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تعلیق طرح های پژوهشی 
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همزمان با سی و هشتمین سال از پیروزی انقالب 
اسالمی، بررسی کارنامه علمی ایران نشان از رشد 
کمی و کیفی کشورمان در حوزه های مختلف علمی 
واقعیت  گویای  گرفته،  صورت  تحلیل  که  دارد 
گذشتن کمیت تولید علم بین الملل از مرز 48 هزار 
مدرک و افزایش شمار موسسات ایرانی در نظام 

بندی جهانی، است. های فراگیر رتبه 

علم و دانـش
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دانش و  علـــم 

3۸ ســال از روزهــای پرتاطــم انقــاب اســامی مــی گــذرد 
و نهــال علــم ایــران کــه در آن روزگار شــاخه ای نحیــف بــود 
حــاال دیگــر بــه درختــی تنــاور بــدل شــده بــرگ هــای زرین 

آن در جهــان علــم و دانــش مــی درخشــند. 
کارنامــه 3۸ ســاله علــم و فنــاوری ایــران بســیار پربــار اســت 
ــه  ــتر عرص ــه در بیش ــه ای دارد ک ــی وقف ــد ب ــان از رش و نش
ــه هــای  ــودن ســعی دارد قل ــا وجــود نوظهــور ب ــی ب ــا حت ه

ــد. ــری را فتــح کن بلندت
ــای  ــه ه ــه دانشــگاهها یکــی از پای ــی ک 3۸ ســال از روزهای
اصلــی حضــور دانشــجویان پرشــور انقابــی بودنــد مــی گذرد 
ــن ســال هــا بســیاری از همــان دانشــجویان پرشــور  و در ای
ــه،  ــی وقف ــی ب ــا تاش ــش ب ــم و دان ــنگر عل ــار در س ــن ب ای
مرزهایــی را کــه دیگــران تصــور مــی کردنــد تنهــا در انحصار 

ــد. آنهاســت، درنوردیدن
ــاالت،  ــم و مق ــد عل ــی، تولی ــی و آموزش ــای علم ــوزه ه ح
برتــری در فنــاوری هــای جدیــد هــوا و فضــا، نانو و پزشــکی، 
ــی  ــوآوری بخشــی از حــوزه های ــاوری و ن ــران در فن رشــد ای
ــه  ــذرا ب ــد گ ــروری هرچن ــزارش م ــن گ ــه در ای ــتند ک هس
ــامی  ــاب اس ــاب انق ــران در ق ــاوری ای ــم و فن ــه عل کارنام

ــم. ــته ای داش

وجــود بیــش از 200 اســتاد بیــن المللــی و 
دانشــمند برجســته ایــران

ــی در  ــن الملل ــک نویســنده بی ــا ی ــام تنه ــه ن ــی ک از روزهای
ــروز  ــته و ام ــا گذش ــال ه ــود داشــت س ــی وج ــاالت علم مق
بیــش از ۲00 اســتاد بیــن المللــی و دانشــمند برجســته مقالــه 
ــی  ــت م ــه دس ــت ب ــش دس ــان دان ــان جه ــان در می هایش

ــود. ش
ایــران در ســال 135۷ توانســت 440 مقالــه را در مجامــع 
ــد  ــت تولی ــون کمی ــا اکن ــاند ام ــت برس ــه ثب ــی ب ــن الملل بی
ــگاه اســکوپوس 4۸ هــزار و 345 مــدرک  ــم کشــور در پای عل
ــزار و 33  ــه 40 ه ــاینس )آی.اس.آی( ب ــاس وب آو س و براس

ــت. ــیده اس ــدرک رس م

سهم 1.8 درصدی در تولید علم جهان
ســهم ایــران در تولیــد علــم جهانــی از یــک صــدم درصــد در 
ــه 1.۸1 درصــد در ســال 13۹5 رســیده اســت.  ســال 135۷ ب
ــران در  ــی ای ــه علم ــده، رتب ــر ش ــای منتش ــاس آماره براس
جهــان در پایــگاه اســکوپوس و ISI اکنون شــانزدهم دنیاســت 
درحالیکــه تــا قبــل از انقــاب اســامی، در رتبــه بنــدی ایــن 
پایــگاه هــای اســتنادی بیــن المللــی هیــچ جایگاهی نداشــت.

ــا و  ــم دنی ــد عل ــران در تولی ــهم ای ــری س ــش 1۸0 براب افزای
رشــد 55 برابــری آمــار تولیــد مقالــه توســط محققــان ایرانــی 
ــاور  ــن درخــت تن ــد ای ــته نشــان از رش ــال گذش طــی 3۸ س

دارد.
ــک از دانشــگاه  ــچ ی ــام هی ــدای انقــاب، ن ــا ابت درحالیکــه ت
ــود  ــا نب ــر دنی ــای برت ــی در فهرســت دانشــگاه ه ــای ایران ه
ــه بنــدی  ــون دانشــگاه هــای کشــور در نظــام هــای رتب اکن
بیــن المللــی حضــور دارنــد و تنهــا در یــک نظــام رتبــه بندی 
تایمــز ۸ دانشــگاه ایرانــی قــرار دارنــد و همچنین 14 دانشــگاه 
ــوم پزشــکی،  ــی عل ــع، 10 دانشــگاه و موسســه تحقیقات جام
۸ دانشــگاه صنعتــی، ۲ دانشــگاه غیــر متمرکــز و یــک 
پژوهشــگاه از جمهــوری اســامی ایــران در جمــع موثرتریــن 

ــد. ــرار دارن دانشــگاه هــا و موسســات تحقیقــات جهــان ق

ــی  ــوزش عال ــه آم ــزار و 983 موسس ــود 2 ه وج
ــی ــی و غیردولت دولت

بــا اینکه دانشــگاه تهــران بــه عنــوان قدیمــی ترین دانشــگاه 
از ۸0 ســال پیــش تاســیس شــده بــود اما توســعه دانشــگاهها 
ــط  ــن حــال فق ــا ای ــت، ب در دهــه 50 شمســی صــورت گرف
شــهرهای بــزرگ دانشــگاه و موسســه آمــوزش عالــی 
داشــتند، در حالیکــه امــروز بــه برکــت انقــاب اســامی بیش 
از 3 هــزار موسســه آمــوزش عالــی حتــی شــهرهای کوچــک 

را هــم از آمــوزش عالــی بهــره منــد کــرده انــد.
ــوزش  ــز آم ــگاهها و مراک ــداد کل دانش ــه تع ــوری ک ــه ط ب
عالــی )دولتــی و غیردولتــی( از تعــداد ۲۲3 موسســه در ســال 
135۷ بــه ۲ هــزار و ۹۸3 موسســه در ســال ۹5 افزایــش 

ــت. ــیده اس رس
ایــن رشــد همچنیــن در تعــداد دانشــجویان نیــز مشــاهده می 
شــود. تعــداد کل دانشــجویان از تعــداد 1۷5 هــزار و ۶۷5 نفــر 
در ســال 135۷ بــه تعــداد 4 میلیــون و 34۸ هــزار و 3۸3 نفــر 

در ســال 13۹5 افزایــش یافــت.
ــای  ــجویان دوره ه ــداد دانش ــه تع ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــری  ــد و دکت ــی ارش ــامل کارشناس ــی ش ــات تکمیل تحصی
ــم  ــد عل ــذار در تولی ــر گ ــی تاثی ــوان عامل ــه عن ــی ب تخصص
نیــز رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت و تعــداد دانشــجویان 
کارشناســی ارشــد از تعــداد ۶ هــزار و 340 نفــر در ســال 135۷ 
ــداد  ــال 13۹5 و تع ــر در س ــزار و ۷۶۶ نف ــداد ۷۷4 ه ــه تع ب
دانشــجویان دکتــری از یــک هــزار و ۲55 نفــر در ســال 135۷ 
ــش  ــال 13۹5 افزای ــر در س ــزار و 1۹1 نف ــداد 115 ه ــه تع ب

ــه اســت. یافت
همچنیــن تعــداد اعضــای هیــات علمــی تمــام وقــت 
دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی )دولتــی و غیردولتــی( از 
تعــداد 5 هــزار و 5۸0 نفــر در ســال 135۷ بــه ۸0 هــزار و ۹۷ 

ــت. ــیده اس ــال ۹5 رس ــر در س نف

ــگاه  ــران در پای ــرای ای ــا ب ــانزدهم دنی ــه ش رتب
ــم ــد عل ــی تولی ــن الملل ــای بی ه

بررســی بخشــی از آمارهــای علمــی ایــران نشــان مــی دهــد 
کــه ایــران در ســال هــای ابتدایــی انقــاب اســامی در رتبــه 
بنــدی هــای جهانی حضــور نداشــت امــا اکنــون رتبــه علمی 

 ISI ایــران در دنیــا در پایگاه اســکوپوس شــانزدهم و در پایــگاه
در پلــه نوزدهم دنیا ایســتاده اســت.

ــز رشــد رشــته هــای  در بخــش رشــته هــای دانشــگاهی نی
ــای  ــته ه ــد. رش ــوده ان ــه ب ــل توج ــیار قاب ــه بس ــوم پای عل
ریاضــی، مهندســی، شــیمی، علــم مــواد، علــوم رایانــه، علــوم 
ــت  کشــاورزی و داروشناســی و ســم شناســی از لحــاظ کیفی

ــد. ــرده ان ــر از متوســط کشــور عمــل ک ــدات، بهت تولی
ــوم مــواد،  پژوهشــگران رشــته هــای مهندســی، شــیمی، عل
ــی و  ــه، داروشناس ــوم رایان ــاورزی، عل ــوم کش ــات، عل ریاضی
ــوری و  ــی و جان ــوم گیاه ــوژی، عل ســم شناســی، میکروبیول
فیزیک ســهمی بیــش از متوســط ســهم کشــور از کل کمیت 

علــم دنیــا را تولیــد کــرده انــد.
ــیمی،  ــواد، ش ــوم م ــات، عل ــی، ریاضی ــای مهندس ــته ه رش
علــوم کشــاورزی و علــوم رایانــه کشــور بــه ترتیب بیشــترین 
ســهم از کل اســتنادهای دنیــا در بیــن رشــته هــای مختلــف 
ــد،  ــدود 3 درص ــی ح ــد. مهندس ــرده ان ــب ک ــور را کس کش
ریاضیــات، علــوم مــواد و شــیمی هــر کــدام حــدود ۲ درصــد 
و علــوم کشــاورزی و رایانــه هــر کــدام حــدود 1 درصــد از کل 

ــد. ــا در رشــته خــود را دریافــت کــرده ان اســتنادهای دنی

رشد 52 برابری نشریات علمی پژوهشی 
نشــریات علمــی - پژوهشــی کشــور کــه نمــادی از توســعه 
علمــی کشــور هســتند نیــز بــا رشــد 5۲ برابــری مواجه شــده 
ــک  ــه ی ــامی ب ــاب اس ــدای انق ــوان در ابت ــد و از ۲0 عن ان

ــوان نشــریه در ســال ۹5 رســیده اســت.  هــزار و 4۷ عن
تــا ســال 135۷ تعــداد ۸3 موسســه پژوهشــی کشــور 
ــه  ــد ک ــی بودن ــی و آزمایش ــا قطع ــی ی ــوز اصول دارای مج
ایــن آمــار اکنــون بــه ۶۸۶ موسســه افزایــش یافتــه اســت. 
ــون 1۷۷  ــز تاکن ــامی نی ــاب اس ــس از انق ــالهای پ در س
ــاوری،  ــم و فن ــارک عل ــاوری، 3۹ پ ــم و فن مرکــز رشــد عل
ــزی،  ــر مرک ــزی و غی ــگاه مرک ــزار و 45۲ آزمایش ــک ه ی
131 آزمایشــگاه مرکــزی در مراکــز آمــوزش عالــی، و 
ــوم راه  ــه وزارت عل ــته ب ــگاه وابس ــزار و 5۹4 آزمایش 1۲ ه

ــت. ــده اس ــدازی ش ان
 HSE در حــال حاضــر ۶0 دانشــگاه کشــور دارای نظــام
هســتند و ۹۶4 شــرکت دانــش بنیــان و ســه هــزار و ۹ 
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علـــم و دانش

واحــد فنــاور در پــارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد 
سراســر کشــور اســتقرار یافتــه انــد و 5 منطقــه ویــژه علــم و 
فنــاوری نیــز تشــکیل شــده اســت درحالیکــه هیچیــک از این 
زیرســاختها تــا ســالها و دهــه هــای ابتدایــی انقاب اســامی 

ــز در کشــور وجــود نداشــت. نی
 

ظهــور شــرکت هــای دانــش بنیــان جرقــه تولید 
ثــروت از علــم

ــوی  ــه س ــا ب ــت آنه ــا و حرک ــگاه ه ــت دانش ــس از تثبی پ
علــم در دهــه ۷0 و ۸0 شمســی، قانــون حمایــت از شــرکتها 
ــوآوری هــا و  ــان و تجــاری ســازی ن و مؤسســات دانــش بنی
اختراعــات در ســال 13۸۹ مصــوب شــد. حــال دانشــگاه هــا 
ــی  ــه فضای ــه ب ــد ک ــه بودن ــا مواج ــوآوری ه ــی از ن ــا موج ب

ــاز داشــتند. ــر رســاندن آن نی ــه ثم ــرای ب ب
ــی از  ــوان یک ــه عن ــان ب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــور ش ظه
ــن فضــا را در  ــاب اســامی ای ــتاوردهای انق ــن دس مهمتری
اختیــار دانــش آموختــگان دانشــگاهها قــرار داد. ضمــن اینکه 
در ســال هــای اخیــر توجــه بــه تولیــد ثــروت از علم، توانســته 
اســت موجــی از بهــره منــدی از علــم و فنــاوری هــای جدیــد 

در میــان دانشــگاهیان برانگیــزد.
ــه  ــی ب ــت ده ــاز و جه ــورد نی ــن م ــب قوانی ــس از تصوی پ
موضــوع شــرکت هــای دانــش بنیــان، شــاهد هســتیم کــه 
ــم و  ــای عل ــتقیم در پارکه ــتغال مس ــزار اش ــون 30 ه تاکن
ــزان  ــده اســت و می ــاد ش ــور ایج ــد کش ــز رش ــاوری مراک فن
صــادرات دانــش بنیــان توســط پارکهــا و مراکــز رشــد در ایــن 

ــت. ــیده اس ــون دالر رس ــارد و ۲۹3 میلی ــار میلی ــدت، چه م
در حــال حاضــر ۲ هــزار و 453 شــرکت دانــش بنیــان ثبــت 
شــده کــه اهمیــت آن مشــارکت اســاتید، دانــش آموختــگان 
و دانشــجویان دوره هــای تحصیــات تکمیلــی بــرای تولیــد 

محصــول اســت.
ــان  ــرارداد می ــال ق ــارد ری ــزار میلی ــزار و ۸11 ه ــون 3 ه تاکن
بخــش هــای صنعتــی و دانشــگاهی، پژوهشــگاهی و فناوری 
در رویدادهــای فــن بــازار و نمایشــگاهی منعقــد شــده و پارک 
ــزار و 5۲  ــز ه ــاوری کشــور نی ــم و فن ــد عل ــز رش ــا و مراک ه
ــه  ــا ب ــورد از آنه ــه 5۷ م ــد ک ــرده ان ــق ک ــم خل ــاوری مه فن

خــارج کشــور صــادر شــده اســت.
۷50 ایــده نیــز در ایــن مراکــز بــه ثبــت رســیده انــد کــه 550 
ــد  ــد. ۶۹ واح ــده ان ــل ش ــاری، تبدی ــول تج ــه محص ــده ب ای
ــارک هــا و مراکــز رشــد شــده  ــه خــروج از پ ــاور موفــق ب فن
انــد و 14۸ اختــراع نیــز در ایــن مراکــز بــه ثبت رســیده اســت.

جایگاه برتر ایران در حوزه فناوری نانو
ــاوری هایــی باشــد کــه در  ــو شــاید از معــدود فن ــاوری نان فن
دوران پیــش از انقــاب اســامی، حتــی در ســطح دنیــا نیــز 
مطــرح نبــود امــا نکتــه مــورد توجــه ایــن اســت کــه از زمــان 
بــروز ایــن فنــاوری در دنیــا بــه عنــوان یــک فنــاوری نوظهور 
ــو  ــاوری نان ــا فن ــه موقــع ب ــز ب ــران نی جمهــوری اســامی ای
همــراه شــد و امــروزه بــه درجــه ای از پیشــرفت رســیده کــه 

در رتبــه ششــم دنیــا ایســتاده اســت.
ــه  ــان دارد و ب ــی انس ــگرفی در زندگ ــر ش ــو تاثی ــاوری نان فن
دلیــل اینکــه منحصــر به یــک رشــته خاص نیســت توانســته 
اســت کاربردهایــی متفــاوت از جملــه الکترونیکــی، پزشــکی، 
ــران رتبــه ۶  زیســتی و … داشــته باشــد. در حــال حاضــر ای
دنیــا از منظــر تولیــد علــم، ترویــج و توســعه فنــاوری نانــو را 
دارد. در حــال حاضــر 330 قلــم و محصــول در حــوزه فنــاوری 
نانــو ایــران تولیــد شــده اســت کــه ایــن محصــوالت بــه 15 

کشــور صــادر مــی شــود.

هــوا و فضــا؛ نقطــه عطــف جهــش فنــاوری پــس 
از انقــاب اســامی

فنــاوری فضایــی، بــا وجــود اینکــه بــا جهــان فاصلــه داشــتیم 
ــواره  ــاخت ماه ــت و س ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــرعت م ــه س ب
در ایــران از ســال ۷5 در ایــران آغــاز شــد. ابتــدا مــدل 
آزمایشــگاهی ماهــواره مصبــاح و پــس از آن مــدل فضایی آن 
بــه دســت محققــان کشــور طراحــی و ســاخته شــد. ســاخت 
ماهــواره هواشناســی ســینای )1( و پرتــاب ماهــواره امیــد بــه 
ــه فضــا در ســال ۸۷  ــاب کاوشــگر 3 ب فضــا و همچنیــن پرت
از جملــه گام هــای اولیــه جمهــوری اســامی ایــران در ایــن 

ــد. حــوزه بودن
ســال ۸۹ ماهــواره هــای ملــی طلــوع، مصبــاح ۲ و نویــد علوم 
و صنعــت رونمایــی شــدند و ایــران در ســال ۹0 موفــق شــد 
بــا پرتــاب موفــق ماهــواه رصــد و ســومین ماهــواره ایرانــی با 
عنــوان نویــد، گام هــای محکــم تــری در حــوزه این فنــاوری 

نــو بــردارد. 
ــر  ــواره ب ــور ماه ــازندگان موت ــگاه س ــه باش ــران ب ــا ورود ای ب
همچنیــن ارســال موجــود زنــده به فضــا، محققــان ایرانــی در 
ســال ۹۲ از طریــق کاوشــگر پیشــگام، دومیــن موجود زنــده را 

بــا نــام »فــرگام« بــه فضــا فرســتاد.
رونمایــی از نخســتین مرکــز فضایــی ایــران، طراحــی و 
ســاخت ماهــواره برهــای ســیمرغ و امیــد و پرتــاب کاوشــگر 
ــر،  ــد و فج ــد و امی ــای رص ــواره ه ــاب ماه ــا و پرت ــه فض ب

رونمایــی از ماهــواره سنجشــی دوســتی، ســاخت آزمایشــگاه 
ــع و  ــز تجمی ــران و مرک ــی ای ــازمان فضای ســنجش از دور س
تســت ماهــواره پژوهشــگاه فضایــی ایــران از دیگــر فعالیــت 

ــت. ــوده اس ــوزه ب ــن ح ــای ای ه
رونمایــی از ماهــواره هــای ناهیــد 1 ، پیــام امیرکبیر و ســامانه 
انتقــال مــداری ســامان 1 از جدیدتریــن افتخــارات و فعالیــت 
هــای مهــم ایــران در حــوزه فنــاوری هــوا و فضــا اســت. بــه 
ــی  ــواره مخابرات ــن ماه ــد 1 اولی ــواره ناهی ــه ماه ــه ای ک گون
در کشــور اســت کــه در پژوهشــکده ســامانه هــای ماهــواره 
ــده اســت  ــاخته ش ــی و س ــران طراح ــی ای پژوهشــگاه فضای
ــرای انتقــال ماهــواره  و ســامانه انتقــال مــداری )ســامان1( ب
ــورد  ــر م ــه مدارهــای باالت ــن ب ــی زمی ــا از مدارهــای پایین ه

اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

دســتاوردهای علــم، فنــاوری و نــوآوری جمهوری 
ــگاه دیگران ــران از ن اســامی ای

ــازمان  ــعه و تجــارت س ــس توس ــازمان کنفران ــان س ــه اذع ب
ــران  ــامی ای ــوری اس ــتاوردهای جمه ــاد( دس ــل )آنکت مل
ــر  ــای اخی ــال ه ــوآوری در س ــاوری و ن ــم، فن ــوزه عل در ح
آنچنــان چشــمگیر بــوده کــه کشــور مــا بــه عنــوان یکــی از 
پیشــروترین کشــورها در حــوزه علــم و فناوری شــناخته شــده 

ــت.  اس
بــر اســاس ایــن گــزارش در دهــه هــای اخیــر، ایــران تــاش 
هــای قابل توجهــی در راســتای تقویــت آمــوزش، به ویــژه در 
حــوزه  هــای علــوم پایــه و فنــی و مهندســی و حــوزه  هــای 
ــه توســعه یــک  ــق ب ــران موف ــا آن انجــام داده و ای ــط ب مرتب
ــا ســطح باالیــی از برابــری  پایــگاه قــوی ســرمایه انســانی ب
جنســیتی در ســطوح آمــوزش عالــی و تحصیــات تکمیلــی 
در مقایســه بــا ســایر کشــورها در غــرب آســیا شــده اســت. 

ــارغ   ــهم ف ــر س ــا از نظ ــه دوم دنی ــران در رتب ای
التحصیــان دانشــگاهی حــوزه فنــی و مهندســی

توانمنــدی قابــل توجــه ایــران در منابــع انســانی حــوزه فنی و 
مهندســی در رتبــه  بنــدی  هــای بیــن  المللــی انعــکاس یافته 
 ،)GII( ــوآوری ــی ن ــزارش شــاخص جهان ــر اســاس گ ــه ب ک
دانــش  آموختــگان حــوزه فنــی و مهندســی تقریبــا نیمــی از 
ــال ۲014 را  ــران در س ــای ای ــه دانشــگاه ه دانشــجویان هم

تشــکیل مــی  دادنــد کــه ایــن میــزان بــه مراتــب بیشــتر از 
کشــورهایی همچــون برزیــل، مالــزی و ترکیــه اســت و ایران 
از نظــر ســهم فــارغ  التحصیــان دانشــگاهی حــوزه فنــی و 

مهندســی، در رتبــه دوم دنیــا قــرار دارد. 
آنکتــاد تاکیــد مــی کنــد کــه ایــران از ســال ۲000 میــادی 
ــده و  ــوآوری ش ــاوری و ن ــم، فن ــعه عل ــوج دوم توس وارد م
ــعه  ــت توس ــی جه ــای مداوم ــاس تاش-ه ــن اس ــر ای ب
زیرســاخت هایــی نظیــر مــدارس و دانشــگاه هــا، آزمایشــگاه 
هــا، پارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد را انجــام داده 
اســت و تــا ســال ۲01۶ میــادی پــارک هــای علــم و فناوری 
در ایــران بــه 3۹ پــارک رســیده و تعــداد 1۷0 مرکــز رشــد در 

ایــران فعــال بــوده انــد. 
جایــگاه ایــران در رتبــه  بنــدی شــاخص جهانــی نــوآوری در 
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ــا ۲01۶ بهبــود یافتــه و از رتبــه  فاصلــه ســال هــای ۲014 ت
1۲0 جهــان در رتبــه بنــدی ســال ۲014 گــزارش آنکتــاد بــه 
جایــگاه ۷۸ در ســال ۲01۶، توانســته جهشــی 4۲ پلــه  ای را 

تجربــه کنــد. 

دستاوردهای حوزه پزشکی برای جهش در علم 
ــم  ــای مه ــوزه ه ــی از ح ــوان یک ــه عن ــاوری ب ــت فن زیس
ــرار  ــه ق ــورد توج ــیار م ــر بس ــه اخی ــک ده ــاوری در ی فن
گرفتــه اســت و بــا ورود آن بــه دانشــگاهها، محققــان ایرانــی 
ــا وجــود جدیــد بــودن آن توانســتند در مــدت کوتاهــی بــه  ب

ــند. ــی برس ــتاوردهای خوب دس
ــه  ــد واکســن و ســرم در خاورمیان ــه نخســت تولی کســب رتب
از طریــق تولیــد بیــش از 3 میلیــارد دز واکســن انســانی 
و دامــی در ۶5 نــوع مختلــف بخشــی از دســتاوردهای 
محققــان در زیســت فنــاوری اســت. ضمــن آنکــه در بخــش 
ــل دو  ــی حداق ــراع و معرف ــاورزی 1۲ اخت زیســت فناوری کش
ــال  ــا در س ــم. تنه ــده ای ــه( و )ذرت( ش ــه )پنب ــاه تراریخت گی
۲010 ، 100 محصــول زیســت فنــاوری در کشــور تولید شــده 
ــه  ــای صــورت گرفت ــی ه ــش بین ــر اســاس پی ــه ب اســت ک

ــد. ــی یاب ــش م ــه 500 محصــول افزای ــزان ب ــن می ای
پیشــرفت هــای جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه ســلول 
ــودن  ــا وجــود نوظهــور ب هــای بنیــادی و طــب بازســاختی ب
ایــن حــوزه نشــان دهنــده توانایــی بــاالی محققــان ایرانــی 
ــش  ــدی دان ــه توانمن ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــوزه اس ــن ح در ای
ــه  ــکی و ب ــاوری و پزش ــت فن ــای زیس ــته ه ــگان رش آموخت
ــاوری و  ــه فن ــد در زمین ــته ان ــش توانس ــن دان ــری ای کارگی
ــر  ــره 10 کشــور برت ــادی در زم ــای بنی ــلول ه ــات س تحقیق

ــد. ــرار گیرن ــان ق جه
محققــان ایرانــی توانســته انــد از ســلول هــای بنیــادی حتــی 
ــت  ــم باف ــت و ترمی ــتخوان ، پوس ــز و اس ــای مغ در پیونده
آســیب دیــده قلــب اســتفاده کننــد و همچنیــن شــبیه ســازی 
ســلول هــای بنیــادی را بــه انجام برســانند. اســتفاده از ســلول 
هــای بنیــادی در پیونــد قرینــه چشــم ، تزریــقPRP ، تکثیــر 
ســلول هــای بنیــادی بندنــاف بــه   منظــور درمــان ســرطان یا 
صدمــات بافــت قلــب و عصــب و ســلول هــای اســتخوانی، 
ــلول  ــد س ــازی و تولی ــبیه س ــی، ش ــات   نخاع ــم ضایع ترمی
هــای بنیادی جنیــن از جملــه دســتاوردهای بــزرگ کشــور در  

 عرصــه ایــن فنــاوری هــا اســت.
تولــد رویانــا نخســتین گوســفند شبیه ســازی  شــده در 

ــز کشــور  ــران در ســال 13۸5، نخســتین گام موفقیــت آمی ای
ــه  ــتین بزغال ــد نخس ــد از آن تول ــود و بع ــازی  ب در راه شبیه س
ــد آن تکنیک هــا  ــا کــه در تولی ــام حن ــا ن شبیه ســازی  شــده ب
و تکنولوژی هــای نویــن بــه کار رفتــه در رویانــا، بهینــه شــده 
ــی در  ــگران ایران ــز پژوهش ــت آمی ــن گام موفقی ــود و دومی ب

ــود. ــازی  ب ــه شبیه س عرص
 )iPS( ــانی ــی انس ــوان القای ــادی پرت ــلول های بنی ــد س تولی
ــان  ــود و درم ــرای بهب ــلول درمانی ب ــتفاده از س )13۸۷(، اس
ــور )13۸۷(،  ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ــو ب ــاران ویتیلیگ بیم
تاســیس نخســتین بانــک عمومــی خــون بنــد نــاف 
ــد  ــاوی ژن تولی ــه ح ــه تراریخت ــن بزغال ــد اولی )13۸۷(، تول
کننــده فاکتــور ۹ انعقــادی خــون انســان )13۸۸( تولــد اولیــن 
 Tissue Plasminogen ــاوی ژن ــه ح ــه تراریخت بزغال
Activator)tPA ( انســانی )13۸۹( از دیگــر درخشــش 

ــت. ــوزه اس ــن ح ــی در ای ــان ایران ــای محقق ه
در حــوزه پزشــکی نیــز دســتاوردهای بســیاری بدســت آمــده 
اســت کــه تنهــا در یــک بخــش بــا خدمــات بهداشــتی ارائــه 
ــون از نظــر  ــران هــم اکن ــد از انقــاب اســامی، ای شــده بع
ــه زندگــی، کاهــش مــرگ مــادر و کــودک،  افزایــش امیــد ب
گســترش دانــش آموختــگان علــوم پزشــکی، پیشــرو بــودن 

در درمــان هــای جدیــد، تولیــد داروهــای مبتنــی بــر فنــاوری 
هــای جدیــد از جملــه کشــورهای تــراز اول دنیاســت. 
همچنیــن امیــد بــه زندگــی قبــل از انقــاب 54 تــا 5۷ ســال 
ــرای  ــال ب ــه ۷۶ س ــال ب ــس از 3۸ س ــون پ ــه اکن ــوده ک ب

ــیده اســت. ــان رس ــرای زن ــال ب ــردان و ۷۹ س م
ــزار و  ــا 5 ه ــور تنه ــامی در کل کش ــاب اس ــش از انق پی
۸۹0 متخصــص وجــود داشــت کــه ۶۸ درصــد آن در تهــران 
بودنــد امــا در حــال حاضــر بــر اســاس آمــار نظــام پزشــکی، 
ــک  ــر پزش ــزار نف ــی، 3۶ ه ــک عموم ــر پزش ــزار نف ۷۸ ه
ــک  ــر دندانپزش ــزار نف ــص، ۲4 ه ــوق تخص ــص و ف متخص
عمومــی، ۲ هــزار نفــر دندانپزشــک متخصــص، 1۹ هــزار نفر 
ــوم  ــری عل ــر دکت ــری داروســازی، یــک هــزار و ۲00 نف دکت
آزمایشــگاهی، 35 هــزار نفــر مامــا و 15 هــزار نفــر گروه هــای 

ــم. ــه دار داری پروان
ــاط  ــی نق ــاب در بعض ــل انق ــه اوای ــت ک ــی اس ــن در حال ای
کشــور بــه ازاء هــر 1۸ هــزار نفــر یــک پزشــک وجود داشــت. 
ــته  ــجو در رش ــر دانش ــزار نف ــادل 30 ه ــر مع ــال حاض در ح
دکتــری پزشــکی عمومــی در حــال تحصیــل هســتند و پیش 
ــت  ــه جمعی ــر ســاالنه ب ــی شــود حــدود 4 هــزار نف ــی م بین
پزشــکان عمومــی اضافــه شــود. از ســویی دیگــر حــدود 10 
ــال  ــور در ح ــی کش ــکان عموم ــت پزش ــر از جمعی ــزار نف ه
گــذران تحصیــات تکمیلــی در رشــته هــای تخصصــی بــه 

ســر مــی برنــد.
ــابقه  ــاله س ــه ۸0 س ــود اینک ــا وج ــی کشــور ب ــت داروی صنع
دارد، امــا شــکوفایی ایــن صنعــت پــس از انقــاب اســامی و 
دوران دفــاع مقــدس اتفــاق افتــاد و با تاســیس 5 تــا ۶ کارخانه 
مهــم داروســازی، پــس از دو دهــه صنعــت دارویــی ایــران بــه 
حــوزه تولیــد داروهــای بیوتکنولوژیــک وارد و فــرآورده هــای 
ــا  ــد شــد. ت ــاز بیمــاران خــاص تولی بیوتکنولوژیــک مــورد نی
جایــی کــه اکنــون 34 داروی بیوتکنولوژیــک تمــام ایرانــی در 

کشــور تولیــد مــی شــود.
ــن  ــتخوان دومی ــز اس ــد مغ ــه پیون ــن در زمین ــران همچنی ای
ــان  ــد( در جه ــداد پیون ــر تع ــا )از نظ ــس از ایتالی ــور پ کش
ــون بیــش  ــه ای کــه از ۲۶ ســال پیــش تاکن ــه گون اســت. ب
ــون و  ــادی خ ــلول های بنی ــد س ــورد پیون ــزار و 3۷3 م از 5 ه
مغــز اســتخوان تنهــا در بیمارســتان شــریعتی تهــران انجــام 
شــده اســت و ســاالنه بــه طــور میانگیــن۷00 پیونــد در ایران 

صــورت می گیــرد.
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ــر اســاس اســتنادات پایــگاه بیــن المللــی اســکوپوس تعــداد  ب
مــدارک ثبــت شــده بعــد از انقــاب اســامی بــه 3۹۷ هــزار و 
۲1۲ مــورد رســیده و تولیــد علــم حــدود 130 برابر شــده اســت. 
محمدجــواد دهقانــی سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان 
اســام )ISC( بــا اعــام ایــن خبر افــزود: پایــگاه اســتنادی بین 
ــدارک منتشــر شــده توســط  ــی اســکوپوس اطاعــات م الملل
پژوهشــگران کشــور را از ســال 11۹۷ هجری شمســی مســتند 

ــرده اســت. ک
ــوع  ــه وق ــد ب ــاب اســامی 1۶0 ســال بع ــزود: انق وی اف
پیوســت و هــم اکنــون 3۸ ســال از وقــوع انقــاب 
ــه  ــگاه در فاصل ــن پای ــود. در ای ــی ش ــپری م ــامی س اس
ــدرک  ــزار و ۷1 م ــا 3 ه ــاب تنه ــل از انق ــال قب 1۶0 س
ــداد  ــه تع ــت در حالیک ــده اس ــازی ش ــه س ــران نمای از ای
ــه 3۹۷  ــامی ب ــاب اس ــد از انق ــده بع ــت ش ــدارک ثب م
هــزار و ۲1۲ مــورد مــی رســد. بنابرایــن هــر چنــد زمــان 

ــدود 130  ــم ح ــد عل ــا تولی ــت، ام ــوده اس ــارم ب ــک چه ی
ــت. ــده اس ــر ش براب

دهقانــی اظهــار داشــت: همانطــور کــه رهبــری انقــاب اشــاره 
ــه  ــوی، حرکــت علمــی کشــور ب ــد در دوران قاجــار و پهل کردن
ــکوفایی  ــه دوران ش ــد و در زمانیک ــف ش ــاص متوق ــل خ دالی
ــه  ــتعدادها و زمین ــتیم از اس ــا نتوانس ــود، م ــا ب ــی در اروپ علم
هــای علمــی و اخــاق علمــی خــود اســتفاده کنیــم، بنابرایــن 
ــروزی  ــال پی ــا اینح ــم ب ــب ماندی ــا عق ــی دنی ــت علم از حرک
ــرب و  ــای غ ــرای دنی ــه ای ب ــاب اســامی همچــون زلزل انق
ــادی در  ــیار زی ــر بس ــه تأثی ــوری ک ــه ط ــود، ب ــرق آن روز ب ش

ــت. ــگاهها گذاش دانش
ــی  ــگ تحمیل ــد از جن ــا بع ــامی ت ــاب اس ــت: از انق وی گف
ــی در  ــگران ایران ــدرک از پژوهش ــزار و ۸00 م ــک ه ــدود ی ح
ســطح بیــن المللــی ثبــت شــده بــود. از بعــد از جنــگ تحمیلــی 
تــا 13۷۶ تعــداد مــدارک کشــور بــه 5 هــزار و ۲۷۲ مورد رســید. 
از ایــن ســال تــا 13۸۶ تعــداد مــدارک کشــور از مــرر ۷۲ هــزار 
ــدارک  ــداد م ــون تع ــن ســال تاکن ــورد گذشــت و از ای و ۸00 م

کشــور بالــغ بــر 31۷ هــزار مــورد بــوده اســت.
سرپرســت ISC  گفــت: یکــی از پرســش هایــی کــه 
ــن  ــرد، ای ــی گی ــم صــورت م ــد عل ــه تولی ــواره در زمین هم
ــوزه  ــدام ح ــی در ک ــدات علم ــترین تولی ــه بیش ــت ک اس
ــای  ــوزه ه ــهم ح ــه و س ــام گرفت ــی انج ــای موضوع ه
موضوعــی مختلــف و نیــز میــزان رشــد آنهــا بعــد از 

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــاب چگون انق

ــج  ــه پن ــی ب ــای موضوع ــوزه ه ــر ح ــت: اگ ــی گف دهقان
ــانی  ــوم انس ــکی ، عل ــوم پزش ــی ، عل ــوم مهندس ــش عل بخ
ــود  ــیم ش ــاورزی تقس ــوم کش ــه و عل ــوم پای ــی، عل واجتماع
میــزان افزایــش ســهم هــر حــوزه موضوعــی پــس از 
ــدارک  ــزان م ــود. می ــی ش ــخص م ــامی مش ــاب اس انق
ثبــت شــده بــرای قبــل و بعــد از انقــاب بــرای تمــام حــوزه 
ــل  ــوع قاب ــه وض ــوده و ب ــاال ب ــیار ب ــی بس ــای موضوع ه

ــت. ــاهده اس مش
وی افــزود: بــه طــوری کــه بیــش از ۹۷ درصــد از تولیــد علــم 
کشــور در حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی مربــوط بــه دوران 
ــوم  ــرای عل ــم ب ــن رق ــت. همی ــامی اس ــاب اس ــد از انق بع
ــکی  ــوم پزش ــرای عل ــد، ب ــه ۹۸ درص ــک ب ــاورزی نزدی کش
نزدیــک بــه ۹۹ درصــد، بــرای فنــی و مهندســی و علــوم پایــه 

ــت.   ــد اس ــه 100 درص ــک ب نزدی
 )ISC( سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام
افــزود: ولــی بــا توجــه بــه ظهــور فنــآوری هــای جدیــد و لــزوم 
ــزان رشــد  ــوم در برخــی حــوزه هــا می توســعه و گســترش عل
ــر اســاس آمــار اســتخراج  ــا یکدیگــر متفــاوت اســت. ب آنهــا ب
شــده حــوزه علــوم پایــه بــا رشــد ۲۶5 برابــری باالتریــن میزان 
رشــد را داشــته اســت. حــوزه هــای موضوعــی مهندســی ، حوزه 
پزشــکی، کشــاورزی و علــوم انســانی به ترتیــب رشــد ۲30، ۷۶ 
ــری از نظــر تعــداد مــدارک ثبــت شــده نســبت  و 41 و 3۷ براب

بــه قبــل از انقــاب را داشــته انــد.
وی خاطرنشــان کــرد: در طــول زمــان دانشــگاه هــای کشــور 
ــای کان  ــوزه ه ــه ح ــه ب ــا توج ــور ب ــده و همینط ــر ش بزرگت
موضوعــی  به گــروه های مختلــف تقســیم و برخی از دانشــگاه 
ــی  ــن برخ ــدند. همچنی ــیم ش ــع تقس ــکی و جام ــه پزش ــا ب ه
ــز دانشــگاههای آزاد اســامی و  دانشــگاههای تخصصــی و نی

ــد. ــور ایجــاد و گســترش یافتن ــام ن پی
ــن  ــم ای ــد عل ــه تولی ــال مقایس ــن ح ــا ای ــت: ب ــی گف دهقان
دانشــگاه هــا قبــل و بعــد از انقــاب اســامی نشــان از رشــد 
علمــی قابــل توجــه آن هــا دارد. بــه طــوری کــه ۹۸ درصــد از 
تولیــد علــم دانشــگاه تهــران مربــوط بــه دوره بعــد از انقــاب 
اســامی اســت و تنهــا ۲ درصــد آن مربــوط بــه دوران قبــل از 

ــاب اســت. انق
ــی شــریف ۹۹  ــرای دانشــگاه صنعت ــم ب ــن رق ــزود: همی وی اف
ــن دانشــگاه  ــم ای ــد عل ــا 1 درصــد از تولی درصــد اســت و تنه
مربــوط بــه دوران قبــل از انقاب اســت. همچنیــن ۹۹.۹ درصد 
ــه دوران  ــوط ب ــر مرب ــی امیرکبی ــم دانشــگاه صنعت ــد عل از تولی
ــرای دانشــگاه  بعــد از انقــاب اســامی اســت. همیــن رقــم ب

شــیراز حــدود ۹5 درصــد اســت.

تحلیل رشد علمی ایران؛

تولید علم ایران بعد از انقالب اسالمی ۱۳۰ برابر شد
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دانش و  علـــم 

کمیت تولید علم 
بین الملل کشور از مرز 

۴۸هزار مدرک گذشت

 
سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام )ISC( از افزایش بی ســابقه 
تعــداد مــدارک ثبت شــده در ۲ پایگاه اســکوپوس و آی.اس.آی خبــر داد و گفت: 

کمیــت تولیــد علــم بیــن الملــل کشــور از مــرز 4۸ هــزار مدرک گذشــت. 
 )ISC( محمدجــواد دهقانــی سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام
گفــت: با وجــود اینکه اطاعــات ســال ۲01۶ میــادی در دو پایگاه اســکوپوس 
و آی.اس.آی هنــوز کامــل نشــده اســت، امــا کمیــت تولیــد علــم کشــور و بــه 
عبــارت دیگــر تعــداد مــدارک ثبــت شــده در هــر دو پایــگاه افزایــش بی ســابقه 

ای را نشــان مــی دهد.
دهقانــی گفت: براســاس آخرین اطاعات به روز شــده در اول فوریه ســال جاری 
در پایگاه اســکوپوس، کمیت تولید علم کشور به 4۸345 مدرک و براساس وب آو 
ســاینس )آی.اس.آی( بــه 40333 مــدرک رســیده اســت. بدیــن ترتیب ســهم 
ایــران از کل تولیــد علــم دنیــا در ســال۲01۶ میــادی در پایــگاه اســکوپوس به 

1.۸ درصــد و درپایــگاه آی.اس.آی به 1.۷ درصد رســیده اســت.
سرپرســت ISC اظهــار داشــت: تولید علــم دنیــا در اســکوپوس در ســال ۲015  
ــد  ــی ده ــان م ــی را نش ــد منف ــدود 4 درصــد رش ــال ۲014 ح ــه س نســبت ب
کــه ایــن واقعیــت در خصــوص پایــگاه آی.اس.آی صــادق نیســت کــه مــی 
توانــد متاثــر از سیاســت هــای نمایــه ســازی ایــن پایگاه باشــد. مقایســه ســال 
۲015 و ۲014 میــادی در آی.اس.آی نشــان مــی دهــد کــه کمیــت علــم دنیا 

حــدود ۶ درصــد رشــد داشــته اســت.
ــک  ــچ ی ــادی در هی ــات ســال ۲01۶ می ــال حاضــر اطاع ــزود: در ح وی اف
از ایــن دو پایــگاه کامــل نشــده اســت، بــه نحــوی کــه در پایــگاه اســکوپوس 
حــدود 110 هــزار مــدارک و در پایــگاه آی.اس.آی حــدود ۲۷0 هــزار مــدرک 

علــم کمتــری نســبت بــه ســال ۲015 در دنیــا تولیــد شــده اســت.
ــد  ــت تولی ــه کمی ــگاه اســتنادی اســکوپوس در ســال ۲01۶ رتب براســاس پای
علــم کشــور 1۶ و براســاس پایــگاه اســتنادی آی.اس.آی در ســال ۲01۶ رتبــه 
کمیــت تولیــد علــم کشــور 1۸ اســت کــه نســبت بــه ســال گذشــته یــک پلــه 

صعــود را نشــان مــی دهــد.
دهقانــی تصریــح کــرد: براســاس پایــگاه اســتنادی آی.اس.آی در ســال ۲01۶ 
میــادی ســهم ایــران از کل کمیــت تولیــد علــم دنیــا بــه 1.۷ درصد رســید. در 
ســال ۲01۲ ایــن مقــدار1.3 درصــد بــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه این رقــم در 

ســال ۲015 بــه 1.4 درصــد رســیده بــود.
دهقانــی گفــت: بایــد در نظــر داشــت کــه کمیــت تولیــد علــم تنهــا یکــی از 
شــاخص هــای رشــد علمــی کشــور اســت، در حالــی کــه سیاســتگذاران علمی 

کشــور بایــد بــه ســایر جنبــه هــا در تولیــد علــم نیــز بنگرنــد.
سیاســت هــای کان علــم و فنــاوری اباغــی توســط مقــام معظــم رهبــری 
کســب مرجعیــت علمــی، توســعه تعامــات علمــی و اثرگــذاری اقتصــادی و 
اجتماعــی علــم تولیــد شــده را بــه عنــوان ســایر محورهــای توســعه علمــی 

ــرار داده اســت. مــورد توجــه ق
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علـــم و دانش

پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطاعــات ایــران از افزایــش 
ــه  ــر رتب ــای فراگی ــی در نظــام ه شــمار مؤسســات ایران
ــه ســال ۲015  ــی در ســال ۲01۶ نســبت ب ــدی جهان بن

ــر داد.  خب
ســیروس علیدوســتی رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فناوری 
ــزارش  ــن گ ــه تازه تری ــاره ب ــا اش ــران، ب ــات ای اطاع
ــدی  ــر رتبه بن ــای فراگی ــاره نظام ه ــا« درب ــامانه »نم س
ــاوری  ــوم و فن ــگاه عل ــط پژوهش ــه توس ــات ک مؤسس
اطاعــات ایــران )ایرانــداک( منتشــر شــده اســت، 
ــر  ــای فراگی ــی در نظام ه ــات ایران ــمار مؤسس ــت:  ش گف
ــال  ــه س ــبت ب ــال ۲01۶ نس ــی در س ــدی جهان رتبه بن

ــت. ــه اس ــش یافت ۲015 افزای
ــا« 13  ــامانه »نم ــزارش س ــن گ ــزود: در تازه تری وی اف

نظــام گوناگــون فراگیــر رتبه بنــدی جهانــی بررســی و جایــگاه 
ــزارش شــده اســت. ــش و گ ــا پای ــی در آنه مؤسســه های ایران

ــمار 13 مؤسســه در  ــال ۲01۶ ش ــتی، در س ــه علیدوس ــه گفت ب
ــی  ــوزش عال ــه آم ــگاه های »موسس ــی دانش ــدی جهان رتبه بن
ــه در  ــال ۲015(، دو مؤسس ــه در س ــر ۸ موسس ــز« )در براب تایم
رتبه بنــدی علمــی دانشــگاه های جهــان )شــانگهای( )در برابــر 
دو مؤسســه در ســال ۲015(، پنــج مؤسســه در رتبه بنــدی 
ــه در  ــر دو مؤسس ــو.اس.« )در براب ــگاه های »کی ــی دانش جهان
ــه  ــر پای ســال ۲015(، 13 مؤسســه در رتبه بنــدی دانشــگاه ها ب

عملکــرد علمی )یــورپ( )در برابــر نه مؤسســه در ســال ۲015(، 
ــاوری  ــوم و فن ــات عل ــز مطالع ــدی مرک 14 مؤسســه در رتبه بن
»الیــدن« )در برابر 13 مؤسســه در ســال ۲015( و 1۸ مؤسســه 
در رتبه بنــدی یــوـ  مالتی رنــک )در برابــر 1۸ مؤسســه در ســال 
۲015(، از کشــور ایــران در فهرســت برترین هــای جهــان قــرار 

گرفتــه انــد.
وی ادامــه داد: همچنیــن یــک مؤسســه در رتبه بنــدی 
ــوان(  ــان )تای ــای علمــی دانشــگاه های جه عملکــرد مقاله ه
ــه در  ــال ۲015(، 11 مؤسس ــه در س ــر مؤسس ــر صف )در براب
اس.  »یــو.  جهــان  دانشــگاه های  بهتریــن  رتبه بنــدی 

ــال ۲015(،  ــه در س ــت مؤسس ــر هش ــوز« )در براب نی
دانشــگاه های  رتبه بنــدی  در  مؤسســه  هشــت 
ــال ۲015(،  ــه در س ــت مؤسس ــر هش ــان )در براب جه
ــایمگو«  ــه های »س ــدی مؤسس ــه در رتبه بن ۹۹ مؤسس
)در برابــر 100 مؤسســه در ســال ۲015(، هفــت 
)در  دانشــگاهی »راونــد«  رتبه بنــدی  در  مؤسســه 
ــر پنــج مؤسســه در ســال ۲015(، و ســه مؤسســه  براب
ــک«  ــگاهی »گرین متری ــی دانش ــدی جهان در رتبه بن
دربــاره توســعه پایــدار )در برابــر یــک مؤسســه 
فهرســت  در  ایــران  کشــور  از   )۲015 ســال  در 

گرفته انــد. قــرار  جهــان  برترین هــای 
رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطاعــات تصریــح 
کــرد:  هنــوز موسســه های ایرانــی نتوانســته اند در 
پژوهشــی  رتبه بنــدی  در  برتــر  مؤسســه  فهرســت 300 

دانشــگاه های جهــان قــرار گیرنــد.
ــاوری  ــوم و فن ــگاه عل ــط پژوهش ــه توس ــا« ک ــامانه »نم س
ــی  ــورای عال ــه ش ــتیبانی دبیرخان ــا پش ــران و ب ــات ای اطاع
ــد  ــده و روزآم ــدازی ش ــاوری راه ان ــات و فن ــوم ، تحقیق عل
ــاوری،  ــم، فن ــگاه عل ــزارش جای ــش و گ ــه پای ــود، ب می ش
و نــوآوری ایــران در جهــان می پــردازد. ایــن ســامانه در 
صــورت  بــه    NEMA.IRANDOC.AC.IR نشــانی 

ــت. ــگان اس ــترس هم ــگان در دس رای

شمار مؤسسات ایرانی در نظام های فراگیر رتبه بندی جهانی افزایش یافت

نحوه حمایت از نشریات علمی نمایه 
شده در پایگاههای معتبر ابالغ شد

ــی از  ــن اللمل ــگاه هــای بی ــه شــده در پای ــی نمای ــت از نشــریات علمــی داخل شــیوه نامــه حمای
ــد.  ــاغ ش ــوم اب ــوی وزارت عل س

ــزی  ــه ری ــتگذاری و برنام ــر سیاس ــرکل دفت ــریفی مدی ــن ش ــط محس ــه توس ــیوه نام ــن ش ای
ــد. ــاغ ش ــور اب ــاوری کش ــی و فن ــز پژوهش ــا و مراک ــگاه ه ــه دانش ــوم ب ــی وزارت عل پژوهش
ایــن شــیوه نامــه بــا هــدف افزایــش کیفیــت و ارتقــای جایــگاه نشــریات علمــی داخلــی نمایــه 

شــده در پایــگاه هــای بیــن اللملــی معتبــر تدویــن و تصویــب شــده اســت.
ــگاه هــای اســتنادی نشــریات  ــه در پای ــی ک ــه نشــریات علمــی داخل ــن شــیوه نام براســاس ای
JCR تامســون رویتــرز) web of science (، پایــگاه اســتنادی)web of science( فاقــد 
ضریــب تاثیــر و پایــگاه اســتنادی اســکوپوس) SCOPUS ( نمایــه شــده باشــند مورد تشــویق و 

حمایــت مالــی قــرار مــی گیرنــد.
ــگاه  ــارک Q1 ،Q۲ ،Q3 و Q 4 پای ــده در چ ــه ش ــی نمای ــریات داخل ــرای نش ــویق ب ــغ تش مبل
اســتنادی JCR بــه ترتیــب تــا150، 1۲0، 100 و ۸0 میلیــون ریــال و نشــریات داخلــی نمایه شــده 
ــا ۶0، 40، 30 و ۲0  ــب ت ــه ترتی ــگاه اســتنادی اســکوپوس ب در چــارک Q1 ،Q۲ ،Q3 و Q 4 پای

میلیــون ریال اســت.
براســاس ایــن شــیوه نامــه تمامــی نشــریات حــوزه هــای علــوم انســانی، هنــر، علــوم اجتماعــی و 
رفتــاری و نشــریاتی کــه بــه زبــان فارســی منتشــر شــده و در پایــگاه اســتنادی JCR نمایه شــوند 

بــا ضریــب 5.1 محاســبه مــی شــوند.
مدت اجرای این شیوه نامه یک سال و به صورت آزمایشی است.

عتراض ۱۹هزار دانشمند به قانون 
ترامپ/ اختالل در کار ۲محقق ایرانی

شــمار دانشــمندان امضــا 
ــع  ــه من ــه علی ــده بیانی کنن
کشــور   ۷ تبعــه  ورود 
ــه  ــکا ب ــه آمری ــلمان ب مس
نفــر  هــزار  از 1۹  بیــش 

رســید. 
و  دانشــمندان  تعــداد 
محققانــی کــه بیانیــه علیــه 
ــرده  ــا ک ــدام را امض ــن اق ای
نفــر  هــزار  از 1۹  بودنــد 
ــش از  ــای بی ــت. امض گذش
ــل، 3۷  ــزه نوب ــده جای 40برن

برنــده جوایــز مهــم ماننــد پولیتــزر ، بیــش از ۷ هــزار عضوهیــات علمــی دانشــگاه هــا و بیش از 
1۲ هــزار  دانشــمند در بیانیــه وجــود دارد.

ایــن درحالــی اســت کــه  ایــن قانــون از هــم اکنــون روی  روند فعالیــت بســیاری از دانشــجویان 
دانشــگاهی و دانشــمندان تاثیر گذاشــته اســت.

ــه ســید ســهیل  ــه نوشــته نشــریه هــاروارد کریمســون، عــدم اجــازه ورود ب از ســوی دیگــر ب
ــان در  ــی برنامــه هــای تحقیقاتــی آن ســعیدی ســاروی و ســمیرا عســگری، دو دانشــمند ایران

ــم زده اســت. ــاورارد را بره دانشــکده پزشــکی ه
پــس از امضــای قانــون منــع ورود تبعــه ۷ کشــور مســلمان از جملــه ایران بــه آمریــکا، محققان 
و دانشــمندان جــزو نخســتین گــروه هایــی بودنــد کــه بــه ایــن اقــدام واکنــش نشــان دادنــد. 

بســیاری از نخبــگان و دانشــمندان بیانیــه اعتراضــی را امضــا کردنــد.
مریــم میرزاخانــی و محمد جالــی از دانشــگاه MIT در همــان ابتــدا از امضا کننــدگان این بیانیه 

ــد. بودن
ــد  ماجــرا بــه همیــن بیانیــه ختــم نمــی  ایــن درحالــی اســت کــه برخــی دانشــمندان معتقدن
شــود و شــایعاتی مبنــی بــر بایکــوت کنفرانــس هــای آمریــکا از ســوی دانشــمندان کشــورهای 

مختلــف نیــز وجــود دارد.
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دانش و  علـــم 

ــا  ــرار اســت ب ــن ق طــرح اکتشــاف آبهــای ژرف از اعمــاق زمی
ــا راهــکاری  ــی شــود ت ــران اجرای ــان روس در ای کمــک محقق
بــرای بحــران کــم آبــی و تامیــن آب کشــور باشــد، اما بررســی 
هــا نشــان مــی دهــد کــه ایــن هــدف بــا واقعیــت فاصلــه دارد. 
ــک  ــران، تکنی ــی در ای ــم آب ــا بحــران ک ــه ب ــل مواجه ــه دلی ب
هــای مختلــف برای حــل ایــن بحــران در کشــور بــه کار گرفته 
شــده کــه از جمله مــی تــوان بــه موضوعاتی ماننــد انتقــال آب، 
سدســازی، اســتفاده از آب شــیرین کــن هــا و حفــر چــاه اشــاره 
کــرد. امــا ایــن راه حلهــای مقطعــی تاکنــون نتوانســته اســت 
ــی کشــور  بحــران آب و خشــکی رودهــا و دریاچــه هــای اصل

ــد. را برطــرف کن
از آنجایــی کــه معضــل کــم آبــی، روز بــه روز حادتــر می شــود، 
وزارت نیــرو در پــروژه ای جدیــد، موضوع اکتشــاف آب در ذخایر 
ژرف زمیــن را بــا همــکاری روســیه کلیــد زده اســت. ایــن پروژه 
ــر، در  ــش از 500 مت ــق بی ــی آب در عم ــف تصادف ــی کش در پ
حیــن حفــاری هــای شــرکت ملــی فــوالد ایــران مطــرح شــد.

دراینکــه جزئیــات و اهــداف ایــن پــروژه چیســت و تــا چــه حــد 
ــود دارد و  ــی وج ــت ابهامات ــی اس ــع آب ــن مناب ــای تامی راهگش
ایــن ســوال مطــرح اســت کــه انجــام ایــن طــرح تــا چــه حــد 
ــد راهــکار مناســب  ــا مــی توان ــه واقعیــت نزدیــک اســت؟ آی ب
علمــی و عملــی بــرای تامیــن منابــع آبــی در کشــور باشــد و آیا 
واقعــا وقــت آن رســیده کــه از آب هــای ژرف بــه عنــوان منابــع 

جایگزیــن فعلــی اســتفاده کــرد؟
 

ــای  ــیه در آبه ــران و روس ــافی ای ــکاری اکتش هم
ژرف

چنــدی پیــش وزارت نیــرو از آغــاز پــروژه ۲50 میلیــون دالری 
بــرای اکتشــاف آب در ذخایــر ژرف ایــران بــا مشــارکت روســها 
خبــر داد و اعــام کــرد: مطالعــات شناســایی ذخایــر جدیــد آب 
در مناطــق ژرف و عمیــق ایــران آغــاز شــده و بعــد از شناســایی 
ــطحی  ــه های س ــق نقش ــور، از طری ــی کش ــیل های آب پتانس
زمیــن شناســی مطالعــات ژئوفیزیــک انجــام و در نهایــت 
ــق و  ــاط عمی ــاف آب در نق ــای اکتش ــاه در بلوک ه ــاری چ حف

ژرف انجــام خواهــد شــد.
ــک  ــی ژئوفیزی ــات عملیات ــام مطالع ــم، انج ــن تصمی ــق ای طب
بــرای شناســایی آب هــای ژرف در عمــق بیــش از هــزار متــری 

ــع  ــاری در جســتجوی مناب ــات حف ــود و عملی ــد ب ــن خواه زمی
تجدیدپذیــر آب در مناطــق اولویت بنــدی شــده کشــور صــورت 
مــی گیــرد. برآوردهــا نشــان مــی دهــد کــه در مناطقــی ماننــد 
ــت  ــتان، اولوی ــتان و بلوچس ــان، سیس ــی، کرم ــان جنوب خراس

ــود دارد. ــه آب ژرف وج ــرای رســیدن ب ــاری ب حف
حفــاری هــر حلقــه چــاه اکتشــافی در بلوک هــا و نقــاط عمیــق 
و ژرف بــه حــدود 30 میلیــارد تومــان اعتبــار بــه صورت ســاالنه 
نیــاز دارد و قــرار اســت کــه بعــد از انجــام مطالعــات ژئوفیزیــک 

کار حفــاری صــورت گیــرد.
ــد مــورد  ــورد اینکــه آب ژرف اســتحصالی بای ــرو در م وزارت نی
ــی از  ــه برخ ــت ک ــرده اس ــام ک ــر، اع ــا خی ــد ی ــتفاده باش اس
آب هــای ژرف بــه دلیــل داشــتن آلودگــی ازجملــه آلودگی هــای 
اتمــی و یــا شــوری بیــش از حــد، قابــل اســتفاده نیســتند و بــا 
توجــه بــه این کــه مباحــث اقتصــادی در اســتحصال آب مهــم 
اســت، بایــد پــس از ارزیابــی تمامــی مــوارد کار حفــاری انجــام 

شــود.
ــز  ــده نی ــی ش ــش بین ــم آب پی ــورد حج ــه در م ــن وزارتخان ای
ــور را  ــر در کش ــارد آب ژرف تجدیدپذی ــا ۲ میلی ــر 1.5 ت حداکث

ــت. ــن زده اس تخمی
در ایــن پــروژه اکتشــاف آب ژرف تجدیدپذیــر، مدنظــر اســت و 
هــدف ایــن اســت کــه بعــد از انجــام هزینه هــای بســیار بتــوان 
ــه  ــه ب ــل این ک ــه دلی ــرد. ب ــتفاده ک ــن آب اس ــز از ای مجــدد نی
دســت آوردن آب ژرف کار پرهزینــه ای اســت، لــذا بایــد این آب 

بــه مصــارف شــرب و صنعــت در بیایــد.

ــورد آبهــای ژرف در دســت  اطاعــات علمــی در م
نیســت

غامعبــاس کاظمــی، اســتادیار ســابق دانشــگاه صنعتــی 
ــی در  ــیمی آب زیرزمین ــوپ و ش ــص ایزوت ــاهرود و متخص ش
مــورد  بهــره بــرداری از آبهــای ژرف و اینکــه چقــدر ایــن پروژه 
عملیاتــی اســت، می گویــد: ایــن پــروژه از حــدود 3 ســال پیش 
ــی اول برخــی شــرکتهای خصوصــی  ــاده و حت ســر زبانهــا افت
مــی خواســتند در مــورد آن اقــدام کننــد امــا نتوانســتند از وزارت 
ــد. در ابتــدا برخــی دانشــگاهها نیــز درگیــر  نیــرو مجــوز بگیرن

ــد. ــروژه بودن ایــن پ
ــا بیــان اینکــه البتــه واقعیــت آن اســت کــه اطاعــات و  وی ب

ــران بســیار  ــه آبهــای ژرف در ای ــوط ب ــش و تخصــص مرب دان
ــن  ــر زمی ــدر آب ژرف در زی ــه چق ــورد اینک ــت و در م ــم اس ک
وجــود دارد و یــا کــدام مناطــق دارای آب ژرف هســتند، 
ــد:  ــی ده ــه م ــت، ادام ــترس نیس ــی در دس ــات کاف اطاع
اینکــه در ایــن پــروژه روس هــا چــه پیشــنهادی داده انــد و مــی 
خواهنــد چــه تخصــص هــا، تکنولوژیهــا و ابزارهایــی را وارد کار 
کننــد، اطاعــات زیــادی در دســت نیســت و امــا بــه طــور کل 
ــه  ــادی راجــع ب ــا هــم تخصــص و اطاعــات زی در ســطح دنی
ایــن روش وجــود نــدارد و تنهــا چنــد کشــور روی آن کار کــرده 

ــوده اســت. ــا خطــا هــم همــراه ب ــد کــه البتــه ب ان
کاظمــی بــا اشــاره بــه کشــور لیبــی کــه تجربــه حفــر آبهــای 
ژرف را دارد، مــی گویــد: 50 ســال پیــش لیبــی بــه دنبــال نفــت 
بــود کــه بــه صــورت تصادفــی بــه چــاه آب رســید. بــه همیــن 
دلیــل بزرگتریــن ســفره آب زیرزمینــی فســیلی در کشــورهای 
لیبــی، چــاد، مصــر و الجزایــر بــوده کــه بــا هــم حــدود 1.5 برابر 

مســاحت ایــران مســاحت دارد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه اگــر بخواهــد در ایــران اجرایــی 
ــف و از همــه  ــی تعری ــروژه مل ــک پ ــه صــورت ی ــد ب شــود بای
ظرفیتهــا اســتفاده شــود، مــی افزایــد: اگــر بخواهنــد این پــروژه 
را بــه یــک گــروه کوچــک بســپارند، امــکان موفقیــت آن کــم 
اســت. بــا وجــودی کــه قــرار اســت بــرای اولیــن بــار پــروژه ای 
در ایــن ســطح انجــام شــود کــه در دنیــا نیــز تجــارب زیــادی از 
آن وجــود نــدارد، بایــد از تمــام اطاعــات و دانــش متخصصــان 

ایــن بخــش بــرای آن اســتفاده کــرد.
 

تضمیــن رســیدن بــه آب شــیرین در اعمــاق زمین 
کــم اســت

ــا تاکیــد  ایــن متخصــص ایزوتــوپ و شــیمی آب زیرزمینــی، ب
براینکــه ایــن پــروژه، پــروژه ای بســیار پیچیــده اســت و 
ــورد  ــت، در م ــت نیس ــادی از آن در دس ــی زی ــات علم اطاع
ــه  ــد: بل ــی کن ــد م ــر، تاکی ــی شــدن آن در کوی ــکان عملیات ام
ــی  ــروژه مکانهای ــن پ ــه هرحــال در ای امــکان آن وجــود دارد. ب
دراولویــت قــرار گرفتــه کــه آب کــم اســت. البتــه بایــد توجــه 
داشــت کــه ایــن پــروژه در حــد مطالعــه اســت امــا در صورتــی 
کــه از همــه ظرفیتهــا اســتفاده شــود تضمیــن بــه آب رســیدن 

ــود دارد. وج
ــع آب  ــود مناب ــواهد از وج ــی ش ــود برخ ــه وج ــاره ب ــا اش وی ب
زیرزمینــی فســیلی در اســتانی ماننــد یــزد، مــی گویــد: در اغلب 
ــا  ــود دارد ام ــن وج ــاق زمی ــود آب در اعم ــکان وج ــق ام مناط
کیفیــت آن مناســب نیســت. بــه همیــن دلیــل حتــی اگر ســفره 
هــای آب زیرزمینــی ژرف کشــف شــوند و کیفیتشــان مناســب 
ــد  ــه آب خواه ــبت ب ــتری نس ــا ارزش بیش ــاح آنه ــد، ام نباش
داشــت و مــا مــی توانیــم از امــاح آن اســتفاده کنیــم. چــرا کــه 
ایــن امــاح بــا توجــه بــه اینکــه بــا الیــه هــای مختلــف زمین 

درتمــاس هســتند بــا امــاح آب دریــا متفاوتنــد.
ــر  ــه از نظ ــد براینک ــا تاکی ــگاه ب ــابق دانش ــتادیار س ــن اس ای
اقتصــادی ضــرری در ایــن پــروژه دیــده نمــی شــود، در 
موفقیــت اجــرای ایــن طــرح ادامــه مــی دهــد: در اجــرای ایــن 
ــن 100  ــیرین تضمی ــع آب ش ــردن مناب ــدا ک ــرای پی ــروژه ب پ
درصــدی وجــود نــدارد. اگرچــه امــکان پیــدا کــردن آب وجــود 
ــه اگــر آب شــیرین  دارد امــا تضمیــن آب شــیرین نیســت. البت

ــه اســت. ــه صرف ــاز هــم ب هــم نباشــد ب
کاظمــی بــا بیــان اینکــه از ایــن حیــث کــه بدانــی زیــر ســطح 
ــن  ــق ای ــا مواف ــم م ــاف کنی ــت و اکتش ــر اس ــه خب ــن چ زمی
پــروژه هســتیم و روی آن حــدود 3 ســال هــم کار کــرده ایــم، 

اکتشاف آب های ژرف از رویا تا واقعیت/ جذب راه حلهای فضایی می شویم
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تصریــح کــرد: مطالعــه در ایــن مرحلــه ضــرری نــدارد و حتــی 
ــن  ــتفاده از ای ــرداری و اس ــره ب ــا بحــث به ضــروری اســت ام
ــدی  ــل بع ــد در مراح ــدی اســت. بای ــل بع ــافات در مراح اکتش
ــته  ــه راه داش ــک نقش ــا ی ــود ت ــذاری ش ــرل و مقررات گ کنت
باشــیم کــه بدانیــم از کجــا شــروع کنیــم و ایــن پــروژه بــه کجا 

ختــم مــی شــود.
 

ــا بحــران  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــای مختلف ــه ه گزین
ــود دارد ــی وج ــم آب ک

ــال  ــت امپری ــط زیس ــت آب و محی ــتاد مدیری ــی، اس کاوه مدن
کالــج لندن، در پاســخ بــه چگونگــی اجــرای پــروژه »آب ژرف« 
و اینکــه آیــا از لحــاظ فیزیکی ایــن پــروژه قابل عملیاتی شــدن 
اســت یــا خیــر، مــی گویــد: اســتفاده از آبهــای زیرزمینــی بــه 
عنــوان راه حلــی بــرای مشــکل کمبــود آب از لحــاظ تئــوری و 
فیزیکــی ممکــن اســت و کشــورهای دیگــر خشــک بــا رویــای 
پــرآب شــدن در منطقــه و خاورمیانــه و شــمال آفریقــا به ســراغ 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــا در اج ــد ام ــه ان ــا رفت ــروژه ه ــدل پ ــن م ای
بحــث بــر ســر ایــن اســت کــه چقــدر قــرار اســت هزینه شــود، 
ــل،  ــن راه ح ــدر ای ــال دارد و چق ــه دنب ــزوده ای ب ــه ارزش اف چ

پایــدار خواهــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گزینــه هــای مختلفــی بــرای مقابلــه 
بــا مشــکل کــم آبــی وجــود دارد، امــا بایــد بهتریــن راه هــای 
ممکــن را بررســی و اســتفاده کــرد، ادامــه مــی دهد: روشــهایی 
ماننــد حفــر چاههــای زیرزمینــی، سدســازی، انتقــال آب، 
ــر  ــاب و تغیی ــه آب و فاض ــیرین کنها،تصفی ــتفاده از آب ش اس
نــوع آبیــاری همــه از جملــه راه حلهــای تکنیکــی هســتند کــه 
مــی تواننــد در ایــن زمینــه مفیــد واقــع شــوند امــا اینکــه از هــر 
ــم  ــتفاده کنی ــی اس ــان و مکان ــه زم ــن روشــها در چ ــک از ای ی

ــه آن توجــه شــود. موضــوع مهمــی اســت کــه بایــد ب
ــا اشــاره بــه روش تامیــن آب از آب ژرف و زیرزمینــی،  مدنــی ب
مــی افزایــد: در مــورد ایــن پــروژه حتــی اگــر بگوییــم کــه فــردا 
ــن  ــی شــود، بازهــم ســوال ای ــن م ــت تامی ــا کیفی ــی آب ب کل
اســت کــه آیــا ایــن میــزان آب، تمامــی نیازهــای مــا را بــرآورده 
ــه  ــر ب ــه دیگ ــم ک ــن کنی ــم تضمی ــی توانی ــا م ــد و م ــی کن م

ــم. ــاز نداری ــزان آب، نی افزایــش می

بازچرخانی آب و فاضاب بهترین گزینه ممکن
وی بــا بیــان اینکــه مشــکل مــا در بخــش نیــاز و میــزان تقاضا 
اســت و نیــاز آبــی و مصــرف آب مــا بیــش از حــد در کشــور باال 
اســت، معتقــد اســت کــه اگــر هــم بخواهیــم بــه فکــر تامیــن 
ــد مصــرف خــود را مهــار  ــع اضافــی در آب باشــیم اول بای مناب
ــرا  ــم. چ ــه کردی ــده رود تجرب ــا در زاین ــاق را م ــن اتف ــم. ای کنی
کــه بــدون آنکه نیــاز خــود را کنتــرل کنیــم، بــه دنبــال افزایش 
ــون  ــم اکن ــتفاده کردی ــال آب اس ــم و از روش انتق عرضــه رفتی

شــاهد هســتیم که ایــن رودخانه چــه وضعیتــی دارد. ایــن بدین 
ــه طــور کلــی مــردود  معنــی نیســت کــه گزینــه انتقــال آب ب
اســت، امــا مســاله ایــن اســت کــه اگــر بــه همــراه انتقــال آب، 
نیــاز آبــی در حوضــه را کنتــرل مــی کردیــم، بــه جــای اینکــه 
االن دنبــال تامیــن آب اضافــه باشــیم، شــاید مــی توانســتیم بــا 

همــان انتقــال آب، نیازهــای زاینــده رود را بــرآورده کنیــم.
ایــن کارشــناس بــا اشــاره بــه اینکــه کشــورهای توســعه یافتــه 
ــا اقلیــم مشــابه کشــور مــا  ماننــد آمریــکا )ایالــت کالیفرنیــا( ب
مســیر توســعه منابــع آب را رفتــه انــد و آخــر بــه ایــن نتیجــه 
ــاب  ــی آب و فاض ــه و بازچرخان ــه از روش تصفی ــیدند ک رس
اســتفاده کننــد، خاطرنشــان مــی کنــد: ســوال اینجاســت کــه 
ــی  ــرا اول م ــم؟ چ ــی روی ــن روش نم ــال ای ــه دنب ــا ب ــرا م چ
خواهیــم همــه اشــتباهات آنهــا را تکــرار کنیــم و بعــد به ســراغ 
راه حــل خــوب برویــم؟ چــرا مســتقیم بــه دنبــال راه حــل خوب 

نمــی رویــم کــه بــه مــا تضمیــن بدهــد و پایــدار باشــد؟
ــی  ــه منطق ــاری ک ــورد بیم ــی در م ــه مثال ــاره ب ــا اش ــی ب مدن
ــرک  ــه ت ــود از جمل ــاری خ ــل  بیم ــرای ح ــل را ب ــن راه ح تری
ــه   ــدد و ب ــکار نمــی بن ــی و ورزش ب ــم غذای ــر رژی ســیگار تغیی
ــر مــی دهــد  ــداوم پزشــک خــود را تغیی ــه طــور م جــای آن ب
و یــا از راه حلهــای تخیلــی ماننــد فالگیــر و تجویــزات عطــاری 
ــر  ــی ت ــی راه حــل منطق ــد: وقت ــد، مــی گوی ــی کن اســتفاده م
ــی رفــت. ــال راه حــل تخیل ــه دنب ــد ب دیگــری وجــود دارد نبای

پروژه »آب ژرف« جذاب است 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا راه حــل پــروژه آب ژرف 
کــه قــرار اســت بــا همــکاری روســها در ایــران عملیاتــی شــود 
را تخیلــی مــی دانیــد، تاکیــد مــی کنــد: اینگونــه راه حلهــا برای 
ــای  ــه چیزه ــرا ک ــت. چ ــذاب اس ــا ج ــومی ه ــان س ــا جه م
ــاده و  ــای س ــر از راه حله ــا جذابت ــرای م ــب ب ــب و غری عجی

منطقــی اســت.
مدنــی بــا اشــاره بــه اینکــه راهــکار ســاده و عقانــی آن اســت 
ــه مــی دهــد:  ــم، ادام ــرل کنی کــه نیازهــا و مصارفمــان را کنت
مشــکل اینجاســت کــه آنکــه مــی توانــد بــه کاهــش مصــرف 
کمــک کنــد، وزارت نیــرو نیســت. چــرا کــه وزارت نیــرو وظیفه 
تامیــن آب را بــه عهــده دارد و از آنجایــی کــه نمــی توانــد میزان 
مصــرف را کنتــرل کنــد بــه هــر قیمتــی کــه شــده بــه ســراغ 
ــه  ــه ب ــاری ک ــد بیم ــت مانن ــی رود. درس ــع آب م ــن مناب تامی
ــود را  ــول خ ــه ورزش، پ ــیگار و روی آوردن ب ــرک س ــای ت ج
مــدام خــرج دوا و درمــان و یــا روی آوردن بــه  روشــهای دیگــر 
مــی کنــد چــون هــم نمــی خواهــد عــادت هــای بــد خــود را 
کنــار بگــذارد و هــم بــرای حــل مســاله ای جــدی عجلــه دارد. 
امــا مرضــی کــه ایجــاد آن ســالها بــه خاطــر ناپرهیــزی طــول 
کشــیده اســت را نمــی تــوان یک شــبه بــا یــک داروی گــران و 

یــک عمــل زیبایــی حــل  کــرد.

تفکرات هیجانی را کنار بگذاریم 
وی بــه تفکــرات مختلفــی کــه در زمینــه تامیــن آب در کشــور 
وجــود دارد اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد: برخــی مــی گوینــد 
آبــی کــه بــه خلیــج فــارس و دریــا مــی ریــزد دارد تلــف مــی 
شــود و بایــد از آن اســتفاده کــرد. ایــن تفکــر در کالیفرنیــا نیــز 
وجــود داشــت. بــه نحــوی کــه رئیــس جمهــور وقــت، در زمــان 
افتتــاح یکــی از پــروژه هــای اصلــی انتقــال آب آمریــکا، اعــام 
کــرد کــه جلــوی تلــف شــدن آب رودخانــه کــه بــه اقیانــوس 
ــه  ــه چ ــم ک ــت دیدی ــا در نهای ــم. ام ــه ای ــزد را گرفت ــی ری م
مشــکات زیســت محیطــی بــرای ایــن پــروژه درســت شــد. 
ــوم  ــت ب ــیرین و زیس ــور و ش ــس آب ش ــوردن باالن ــم خ بره

منطقــه از جملــه پیامدهــای ایــن تفکــرات اســت.
مدنــی ادامــه مــی دهــد: در ایــران نیــز هنــوز هســتند افــرادی 
کــه معتقدند کــه چــرا بایــد آب شــیرین رودخانــه ها بــه دریاچه 
ــن  ــود. ای ــل ش ــف و می ــه و حی ــه ریخت ــد ارومی ــوری مانن ش
تفکــرات، تفکــرات هیجانــی اســت. مــا نبایــد فکــر کنیــم کــه 
تــوان و اجــازه هرگونــه دخــل و تصــرف در طبیعــت را داریــم و 

طبیعــت ایــن تغییــرات مــا را بــی پاســخ خواهــد گذاشــت.  
اســتاد مدیریــت آب و محیط زیســت امپریــال کالج لنــدن تاکید 
ــه  ــال ب ــرای مث ــده اســت. ب ــداری پیچی ــد: بحثهــا مق مــی کن
تازگــی یک تیــم علمی از نشــریه ســاینس بــه همــراه محققین 
ــکاری  ــا هم ــا ب ــد ت ــران آمدن ــه ای ــور ب ــارج از کش ــی خ ایران
تعــدادی از محققیــن داخلــی امــکان وجــود آب در کویــر لــوت 
را بررســی کننــد. بررســی هــای مقدماتــی آنهــا نشــان داد کــه 
کویــر لــوت شــاید دارای میــزان قابــل توجهــی آب شــور باشــد. 
مســاله ایــن اســت کــه مــا انــواع و اقســام ایــن مــوارد را داریــم. 
آب شــور کویــر اعمــاق زمیــن، آب خلیــج فــارس و دریــای خزر 
و عمــان کــه مــی تــوان بــه کار گرفــت، شــیرین کــرد و جابجــا 
کــرد. امــا اینهــا راه حلهــای وصلــه پینــه ای هســتند. یعنــی می 
تــوان از ایــن راه حلهــا اســتفاده کــرد امــا نبایــد اصــل داســتان 

را فرامــوش کنیــم.

راه حلهای فضایی و هیجانی را امتحان نکنیم 
ــد  ــادی بای ــای بنی ــرای راه حله ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب مدن
ــن  ــه ای ــد هم ــد: نبای ــی کن ــه م ــرد، اضاف ــذاری ک ــرمایه گ س
اتفاقــات بیافتــد و پــس از آن بــه ایــن نتیجه برســیم کــه چطور 
ــرد.  ــل ک ــرب تبدی ــه آب ش ــران را ب ــاب ته ــوان فاض ــی ت م
ــازده  ــه جــای آنکــه راه حلهــای زودب ــر اســت کــه ب پــس بهت
فضایــی و هیجانــی را امتحــان کنیــم و از ایــن منطقــه و منطقه 
آب انتقــال دهیــم، زودتــر بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه نیــاز آبی 

را کنتــرل کنیــم و از فاضابمــان اســتفاده کنیــم. 
وی در مــورد هزینــه ۲50 میلیــون دالری کــه بــرای ایــن پروژه 
از ســوی وزارت نیــرو درنظــر گرفتــه شــده اســت، مــی افزایــد: 
در قســمت مثبــت قضیــه مــی تــوان گفــت کــه اشــکالی نــدارد 
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دانش و  علـــم 

ــی  ــع آب ــد مناب ــد بدانن ــد و بخواهن ــه کنن ــرای اکتشــاف هزین ب
کجاســت. امــا اگــر کشــف بــا هــدف بهــره بــرداری باشــد، بــه 

ــاد وارد اســت. آن انتق
ایــن کارشــناس بــا اشــاره بــه اینکــه شــاید بتــوان آبهــای ژرف 
ــداز کــرد، مــی  ــرای نســلهای بعــدی پــس ان ــی را ب و زیرزمین
ــم  ــاق ک ــن و آب در اعم ــه آب روی زمی ــون ب ــم اکن ــد: ه گوی
دسترســی داریــم  و منطقــی اســت کــه تــاش کنیــم آنهــا را 
ــه  ــت ک ــر از آن اس ــاله بهت ــن مس ــم. ای ــت کنی ــر مدیری بهت
ــم و در  ــه آب ژرف بروی ــری از جمل ــه ت ــع اضاف ــه ســراغ مناب ب

ــم. ــود کنی ــم ناب ــود آن را ه ــورت وج ص
ــدازه کافــی پتانســیل تامیــن آب در  ــه ان ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
ــرون  ــرای ب ــدار ب ــل پای ــد: راه ح ــی گوی ــود دارد م ــور وج کش
رفــت از چالــش کــم آبــی، اصــاح الگــوی مصــرف و کاهــش 
ــه افزایــش عرضــه آب! متاســفانه  ــاز و مصــرف آب اســت ن نی
چــون راه حــل منطقــی و علمــی زمــان بــر و از لحــاظ سیاســی 

پــر هزینــه اســت بــه دنبــال راه حــل هــای 
زود بــازده عجیــب غریــب مــی رویــم. اگــر 
ــاورزی و  ــرب و کش ــارف ش ــم مص بخواهی
صنعــت را کــم کنیم بــا مقاومــت و مخالفت 
ــه  ــه هزین ــویم ک ــی ش ــرو م ــدی روب ج
سیاســی ایــن راه حــل را بــاال مــی بــرد. امــا 
اگــر ابرهــا را بــارور کنیــم و در اعمــاق زمین 
بــه دنبــال آب بگردیــم هیــچ مصــرف 

ــم. ــی اندازی ــش نم ــه چال ــده ای را ب کنن
 

ــتبرد  ــای ژرف دس ــتفاده از آبه اس
ــر  ــای تجدیدناپذی ــرمایه ه ــه س ب

ــی مل
هدایــت فهمــی، معــاون دفتــر برنامــه ریزی 
ــاره  ــا اش ــرو ب ــای وزارت نی کان آب و آبف
بــه اینکــه فعــا ایــن پــروژه در حــد طــرح 
ــایی  ــد: شناس ــی گوی ــت، م ــی اس مطالعات

ــن  ــامل چندی ــه ش ــت ک ــده ای اس ــه پیچی ــای ژرف مقول آبه
ــای  ــق و آبه ــای مطب ــیلی، آبه ــای فس ــامل آبه ــوع ش موض
شــکاف گســلها مــی شــود. آب هــای فســیلی از قــرون و اعصار 
گذشــته در اعمــاق زمیــن وجــود داشــته انــد و مــی توانند شــور 
یــا شــیرین باشــد. بخــش دیگــری کــه بــه آن، آبخانــه هــای 
ــد  ــرار دارن ــن ق ــن زمی ــز در عمــق پایی ــد نی ــق مــی گوین مطب
ــورد  ــد م ــی توان ــه م ــتند ک ــیرینی هس ــور و ش ــای ش و آب ه

ــرد. ــرار گی اســتفاده ق
وی ادامــه مــی دهــد: آبهایــی نیــز کــه در شــکاف گســلها وجود 
دارد بخــش ســوم انــواع آب ژرف را شــامل می شــود کــه عاقه 
خاصــی بــه کشــف آن از ســوی کارشناســان وجــود دارد. تصــور 
مــی شــود بخشــی از آبــی کــه در منطقــه فــات بــزرگ ایــران 

وجــود دارد از ایــن نــوع اســت.
فهمــی بــا بیــان اینکه گفتــه مــی شــود در ایــن منطقــه آبهایی 
وجــود دارد کــه از طریــق درز و شــکاف گســل هــا، از زیــر ایران 
ــی شــود،  ــای آزاد م ــی شــود و وارد آبه ــن رد م ــاق پایی در اعم
ادامــه مــی دهــد: البتــه ایــن یــک ایــده و نظریــه اســت؛ گرچــه 
ممکــن اســت در خلیــج فــارس و دریای عمــان در گذشــته بوده 
باشــد؛ چــرا کــه ملــوان هایــی چشــمه هــای آب شــیرین را در 
اعمــاق دریــا گــزارش داده انــد. امــا اینکــه منشــاء آن در ایــران 
اســت یــا نــه مشــخص نیســت و مشــخص شــدن آنهــم بــه 

راحتــی نیســت.
وی مــی گویــد: مــن بــه عنــوان یــک کارشــناس ملــی نــه بــه 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــرو از اج ــئول در وزارت نی ــک مس ــوان ی عن
ــای  ــاه ه ــات و چ ــه قن ــی ک ــد زمان ــی دارم. درســت مانن نگران
دســتی بــوده امــا تکنولــوژی پمپ وارد کشــور شــد و چــاه هایی 

زده شــد کــه ایــن وضــع اســفناک را بــرای آبهــای زیرزمینــی 
کشــور رقــم زده اســت و دولت هــم در جلوگیــری این برداشــت 
ــوده  ــق نب ــی کاری نکــرده و موف ــای زیرزمین ــه از آبه ــی روی ب

اســت.
ــرو  ــای وزارت نی ــزی کان آب و آبف ــه ری ــر برنام ــاون دفت مع
بــا تاکیــد براینکــه در آینــده هــم هیــچ تضمینــی نیســت کــه 
اگــر آبــی در اعمــاق زمیــن کشــف شــود از برداشــت بــی رویــه 
اش جلوگیــری شــود، خاطرنشــان مــی کنــد: چــون آب هــای 
زیرزمینــی ســرمایه هــای اســتراتژیک یــک کشــور محســوب 
مــی شــوند و آب هــای ژرف عمیــق نیــز ســرمایه فــوق 

ــد شــونده نیســتند. اســتراتژیک هســتند و تجدی
ــای  ــی بخشــی از آبه ــرای بررس ــی ب ــه حت ــان اینک ــا بی وی ب
ژرف کــه از زیــر ایــران عبــور مــی کنــد هــم بایــد بــه صــورت 
آگاهانــه اقــدام کــرد، مــی گویــد: آب جــزو ســرمایه ملــی اســت 
و در قانــون اساســی و قانــون ملــی شــدن آبهــا هــم، آب جــزو 

ســرمایه هــای مشــترک ملــی محســوب مــی شــود. بــه همین 
دلیــل نبایــد اجــازه دهیــم چــاه عمیــق زده شــود و چیــزی کــه 

ســهم آینــدگان نیــز اســت بــه تــاراج بــرود.
ــا  ــروژه فع ــن پ ــدف از ای ــا ه ــه آی ــه اینک ــی در پاســخ ب فهم
ــای  ــت آبه ــدر رف ــری از ه ــرای جلوگی ــوده و ب ــن آب نب تامی
زیــر زمینــی اســت، مــی افزایــد: فعــا کــه ایــن پــروژه در حــد 
مطالعــه اســت و کار اجرایــی نیســت امــا بــه طــور کل در ایــن 
ــر ایــن اســت کــه بدانیــم آیــا آبــی وجــود دارد  پــروژه قصــد ب
کــه از کشــور خــارج مــی شــود و یــا خیــر و اگــر همچیــن آبــی 
کشــف شــود مــی تــوان از ایــن منابــع اســتفاده کــرد کــه ایــن 

ــارج نشــود. آب از کشــور خ
ــرای  ــود ب ــه ای ش ــروژه بهان ــن پ ــر ای ــا اگ ــد: ام ــی گوی وی م
ــر  ــا، ه ــتخراج آنه ــق و اس ــای عمی ــه آب ه ــت درازی ب دس
مصرفــی هــم کــه باشــد، دســت کــردن در جیــب نســل بعــدی 
اســت. ایــن آب متعلــق بــه نســل بعــدی اســت و مــا نبایــد از 

ــم. ســرمایه هــای آنهــا اســتفاده کنی
ایــن مقــام مســئول در وزارت نیــرو بــا تاکیــد براینکــه اســتفاده 
از ایــن منابــع آب تجدیــد ناپذیــر ژرف را بــه هیــچ وجــه توصیه 
نمــی کنــم، تصریــح کــرد: امــا کنتــرل و بهــره بــرداری از آب 
هایــی کــه از زیــر گســل هــای ایــران خــارج می شــود ایــرادی 
ــه ای شــود کــه از  ــن بهان ــم ای ــد اجــازه دهی ــه نبای ــدارد. البت ن
آب هــا، سوءاســتفاده شــود؛ همانطــور کــه از آبهــای زیرزمینــی 
ســوء اســتفاده شــد. هــم اکنــون در هــر ۲ کیلومتــر در کشــور 
ــر آب  ــه اگ ــید ک ــن باش ــما مطمئ ــود دارد و ش ــاه وج ــک چ ی
شــیرینی در اعمــاق زمیــن پیــدا شــود بــه ایــن آب هــم رحــم 

نخواهــد شــد و نگرانــی در اینجاســت.

آبهای زیرزمینی را احیا کنیم 
ــه  ــورها در زمین ــر کش ــات دیگ ــورد تجربی ــی در م ــر فهم دکت
اســتفاده از آبهــای ژرف، مــی گویــد: اکثرا کشــورهای پیشــرفته 
دنبــال ایــن هســتند کــه آبهــای زیرزمینــی شــان را احیــا کننــد 
ــد.  ــر کنن ــده پ ــع اســتراتژیک آین ــرای مواق ــا اینکــه آن را ب و ی
ایــن یــک سیاســت عمومــی بــرای همــه کشورهاســت. ولــی 
در کشــورهایی مثــل عربســتان و لیبــی و کشــورهای درحــال 
توســعه ایــن افــکار بلنــد پروازانــه همیشــه وجود داشــته اســت. 
مثــا کشــور لیبــی از آب هــای ژرف به انــدازه یــک رودخانه آب 
اســتخراج کــرد و بــا آن، یــک رودخانــه ســطحی ایجــاد کــرد.

وی اضافــه مــی کنــد: ایــن واقعــا جــای ســوال دارد کــه آبــی 
کــه مــی توانــد بــرای نســل هــای بعــد قابــل اســتفاده باشــد 
ــاب  ــود، از حس ــتفاده ش ــده اس ــرل ش ــورت کنت ــه ص ــد ب و بای
ــت و  ــه اس ــا پرهزین ــرح ه ــن ط ــرد. ای ــت ک ــدگان برداش آین
مصــرف انــرژی باالیــی مــی خواهــد و تجدیــد پذیــر نیســت. 
اینهــا منابــع فــوق اســتراتژیک هســتند . به 
ــع را از  ــن مناب ــوان ای ــی ت ــل م ــن دلی همی
ــرای نســل بعــد و  طریــق صرفــه جویــی ب

ــه داشــت. ــادا نگ روز مب
ــن  ــوص تامی ــی در خص ــی راهکارهای فهم
ــد:  ــی گوی ــد و م ــی ده ــه م ــع آب ارائ مناب
ــی،  ــه جوی ــق صرف ــوان از طری ــی ت االن م
ــتفاده از  ــروری، اس ــارف غیرض ــذف مص ح
ــا  ــر ی ــای دیگ ــث ه ــا بح ــازی ی آب مج
ــن  ــیرین ک ــا و آب ش ــاب ه ــتفاده از پس اس
هــا، منابــع آبــی تامیــن کــرد و از آب هــای 
عمیــق دیگــر اســتفاده نکنیــم. البتــه پــروژه 
آب ژرف یــک پــروژه مطالعاتــی اســت 
ــن  ــال م ــا اینح ــا ب ــت ام ــی نیس و اجرای
نگرانــی ام را بارهــا اعــام کــرده ام کــه این 
کار تیــغ دولبــه و ممکــن اســت همیــن کار 
ــق باشــد. ــای عمی ــه آب ه دســت درازی ب

آبهــای ژرف کلیــد گــذر از بحــران کــم آبــی 
نخواهــد بــود

ــه حقیقــت پیوســتن  در جمــع بنــدی نظــرات کارشناســان از ب
»پــروژه تامیــن آب از آبهــای ژرف«، بایــد گفــت کــه آب هــای 
ــی  ــم آب ــران ک ــذر از بح ــرای گ ــدی ب ــی کلی ــه تنهای ژرف ب
ــع عظیــم آب هــای ژرف  ــه مناب ــوان ب ــود و نمــی ت نخواهــد ب
فســیلی کــه میراثــی بــرای آینــدگان محســوب مــی شــود، بــه 
عنــوان منبــع تامیــن برداشــت روزانــه آب، اکتفــا کــرد؛ تجربــه 
ــی، اردن، عربســتان، شــمال  ــد لیب ای کــه در کشــورهایی مانن
هنــد، فلســطین، یمــن و مصــر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و 

موفقیــت آمیــز نبــوده اســت.
حــال آنکــه اگــر قــرار اســت بــه ایــن پــروژه بــه عنــوان یــک 
ــای  ــا ارزش آبه ــع ب ــتفاده از مناب ــرای اس ــافی ب ــروژه اکتش پ
ــاز  ــی نی ــق و کاف ــیار دقی ــات بس ــود، مطالع ــه ش ژرف، توج
ــد  ــات، بای ــودن مطالع ــی در صــورت امیدبخــش ب اســت و حت
تمامــی مباحــث ایــن اکتشــاف از جملــه هزینــه هــای حفــاری 
و تاسیســات و هزینــه هــای نگهــداری، همــه و همــه بــه دقــت 

ــرد. ــرار گی ــورد بررســی ق م
از آنجایـی کـه راه حـل هـای رفـع مشـکل کمبـود آب از جمله 
اسـتخراج آب ژرف، انتقـال آب از دریـای عمـان و خلیـج فارس 
بـه مرکـز کشـور و شـیرین کـردن آب آن، انتقـال آب از دریای 
خـزر و غیـره، اغلـب راه حـل های سـازه ای بـوده که بـا هزینه 
هـای هنگفت همراه اسـت، پیشـنهاد این اسـت که بـرای عبور 
از مشـکل بی آبی آینده کشـور، شـیوه مدیریت منابـع آبی فعلی 

کشـور تغییـر یافتـه و روش صحیـح تری اعمال شـود.
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علـــم و دانش

شناسایی پروتئین سرطانی در 
ذخیره چربی/ مبارزه با چاقی

محققــان دریافتــه انــد کــه پروتئیــن  Dab۲ بــه عنــوان هدفــی بــرای مبــارزه بــا 
مشــکل چاقــی مــی توانــد نقشــی ایفــا کنــد. 

ــم انجــام مــی  ــا عملکــردی بیــش از آن چــه انتظــار داری ــن ه گهگاهــی پروتئی
ــا ســرطان  ــن Dab۲ ب ــاط پروتئی ــه ارتب ــدت هاســت ک ــال، م ــرای مث ــد. ب دهن
شناســایی شــده اســت و بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن پروتئیــن جزئــی از مســیر 

ــد. ــانی Ras-MAPK باش ــام رس پی
در بســیاری از ســرطان هــا، یکــی از عناصــر مســیر Ras-MAPK جهــش مــی 
یابــد و ایــن موجــب شــروع رشــد کنتــرل نشــده ســلول ها مــی شــود. محققــان در 
مرکــز جامع ســرطان سیلوســتر و دانشــگاه میامــی پروتئیــن Dab۲ را بیــش از ۲0 
ســال پیــش کشــف کردنــد و ارتبــاط آن بــا ســرطان را از آن زمــان تاکنــون مــورد 

مطالعــه قــرار داده اند.
امــا اینــک آن هــا دریافتــه انــد کــه Dab۲ در  تمــام ایــن ســال ها نقــش دیگری 
نیــز بــازی مــی کــرده اســت و مــی تــوان از آن بــه عنــوان هدفــی بــرای مبــارزه با 
مشــکل چاقــی اســتفاده کــرد. آن هــا در مطالعــه ای جدیــد دریافتــه اند کــه موش 
هــای جــوان فاقــد Dab۲ بــا خــوردن غذاهــای اضافــی و پــر کالــری نیــز دچــار 

ــوند. ــی نمی ش چاق
ــد. در مــوش هــای  ایــن مــوش هــا هــم ظاهــر و هــم عملکــردی طبیعــی دارن
طبیعــی، Dab۲ مســیر Ras-MAPK را ســرکوب مــی کنــد و ایــن امــر موجــب 
بــاال رفتن ســطح PPAR می شــود کــه به ســلول های بنیــادی چربــی کمک  می 

کنــد گامــی بــزرگ برداشــته و بــه ســلول هــای چربــی بالــغ تبدیــل شــوند.
 در حالــی کــه مــوش هــای طبیعــی رژیــم پرکالــری را بــرای حفــظ وزن شــان می 
خورنــد، مــوش هایــی کــه Dab۲ در آن هــا نــاک اوت شــده اســت تنهــا بــرای 
مدتــی وزن خــود را حفــظ مــی کننــد. همــان طــور کــه مــوش رشــد مــی کنــد 
و بالــغ مــی شــود، اثــرات متابولیکــی از بیــن مــی رونــد. تــا مــاه ششــم، از دســت 

رفتــن  Dab۲ هیــچ اثــر قابــل مشــاهده ای نــدارد.
محققــان برایــن باورنــد کــه ایــن بدیــن دلیــل اســت کــه موش)یــا انســان( بعــد 
از ایــن کــه بــه بلــوغ مــی رســد ســلول هــای بنیــادی چربــی اش را از دســت مــی 
دهــد. اثــر اولیــه مــی توانــد توضیح دهــد که چــرا مشــکات وزنــی اولیه مــی تواند 
تا زمان بلوغ تداوم داشته باشد و بسیاری از بالغین چنین کاهش وزن سختی را تحمل 

می کنند.
ــه آهســتگی  ــه ب ــی ک ــادی چرب ــی از ســلول هــای بنی ــن  Dab۲ جمعیت پروتئی
ناپدیــد مــی شــوند را کنتــرل مــی کنــد. بــه نظــر می  رســد کــه کــودکان بــه طور 
ویــژه تــری تحــت تاثیــر رژیــم قــرار دارنــد. آن هــا مــی تواننــد هــم تعــداد ســلول 

هــای چربــی و هــم انــدازه آن هــا را زمانــی کــه جــوان هســتند کنتــرل کننــد.
در مراحــل بعدتــر زندگــی، آن هــا هنــوز هــم مــی تواننــد چربــی تولیــد کننــد امــا 
ایــن ســلول هــای چربــی پیشــین و موجــود هســتند کــه بــزرگ تــر مــی شــوند. 
رفتــار و عــادات کودکــی مــی توانــد بزرگســالی را نیــز تحــت تاثیــر قــرار دهــد و 

موجــب مســتعد شــدن فــرد یــا جانــور بــه چاقــی در زمــان بزرگســالی شــود.
ایــن نتایــج نشــان می دهــد کــه باید بــه وضعیــت تغذیــه ای و ســامتی کــودکان 
اهمیت دارد و مانع از اســتفاده آن ها از رژیم های غذایی پرکالری شــد. شناسایی این 
نقــش Dab۲ مــی توانــد منجر بــه ایجــاد اســتراتژی هــای دارویــی  بــرای مبارزه 

بــا چاقــی کــودکان شــود.

خطر مرگ زودهنگام با از دست دادن ۵ 
دندان تا ۶۵سالگی

دانشــمندان معتقدنــد از دســت دادن دندان  نشــانه ای 
از تهدیــد جــدی ســامت فــرد به شــمار مــی رود. 

افــرادی کــه تــا ســن ۶5 ســالگی پنــج دنــدان خــود 
را از دســت بدهنــد بــا خطــر مــرگ زودهنــگام مواجه 
هســتند. در مقابــل افــرادی کــه تــا ســن ۷5 ســالگی 
دنــدان هــای طبیعــی خــود را داشــته باشــند احتمــال 

بیشــتری وجــود دارد کــه تــا 100 ســال عمــر کننــد.
 براســاس تحقیقــی کــه بــه تازگــی توســط» 
 oral health( »ــدان ــان و دن ــامت ده ــاد س بنی
foundation(در انگلیس انجام شــده نشــانه های 

فشــار فیزیکی و شــرایط نامســاعد ســامت فرد نخســت در دهان آشــکار می شــود.
 نتایــج ایــن تحقیــق  حاکــی از رابطــه ای مســتقیم میــان از دســت دادن دنــدان و اختاالتی در ســامت فرد 

ماننــد  بیمــاری های قلبــی، دیابــت و پوکی اســتخوان اســت.
بــه گفتــه دکتــر نیــل کارتــر از بنیاد ســامت دهــان ودنــدان  یکــی از دالیــل ایــن امر آن اســت کــه باکتری 
هــای موجــود در دهــان مــی تواننــد وارد جریــان خــون شــوند، خــود را بــه عــروق کرونــر متصــل  کننــد و در 

نهایــت نوعــی مانــع بــه وجــود بیاورند.
درهیمــن راســتا بنیــاد ســامت دهــان و دنــدان بــه افــراد توصیــه کــرده بهداشــت دهانــی را حفظ کننــد و از 

خــوردن شــکر بیــش از حــد خــودداری کنند.

ــد:  ــی نویس ــت م ــریه نیوساینتیس نش
ــه  ــاری مهمــی اســت ک اوتیســم بیم
ــهای  ــن روش ــرفته تری ــاال از پیش ح

ــود.  ــی ش ــتفاده م ــان اس ــه مبتای ــک ب ــرای کم ــه ای ب رایان
ایــن نشــریه علمــی در ادامــه مطلــب خــود آورده اســت: محققــان الگوریتمــی ابــداع کــرده انــد کــه حــرکات 
صــورت و ســر را بــا ضریــب دقــت باالیــی تجزیــه و تحلیــل مــی کنــد. بدیــن ترتیــب پزشــکان مــی توانند 
از اطاعاتــی کــه از ایــن طریــق بــه دســت مــی آید شــرایط بیمــار مبتــا بــه اوتیســم را بهتــر درک کــرده و 

اقدامــات الزم بــرای درمــان وی را ادامــه دهنــد.
مقالــه نویــس New Scientist ادامــه مــی دهــد: بــه طــور کلــی هیــچ آزمایــش ســاده ای برای اوتیســم 
یــا اختال کم توجهی بیــش فعالــی )ADHD( وجود ندارد. بــا این حال پزشــکان همواره بــه رفتارهای بیمار 
دقــت مــی کننــد تــا از ایــن طریــق ارزیابــی هایــی انجــام داده و در نهایــت روش درمانــی مناســبی را اتخــاذ 
کننــد. بــه گفته مایــکل والســتر از دانشــگاه ناتینگهــام در بریتانیــا، این دســته از اختــاالت همراه بــا هم روی 

داده و رفتارهای همراه با آنها نیز معموال شــباهتهای زیادی به هم دارند.
ایــن  نشــریه در ادامــه مــی افزایــد: والســتر و همکارانــش پــروژه جالــب توجهــی را آغــاز کــرده انــد. آنهــا از 
یادگیــری ماشــینی بــرای تشــخیص دقیــق تــر رفتارهای یــاد شــده اســتفاده مــی کننــد. در واقع حــاال از یک 
سیســتم هوشمند رایانه ای برای بررسی رفتارهای افراد مبتا به اوتیسم و سایر اختاالت رفتاری مشابه استفاده 
مــی شــود و قطعــا ایــن اطمینــان خاطــر وجــود دارد کــه نتیجــه کار چیــزی جــز دســتیابی بــه نتایــج دقیــق 
تــر نخواهــد بــود. آنهــا در ایــن پــروژه، ویدئوهایــی مربــوط بــه نحــوه مطالعــه و گــوش دادن 55 نفــر فــرد 

بزرگســال به ســؤاالتی که از آنها مطرح می شــود را به کار گرفتند.
در ادامـه گزارش نیوساینتیسـت آمده اسـت: محققـان با اسـتفاده از این الگوریتم توانسـتند شـناخت بهتری از 
رفتـار این دسـته از بیمـاران پیدا کنند. از آن جمله که سیسـتم آموخته اسـت افـرادی که همزمان به اوتیسـم و 
اختال ADHD مبتا هستند در مواجهه با اخبار هیجان انگیز کمتر ابروهایشان را باال می اندازند. اوج هیجانی 
کـه در ایـن نوآوری مشـاهده می شـود مربوط بـه ضریب دقـت آن اسـت یعنی تا جایـی که بیمـاران مبتا به 

اوتیسـم یا ADHD با ضریب دقت ۹۶ درصد تشخیص داده می شوند.
مقالـه نویـس ایـن نشـریه در پایان می نویسـد: حاال این پرسـش مطـرح می شـود که آیا مـی توان صرفـا به یک 
الگوریتم برای تشـخیص چنین بیماریهای مهمی اکتفا کرد؟ والسـتر معتقد اسـت کـه چنین نخواهد بـود. در واقع 

چنیـن فناوریهایـی به عنـوان ابـزار کمکی در تسـریع روند تشـخیص بیماری به کمک پزشـکان مـی آیند.

وقتی رایانه اوتیسم را 
تشخیص می دهد
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روش جدید محقق ایرانی برای 
درمان افسردگی

ــک  ــری ی ــه رهب ــا ب ــرکت نوپ  ش
مهنــدس پزشــکی زیســتی ایرانــی 
در آمریــکا تصمیــم دارد بــا ارســال 
پالــس هــای مغناطیســی بــه مغــز 
اختــاالت روانــی ماننــد اضطــراب 

ــد.  ــان کن و افســردگی را درم
ــای  ــرص ه ــکان ق ــتر پزش  بیش
ــز  ــاران تجوی ــرای بیم ــددی ب متع
مــی کننــد تــا چنیــن اختاالتــی را 
درمــان کننــد.  حــال آنکه دو ســوم 
ــا  ــن داروه ــه ای ــاران نســبت ب بیم
 Neuro در مرحلــه نخســت واکنشــی نشــان نمــی دهنــد. اکنــون یــک شــرکت نوپــا بــه نــام
Qore امیــدوار اســت تــا داروهــا را بــا پالــس هــای مغناطیســی جایگزیــن کنــد. دکتــر مهــران 
طالبــی نــژاد، یکــی از موسســان ایــن شــرکت مــی گویــد: نــرخ موفقیــت روش در ایــن آزمایــش 

ــوده اســت. ــا ۸۷.5 درصــد ب ه
 البتــه  ایــن شــرکت نوپــا در مراحــل اولیــه تثبیــت فرآیندهای خــود اســت و تعــداد آزمایشــات آن 

محــدود بــوده اســت.
در ایــن روش هنگامیکــه الگــوی ذهنــی مطلــوب بــه وجــود بیایــد. ماشــین هــای نوروفیدبک تن 
دلپذیــری را بــه گــوش هــای بیمــار ارســال مــی کننــد که ســبب مــی شــود الگــوی امــواج مغزی 
مطلــوب مانــدگار شــود. پــس از مدتــی مغــز مــی آمــوزد الگوهای امــواج مغــزی ســالم را بــه طور 

ــظ کند. ــم حف دائ
قبــا نیــز از درمــان هــای مشــابهی بــرای کمــک بــه درمــان اضطــراب، افســردگی، پیــش فعالی 
و درمــان اعتیــاد اســتفاد مــی شــد.  ایــن درمــان بــه طــور کلــی در کلینیــک هایــی اســتفاده مــی 
شــود کــه دارو روش اصلــی درمــان نیســت و بــا تحریــک بخــش هایــی از مغــر ســیگنال مثبتــی 

بــه مغــز ارســال شــده و حالــت ذهنــی مطلــوب ایجــاد مــی شــود.

درمان ناشنوایی با ژن درمانی
 محققــان توانســته انــد بــه 
وســیله ژن درمانــی شــنوایی 
ــر  ــندرم آش ــه س ــا ب ــراد مبت اف

بازگرداننــد.  را 
ــدود 100  ــان ح ــر جه  در سراس
ــندرم  ــه س ــا ب ــر مبت ــزار نف ه
آشــر هســتند. ایــن بیمــاری 
ــنوایی و  ــه ناش ــادر  ب ژنتیکــی ن
نابینایــی و از بیــن رفتــن حــس 
تعــادل بیمــار منجــر مــی شــود.

بیمارســتان  محققــان  امــا   
کــودکان بوســتون بــا آزمایــش درمــان ژنتیکــی جدیــد روی مــوش هــا امیــدوار شــده انــد تــا 
ســه ســال دیگــر آن را بــرای انســان بــه کار گیرنــد. بــه ایــن ترتیــب شــنوایی و حــس تعــادل 

ــد. ــاران برگردانن ــن بیم ــه ای را ب
آنهــا از یک ویــروس آزمایشــگاهی بــرای اصــاح DNA  در گــوش داخلی موش ها اســتفاده 
کردنــد و توانســتند شــنوایی مــوش هــای تــازه متولــد شــده مبتــا بــه ایــن ســندرم را درمان 

کننــد.
ــد عکــس  ــه صداهــای بلن ــات توانســتند بشــنوند و ب پــس از درمــان تعــدادی از ایــن حیوان

العمــل نشــان دهنــد. همچنیــن آنهــا توانســتند تــوازن بــدن خــود را بهتــر حفــظ کننــد.
ــد:  ــق مــی گوی ــن  تحقی ــر ای ــل گلکــو از بیمارســتان کــودکان بوســتون و رهب ــر گوین دکت

ــا را بشــنوند. ــچ کــردن م ــچ پ ــد صــدای پ ــی مــوش هــا مــی توانن ــون حت اکن
از میــان ۲5 مــوش مــورد آزمایــش 1۹ مــورد قابلیــت شــنیدن صــدای کمتــر از ۸0 دســی بــل 

را داشــتند کــه تقریبــا نصــف صــدای انســان در حالــت معمولی اســت.
جفــری هولــت یکــی دیگــر از مولفــان ایــن تحقیــق مــی گویــد: ایــن یــک مطالعــه تاریخی 
اســت. مــا بــرای نخســتین مرتبــه نشــان دادیــم بــا ارائــه توالــی صحیــح ژن هــا بــه تعــداد 
ــال  ــطح نرم ــه س ــوازن را ب ــس ت ــنوایی و ح ــوان ش ــی ت ــوش م ــگرهای گ ــادی ازحس زی

ــد. برگردان

دانش و  علـــم 

 

ــه در  ــی ک ــای کوچک ــد مغزه ــرده ان ــف ک ــمندان کش دانش
ــای  ــاخت رگ ه ــت س ــود، قابلی ــی ش ــاخته م ــگاه س آزمایش

ــد.  ــود را دارن ــی خ خون
 در ســال ۲015 میــادی محققــان دانشــگاه بــراون مدلهایی از 

مغزهــای کوچــک را بــه وســیله چــاپ 
ســه بعــدی ســلول هــای عصبــی 
ــه  ــای کوچــک ب ــن مغزه ــاختند. ای س
ــا در  ــرد ت ــی ک ــک م ــمندان کم دانش
ــان  ــن درم ــرای یافت ــات خــود ب تحقیق
و داروهــای مختلــف کمتــر  روی 
حیوانــات آزمایــش کننــد. از ســوی 
دیگــر نتیجــه آزمایــش نیــز دقیــق تــر 

ــود. ــد ب خواه
 اکنــون محققــان نکتــه جدیــدی 
دربــاره ایــن مغزهــای کوچــک کشــف 
ــد  ــده ان ــه ش ــا متوج ــد. آنه ــرده ان ک
ســلول هــای عصبــی مــی تواننــد رگ 
ــرورش  ــز پ ــان را نی ــی ش ــای خون ه

ــد. دهن
مغزهــای کوچــک کــه از ســلول 
هــای  مــوش  عصبــی  هــای 
ــوند،  ــی ش ــاخته م ــگاهی س آزمایش
چنــد  حــدود  عرضــی  هرکــدام 

ــا  ــد ام ــر ندارن ــت تفک ــا قابلی ــن مغزه ــد. ای ــر دارن میلیمت
ــوع  ــد ن اعصــاب  آن فعــال اســت. ایــن اعصــاب شــامل چن
ــدی در  ــه صــورت ســاختاری ســه بع ــه ب ســلول هســتند ک

ــد. ــی گیرن ــرار م ــم ق ــار ه کن

دانشــمندان بــا مطالعــه ســلول هــای عصبی ســاخته شــده می 
تواننــد تاثیــر جراحــات یــا داروهــا بــر مغــز را بررســی کنند.

 امــا ایــن مغزهــا نیــاز بــه خــون دارنــد و تاکنــون بــه نظــر مــی 
رســید ایــن مغزهــای کوچــک نمــی تواننــد سیســتم عروقــی 

بــرای تغذیــه آنهــا بســازند.
درهرحــال دانشــمندان همزمــان بــا کار 
ــدند  ــه ش ــا، متوج ــدل ه ــن م روی ای
دوســوم مغزهــای کوچــک تولید شــده 
دارای بافــت هــای درهــم تنیــده غیــر 
ــات  ــا مطالع ــا ب ــتند. آنه ــی هس عصب
ــای  ــت ه ــدند باف ــه ش ــتر متوج بیش
درهــم تنیــده درواقــع رگ هــای خونی 

ــتند. هس
 بــا تصویربــرداری از رگ هــای خونــی 
مغــز کوچک محققان توانســتند ســلول 
هــا و پروتئیــن هایــی را بیابنــد کــه در 
ــوند.  ــی ش ــت م ــی یاف ــای خون رگ ه
البتــه ایــن سیســتم ماننــد مغــز انســان 
ــا دو  ــک ت ــط ی ــت و فق ــق نیس عمی

ــد. ــه عمــر مــی کن هفت
ایــن کشــف بــه عمیــق ترشــدن 
مطالعــات دربــاره ســکته، آلزایمــر و 
ضربــه هــای مغــزی کمــک مــی کند.

مغزهای مصنوعی قابلیت تولید رگ های خونی دارند
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علـــم و دانش

کشف جدید دانشمند ایرانی؛

شاپرکی که ترامپ نامیده شد

دانشــمند ایرانــی گونــه جدیــدی از شــاپرک را بــه دلیــل حلقــه ای زرد روی ســر خــود ترامــپ نــام 
گــذاری کــرد. 

ــواد  ــی م ــگام بررس ــره را هن ــن حش ــی ای ــی- کانادای ــناس ایران ــت ش ــری زیس ــک نظ وارزی
ــز  ــل آن نی ــام کام ــرد. ن ــف ک ــارت کش ــی بوه ــره شناس ــوزه حش ــده از م ــه ش ــت گرفت امان

»نئوپالپادونالدترامپــی« اســت.
نظــری دربــاره دلیــل نامگــذاری شــاپرک تــازه کشــف شــده مــی گویــد: شــباهت عجیــب ســر 
ایــن حشــره بــه مــدل مــوی دونالــد ترامــپ دلیــل ایــن امــر بــوده اســت. از ســوی دیگــر مــی 
خواهیــم بــا ایــن کار توجــه مــردم را بــه حفاظــت از محیــط زندگــی ایــن حشــرات جلــب کنیــم. 

ایــن درحالــی اســت کــه آمریــکا هنــوز گونــه هــای ناشــناخته بســیاری دارد.

پرنده کمیاب »مونیای هندی« در 
کمیته ملی پرندگان ایران ثبت شد

دانشــجوی واحــد علــوم و تحقیقات 
پــس از یــک ســال تحقیــق و 
ــده  ــت پرن ــه ثب ــق ب ــه موف مطالع
ــای  ــام مونی ــا ن ــی ب ــاب ایران کمی
هندی)ســهره ریــز( در کمیتــه ملــی 

ــد.  ــران ش ــدگان ای پرن
دانشـجوی  نسـب  فـرح  امیـر 
دکتـری تخصصـی علـوم محیـط 
زیسـت- تنوع زیسـتی واحد علوم و 
تحقیقات گفـت: این پرنـده کمیاب 
با نام فارسـی مونیای هندی)سـهره 
 Indian انگلیسـی   نـام  ریـز(، 

شـود. مـی  شـناخته   Lonchura malabarica علمـی   نـام  و   Silverbill
وی بــا بیــان اینکــه ایــن پرنــده 11 ســانتی متــر طــول دارد و نــر و مــاده آن شــبیه بــه یکدیگــر 
هســتند، افــزود: مونیــای هنــدی پرنــده ای اســت کوچــک بــا پــر و بالــی قهــوه ای رنگ از راســته 
گنجشــک ســانان و از تیــره اســتریلدیده کــه منقــاری نســبتا بــزرگ و مخروطــی شــکل و دمــی 

دراز و نــوک تیــز دارد.
ــه  ــده شــده و ب ــروه هــای کوچــک دی ــده معمــوال در گ ــن پرن ــرد: ای ــد ک ــن پژوهشــگر تاکی ای

ــد. ــی کن ــی م ــی زندگ صــورت دســته جمع
فــرح نســب خاطرنشــان کــرد: مونیــای هنــدی عمدتــا در دشــت هــا یافــت مــی شــود، اگرچــه 

گاهــی در نزدیکــی آب نیــز زندگــی مــی کنــد.
ــده،  ــان پراکن ــا درخت ــاز ب ــده در زیســتگاه هــای خشــک و فضــای ب ــن پرن ــوان کــرد: ای وی عن
کشــتزارها، علفزارهــای خشــک، انگــورکاری هــا، درختــان خرمــا و در میــان بوتــه هــای خــاردار 

زیســت مــی کنــد.  

دانشمندان موش ها را در برابر 
اعتیاد به کوکائین مصون کردند

ــش  دانشــمندان دانشــگاه بریتی
ــا دســتکاری ژنتیکــی  کلمبیــا ب
یــک مــوش موفــق شــدند ایــن 
ــه  ــاد ب ــر اعتی ــده را در براب جون
مــاده مخــدر کوکائیــن مصــون 

ــد.  کنن
هــدف اصلــی ایــن مطالعــه 
یافتــن الگوهــای مغــزی ذهــن 
افــراد معتاد اســت و دانشــمندان 
در تــاش هســتند دریابنــد چــه 
فعــل و انفعاالتــی در ســطح 

ــد. ــی ده ــراد رخ م ــن اف ــن ای ــلولی ذه ــی و س مولکول
ــه در  ــت ک ــی اس ــری ذهن ــکال یادگی ــی از اش ــاد یک ــه اعتی ــد ک ــمندان معتقدن ــن دانش ای
مدارهــای مغــز انســان رخ داده و در آن ثبــت مــی شــود و بــرای یادگیــری ایــن الگــو بایــد 
ــه شــود.  ــه آن اضاف ــز انســان تقویــت شــود و چســب بیشــتری ب ارتباطــات سیناپســی مغ
منظــور از چســب در اینجــا پروتئینــی بــه نــام cadherin اســت کــه ســلول هــای مغــزی 

ــار یکدیگــر نگــه مــی دارد. را در کن
ــز  ــای مغ ــناپس ه ــه س ــتری ب ــزودن cadherin بیش ــا اف ــد ب ــی گوین ــگران م پژوهش
، مدارهــای مغــزی اعتیــاد بیشــتری پیــدا کــرده انــد و ایــن امــر بــه تشــدید ایــن مشــکل 

ــی شــود. منجــر م
امــا اگــر رونــد معکوســی طــی شــود، مــی تــوان رونــد خــو گرفتــن بــه مــواد مخــدر و اعتیاد 
را در مغــز تغییــر داد و ایــن مشــکل را حــل کــرد. دانشــمندان دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا کــه 
بــا آزمایــش مغــزی و ذهنــی بــر روی تعــدادی از مــوش هــا توانســته انــد ایــن موضــوع را 
اثبــات کننــد، مــی گوینــد مصــرف مکــرر مــواد مخــدر بســتگی زیــادی بــه عوامــل ژنتیکی 
و بیوشــیمی دارد و نمــی تــوان موضــوع را صرفــا بــه اراده ضعیــف یــا قــوی افــراد مرتبــط 

دانســت.
بنابرایــن بــرای مــداوای افــراد معتــاد بــه مــواد مخــدر بایــد بــه ایــن موضــوع نیــز توجــه 
کــرد و از تجویــز روش هــای درمانــی یکســان بــه ایــن افــراد خــودداری کــرد. محققــان می 
گوینــد بــا تکمیــل ایــن تحقیقــات مــی تــوان در آینــده بــا بررســی وضعیــت ژنتیکــی افــراد 

پــی بــرد کــه آنهــا تــا چــه حــد مســتعد اعتیــاد بــه مــواد مخــدر هســتند.

کشف راز جهش نهنگ ها
 به بیرون آب

دانشــمندان معتقدنــد جهــش نهنــگ هــا از آب راهــی بــرای برقــراری ارتبــاط اســت. دلیــل 
جهــش ایــن حیــوان بــه بیــرون آب مــدت هــا دانشــمندان را بــه خــود مشــغول کــرده بــود. 
ایــن فرآینــد نیازمنــد انــرژی زیــادی اســت. بــه خصــوص هنگامیکــه نهنــگ هــا در زمــان 
مهاجــرت غــذای چندانــی نمــی خورنــد و بــه اصطــاح روزه مــی گیرنــد بــرای جهــش بــه 

بیــرون آن بایــد نیــروی زیــادی صــرف کننــد.
درهمیــن راســتا دانشــمندان تخمیــن مــی زدنــد ایــن جهــش نقشــی مهــم در زندگــی آب 

بازســانان دارد امــا تــا بــه امــروز ایــن نقــش مبهــم بــوده اســت.
آیلــب کراوانــا، زیســت شــناس دریایــی در دانشــگاه کویینزلنــد از ۲010 تــا ۲011 میــادی 
مــدت زمانــی را در ســاحل پرگیــن اســترالیا بــه مشــاهده ۷۶ گــروه نهنــگ پرداخــت کــه از 

ســمت قطــب جنــوب مهاجــرت مــی کردنــد.
 یافتــه او و گروهــش کــه بــه تازگــی منتشــر شــده نشــان مــی دهــد  جهــش نهنــگ هــا به 
بیــرون آب بیشــتر در زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه بقیــه غافــه هــای نهنگ هــا بســیار دور 
هســتند. یــا به عبــارت دیگــر حداقــل 4 هــزار متــر فاصلــه دارد. از ســوی دیگــر تــکان دادن 
دم یــا بالــه معمــول تریــن شــیوه در هنگامــی اســت کــه اعضــای گــروه از یکدیگر جــدا می 

شــوند یــا بهــم نزدیــک می شــوند.
ایــن درحالــی اســت کــه صــدای برخــورد بــدن آنهــا کــه در آب بــه وجــود مــی آیــد بســیار 

بلنــد اســت و تــا مســافت زیــادی شــنیده مــی شــود.
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»انقراض نسل محلی« بالی تازه  بر 
سر  زمین

ــی در  ــراض نســلهای محل ــت از انق ــاال صحب ــه ح ــه ک ــان ســرعت یافت ــوی آنچن ــرات ج  تغیی
ــد.  ــان مــی آی ــه می ــن ب سراســر زمی

پروفسـور جان وینـز از دانشـگاه آریزونا در گفتگو با نشـریه علمـی »فوکس« به واقعیتـی دردناکی 
موسـوم بـه »انقـراض نسـل محلـی« در گوشـه و کنـار زمیـن اشـاره کـرده و تأکیـد مـی کند که 

بسـیاری از گونـه های زیسـتی زیسـتگاههای طبیعـی خود را از دسـت مـی دهند.

واکنش گونه های زیستی به گرم تر شدن زمین چگونه است؟
ــه  ــد. ب ــر دهن ــده و خــود را تغیی ــد در چنیــن محیطــی باقــی مان ــه هــای زیســتی مــی توانن گون
عنــوان مثــال برخــی جانــوران بــرای فــرار از گرمــای طاقــت فرســا مــدت زمــان بیشــتری را در 
ســایه ســپری مــی کننــد. از ایــن حیــث مــی تــوان گفــت کــه برخــی گونــه هــا خــود را از بعــد 
تکاملــی بــا شــرایط جدیــد تطبیــق مــی دهنــد. امــا مطالعــات مــن نشــان مــی دهــد کــه چنیــن 

ــزی روی نمــی دهــد. چی

تغییــرات جــوی چگونــه زیســتگاه جغرافیایــی گونــه هــای زیســتی را تحــت 
تأثیــر قــرار مــی دهــد؟

هرچــه بــه ارتفاعــات بیشــتری صعــود مــی کنیــم دمــای هــوا ســردتر مــی شــود. همچنیــن در 
عرضهــای جغرافیایــی باالتــر بــرودت هــوا افزایــش پیــدا مــی کنــد تــا جایــی کــه بــه قطبهــای 
شــمال یــا جنــوب مــی رســیم. بــا ایــن حــال هــر گونــه زیســتی بــرد مشــخصی بــرای صعــود و 
رســاندن خــود بــه هــوای خنــک تــر دارد. مــا پاییــن تریــن عرضهــای جغرافیایــی را »لبــه گــرم« 
عنــوان مــی کنیــم زیــرا در ایــن مناطــق شــاهد باالتریــن دماهــا هســتیم. اینجاســت کــه انتظــار 

داریــم تغییــرات جــوی گونــه هــای زیســتی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

»انقراضهای محلی« به چه معناست؟
ایـن دسـته از انقراضها بدان معناسـت کـه در یک نقطه به خصـوص، جمعیت گونه هـا از بین رفته 
باشـد. بنابرایـن لزومـا این نـوع انقراض بـه معنای آن نیسـت که کل گونه های سـاکن در سراسـر 

یـک زیسـتگاه نابود شـوند بلکه به یـک نقطه بـه خصوص توجه می شـود.

بنابراین چه تعداد گونه های زیستی به طور محلی منقرض شده اند؟
تحقیقــات مــا نشــان مــی دهــد کــه حــدود 4۷ درصــد از گونــه هــای زیســتی در هــر زیســتگاه 
ــز  ــده نی ــد. 53 درصــد باقیمان ــده ان ــرض ش ــی منق ــور محل ــه ط ــده ( ب ــی ش ــه بررس )۹۷۶ گون
توانســته انــد خــود را در لبــه هــای گــرم زنــده نــگاه دارنــد. تصــور مــا ایــن اســت کــه فراتــر از 
یــک درجــه ســانتیگراد افزایــش دمــا در دنیــا داشــته باشــیم و حتــی ممکــن اســت ایــن رقــم به 5 
درجــه هــم برســد. بنابرایــن شــمار زیــادی از گونه هــا بخــش زیاد یــا تمامــی زیستگاههایشــان را 

از دســت مــی دهنــد و در نتیجــه بســیاری از آنهــا منقــرض خواهنــد شــد.

شگفتی دانشمندان از مادر شدن یک 
کوسه بدون جفتگیری!

 محققـان می گوینـد از اینکه کوسـه 
ای از نـوع کوسـه گورخـری یا پلنگی 
بـدون نیـاز بـه جفتگیـری بـا جنس 
مخالـف بارور شـده و فرزنـدی به دنیا 

آورده، شـگفت زده شـده اند. 
ایــن کوســه یکــی از بــی آزارتریــن و 
آرامتریــن کوســه های جهــان اســت 
و در طــول روز در حــال اســتراحت در 

ماســه های کــف دریــا دیــده می شــود و شــب ها بــرای یافتــن غــذا بــه جســتجو در میــان درزهــا 
ــردازد. ــا می پ ــکاف صخره ه و ش

کوســه یــاد شــده کــه در اکواریومــی در اســترالیا زندگــی مــی کنــد ســه ســال قبــل از جفــت خــود 
کــه بــرای مــدت طوالنــی بــا او بــه ســر مــی بــرد، جــدا شــده، امــا توانســته توانایــی بــاروری را در 

خــود ایجــاد کنــد و بــدون جفتگیــری صاحــب فرزندانی شــود.
وی بـه مدت 1۲ سـال همـراه با جفـت خـود در اکواریومی در شـهر تانزویـل اسـترالیا زندگی کرده 
و طـی ایـن مـدت ۲4 فرزند بـه دنیا آورده اسـت. اما بعـد از آن این کوسـه بـه طور کامـل از تمامی 

کوسـه های نـر جدا شـد و حاال به ناگهان سـه کوسـه سـالم بـه دنیا آورده اسـت.
کریســتین دادگــون اســتاد دانشــگاه کویینــز لنــد اســترالیا مــی گویــد ایــن کوســه بــه هیــچ عنوان 
اســپرمی از کوســه هــای نــر را در درون بــدن خــود ذخیــره نکــرده و بعــد از انجــام آزمایــش هایــی 
بــر روی نــوزدان وی مشــخص شــده کــه آنهــا تنهــا دارای دی ان ای مــادر خود هســتند. ایــن امر 

بــه معنــای ایجــاد توانایــی تولیــد مثــل غیرجنســی در کوســه یاد شــده اســت.
ــای  ــا، اژده ــون ه ــد بوقلم ــات مانن ــر از حیوان ــای دیگ ــه ه ــی در برخــی گون ــن توانای ــرا ای ظاه
کومــودو، برخــی مارهــا و .. وجــود دارد. امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه تولیــد مثــل غیرجنســی 
در طــول تاریــخ بــرای حیواناتــی رخ داده کــه هرگــز ســابقه تمــاس جنســی نداشــته انــد. وقــوع 
ــار در مــورد نوعــی  ــار ســابقه دارد و یــک ب ــا ایــن کوســه در تاریــخ تنهــا دو ب مــوردی مشــابه ب
ماهــی و دیگــر بــار در مــورد نوعــی مــار اتفــاق افتــاده اســت. تحقیقــات بــرای کســب اطاعــات 

بیشــتر در مــورد نحــوه وقــوع ایــن پدیــده در جریــان اســت.
 

کشف میکروفسیلی منسوب  به 
اجداد مهره داران

 میکروفســیلی در چیــن کشــف شــده کــه احتمــال مــی رود از نخســتین نشــانه هــای حیات و 
در حقیقــت اجداد مهــره داران باشــد. 

محققــان دانشــگاه کمبریــج در انگلیــس و دانشــگاه شــمال شــرق در چیــن، حــدود 3 میلیــون 
ــن فســیل را  ــی کوچکــی از ای ــه های ــد نمون ــا بتوانن ــد ت ــن ســنگ آهــک را بررســی کردن ت

بیابنــد.
ــوان  ــک حی ــت، ی ــی اس ــودات فضای ــبیه موج ــام دارد ش ــاکوریتوس ن ــه س ــود ک ــن موج ای
دریایــی کیســه ماننــد کوچــک کــه 540 میلیــون ســال قبــل در زمیــن زندگــی مــی کــرده 

ــت. اس
ایــن موجــود بــا نامــی علمــی و ظاهــری پرچیــن و چــروک در گل و الی و شــن هــای کــف 
دریــا زندگــی مــی کــرده اســت. البته فســیل هــای آن روی خشــکی یافتــه شــده اند امــا 540 

ــن  ــل ای ــون ســال قب میلی
ــم  ــای ک ــود در آب ه موج
عمــق زندگــی مــی کــرده 

اســت.  
کلــی  طــور  بــه 
ســاکوریتوس بــه گــروه 
موجــودات  از  وســیعی 
تعلــق دارد کــه دمدهانیــان 
ــا  ــون ه ــد. میلی ــام دارن ن
بــه  آنهــا  قبــل  ســال 
ســرعت رشــد کردنــد و 
شــاخه هــای مختلفــی 
از مهــره داران از جملــه 
ســتاره دریایی و خارپشــت 
هــای دریایــی را بــه وجــود 

آوردنــد.

دانش و  علـــم 
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دانشمندان قطر یخهای قطب
 را زیاد می کنند

دانشــمندان بــرای مقابلــه بــا کاهــش یــخ در قطــب  شــمال و جنــوب زمیــن، تصمیــم گرفتــه 
انــد بــا طرحــی جدیــد بــر میــزان یــخ هــای ایــن مناطــق بیفزاینــد. 

ــر از  ــه گرمت ــه ۲0 درجــه ســانتیگراد رســیده  ک ــون درجــه هــوای قطــب شــمال ب هــم اکن
متوســط درجــه هــوای منطقــه در ســال گذشــته اســت. ایــن امــر نشــان مــی دهــد وضعیــت 

آب وهوایــی در قطــب هــای زمیــن چنــدان رضایــت بخــش نیســت.
در ایـن میـان دانشـمندان به جـای آنکه منتظـر آب شـدن یخ های قطبـی و تغییر اکوسیسـتم 
زمیـن باشـند، طرحی خارق العـاده برای بازگردنـدان یخ های آب شـده در  قطب ارائه کـرده اند. 
ایــن طــرح شــامل نصــب 10 میلیــون  پمــپ بــادی روی یــخ هاســت. پمپ هــا ی مذکــور آب 
دریــا را روی ســطح یــخ هــا اســپری مــی کننــد. بــه ایــن ترتیــب یــخ هــای آب شــده، دوبــاره 

ترمیــم و بــه عبارتــی الیــه هــای یــخ ضخیــم تــر مــی شــوند.
محققــان پــروژه پیــش بینــی مــی کننــد اســپری کــردن ۲۷ متریــک تــن آب در ســاعت روی 

ســطح مناطــق قطبــی ســبب مــی شــود قطــر یــخ یــک متــر افزایــش یابــد.
البتـه باید اشـاره کرد کـه هم اکنون متوسـط ضخامت نیمی از یـخ های دریای قطـب فقط 1.5 
متر اسـت.  بنابراین افزایش یک متر ضخامت سـطوح طی زمسـتان بسـیار قابل توجه اسـت. 

ــا  ــد: تنه ــی گوی ــا م ــی آریزون ــگاه ایالت ــدان دانش ــروژه و فیزیک ــن پ ــر ای ــتیون دش رهب اس
اســتراتژی موجــود در حــال حاضــر، فقــط کاهــش مصــرف ســوخت هــای فســیلی اســت. امــا 
بــه نظــرم ایــده ای کــه ارائــه کردیــم، جالــب اســت. البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه جلوگیری 

از کاهــش یــخ هــای مناطــق قطبــی بــه طــرح هــای مختلــف و متعــددی نیــاز اســت.
با انجام این پروژه ضخامت یخ ها به اندازه 1۷ سال قبل باز می گردد.

رمز حلقه های افسانه ای در مراتع 
آفریقا و استرالیا کشف شد

باالخــره دانشــمندان توضیــح پدیــده لکه های خشــک بــی آب و علــف در مراتــع آفریقا و اســترالیا 
را یافتنــد. آنهــا معتقدنــد ترکیــب کــم آبــی و گــروه موریانــه هــا در ایــن صحــرا لکه های خشــک 

را در صحــرا ایجــاد کــرده اند. 
 در چمنزارهـای صحـرای نامیـب در آفریقـا پدیده شـگفت انگیـزی وجـود دارد. در ایـن صحرا در 
مناطقـی دایره شـکل بـه نام »حلقـه هـای افسـانه ای« هیچ گیاهـی نمی رویـد که افسـانه های 

زیـادی ماننـد برخـورد نفـس اژدها بـه آن یـا وجـود نیروهای فضایـی دربـاره آن وجود داشـت.
اکنون محققان دانشگاه پرینستون دلیلی برای این پدیده عجیب ارائه کرده اند.

آنهــا بــه وســیله شــبیه ســازی کامپیوتــری بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه عواملــی متعــددی 
ماننــد رقابــت گیاهــان بــرای دسترســی بــه منابــع محــدود آب و وجــود النــه هــای موریانه هــا در 

ایجــاد ایــن لکــه هــای خشــک  نقــش داشــته انــد.
کورینــا تارنیتــا مولــف ایــن تحقیــق مــی گویــد: ایــن لکــه هــا کــه بــه شــکل دایــره هســتند، 
احتمــاال نتیجــه تــاش موریانــه هــا بــرای دســتیابی بــه هــوا در النــه هــای خود اســت. از ســوی 
دیگــر ریشــه هــای مربــوط بــه گیاهــان موجــود بیــن لکــه هــا نیــز نشــاندهنده وجــود سیســتم 

نظــم یافتــه گیاهــان بــرای دســتیابی بــه منابــع آبــی اســت.
قطر این لکه های خشک دایره ای شکل 35 سانتی متر تا دو متر تخمین زده می شود.

دریاچه ای از کربن مذاب در اعماق 
زمین وجود دارد

زمیــن شناســان در عمــق ۲50 کیلومتــری زمیــن دریاچــه ای از کربــن مــذاب کشــف کــرده انــد. 
آنهــا براســاس یافتــه هــای ایــن تحقیــق تخمیــن مــی زننــد 100 هــزار میلیــارد متریک تــن دی 

اکســید کربــن در اعمــاق زمیــن وجــود دارد. 
جبـه زمین ترکیب بسـیار پیچـده ای دارد. بـه طوریکه دانشـمندان معتقدند حـدود ۹0 درصد کربن 
موجـود در زمین در اعماق این سـیاره نهفته اسـت. از سـوی دیگـر تحقیقات جدید نشـان می دهد 
احتمـاال  میـزان کربـن موجـود در زمین بیشـتر از مقادیری اسـت که دانشـمندان قبـا پیش بینی 
کـرده انـد. به هرحـال در تحقیـق جدید، زمین شناسـان دانشـگاه رویال هالـووی لندن  با اسـتفاده 
از حسـگرهای  سیسـمیک )دسـتگاه هایـی بـرای انـدازه گیری لـرزش ها که نشـان مـی دهد چه 
مـوادی در اعماق زمین هسـتند( سـعی کردنـد میزان کربـن مذاب در منطقـه ای به مسـاحت 1.۸ 

میلیـون کیلومتـر مربع از زمیـن را انـدازه گیری کنند.
ــن در  ــری زمی ــه مذکــور،  متوجــه شــدند در عمــق ۲50 کیلومت ــق در منطق ــگام تحقی  آنهــا هن
غــرب آمریــکا دریاچــه عظیمــی از کربــن مــذاب وجــود دارد. ایــن کشــف نشــان داد میــزان کربن 

موجــود در زمیــن بســیار بیشــتر از میــزان پیــش بینــی شــده، اســت.
محققــان بــا تعمیــم یافتــه هــای خود ســعی کردنــد میــزان احتمالــی کربــن موجــود در تمــام کره 
زمیــن را تخمیــن بزننــد. آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه احتمــاال 100 هــزار متریــک تــن دی 
اکســید کربــن در جبــه باالیــی زمیــن وجــود دارد کــه بــه تدریــج از طریــق فــوران هــای آتــش 

فشــانی بــه ســطح زمیــن مــی رســد.
ــدار  ــا مق ــن  واقع ــک ت ــارد متری ــزار میلی ــد: 100 ه ــی گوی ــق م ــن تحقی ــر ای ــدر رهب هیرماجوم
ــن  ــن در چرخــه کرب ــم نشــاندهنده نقــش اعمــاق زمی ــر عظی ــن ذخای ــن اســت. ای ــادی کرب زی

ــت. ــی اس جهان

ساخت یک نوع فلز مایع جدید 
محققــان مــاده جدیــدی از فلــزات مایــع و ذرات مغناطیســی ســاخته انــد. قــدرت خــارق العــاده 
فلــز مایــع جدیــد بــه دانشــمندان کمــک مــی کنــد ویژگــی هــای مغناطیســی مــواد مرکــز 

زمیــن را بهتــر مطالعــه کننــد. 
محققــان دانشــگاه ییــل ایــن مــاده جدیــد را بــه نــام  eGaln ســاخته انــد. قابلیت مــاده جدید 
بــرای ایجــاد یــا تغییــر حــوزه هــای مغناطیســی در حالــت مایــع، پنــج برابــر قدرتمندتــر از فلــز 
مایــع خالــص اســت. محققــان مــی تواننــد از مــاده بــرای مطالعــه ویژگــی هــای مغناطیســی 

مایعاتــی اســتفاده کننــد کــه تنهــا در مرکــز ســیاره هــا و ســتارگان وجــود دارد.
 eGaln از ایندیـوم )یـک فلزنـرم(، گالیـوم )فلـزی کـه در دمـای پاییـن ذوب مـی شـود یا به 

دیگـر  مـواد  و  آیـد(  درمـی  حالـت 
بـراون  دکتـر  اسـت.  شـده  سـاخته 
دستیارپروفسور مهندسـی مکانیک و 
علـوم مـاده در دانشـگاه بیـل و مولف 
تحقیق مـی گویـد: بـه احتمـال زیاد 
مـی تـوان برخـی از رویدادهایـی که  
در سـیاره هـا و سـتاره دیده می شـود 
را به وسـیله این ماده بازسـازی کنند.

علـــم و دانش
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راز به وجود آمدن آب روی 
زمین برمال شد

برخــاف تصــور معمــول دانشــمندان کــه آب، از فــرود شــهاب هــای یخــی بــه 
زمیــن ایجــاد شــده، تحقیقــات جدیــد نشــان مــی دهــد کــه ســیاره خاکــی در 

مرکــز خــود آب مــورد نیــازش را مــی ســازد. 
دانشــمندان مدتهاســت کــه دربــاره راز چگونگــی تشــکیل آب در زمیــن تحقیــق 
مــی کننــد. برخــی معتقدنــد کــه آب موجــود در زمیــن میلیاردهــا ســال قبل پس 

از برخــورد شــهاب هــای یخــی بــه ســیاره خاکــی بــه وجــود آمــده اســت.
ــد زمیــن در آن  امــا تحقیقــی جدیــد نشــان مــی دهــد احتمــاال آب هنــگام تول

وجــود داشــته اســت.
ــد  ــی ده ــان م ــد نش ــری جدی ــای کامپیوت ــازی ه ــبیه س ــتا ش ــن راس در همی
چگونــه فعــل و انفعــال میــان هیــدروژن مایــع و کوارتــز  در پوشــش رویــی زمین 
احتمــاال بــه ایجــاد آب منجــر شــده اســت. بــه گفتــه محققــان ایــن امــر حتــی 
ممکــن اســت بــه ایجــاد زلزلــه هایــی عمیــق در زیــر پوســته زمیــن منجر شــود.
ــدروژن  ــق عکــس العمــل دی اکســید ســیلیکون و هی ــن تحقی ــه هرحــال ای ب
مایــع را در دمــا و فشــارهای مختلــف پوســته زمیــن )عمــق 40 تــا 400 
ــاده در دمــای 1400 درجــه ســانتیگراد و  ــن دو م ــری( بررســی کــرد. ای کیلیومت
فشــار ۲0 هــزار برابــر جــو زمیــن ســیلیکا و  هیــدروژن بــا یکدیگــر ترکیب شــده 

ــود. ــی ش ــیلکیون تشــکیل م ــد س و آب و هیدری
یافتــه هــای جدیــد نتایــج تحقیــق گروهــی از دانشــمندان ژاپنــی را تاییــد مــی 
کنــد کــه نخســتین مرتبــه در ۲014 میــادی فعــل و انفعال هیــدروژن و ســیلیکا 

را بررســی کردنــد.
جالـب آنکه دانشـمندان متوجه شـدند آب پـس از تشـکیل درون کوارتز محبوس 
می شـود و بـه همیـن دلیل فشـاری به وجـود می آیـد. هنگامیکـه این فشـار به 

۲00 هزار اتمسـفر برسـد زیر پوسـته زمین زلزلـه ای رخ خواهـد داد.  
ــز شــایع تریــن  ــه وفــور یافــت مــی شــود و کوارت  ســیلیکا در سراســر زمیــن ب

ــت. ــرم آن اس ف

با یک تکنیک جدید
اشیاء در هوا معلق شدند

محققــان دانشــگاه شــیکاگو بــا اســتفاده از  اختــاف دمــا روشــی تــازه بــرای معلــق کــردن اشــیا ابــداع کرده 
انــد. 

معلــق مانــدن در فضــا بیشــتر شــبیه یــک جــادو اســت. امــا بــا چنــد روش علمــی از جملــه اســتفاده از ایجــاد 
حــوزه هــای مغناطیســی مــی تــوان  حبــاب هــای چــراغ نــور و بلندگــو را در هــوا معلــق کــرد.

در همیـن راسـتا دانشـمندان در ایـن اواخـر از حسابرسـی کوانتومی بـرای معلق کـردن ذرات کوچک اسـتفاده 
کردنـد تـا داروهـای بهتری تولید کننـد. البته هرکـدام از این تکنیـک ها برای طیـف خاصی از اشـیا و مصارف 
مختلـف بـه کار مـی رود و نمـی تـوان آنهـا را بـرای تمام اشـیا به کار بـرد.  امـا محققان دانشـگاه شـیکاگو با 

اسـتفاده از اختـاف دمـا روشـی برای معلـق کردن اشـیای مختلـف ایجاد کـرده اند.
چنـگ چیـن یکـی از محققان ایـن پروژه مـی گویـد: روش مـا برای نخسـتین بـار ابداع شـده و می تـوان به 
وسـیله آن هر شـی را بیـن زمین و آسـمان معلق کـرد. توپ های سـرامیکی، پاسـتیکی یا شیشـه ای، ذرات 

یـخ، دانـه گیاهـان و حتـی پرزهـای پارچـه و مواد بـا کمک اختـاف دما در هـوا معلق می شـوند.
 همچنیــن دانشــمندان متوجــه شــده انــد در ایــن روش ذرات معلــق را بــه جــای چنــد دقیقــه مــی تــوان تــا 

یــک ســاعت در هــوا حفــظ کــرد.
 محققــان در ایــن روش از ترموفورســیس اســتفاده کردنــد. ترموفورســیس درحقیقــت دســتکاری در وضعیــت 

ذرات مختلــف بــه وســیله قــراردادن آنهــا میــان منابــع دمایــی مختلــف اســت.
 در ایــن پــروژه  اشــیا در خــاء بیــن دو ســطح قــرار داده شــدند. ســطح زیریــن از جنــس مــس بــا دمــای اتاق 

و ســطح باالیــی حــاوی نیتــروژن مایــع  بــا دمــای 1۸4- درجــه ســانتیگراد بود.
هنگامیکــه گرمــای ســطح زیریــن  بــه ســمت بــاال حرکــت مــی کــرد و ذرات نیــز همــراه آن بــه ســمت باال 

مــی رفتنــد ، بــه ایــن ترتیــب ذرات در هــوا معلــق مــی ماندند.
فرانکــی فانــگ محقــق ارشــد ایــن پــروژه مــی گویــد: اختــاف دمــا بــه ایجــاد نوعــی نیــرو منجــر می شــود 

کــه بــا جاذبــه زمیــن متــوازن اســت. درنتیجــه ذرات معلــق شــده در هــوا ثابــت مــی مانند.
 دانشــمندان بــه این وســیله مــی تواننــد تاثیــر میکروجاذبــه بر اشــیا، مــواد شــیمیایی و ارگانیســم هــا را بدون 

انتقــال بــه فضــا بررســی کنند.
 همچنیــن بــه ایجــاد راه هایــی بــرای حرکــت دادن اشــیا بــدون لمــس آنهــا کمــک مــی کنــد.  همچنیــن 
یکــی از مهمتریــن کاربردهــای احتمالــی ایــن روش اســتفاده از آن در اماکنــی بــا آلودگی باالســت کــه حضور 

در آنهــا بــرای انســان خطرنــاک اســت.

دانشــمندان بــرای نخســتین بــار 
مــکان دقیــق بیــش از ۲3 هــزار 
اتــم را مشــاهده کردنــد. ایــن اتم 
هــا در ذره ای بســیار کوچــک 
قــرار دارنــد کــه درون دیــواره 
ــرد.  ــی گی ــای م ــلول ج ــک س ی
ــرون  ــس از میکروســکوپ مخصــوص اســکن الکت ــس آنجل ــا در ل ــان دانشــگاه کالیفرنی محقق

ــود. ــوم ســاخته شــده ب ــه از آهــن و پاتینی ــد ک ــا ذره ای را بررســی کنن ــد ت اســتفاده کردن
مسـاحت این ذره فقط ۸.4 نانومتر بود. مایکل فارل یکی از فیزیکدانان دانشـگاه دویسـبرگ- اسـن 
در آلمـان مـی گویـد: در مقیاس نانومتر تعـداد اتم ها اهمیت زیـادی می یابد. به عنـوان مثال  تغییر 
موقعیـت چنـد اتم آهـن و پاتینیـوم در یـک ذره نانو آهـن پاتینیوم  ویژگـی های آن مـاده مانند 

عکس العمـل در حوزه مغناطیسـی را بـه طور کامل تغییـر می دهد.
در هــر حــال تعییــن تصویــری بــا ایــن دقــت از میــزان اتم هــای یــک ذره بــه دانشــمندان کمک 
مــی کنــد تــا ســاختارهای نانومتــری در همیــن ابعــاد بــرای کاربردهــای مختلــف ماننــد هارددرایو 

ها بســازند.
 تولیــد کننــدگان هــارد درایــو تمایــل دارنــد کریســتال هــای کوچــک و ایــده آلــی بســازند کــه 
بتــوان بــه راحتــی آنهــا را مغناطیســی کــرد و ایــن حــوزه مغناطیســی را بــرای مدتــی طوالنــی 
در خــود حفــظ کننــد. همچنیــن تعییــن مــکان دقیــق هــر اتــم بــه پیــش بینــی رونــد رشــد هــر 

کریســتال کمــک زیــادی مــی کنــد.
 محققــان بــرای مشــاهده مــکان دقیق هر اتــم  اشــعه ای از الکتــرون را به وســیله  میکروســکوپ 
اســکن الکتــرون  بــه ســطح شــی تاباندنــد تــا تصویــری ایجــاد کننــد. ایــن امــر بــه آنهــا کمــک 

کــرد حتــی جزییــات ریــز مــاده ماننــد مولکــول هــای کریســتال و پروتئیــن را ببینند.

مشاهده مکان دقیق ۲۳۰۰۰ اتم برای اولین بار 

دانش و  علـــم 
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یک کشف جدید در علم شیمی/ 
ساخت ترکیبی با ثبات از هلیوم

گروهــی از محققــان بیــن المللــی ترکیــب باثباتــی از هلیــوم ســاخته انــد کــه شــامل اتــم هــای 
هلیــوم و ســدیم اســت. بــه گفتــه آنــان ایــن کشــف در علــم شــیمی مســیرهای تــازه ای را بــاز 

مــی کنــد. 
هلیــوم بــه دلیــل ترکیــب بســیار بــا ثبــات خــود بــه طــور معمــول بــا اتــم هــای دیگــر ترکیــب 
ــب  ــک ترکی ــد ی ــا توانســته ان ــری دانشــگاه یوت ــه رهب ــان ب ــا گروهــی از محقق نمــی شــود. ام

ــوم و ســدیم بســازند. ــدگار ترمودینامیکــی از هلی مان
 ایــن کشــف نــه تنهــا برخــاف تمــام فرضیــات اصلــی علــم شــیمی اســت بلکه بــه دانشــمندان 
ــا درک بهتــری از مرکــز ســیاره هــای گازی عظیــم ماننــد ژوپیتــر و زحــل  کمــک مــی کنــد ت

داشــته باشــند.
ایــوان پاپــوف دانشــجوی دکتــرا در دانشــگاه ایالتــی یوتــا مــی گویــد: ایــن نخســتین مرتبه اســت 
کــه دانشــمندان توانســته انــد ترکیبــی بــا ثبــات از هلیــوم بســازند. البتــه این یــک ترکیــب واقعی 
نیســت امــا ترکیــب ســدیم هلیــوم ســاختاری روان دارد و در دمــای باالتــر از 113 گیگاپاســکال 

ایجــاد مــی شــود. ایــن ترکیــب در زمیــن ایجــاد نمــی شــود امــا احتمــاال در ســیاره هــای گازی با 
فشــار بــاال ماننــد ژوپیتــر و زحــل وجــود خواهــد داشــت.

ــری از  ــد درک بهت ــی توانن ــن کشــف م ــیله ای ــه وس ــد ب ــل دانشــمندان معتقدن ــن دلی ــه همی ب
ــند.   ــته باش ــر داش ــیارات دیگ ــیمیایی درون س ــای ش ــی ه ویژگ

دانشمندان هیدروژن متالیک ساختند
دانشــمندان موفــق شــده یکــی از نادرتریــن و گرانبهــا تریــن  مــواد روی کــره زمیــن بــه نام هیــدروژن 
متالیــک را بســازند.   حــدود یــک قــرن پــس از نظریــه پــردازی، باالخــره محققــان دانشــگاه هــاروراد 
توانســتند  متالیــک هیــدروژن را بســازند. اتــم هیــدروژن متالیــک بــه وســیله پروفســور علــوم طبیعــی 

تومــاس دی کابــوت، ایــزاک ســیلوا و رانــگا دیــاس دانشــجوی پســت دکتــرا ســاخته شــده اســت.
محققــان بــرای ســاخت آن نمونــه کوچکــی از هیــدروژن را در فشــار 4۹5 پاســکال یــا بیــش از ۷1.۷ 
ــی از فشــار هســته زمیــن هــم بیشــتر  ــزان حت ــن می ــد. ای ــرار دادن ــع ق ــچ مرب ــد ب راین ــون پون میلی
اســت.   درچنیــن وضعیتــی مولکــول هــای جامــد هیــدروژن مــی شــکنند و مولکــول هــای جداشــده 

بــه هیــدروژن اتمیــک تبدیــل مــی شــوند کــه نوعــی فلــز اســت.  
هیــدروژن متالیــک تولیــد شــده عــاوه بــر آن کــه بــه برخــی ســئواالت بنیادیــن دربــاره ماهیــت ماده 

پاســخ مــی دهــد، کاربردهــای وســیعی دارد  و مــی تــوان در ابررســاناها از آن اســتفاده کــرد.
 سیلورا در این باره می گوید:  این نخستین نمونه از هیدروژن متالیک در زمین است.

علـــم و دانش

ذرات کهکشانی عامل سقوط آزاد 
هواپیما و خرابی کامپیوترها

 دانشــمندان معتقدنــد ذرات کهکشــانی تاثیراتــی جــدی روی زمیــن دارنــد، ایــن ذرات بــه ســقوط 
آزاد هواپیماهــا و خرابــی و راه انــدازی دوبــاره کامپیوترهــا منجــر مــی شــوند. 

 ایــن ذرات کهکشــانی ممکــن اســت بــا دســتگاه هــای الکترونیکــی در زمیــن برخــورد کننــد و 
ســبب ســوختن یــا عملکــرد نادرســت آنهــا شــوند.

ایــن ذرات از اشــعه هــای کهکشــانی خــارج از منظومــه شمســی سرچشــمه مــی گیرنــد. اشــعه 
هــای کهکشــانی بــه جــو زمیــن برخــورد مــی کننــد و طیفــی از ذرات ماننــد پروتــون، الکتــرون، 
اشــعه ایکــس و اشــعه هــای گامــا تولیــد مــی کننــد کــه مــی تواننــد بــه داخــل هواپیمــا نفــوذ 

کننــد.
البتــه ایــن پدیــده جدیــدی نیســت ذرات کهکشــانی بــه طــور مرتــب بــه زمیــن برخــورد مــی 
کننــد و بــه تغییــر اطاعــات در دســتگاه هــای الکترونیــک منجــر مــی شــوند.این تغییــرات بــه 

حــدی اســت کــه احتمــاال بــه اختــال در عملکــرد رایانــه منجــر مــی شــود.
بــارات بــوا اســتاد رشــته الکترونیــک و کامپیوتــر در دانشــگاه واندربیــت در اجــاس ســاالنه بنیــاد 
ــاره ســخنرانی کــرد. او در ایــن اجــاس گفــت: ایــن  پیشــرفت هــای آمریــکا آمریــکا در ایــن ب

مشــکل بــزرگ از دیــد مــردم پنهــان اســت.
شــرکت هــای تولیــد کننــده نیمــه رســانا نیــز دربــاره برخــورد ذرات کهکشــانی بــه دســتگاه های 
الکترونیکــی بســیار نگــران هســتند. زیرا بــا کوچکتــر شــدن انــدازه ترانزیســتورها در تراشــه های 
الکترونیکــی و افزایــش قــدرت سیســتم هــای دیجیتــال ایــن مشــکل هــر روز جــدی تــر مــی 
شــود. بــه گفتــه بــوا  برخــورد ذرات کهکشــانی بــه زمیــن عــاوه بــر تاثیــر در ایــن مــوارد بــرای 

ایمنــی انســان نیــز خطرنــاک اســت.

از سوی یک اتحادیه بین المللی؛

دانشمند ایرانی برنده
 جایزه بین المللی فیزیک شد

ــوان  ــمند ج ــی دانش ــن رحمان محس
ایرانــی برنــده جایــزه ســاالنه اتحادیــه 
بیــن المللــی فیزیــک محــض و 

ــد.  کاربردی ش
فیزیــک  المللــی  بیــن  اتحادیــه   
ــه در  ــردی IUPAPک ــض و کارب مح
ســال 1۹۲۲ در بروکســل تاســیس 
شــده ســاالنه جوایزی را به دانشمندان 
جوان دربخش های فیزیک کاربردی و 

بنیادیــن اهــدا مــی کنــد.
جایــزه ۲01۷ بنیــاد در بخــش فیزیــک لیــزر و فتونیــک )بخــش بنیادیــن( بــه دکتــر محســن 
ــوزه  ــود در ح ــات خ ــل تحقیق ــه دلی ــی ب ــت. رحمان ــق گرف ــی تعل ــمند ایران ــی دانش رحمان
تعامات نــور- ماده در مقیاس نانو بــه خصوص نانوفتونیک غیر خطی از طریق نانوســاختارهای 

فلزی، دی الکتریک ونیمه رســانا موفق به دریافت این جایزه شــده است.
ــی  ــترالیابه دانشــگاه مل ــات اس ــزه شــورای تحقیق ــا جای ــه تازگــی ب ــوان ب ــن دانشــمند ج ای
اســترالیا در کانبــرا رفتــه اســت. پیــش از ایــن او مــدرک دکتــرای خــود را از دانشــگاه ســنگاپور 

ــود. ــه کار ب ــج لنــدن مشــغول ب ــال کال دریافــت کــرده و در آزمایشــگاه Blackett امپری

http://mehrnews.com


نوین فناوریهای 

که  است  شده  سبب  فناوری  و  پژوهش  روزافزون  گسترش 
کشورهای توسعه یافته و به دنبال آنها کشورهای درحال توسعه نیز، 
عمده توجه خود را برای شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی به سمت 
پژوهش و فناوری متمرکز کنند. در این میان در کشور ما نیز در اسناد 
باالدستی و سیاستهای کلی بر این مقوله تاکید ویژه ای شده است 
اما بررسی ها نشان می دهد که مسئوالن و دست اندرکاران امر 
پژوهش، آنطور که باید برای اجرایی شدن طرحهای پژوهشی و کالن 

علم و فناوری تمایلی نشان نمی دهند.
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فناوریهــای نویــن

تحــوالت زندگــی بشــر در قــرن بیســتم نشــان از گســترش 
روزافــزون اهمیــت علــم و پژوهــش دارد، بــه نحــوی کــه در 
نیمــه دوم ایــن قــرن، کشــورهای صنعتــی و در حــال توســعه 
بــا آگاهــی از نقــش پژوهــش در خلــق فنــاوری و شــتاب دهی 
بــرای توســعه، عمــده توجــه خــود را بــرای تقویــت و ارتقــای 
ــل اســت  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــاوری اختصــاص دادن ــم و فن عل
کــه بیــن پیشــرفت بخــش علــم و پژوهــش و شــتاب توســعه 
فراگیــر و پایــدار در هــر کشــور، ارتبــاط مســتقیم دیــده مــی 

شــود.
در کشــور مــا نیز در اســناد باالدســتی و سیاســتهای کلــی نظام 
بــه موضــوع پژوهــش و فنــاوری تاکیــد ویژه ای شــده اســت و 
بــرای بــه حرکــت درآمــدن موتــور محرک توســعه ایــن بخش 
و بــه طــور کل توســعه اقتصــادی، طــرح هایــی نیــز در ایــن 
زمینــه بــه تصویــب رســید کــه بــه نظــر مــی رســد در صورت 
اهمیــت دادن بــه ایــن طرحهــا و برنامــه ریــزی بــرای اجــرای 
آنهــا، هــم اکنــون اغلــب ایــن طرحهــای پژوهشــی ملــی باید 

شــکل عملیاتــی بــه خــود مــی گرفــت.
ــا  ــه نشــان مــی دهــد کــه ب ــا بررســی هــای انجــام گرفت ام
ــن  ــه، بســیاری از ای ــف اولی ــش از 5 ســال از تعری گذشــت بی
طــرح هــای ملــی راه بــه جایــی نبــرده انــد و بــه حالــت تعلیق 
درآمــده انــد. ایــن درحالــی اســت کــه یکــی از عوامل اساســی 
ــه  ــاص ب ــه خ ــه، توج ــعه یافت ــورهای توس ــرفت در کش پیش
امــر فنــاوری و پژوهــش اســت امــا در کشــور مــا هنــوز ایــن 
حــوزه، جایــگاه حقیقــی خــود را نیافتــه و ایــن ناکامی بــه عدم 
ــاوری،  ــه ضــرورت اجــرای طــرح هــای پژوهشــی و فن توجی
بــی توجهــی مســئوالن، نبــود پــل ارتباطــی میــان صنعــت و 
علــم و نیــز عــدم بکارگیــری تــوان بخــش خصوصــی برمــی 

ــردد. گ
آنطــور کــه از اظهــارات مجریــان طرح هــای علمی پژوهشــی، 
اســتنباط مــی شــود ایــن طــرح هــا بــرای دولتهــا بــه صرفــه 
نبــوده و یــا عــزم و اراده ملــی بــرای اجــرای آن وجــود نداشــته 
ــد، مــورد حمایــت و  ــه همیــن دلیــل آنطــور کــه بای اســت. ب

توجــه قــرار نگرفتــه انــد.
بــه بیــان دیگــر، اعتبــارات ناچیــز دولتــی، کنــد بــودن بخــش 
هــای دولتــی، ریســک بــاالی ســرمایه گــذاری در طــرح های 
ــدل مشــخصی  ــود م ــاوری و نب ــاالی فن پژوهشــی، ســطح ب
بــرای توســعه فنــاوری بــا مشــارکت بهــره بــرداران مختلــف، 
ــم و  ــی حــوزه عل ــا بســیاری از طــرح هــای مل ســبب شــد ت

فنــاوری متوقــف شــد.

طــرح هــای پژوهشــی ملــی بــه عمــر چهارســاله 
دولتهــا قــد نمــی دهــد

از سـوی دیگـر بررسـی دالیل توقـف اکثریت طـرح های ملی 
پژوهشـی فناوری که از دولت گذشـته تعریف شـده بود، نشـان 
مـی دهد کـه از آنجایی کـه این پـروژه ها در یک سـال نتیجه 
نمـی دهنـد و زمانـی بیش از 4 سـال بـرای به ثمررسـیدن نیاز 
دارنـد، ایـن مـدت زمـان بـه عمـر دولتهـا قد نمـی دهـد و به 
همیـن دلیـل دولتهـا در عمـر 4 سـاله خـود توجهی بـرای آنها 
بـه خـرج نمـی دهند و بـه نوعـی پرداختـن بـه این طرحهـا از 

حوصله مدیـران خارج اسـت.
بــه بیــان دیگــر، در تخصیــص اعتبــارات، طــرح هــای ملــی 
ــده  ــرای آین ــذاری ب ــرمایه گ ــک س ــه صــورت ی پژوهشــی ب

ــده نمــی شــود. دی
 

ــف  ــی متوق ــی مل ــای پژوهش ــرح ه ــت ط اکثری
ــد ش

منصــور کبگانیــان قائــم مقــام ســتاد راهبــری اجــرای 

نقشــه جامــع علمــی کشــور بــا بیــان اینکــه اکثریــت حــدود 
ــی  ــورای عال ــب ش ــه درقال ــی ک ــرح کان مل ــی ۸0 ط ۷0 ال
عتــف مصــوب شــده بــود، از ســال ۹0 بــه بعــد متوقــف شــده 
ــروژه هایــی هســتند  ــد: ایــن طــرح هــا ابرپ اســت. مــی گوی
ــی ۲0 دانشــجوی دکتــری  کــه هــر کــدام مــی تواننــد 10 ال
و کارشناســی ارشــد را از دانشــگاه هــا و پژوهشــگاه هــا جــذب 

ــد. کنن
ــن  ــد: ای ــی افزای ــی م ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــو ش عض
طــرح هــا شــامل قطــار ســریع الســیر، ماهواره هــا، گیاهــان 
دارویــی، هواپیماهــای متوســط بــه بــاال، بیوتکنولــوژی و موارد 
ــارد تومــان بودجــه  ــا حــدود ۸0 میلی دیگــر مــی شــود کــه ب
مصــوب شــده بــود امــا در حــال حاضــر اکثریــت آنهــا متوقف 

و ردیــف اعتبــار آنهــا حــذف شــده اســت.

47 طرح پژوهشی به 20 طرح تنزل یافت
ــاون پژوهشــی  ــد احمــدی مع ــه وحی ــی اســت ک ــن درحال ای
وزارت علــوم ، دالیــل تعلیــق بســیاری از طرحهــای پژوهشــی 
ــرح  ــد: 4۷ ط ــی گوی ــد و م ــی دان ــار م ــدم اعتب ــکل ع را مش
کان مصــوب شــورای عتــف بــا مشــکل عــدم اعتبــار 
بودجــه و نبــود مدیریــت صحیــح همــراه بودنــد کــه البتــه این 
مشــکات را نمــی تــوان ایــراد مســئوالن قبلــی عنــوان کــرد. 
چراکــه تصویــب طــرح هــای کان حرکتــی جدیــد در کشــور 

بــه شــمار مــی رفــت.
وی بــا بیــان اینکــه ســاماندهی و مدیریــت طــرح هــای کان 
ــت  ــف گرف ــورای عت ــه ش ــادی را از دبیرخان ــان زی ــی زم مل
ــه راه  ــری و نقش ــداف، مج ــا اه ــرح ه ــی ط ــرای تمام ــا ب ت
مشــخص شــود، مــی افزایــد: پــس از بررســی هــای متعــدد، 
مشــخص شــد کــه 34 طــرح کان ملــی دارای دســتگاه بهره 
ــن کــرد  ــار تامی ــرای آنهــا اعتب ــوان ب ــردار هســتند و مــی ت ب
امــا بــا ایــن وجــود ســازمان مدیریــت در رونــد اعتبــار بودجــه 
بــرای ایــن طــرح ها بــا مشــکل مواجــه شــد. بنابرایــن تصمیم 
ــی  ــت اقتصــاد مقاومت ــا قابلی ــای ب ــرح ه ــا ط ــد ت ــه ش گرفت

مشــخص و تامیــن اعتبــار شــود کــه در مجمــوع بیــش از ۲0 
ــد. ــرار گرفتن طــرح در ایــن ردیــف ق

ــای کان  ــرح ه ــرای ط ــرای اج ــار الزم ب ــن اعتب ــدم تامی ع
ملــی از مشــکاتی اســت کــه معــاون وزیــر علــوم مطــرح می 
ــد اجــرای  ــان کشــور در رون ــد اســت کــه محقق ــد و معتق کن
ــا  ــد ام ــکلی ندارن ــچ مش ــی هی ــای کان مل ــرح ه ــی ط فن
ــه  ــدارد. ب ــود ن ــا وج ــازی آنه ــی س ــرای عملیات ــار الزم ب اعتب
همیــن دلیــل الزم اســت کــه زمانــی کــه طــرح هــای کان 
ملــی تصویــب مــی شــوند موضــوع تامیــن اعتبــار آنهــا نیــز 

ــرد. ــرار گی مــورد توجــه ق
 

طرح های پژوهشی قربانی پیش داوری شدند
ــی  ــابق پژوهش ــاون س ــوری مع ــژاد ن ــدی ن ــد مه ــا محم ام
وزارت علــوم ، دالیــل مغفــول مانــدن طرحهــای پژوهشــی را 
پیــش داوری و ذهنیــت غلــط برخــی افــراد عنــوان مــی کنــد 
و مــی گویــد: در ســه ســال گذشــته، پیــش داوری و ذهنیــت 
غلطــی درخصــوص طــرح هــای کان ملــی شــکل گرفت که 
این طــرح هــا کارشناســانه نبودنــد و با دیــدگاه منافــع گروهی 
تدویــن شــده انــد کــه ایــن دیــدگاه ضربــه بزرگــی بــه طــرح 
هــای کان ملــی وارد کــرد. ایــن دیــدگاه هــا موجــب شــد تــا 
شــتاب حرکــت ایــن طــرح هــا کاهــش یابــد و انگیــزه افــراد 

فعــال در ایــن پــروژه هــا نیــز کاهــش یافــت.
وی بــا بیــان اینکــه طــرح هــای کان ملــی نیازمنــد 
ــروط  ــون ش ــا اکن ــد ام ــبرنده بودن ــازنده و پیش ــروط س ش
ــرای ایــن طــرح هــا اعمــال شــده، مــی  ــده ب محــدود کنن
افزایــد: موضــع گیــری هــا و وقفــه ای کــه در رونــد اجــرای 
ــا  ــت موجــب شــد ت ــی صــورت گرف طــرح هــای کان مل
مجلــس و دولــت نیــز بــه ایــن موضــوع بــی تفــاوت شــوند 
ــی اختصــاص  ــای کان مل ــه طــرح ه ــری ب ــع کمت و مناب
ــود بیشــتر طــرح  ــع، موجــب رک ــن کاهــش مناب ــد و ای یاب

ــد. ــی ش ــای کان مل ه
معــاون ســابق پژوهشــی وزارت علــوم معتقــد اســت کــه بایــد 

چرخ برخی طرح های پژوهشی از کار افتاد/
 دولت صورت مسئله را پاک کرد 
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ــن ــای نوی فناوریه

سیاســتی در نظــر گرفتــه مــی شــد تــا در ابتــدا دولت ریســک 
ــی را مــی پذیرفــت و پــس  ــروژه هــای تحقیقات فعالیــت در پ
ــن  ــی وارد ای ــش خصوص ــی و بخ ــای اجرای ــتگاه ه از آن دس

عرصــه مــی شــدند.
 

دولــت عنایتــی بــه طــرح هــای کان ملــی 
نداشــت

ــی  ــوزش عال ــس کمیســیون آم ــدی رئی ــدی زاه ــد مه محم
مجلــس نیــز ، بــا انتقــاد از اینکــه دولــت به طــرح هــای کان 
ملــی عنایــت نداشــته و بایــد ایــن سیاســت بازنگــری شــود، 
مــی گوید: اگــر طــرح هــای کان ملــی عملیاتی شــوند بحث 
اقتصــاد دانــش بنیــان در کشــور محقــق خواهد شــد و بــه تبع 
آن اســتقال علمــی، فنــاوری و اســتقال در بســیاری از حوزه 

هــای صنایــع اجرایــی مــی شــود.
ــری  ــه تفک ــت چ ــم دول ــی دان ــن نم ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــد:  ــی گوی ــود، م ــف ب ــا مخال ــرح ه ــن ط ــا ای ــه ب ــت ک داش
حــدس مــن ایــن اســت کــه شــاید چــون ایــن طــرح هــا در 
دولــت قبــل تصویب شــده ممکن اســت اثــر خصومــت برخی 
هــا بــا دولــت قبــل بــوده باشــد و بدیــن ترتیب طــرح هــا، کنار 
گذاشــته شــده انــد. در حالــی کــه بایــد توجــه داشــت کــه این 
هــا طــرح ملــی هســتند و بحــث ایــن دولــت و آن دولــت نباید 

در آنهــا دخالــت داشــته باشــد.
ــوص  ــس درخص ــی مجل ــوزش عال ــیون آم ــس کمیس رئی
چرایــی عــدم اختصــاص بودجــه بــه طرحهــای کان تاکیــد 
ــت  ــه در دول ــه ای ک ــنهادات بودج ــا در پیش ــد: م ــی کن م
ــش  ــا افزای ــن بودجــه ه داشــتیم، کمیســیون پیشــنهاد داد ای

الزم را پیــدا کنــد، امــا در کمیســیون تلفیــق، نماینــدگان دولت 
ــر و  ــای تاث ــن ج ــه ای ــد ک ــت کردن ــن پیشــنهاد مخالف ــا ای ب

ــب دارد. تعج

مجریان معترض نگران از گفتن واقعیت
ــق  ــل معل ــه دلی ــی ب ــای پژوهش ــرح ه ــی ط ــان برخ مجری
ــا پیگیــری هــا  ــروژه هــا معتــرض هســتند ام ــن پ ــدن ای مان
ــا موفقیــت همــراه نبــود چــرا کــه  ــا آنهــا ب بــرای صحبــت ب
ــر از  ــاع بدت ــه اوض ــل آنک ــه دلی ــا، ب ــن طرحه ــان ای مجری
ــد و  ــاب کردن ــی واقعیــت اجنت ــی شــود، از بازگوی شــرایط فعل
معتقدنــد کــه پرداختــن بــه ایــن مســاله بــه جــای آنکــه باعث 
ــه ثمــر  ــرای ب پیشــبرد شــرایط شــود، انــدک امیــد موجــود ب
ــد.  ــی ده ــرار م ــز تحــت الشــعاع ق ــا را نی نشســتن طــرح ه
درهمیــن حــال حتــی برخــی مســئوالن شــورای عالــی عتــف 
ــام  ــه اع ــی مختوم ــه نوع ــه ب ــی ک ــی طرحهای ــز از معرف نی

ــد. ــاب کردن ــد اجتن شــده ان
ــان طــرح هــا  ــا اظهــارات برخــی از مجری ــی ام ــه طورکل ب
ــت  اســت کــه سرنوشــت طــرح هــای  ــن واقعی ــای ای گوی
ــتگاههای  ــکاری دس ــدم هم ــل ع ــه دلی ــی ب ــی پژوهش مل
اجرایــی و بهــره بــردار نامعلــوم اســت و بــه نوعــی هســته 
ــان  ــه بی ــت. ب ــتگی اس ــال گسس ــا در ح ــی آنه ــای علم ه
دیگــر وزارتخانــه هــای کشــور خواهــان اســتفاده از فناوری 
ــل حــدود ۸0 درصــد  ــن دلی ــه همی و پژوهــش نیســتند و ب
ــه ســر  طــرح هــای کان ملــی، اکنــون در رکــود کامــل ب

ــد. ــی برن م

طــرح هــای فنــاوری دســتخوش سیاســی کاری 
دولتهــا

جمــع بنــدی اظهــارات و شــواهد موجــود حاکــی از آن اســت 
کــه برغــم آنکــه اقتصادهــای پیشــرفته برپایــه پرداختــن بــه 
ــر  ــذاری خطرپذی ــرمایه گ ــاوری و س ــش و فن ــوع پژوه موض
ــد،  ــه بای ــور ک ــا آنط ــور م ــا در کش ــد ام ــه ان ــکل گرفت ش

در جدول زیر میزان پیشرفت، دالیل کندی پروژه و کاربرد و مزایای برخی از طرح های پژوهشی آمده است.

موضوع طرح آخرین وضعیت دالیل عدم موفقیت و تعلیق کاربرد و مزایا مجری طرح

ساخت هواپیمای 150 نفره توقف/ پیشرفت 10 
درصدی بی توجهی مسئوالن و عدم اختصاص بودجه ساخت هواپیمای ملی در کشور و دستیابی به 

دانش فنی دانشگاه امیرکبیر

شناسایی آسیبهای مولکولی در 
عوارض ریوی جانبازان شیمیایی در حد تحقیق اولیه

عدم تامین اعتبار منابع و نبود حمایت از سوی 
معاونت علمی و فناوری و وزارت بهداشت و 

درمان
شناسایی عوارض ریوی جانبازان مرکز تحقیقات ژنتیک نور

ساخت رباتهای امدادگر و آتش نشان اتمام طراحی نبود قرارداد تجاری و عدم حمایت سازمان های امداد و نجات، آتش نشانی و نیروهای 
نظامی در مواقع بحران دانشگاه آزاد قزوین

تولید باتریهای لیتیومی پیشرفت 1۷ درصدی عدم تخصیص بودجه و وجود بروکراسی دولتی
توسعه فناوری و بکارگیری باتری های لیتیومی 
در شبکه های برق نیروگاهی، صنایع مخابراتی و 

دفاعی
دانشگاه امیرکبیر

ساخت دکل های نفتی حفاری دستیابی به دانش فنی 
طراحی و ساخت نبود قرارداد و عدم اباغ از سوی شرکت نفت توسعه صنعت نفت در حفاری و بی نیازی از نمونه 

های خارجی جهاد دانشگاهی

تولید پروتزهای عصبی دستیابی به دانش فنی و 
پیشرفت 30 درصدی

بی توجهی بهره بردار )وزارت بهداشت( و عدم 
اختصاص بودجه

گسترش فناوری عصبی و بومی سازی، تحول در 
پزشکی دانشگاه علم و صنعت

قطار سریع السیر پیشرفت ۸ درصدی عدم اختصاص بودجه و بی توجهی دولت بومی سازی خطوط ریلی کشور دانشگاه علم و صنعت

دستگاه هسته ای تشخیص  سرطان پیشرفت ۷0 درصدی
عدم اجرایی شدن قرارداد، عدم اختصاص بودجه 
و عدم حمایت از سوی سازمان انرژی اتمی و 

وزارت بهداشت

تشخیص بیماری سرطان، صرفه جویی ارزی، 
کاهش وابستگی به نمونه های خارجی و 

خوداتکایی
دانشگاه امیرکبیر
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دولتهــا توجهــی بــه زیرســاخت ســازی بــرای طــرح هــای 
پژوهشــی ندارنــد. چــرا کــه بســیاری طــرح های پژوهشــی 
ــی مــدت اســت  ــد ســرمایه گــذاری طوالن ــاوری نیازمن فن
ــا 4  ــازده نیســت امــا از آنجایــی کــه دولتهــا فقــط ت و زودب
ســال آینــده خــود را مــی بیننــد، از طرحهایــی بهره بــرداری 
ــاح شــود و بازدهــی  ــت افتت ــد کــه در همــان دول مــی کنن

ــر از 4 ســال داشــته باشــد. کمت
بــا ایــن نگــرش بــه نظــر مــی رســد طــرح هــای پژوهــش 
و فنــاوری بــا عمــر بیــش از 4 ســال تــا حــدی دســتخوش 
ــی در  ــه جای ــی ک ــده و از آنجای ــا ش ــی کاری دولته سیاس
کارنامــه بهــره بــرداری دولتهــا نــدارد، بــه آن توجهــی نیــز 

نشــده اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه بــرای رســیدن بــه اقتصــاد دانــش 
ــه دور از دیدگاههــای جناحــی بایــد صبــر داشــت  بنیــان ب
ــد ســالها  ــه ثمــر رســیدن یــک ایــده علمــی بای ــرای ب و ب
تــاش و ریســک کــرد. ایــن روزهــا دیگر ســرمایه گــذاری 
روی ایــده هــای فنــاوری بــا عنــوان ســرمایه گــذاری خطر 
ــد  ــه رش ــیدن ب ــرای رس ــر ب ــی ناپذی ــش جدای ــر بخ پذی
اقتصــادی محســوب مــی شــود و بــه ثمــر نرســیدن یــک 
ــر  ــل اگ ــی آورد. در مقاب ــار نم ــه ب ــیمانی ب ــم پش ــده ه ای
طرحــی بــه بــار بنشــیند می تــوان شــاهد ســالها ســودآوری 
ــاوری اســت کــه در بســیاری از  ــن ب ــود. ای اقتصــادی آن ب

اقتصادهــای موفــق دنیــا نهادینــه شــده اســت.

جدول طرح های پژوهشی مختومه شده 
در کنـار طـرح هایـی که بـه دلیل عـدم حمایـت دولت، بـه نوعی 
بـه حالت تعلیـق درآمده و چرخشـان از حرکت بازایسـتاده اسـت، 
1۲ طـرح کان ملی نیز در جلسـه اخیر شـورای عتـف )1۲ بهمن 
مـاه( ، بـا نظـر کمیسـیون هـای تخصصـی ایـن شـورا، مختومه 

اعـام و دلیـل آن نبود دسـتگاه متقاضی و بهـره بردار و نداشـتن 
حامـی عنـوان شـد. ایـن شـورا از میـان 4۷ طـرح کان ملی،  
۲۲ طـرح کان را بـه عنوان طرح هـای اولویت دار و متناسـب 
بـا اقتصـاد مقاومتـی و نیـاز ملـی و 13 طـرح را بـا اولویت دوم 

کرد. انتخـاب 

جدول 12 طرح کان مختومه بدون دستگاه متقاضی

عنوان طرحردیفعنوان طرحردیف

طراحی و ساخت المپ زیستی با استفاده از جلبک۷ایجاد دانش فنی طراحی و ساخت راکتور هسته ای1

۲
مطالعات، بررسی و تدوین معیارهای برنامه ریزی و 

فلسفه سیاسی اسامی علوم انسانی۸طراحی شهری اسامی - ایرانی

3
مطالعه و طراحی سیستم های حمل و نقل هوشمند 

نقد و بررسی جریان های تفسیری قرآن۹درون شهری و برون شهری

4
طراحی و ساخت پروتزهای عصبی حرکتی زیرجلدی 

طراحی و ساخت لیزر الکترون آزاد10برای بازیابی حرکت در افراد دچار ضایعه نخاعی

طراحی و ساخت زنجیره تقویت گر لیزر با پالس 11طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده5
فوق کوتاه و انرژی باال

۶
تولید بیولوژیکی هیدروژن و سایر فرآورده های با 

اصاح خط مشی ها و سازوکارهای اقتصادی 1۲ارزش افزوده از ریز جلبک ها
کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مصطفــی قانعــی، بــا اشــاره بــه جزییــات تحریــم هــای جدیــد 
آمریــکا علیــه ایــران، بیــان کــرد: پــس از روی کار آمــدن رئیس 
جمهــوری جدیــد آمریــکا، تحریــم هــای جدیــدی علیــه ایــران 
صــورت گرفــت کــه اقــام آنهــا در حــوزه تجهیــزات پزشــکی 

متفاوت است.
وی افــزود: برخــی از ایــن تجهیــزات در کشــور تولیــد می شــود 
ــرای ارســال  ــه طــور مثــال از  بهمــن امســال 41 قلــم کاال ب ب
بــه ایــران نیازمند مجــوز ویـِـژه از خزانــه داری امریکا اســت که از 
ــا برنامــه ریــزی و حمایــت قبلــی   ایــن میــان تعــداد ۲1 قلــم ب
ــت  ــعه زیس ــتاد توس ــوری و س ــت جمه ــی ریاس ــت علم معاون
فنــاوری، توســط شــرکتهای دانــش بنیــان  تولید شــده  اســت و  

عــاوه بر رفع نیــاز داخل آمادگی صــادرات را هم دارند.
بــه گفتــه قانعــی، تعــداد ۶ قلــم کاال،  تجهیزاتــی اســت کــه بــا 
حمایت از شرکتهای دانش بنیان در سالهای اخیر نمونه سازی آنها 
با موفقیت انجام شــده اســت و در ســالهای آتی تولید صنعتی آنها 

توســط شــرکتهای ایرانــی انجــام مــی شــود.
وی تصریــح کــرد: بقیــه تحریــم هــا شــامل تجهیزاتــی اســت 
ــت  ــعه زیس ــتاد توس ــوند و س ــی ش ــد نم ــور تولی ــه در کش ک
ــا  ــی آنه ــد داخل ــرای تولی ــود را ب ــی خ ــه حمایت ــاوری برنام فن

اعــام خواهــد کرد.

لیست اقام تحریمی به شرح زیر است؛ 
۱. Oxygen Generators
۲. Pumps with flow rates of more than ۱ 
liter/minute
۳. Diagnostic Medical Imaging Equipment:
۴. Gamma imaging equipment
۵. Tactile Imaging equipment
۶. Thermography equipment
۷. drying )lypophilizers( and spray-

drying equipment
۸. Fermenters, bioreactors, and 
chemostats
۹. Crossflow )tangential( filtration 
systems and disposable filter cartridges
۱۰. Biocontainment chambers and 
hoods, including isolators, biological 
safety cabinets, and
۱۱. laminar flow hoods
۱۲. Aerosol inhalation equipment, 
including full-body, head-only, nose-
only, and mask
۱۳. exposure systems
۱۴. Decontamination showers
۱۵. Laboratory glassware made from 
borosilicate glass, including reaction 
vessels, storage
۱۶. tanks, heat exchangers, and 
distillation and absorption columns
۱۷. Autoclaves larger than ۲۰ liters
۱۸. Clinical laboratory water baths 
larger than ۱۰ liters
۱۹. Laboratory hot plates exceeding ۱ 
square foot of heating surface
۲۰. Freezers capable of reaching 
temperatures of -۸۰ degrees Celsius
۲۱. Laboratory shakers and incubator 
shakers
۲۲. Carbon dioxide incubators
۲۳. Circular dichroism spectrometers

۲۴. Spectrophotometers not designed 
for clinical use
۲۵. Fluorometers
۲۶. Nuclear Magnetic Resonance 
Spectrometers
۲۷. Polymerase Chain Reaction )PCR( 
machines
۲۸. Differential Scanning Calorimeters
۲۹. Chromatography Equipment
۳۰. Fluorescence Microscopes
۳۱. Confocal Microscopes
۳۲. Cascade Impactors
۳۳. Dynamic Light Scattering 
Equipment
۳۴. Quasielectric Light Scattering 
Equipment
۳۵. Full face mask respirators, including 
Powered Air Purifying Respirators )PAPR(
۳۶. Decontamination systems using the 
following chemicals:
• Vaporized hydrogen peroxide
• Vaporized paraformaldehyde
• Vaporized ethylene oxide
• Isopropanol (۹۹% purity(
۳۷. High Efficiency Particulate Air )HEPA( 
Filtration Systems and HEPA filters
۳۸. Fourier Transformation Infrared 
)FTIR( Systems
۳۹. Balancing machines
۴۰. Motion simulators

فهرست ۴۰ قلم تحریمی؛

تجهیزات پزشکی وبیوتکنولوژی وارد فاز جدید تحریم شدند

فناوریهــای نویــن
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در اعتراض به قانون منع مهاجرت مسلمانان؛

غول های فناوری به ترامپ 
نامه می نویسند

چهــار شــرکت بــزرگ فنــاوری 
قصــد دارنــد دربــاره قانــون 
ممنوعیــت ورود شــهروندان ۷ 
کشــور مســلمان از جملــه ایران 

ــه بنویســند.  ــپ نام ــه ترام ب
شــرکت های اپل، مایکروســافت، 
ــت تصمیــم  ــوک و آلفاب فیــس ب
ــه  ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــد ب دارن
دولــت دونالــد ترامــپ، بــه قانــون 
ممنوعیــت ورود اتبــاع هفــت 
کشــور بــه آمریــکا اعتــراض خود 

ــد. ــان دهن را نش
در پیــش نویــس ایــن نامــه آمــده اســت: هرچنــد فرایندهــای امنیتــی بایــد همییشــه ارزیابــی 

شــود و بهبــود یابــد، امــا  کشــیدن پــرده شــک و تردیــد بــر اوضــاع، روش درســتی نیســت.
همچنیــن در پیــش نویــس نامــه، نــام شــرکت هــای دیگــر ماننــد اوبــر و اســترایپ نیــز در 
ــام ۹4  ــافت،  ن ــر و مایکروس ــوک، توییت ــس ب ــوگل، فی ــل ، گ ــاوه براپ ــود. ع ــی ش ــده م دی

ــده مــی شــود. ــن نامــه دی شــرکت دیگــر در ای
ــران نمــی  ــه ای ــت کشــور مســلمان از جمل ــران هف ــپ، مهاج ــد ترام ــان جدی براســاس فرم
تواننــد وارد ایــن کشــور شــوند. ایــن اقــدام عــاوه برمــردم اعتــراض بســیاری از دانشــمندان و 

محققــان و شــرکت هــای فنــاوری را برانگیختــه اســت.

فیلترهای نانویی برای جذب گرد و 
غبار تولید شد

محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیــان موفق بــه طراحــی فیلترهــای جــذب گــرد و غبــار از نانو 
مــواد شــدند کــه میــزان جــذب آن ۹۹ درصــد اســت. از ایــن فیلترهــا مــی تــوان در تولیــد انبــوه 

ماســک هــای مــورد نیــاز بهــره بــرد. 
ــم و  ــارک عل ــان در پ ــش بنی ــک شــرکت دان ــل ی ــیرمحمدی، مدیرعام ــدی ش ــر محمدمه دکت
فنــاوری دانشــگاه تهــران اظهــار داشــت: مــا در ایــن شــرکت موفــق شــدیم بــا فنــاوری نانــو و 
اســتفاده از کربــن اکتیــو و نانــو نقــره، فیلترهــای جــذب آالینــده هــوا از محیــط را بــه تولیــد انبــوه 

برســانیم.
وی بــا اشــاره بــه کاربــرد ایــن فیلترهــا خاطــر نشــان کــرد: از ایــن محصــول تولیــدی، مــی تــوان 

در فیلتــر کابیــن خــودرو، کولرهــای خانگــی در صنعــت و ماســک هــای تنفســی اســتفاده کــرد.
ــزرگ  ــروزه یکــی از مشــکات و معضــات شــهرهای ب ــر اینکــه ام ــد ب ــا تاکی شــیرمحمدی ب
آلودگــی هــوا اســت، عنــوان کــرد: همچنیــن اســتفاده از ایــن فیلتــر هــا مــی توانــد در صنایــع 

ــرد. ــوالد و پتروشــیمی اســتفاده ک ســیمان، ف
بــه گفتــه ایــن محقــق، امــروزه ماســک هایــی کــه در ایــران موجــود اســت بــا قیمــت باالیــی 

توزیــع مــی شــوند و از ســوی دیگــر تقلبــی هســتند و راندمــان خیلــی خیلــی پایینــی دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه ماســک تولیــدی در ایــن شــرکت دانــش بنیــان گفــت: مــا ۶ الیــه ماســک را 
بــا هــم اســتفاده کردیــم کــه ترکیبــی از کربــن اکتیــو، الیــه جــذب غبــار و نانومــواد اســت؛ اینهــا 

کمــک مــی کنــد کــه ریزگردهــا را بــا راندمــان بــاالی ۹۹ درصــدی جــذب کنــد.
ــد ۹۹ درصــد گازهــای شــیمیایی  ــا بیــان اینکــه ایــن ماســک نانویــی مــی توان شــیرمحمدی ب
مختلــف از جملــه Co و Co۲ را جــذب کنــد، عنــوان کــرد: در حــال حاضــر مــا در ایــن شــرکت، 

روزانــه ۷ هــزار قطعــه فیلتــر جــذب آالینــده را تولیــد مــی کنیــم.
وی افــزود: بنــا داریــم تولیــد خــود را بــه روزانــه 10 هــزار قطعــه و در برنامــه هــای آینــده ۲0 هزار 

و ســالیانه ۷ میلیــون قطعــه برســانیم و آن را بــا قیمــت پایین در سراســر کشــور عرضــه کنیم.
ایــن محقــق اظهــار داشــت: همچنیــن تاکنــون موفــق شــدیم از ایــن فیلترهــا بــه کشــورهای 

حاشــیه خلیــج فــارس و عــراق صــادر کنیــم.
بــه گفتــه ایــن مدیرعامل شــرکت دانــش بنیــان، قیمــت ایــن فیلترهــای نانویــی، یک ســوم و در 
برخــی نمونــه ها یــک چهــارم نمونــه هــای اروپایــی و خارجــی اســت و اکنــون در داروخانــه های 

تهــران توزیــع می شــود.
ــا ســایر ماســک هــای نانویــی خاطــر نشــان  ــه تفــاوت ایــن ماســک نانویــی ب ــا اشــاره ب وی ب
ــاف و در دیگــری اســتفاده  ــو الی ــاوری دو شــکل اســت کــه در یکــی اســتفاده از نان کــرد: نانوفن
از نانــو مــواد اســت؛ وقتــی در تولیــد ماســک و انــواع فیلتــر هــا از نانــو الیــاف اســتفاده مــی شــود 
خــواه ناخــواه بــا توجــه بــه اینکــه ماســک بســته مــی شــود، فشــار بــاال مــی رود و در ایــن صورت 

تنفــس تــا حــدودی ســخت تــر خواهــد شــد.
شــیر محمــدی ادامــه داد: امــا در تولیــد ایــن ماســک هــا از نانــو مــواد اســتفاده کــرده ایــم کــه 

مشــکلی در تنفــس فــرد بــه وجــود نمــی آیــد و در عیــن حــال راندمــان کار نیــز بــاال ســت.
بــه گفتــه وی، نانــو مــواد روی بســتر ماســک فیکــس شــده و آن را روی پارچــه آورده انــد تــا افراد 

در تنفــس، دچار مشــکل نشــوند.
ایــن محقــق گفــت: در تولیــد ایــن فیلترهــا از نانــو ذرات نقــره بیشــتر اســتفاده شــده، کربــن اکیتو 
هــم نانــو متخلخــل دارد و کربــن اکیتــو موجــود در ایــن فیلتــر منجــر بــه جذب گاز شــده اســت.

ابداع پدهای پزشکی ضد میکروب 
با قدرت جذب خون باال

 پژوهشــگر و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر موفــق بــه تولیــد پــد پزشــکی 
بــا خاصیــت ضــد میکروبــی و جــذب خــون بــاال شــد. 

ــای  ــت: کااله ــی گف ــرح پژوهش ــن ط ــرای ای ــرورت اج ــاره ض ــری درب ــمیه اکب ــر س دکت
ــرای جــذب خــون مــورد اســتفاده  ــد پزشــکی ب ــوان پ ــه عن ــع بهداشــتی ب ــه ای در صنای پنب
قــرار می گیرنــد و اغلــب در معــرض عوامــل بیمــاری زا و میکروبــی هســتند بنابرایــن اســتفاده 
از یــک وســیله جایگزیــن کــه مشــکات میکروبــی و عفونــی بــرای مصــرف کننــدگان ایجاد 

نکنــد، یکــی از ضــرورت هــای حــوزه پزشــکی اســت.
ــا  ــزود: م ــر اف ــی امیرکبی ــات علمــی دانشــکده مهندســی نســاجی دانشــگاه صنعت عضــو هی
در طــرح پژوهشــی خــود کــه حاصــل قــرارداد صنعتــی بیــن یــک شــرکت دانــش بنیــان و 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و بــا همــکاری ســتاد نانــو ریاســت جمهــوری انجــام شــده اســت 
ــس از  ــه پ ــت ک ــده اس ــل دار ش ــر( عام ــان )دندریم ــاختار درختس ــات نانوس ــا ترکیب ــا ب پده
اصــاح افزایــش راندمــان پدهــای پزشــکی در جــذب خــون، ایجــاد خاصیــت ضدمیکروبــی، 

ــراه دارد. ــه هم ــت را ب ــش جــذب رطوب ــش اســتحکام و افزای افزای
وی خاطرنشــان کــرد: نتایــج تحقیقــات نهایــی نشــان داد کــه حضــور گروه هــای آمیــن موجــود 

در ترکیبــات شــاخه دار باعــث بهبــود جــذب خــون 
شبیه ســازی شــده در حــدود 43 درصــد نســبت بــه 

ــود. ــی می ش ــام در روش رمق کش ــه خ نمون
ــی  ــگاه صنعت ــگر دانش ــن پژوهش ــه ای ــه گفت ب
ــی  ــد میکروب ــت ض ــن خاصی ــر، همچنی امیرکبی
ــات  ــا ترکیب ــاح ب ــس از اص ــکی پ ــای پزش پده
درخت ســان بــه ۹۹.۹۹ درصــد رســیده اســت 
ــوع  ــا ) دو ن ــروب ه ــد میک ــکان رش ــا ام و عم
میکــروب آزمایــش شــده( در ایــن محیــط از بیــن 

مــی رود

ــن ــای نوی فناوریه
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فناوریهــای نویــن

درمان مشکل جوش نخوردن 
استخوان های بلند با سلول بنیادی

محققــان پژوهشــگاه رویــان موفــق شــدند بــا تحقیقــات خــود نشــان دهنــد کــه مشــکل جــوش 
نخــوردن اســتخوان هــای بلنــد بــه ســلول هــای مزانشــیمی مربــوط اســت. 

ــوانح  ــس از س ــه پ ــی از مشــکاتی اســت ک ــدن یک ــد ب ــتخوان های بلن ــی اس ــوش نخوردگ ج
بــرای صدمــه دیــدگان ایجــاد می شــود. در واقــع اگــر دســت کــم ۹ مــاه از ســانحه گذشــته باشــد 
و بــرای بیــش از 3 مــاه هیــچ اثــری از بهبــود در اســتخوان مشــاهده نشــود، فــرد دچــار مشــکل 

ــت. ــی اس جوش نخوردگ
از آنجــا کــه بیشــتر افــراد درگیــر ســوانح از جمعیــت جــوان هســتند و جوش نخوردگــی 
ــن  ــد، یافت ــان ایجــاد می کنن ــی آن ــد مشــکات جــدی در توانایی هــای حرکت اســتخوان های بلن

ــود. ــد ب ــت خواه ــز اهمی ــکل حائ ــن مش ــرای ای ــی ب راه حل
تحقیقــات محققــان در پژوهشــگاه رویــان نشــان داده کــه ســلول های بنیــادی مزانشــیمی بــدون 

ایجــاد خطــر بــرای ســامتی فــرد می تواننــد کاربردهــای درمانــی گســترده ای داشــته باشــند.
ــد،  ــتخوان های بلن ــی اس ــان جوش نخوردگ ــرای درم ــی ب ــن راه ــور یافت ــه منظ ــروژه ب ــن پ ای
طراحــی شــده کــه طــی آن هفــت بیمــار مبتــا بــه جوش نخوردگــی اســتخوان بلنــد هــر یــک 
۲0 میلیــون ســلول مزانشــیمی بــه همــراه پاکــت در محــل اســتخوان شکســته دریافــت کردند.
ــه وســیله اشــعه ایکــس مــورد بررســی  بهبــود بیمــاران در بازه هــای زمانــی 1، 3، ۶ و 1۲ مــاه ب
قــرار گرفتنــد. نتایــج ایــن پژوهــش کــه در مجلــه بیــن المللــی یاختــه Cell Journal بــه چاپ 
ــر  ــچ اث ــیمی هی ــلول های مزانش ــه س ــی 1۲ ماه ــازه زمان ــد، در ب ــان می ده ــت نش ــیده اس رس

منفــی بــر ســامت افــراد تحــت آزمایــش نداشــتند.
بــر اســاس داده هــای اشــعه ایکــس، 4 نفــر از بیمــاران بهبــود یافتنــد. نتایــج ایــن پژوهش نشــان 
ــت و  ــر اس ــتخوانی بی خط ــات اس ــان ضایع ــرای درم ــیمی ب ــلول های مزانش ــد س ــد پیون می ده

اثــر منفــی بــر ســامت بیمــاران نــدارد.
ــر  ــب زاده، دکت ــم لبی ــامی نژاد، مری ــر اس ــی، دکت ــر اقدم ــر ناص ــط دکت ــات توس ــن تحقیق ای

ــت. ــه اس ــام گرفت ــان انج ــگاه روی ــان در پژوهش ــن و همکارانش عمادالدی

اولین ربات گارسون ایرانی 
ساخته شد

نخســتین ربــات گارســون ایرانــی "هوشــیار 1" توســط تعــدادی از جوانان کشــورمان ســاخته 
شــد کــه از آنهــا بــرای ســرویس دهی در رســتوران، کافــه و فســت فودهــا اســتفاده خواهــد 

شــد. 
نحــوه کار ایــن ربــات بــه اینصــورت اســت کــه بــرای خــوش آمدگویــی و گرفتــن ســفارش، 
بــا اســتفاده از منــوی لمســی تعاملــی، بــه میــز مشــتری مراجعه کــرده و ســفارش مشــتری را 
ثبــت می کنــد. پــس از آمــاده شــدن، ربــات غــذای مشــتری را به صــورت خــودکار بــه میــز 

ــل می دهــد.  مربوطــه تحوی
تمامــی این مراحل به صورت کاما هوشــمند، بــا در نظر گرفتن فضای محیط و بــدون برخورد 
بــا افراد یــا موانع انجام می شــود. برای ســاخت این ربــات از فناوری های بــروز هوش مصنوعی 
ــودکار  ــری خ ــرل و ناوب ــی، کنت ــیر یاب ــین(، مس ــی ماش ــر )بینای ــردازش تصوی ــون پ همچ

اســتفاده شــده اســت. 
ــات  ــی رب ــه ایران ــن نمون ــا ســازنده اولی ــاط پوی ــق و توســعه شــرکت ایمــن ارتب ــم تحقی تی
گارســون اســت. اســتفاده از چنیــن ربات هایــی بــرای ســرویس دهــی در رســتوران ها، طــی 
چنــد ســال اخیــر در کشــورهای صنعتــی و پیشــرفته ماننــد: ژاپــن، چیــن، آلمــان و آمریــکا 
رواج پیــدا کــرده امــا بدلیــل هزینه هــای بــاالی تهیــه و پشــتیبانی و همچنیــن تفاوت هــای 

زبانــی و فرهنگــی تهیــه و اســتفاده از مدل هــای مشــابه خارجــی امــکان پذیــر نیســت. 
عرضــه عمومــی ایــن محصــول دانــش بنیــان در نیمــه اول اســفندماه ســال جــاری انجــام 

خواهــد شــد. 

مرکــز نــوآوری و فنــاوری ابن ســینا دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
بــا حضــور معــاون اول رئیــس جمهــوری افتتاح شــد. 

حســین حســینی تودشــکی، مدیــرکل فنــاوری و توســعه 
نــوآوری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: ایــن مجموعــه بــه 
منظــور اســتقرار شــرکت هــای دانــش بنیــان، واحدهــای فنــاور 
رشــد و پیــش رشــد، برخــی پژوهشــکده هــا و آزمایشــگاه های 
ــدازی شــده  ــر راه ان ــی امیرکبی مرکــزی دانشــگاه هــای صنعت
اســت. ایــن بــرج ظرفیــت اســتقرار 50 شــرکت و واحد فنــاور را 

دارد و اکنــون ظرفیــت آن تکمیــل شــده اســت.
ــرا  ــوری اخی ــت جمه ــک ریاس ــا کم ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش

ــه  ــم ک ــز کردی ــر را تجهی ــان بزرگمه ــاختمان در خیاب ــک س ی
فروردیــن مــاه راه انــدازی مــی شــود و ۲0 شــرکت فنــاور در آن 

ــد یافــت. اســتقرار خواهن
حسـینی دربـاره مدت زمان اسـتقرار شـرکت ها در بـرج فناوری 
دانشـگاه صنعتـی امیـر کبیر نیـز گفت: شـرکت هـا و واحدهای 
فنـاور مـی تواننـد تا سـه سـال و نیـم در ایـن مجموعـه حضور 
داشـته باشـند و بعـد از آن نیـز بـه عنـوان شـرکت دانـش بنیان 
وابسـته به دانشـگاه صنعتی امیر کبیـر فعالیت خواهند کـرد و از 

حمایـت هـای دانشـگاه بهـره مند خواهند شـد.
ــگاه  ــوآوری دانش ــعه ن ــاوری و توس ــر کل فن ــه مدی ــه گفت ب
ــوآوری  ــرج ن صنعتــی امیــر کبیــر، عملیــات اجرایــی احــداث ب
ایــن دانشــگاه ســال ۹۲ آغــاز شــد و تاکنــون ۲5 میلیــارد تومان 

ــه داشــته اســت. هزین
حســینی اضافــه کــرد: تاکنــون پنــج و نیــم طبقــه ایــن مجموعــه 
تکمیــل شــده که مســاحت هــر یــک هــزار و 500 مترمربع اســت.

با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شد
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پوشــش  یــک  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  پژوهشــگران 
بســته بندی نانوســاختار را بــرای بســته بندی و افزایــش 
مانــدگاری ســیب گاب در مقیــاس آزمایشــگاهی بــه کار 

گرفتنــد. 
ــی و  ــاز غذای ــن نی ــی در تأمی ــش مهم ــی نق ــوالت باغ محص
ــوالت  ــروه از محص ــن گ ــد. ای ــا می کنن ــه ایف ــامت جامع س
کشــاورزی بــه دلیــل اینکــه حــاوی رطوبــت زیــادی هســتند، 

به شــدت فســادپذیرند.
ــه  ــز ب ــس از برداشــت نی ــن محصــوالت پ ــر، ای از ســوی دیگ
ــن، در صــورت  ــد. بنابرای ــه می دهن ــود ادام ــی خ ــت حیات فعالی
عــدم مراقبــت صحیــح از ایــن محصــوالت، بخــش عمــده ای 
از آن هــا در مراحــل مختلــف پــس از برداشــت از بیــن می رونــد.
ــی از  ــی یک ــن ضایعات ــاندن چنی ــل رس ــه حداق ــش و ب کاه
اولویت هــای هــر کشــوری اســت. بهره گیــری از فنــاوری نانــو 
در ایــن راســتا، ایــن امــکان را بــرای کاهــش ضایعــات پــس از 

ــه وجــود آورده اســت. برداشــت محصــوالت باغــی ب
دکتــر فــوژان بدیعــی هــدف از انجــام ایــن تحقیــق را پوشــش 
دادن و بســته بندی ســیب گاب بــا یــک پوشــش طبیعــی بــر 
ــش  ــن پوش ــی ای ــزود: کارای ــرد و اف ــوان ک ــوزان عن ــه کیت پای
به وســیله  فنــاوری نانــو ارتقــا یافتــه اســت تــا بتــوان ضایعــات 
پــس از برداشــت ایــن میــوه حســاس را کاهــش داده، خــواص 

تــازه خــوری آن را بــرای مــدت بیشــتری حفــظ نمــوده و زمینه 
را بــرای صــادرات فراهــم کــرد.

ــد موجــب  وی ادامــه داد:  اســتفاده از نتایــج ایــن طــرح می توان
کاهــش ضایعــات پــس از برداشــت محصــوالت باغــی و 
ــد  ــه می توان ــردد ک ــا گ ــت آن ه ــدگاری و کیفی ــش مان افزای
بــه افزایــش صــادرات ایــن محصــوالت منتهــی شود.پوشــش 
نانــو کیتــوزان تولیــد شــده در ایــن طــرح حــاوی نانوذراتــی بــا 
ابعــاد کمتــر از 100 نانومتــر بــوده اســت. حضــور ایــن نانــوذرات 
ــن پوشــش ها و در نتیجــه کاهــش  ــذ ای موجــب کاهــش مناف
ــده  ــارآب ش ــی و بخ ــای تنفس ــه گازه ــری ب ــزان نفوذپذی می

ــت. اس
وی ادامــه داد: نتایــج نشــان داده انــد کــه پوشــش دهــی ســیب 
ــی  ــیدگی طبیع ــوزان، رس ــو کیت ــش نان ــا پوش ــز ب گاب کهن
ــدت  ــش، ش ــن پوش ــت. همچنی ــرده اس ــر ک ــوه را کندت می
ــه رســیدگی را نســبت  ــن در مرحل ــد اتیل ــزان تولی تنفــس و می
ــش  ــی داری کاه ــور معن ــش به ط ــدون پوش ــیب های ب ــه س ب

ــت. داده اس
ــگاهی  ــاس آزمایش ــه در مقی ــش ک ــن پژوه ــه وی، ای ــه گفت ب
انجــام گرفتــه، یــک طــرح مشــترک بیــن مؤسســه تحقیقــات 
فنــی و مهندســی کشــاورزی و پژوهشــکده بیوتکنولــوژی 
ــو وزارت  ــاوری نان ــه فن ــت کمیت ــا حمای ــران و ب ــاورزی ای کش

ــت. ــوده اس ــاورزی ب ــاد کش جه
ــی،  ــوژان بدیع ــر ف ــای دکت ــل تاش ه ــات حاص ــن تحقیق ای
عضو هیــأت موسســه تحقیقــات فنی و مهندســی کشــاورزی- 
ــکده  ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــمی- عض ــم هاش ــر مری دکت
بیوتکنولــوژی کشــاورزی ایــران- دکتــر نــدا مفتــون آزاد- عضو 
ــز  ــی مرک ــی و مهندس ــات فن ــش تحقیق ــی بخ ــأت علم هی
ــر احمــد  ــع طبیعــی فــارس- دکت تحقیقــات کشــاورزی و مناب
موســی پــور گرجــی- عضــو هیــأت علمــی مؤسســه تحقیقات 
اصــاح و تهیــه نهــال و بــذر- دکتــر ســیدعلی یاســینی 
اردکانــی- عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
ــردش-  ــی خوش گ ــی صحرای ــزد- و عل ــات ی ــوم و تحقیق عل
دانش آموختــه ی مقطــع کارشناســی ارشــد  دانشــگاه آزاد 

ــزد- اســت. ــات ی ــوم و تحقیق ــد عل اســامی واح

ــن ــای نوی فناوریه

افزایش ماندگاری سیب گالب با بسته بندی نانویی

تولید الکتریسیته با تقلید از برگ 
درختان

دســتگاهی جدیــد بــا تقلیــد از شــاخ و بــرگ هــای درختــان، مــی تواند هنــگام تکان خــوردن 
برگ هــای مصنوعــی در بــاد الکتریســیته تولیــد کند. 

هرچنــد ایــن طــرح اولیــه جایگزیــن توربیــن هــای بــادی نمــی شــود امــا فنــاوری اســتفاده 
شــده در آن را مــی تــوان در بــازار بــرای ماشــین هــای کوچــک و ســاده بــه کار بــرد.

مایــکل مــک کلوســکی یکــی از دســتیاران اســتاد رشــته ژنتیک، توســعه و زیســت شناســی 
ســلولی دانشــگاه ایالتــی آیــوا، طراحــی دســتگاه را برعهــده داشــته اســت.

او در ایــن بــاره مــی گویــد: یکــی از مزایــای ایــن طــرح زیبایــی آن اســت و البتــه چــون در 
مقیــاس کوچــک ســاخته شــده مــی تــوان بــرای برداشــت انــرژی خــارج از شــبکه توزیــع 
بــرق اســتفاده کــرد. بــرگ هــای بیومتریــک ایــن درخــت از فرآیندهــای فیزوالکتریــک برای 

تولیــد الکتریســیته اســتفاده مــی کننــد.

تشخیص هوشمندانه بوی بد؛

با گجت
 »پیف پیف« 
خوشبو بمانید

یــک شــرکت ژاپنــی دســتگاه جدیــدی ســاخته 
کــه درصورتــی کــه بــدن فــرد بــوی نامطبوعــی 

بدهــد، بــه او اعــام مــی کنــد. 
ایــن دســتگاه کــه  KunKun یــا »پیــف 
پیــف« نــام دارد درحقیقــت یــک حســگر 
ــا را تشــخیص  ــه برخــی بوه کوچــک اســت ک
مــی دهــد. دیاســتیل، آمونیــا، اســید ایزووالریــک 
و دو مــاده نوننــال شــیمیایی )کــه اصوال بــه بوی 
روغن خوراکی مانده، بوی عرق بدن شباهت دارد( 
و همیــن طــور Kareishuu، بویــی کــه ژاپنی 
 Midoru ها به افراد ســالمند نســبت می دهند و
ــراد  ــه اف ــا ب ــی ه ــه ژاپن ــی ک shishuu، بوی
میــان ســال خصوصــا مردهــا نســبت مــی دهند، 
ــتگاه  ــن دس ــه ای ــتند ک ــی هس ــه بوهای از جمل

ــد. ــی کن ــی م ردیاب
کاربــر ایــن دســتگاه را نزدیــک قســمتی از بــدن 
ــوی  ــد ب ــی کن ــور م ــه تص ــی دارد ک ــه م نگ
نامطبوعــی دارد و پــس از مــدت کوتاهــی نتیجه 
ــزای  ــتگاه اج ــن دس ــد.  ای ــی کن ــت م را دریاف
تشــکیل دهنــده بــو و همچنیــن شــدت آن را در 

ــی نمایــش مــی دهــد. ــه موبایل ــک برنام ی
ــاری  ــوآوری تج ــز ن ــا  در مرک ــی آکیام هیروش
کونیــکا مینولتــا  ایــن دســتگاه را ســاخته اســت.  
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فناوریهــای نویــن

بــه تازگــی دســتگاهی بــرای مقابلــه بــا چاقــی اپیدمیک ســاخته شــده کــه در بــدن بیمار 
کار گذاشــته مــی شــود تــا اشــتهای بیمــار را از بیــن ببــرد. فــرد مــی توانــد تــا پایــان عمر 

ایــن دســتگاه را در بدنــش حفــظ کند. 
شــرکت EntroMedics  دســتگاهی بــه نــام vBloc ســاخته اســت. ایــن دســتگاه 
»نــورو مدوالتــور« )تنظیم کننــده تعداد نــورون های عصب( کوچک اســت کــه با جراحی 
در معــده فــرد کار گذاشــته مــی شــود. در فراینــد جراحــی دســتگاه بــه طــور مســتقیم زیر 
پوســت کار گذاشــته مــی شــود. دو ســیم بــه اعصــاب Vagus در معــده فــرد متصــل 
می شــوند. ایــن اعصاب اطاعــات را از گوش، زبان، حلــق و حنجره به مغز بــاز می گرداند. 

همچنین  یک برنامه کامپیوتری به طور بی ســیم با دســتگاه ارتبــاط برقرار می کند.
vBloc پــس از کارگــذاری ســیگنال هــای مغــز را تغییــر مــی دهــد. بــه عبــارت دیگــر 
مســیر ارتباطــی میــان مغــز و معــده را  مســدود مــی کنــد و بــه ایــن ترتیــب اشــتهای 

بیمــار از بیــن مــی رود.
جالــب آنکــه بیمــار مــی توانــد پــس از جراحــی بــه خانــه خــود بــرود و دســتگاه دو تا ســه 
هفتــه بعــد فعــال مــی شــود. بیمــار مــی توانــد تــا پایــان عمــر ایــن دســتگاه را در بــدن 

خــود حفــظ کنــد.
ــه  ــه گفت ــری شــارژی 14 ســاعت در روز فعــال اســت.  ب ــه وســیله یــک بات  vBloc ب

پزشــکان ایــن باتــری هــا 10 ســال عمــر مــی کننــد.

دستگاهی برای مقابله با چاقی

محققــان کاغــذی ســاخته انــد کــه مــی تــوان بــه وســیله اشــعه UV روی آن چــاپ 
کــرد و ســپس بــه وســیله گرمــا، مــوارد چــاپ شــده را پــاک و دوبــاره از کاغــذ اســتفاده 

کــرد. 
محققــان دانشــگاه شــاندونگ در چین و دانشــگاه ریورســاید در کالیفرنیا اعام کــرده اند 

راز فناوری تولید چنین کاغذی یک ماده شیمیایی با قابلیت تغییر رنگ است.
ــا و یکــی از مولفــان  یادونــگ ییــن پروفســور شــیمی در دانشــگاه ریورســاید کالیفرنی
تحقیــق مــی گوید: مــی تــوان کاغــذ معمولــی را با الیــه نازکــی از ایــن ماده شــیمیایی 
پوشــاند و آن را بــه برگــه ای چندبــار مصــرف بــا قابلیــت چــاپ نــوری تبدیــل کــرد. اما 
مهمتریــن بخــش کار مــا ســاخت نــوع جدیــدی از سیســتم هــای تغییــر رنگــی اســت 

کــه در معــرض نــور از حالتــی بــه حالــت دیگــر تغییــر مــی کنــد.
فراینــد پــاک کــردن ایــن چــاپ نــوری نیــز ســاده اســت. بــه طوریکــه بــا گرمــا دادن 
بــه کاغــذ در دمــای 1۲0 درجــه مــی تــوان مطالــب چــاپ شــده روی آن را پــاک کــرد.  
بــه گفتــه محققــان مــی تــوان بیــش از ۸0 مرتبــه روی چنیــن کاغــذی چاپ و ســپس 

آن را پــاک کــرد.
ایــن پوشــش حــاوی دونــوع ذره اســت. نخســت مــاده ای بــه نــام Prussian blue کــه رنــگ 
دانــه آبــی غیــر ســمی اســت و هنــگام دسترســی بــه الکتــرون بــی رنــگ مــی شــود. مــاده دیگــر 

دی اکســید تیتانیــوم اســت کــه در برابر نــورUV فعــل و انفعاالت شــیمیایی را ســریعتر می کند.
بــه گفتــه پروفســور ییــن ایــن کاغــذ قابلیــت هــای مختلفــی دارد. مــی تــوان از آن بــرای تولیــد 
روزنامــه، مجلــه، پوســتر، حســگرهای اکســیژن و برچســب هــای مختلــف اســتفاده کــرد. در همه 

ایــن مــوارد اطاعــات بــه صــورت موقــت مــورد نیــاز اســت و مــی تــوان مــوارد چــاپ شــده را 
پــاک کــرد.

ایــن تحقیــق تاثیــرات مهمــی در بعــد اقتصــادی و حفــظ محیــط زیســت دارد. در حــال حاضــر 
تولیــد و دور ریــز کاغــذ در دنیــا تاثیــر منفــی زیــادی روی محیــط زیســت دارد. همچنیــن یکــی از 
بزرگتریــن منابــع آلودگــی صنعتــی اســت. بــه طوریکــه کاغذهــای دورریــز 40 درصد زمیــن های 
محــل دفــن زبالــه را اشــغال کــرده انــد. حتــی بازیافــت کاغــذ نیــز مخــرب اســت زیــرا ابتــدا بایــد 

جوهــر روی کاغــذ پــاک شــود.

به وسیله چاپ نوری؛

کاغذ چند بار مصرف ساخته شد

لنزهای نانویی برای عینکهای آینده 
محققان هاروارد ماده جدیدی برای لنز عینک ها ساخته اند که بسیار ظریف تر از شیشه است. 

ایــن مــاده از ســتون هــای نانــو میکروســکوپی ســاخته شــده کــه نــور را بــه دقــت و بــدون ابهــام در 
کانــون لنــز متمرکــز مــی کنــد. ایــن مــاده بســیار ظریــف  کاربردهــای وســیعی خواهــد داشــت و بــه 

ســبکتر شــدن لنزهــا در دوربیــن، تلفــن هوشــمند  و عینــک منجــر مــی شــود.
محققــان ســازنده ایــن مــاده نخســت در تابســتان ۲01۶ نســخه اولیــه آن را ارائــه کردنــد. امــا آن لنزها 
فقــط قــدرت تمرکــز روی یــک رنــگ را داشــتند. بنابرایــن در صورتــی کــه در دوربیــن بــه کار بــرده 

مــی شــد، دســتگاه فقــط قابلیــت  عکــس بــرداری از یــک رنــگ در یــک بــازه زمانــی را داشــت.
 امــا محققــان ایــن مــاده را دوبــاره بررســی کردنــد و اکنــون لنــز مــی توانــد طیــف وســیعی از رنــگ 

هــای آبــی تــا ســبز را متمرکــز کنــد کــه بســیار شــبیه طیــف رنگــی LED اســت.
لنزهــای ســاخته شــده از ســتون هــای نانــو میکروســکوپی، مــی توانند تصویــری بــا جزییات بیشــتر و 
دقیــق تــر در مقایســه بــا لنزهــای شیشــه ای بســازند. همچنیــن مــی تواننــد مشــکات بصــری مانند 
کروماتیــک ابریشــن را برطــرف کننــد. کروماتیــک ابریشــن زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه رنــگ هــای 
متمایــز نــور بــا ســرعت هــای مختلفــی حرکــت کننــد و از لنــز بگذرنــد. بــه همیــن دلیــل تصویــر تار 

مــی شــود.
 همچنین لنزهایی که با این ماده ساخته شوند از لنزهای شیشه ای معمولی ارزانتر خواهند بود.
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ــن ــای نوی فناوریه

اولین بازوی مصنوعی دنیا 
پیوند زده شد

 
محققــان انگلیســی بــرای اولیــن بــار موفــق بــه پیونــد بــازوی مصنوعــی بــه بیمــاری شــدند کــه 

انجــام اعمــال ایــن بــازو بــا ســتون فقــرات کنتــرل می شــود. 
ــا افــکار بیمــار قابــل کنتــرل اســت، یکــی از پیشــرفت های اصلــی در  بازوهــای بیونیــک کــه ب

زمینــه پیونــد بازوهــای مصنوعــی در دنیــا بــه شــمار مــی رود.
ماهیچه هــای مصنوعــی کنونــی کــه بــرای بیمــاران مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد، بــه حرکــت 
دادن ماهیچــه در ناحیــه ای وابســته اســت کــه بــازوی آســیب دیــده بــه بــازوی مصنوعــی پیونــد 
شــده؛ امــا از آنجــا کــه ماهیچــه بــازو آســیب دیــده اســت، عضــوی کــه جایگزیــن عضــو قطــع 
ــا دو  ــک ی ــا ی ــال تنه ــوان مث ــه عن ــد داشــت و ب ــای محــدودی خواه ــود توانایی ه ــده می ش ش

ــد انجــام دهــد. حرکــت حالــت گرفتــن را می توان
محدودیــت حرکت هــای بــازوی مصنوعــی بــه دلیــل آن اســت کــه بیــش از 50 درصــد اعضــای 

قطــع شــده بــازوی الکتریکــی را رهــا می کننــد.
ــتون  ــاب س ــال اعص ــا اتص ــه ب ــد ک ــداع کرده ان ــی اب ــازوی مصنوع ــی ب ــان نوع ــون، محقق اکن
فقــرات بــه تکــه ای از ماهیچــه ســالم بــازو بــه بیمــار اجــازه می دهــد بــه طــور مســتقیم و تنهــا با 

ــازو انجــام دهــد، آن را حرکــت دهــد. ــا ب ــاره کاری کــه می خواهــد ب فکــر کــردن درب
ــه تکــه ای از ماهیچــه ســالم ناحیــه قفســه ســینه  ــا اتصــال ایــن اعصــاب از ســتون فقــرات ب ب
ــد مجموعــه وســیع تری از حــرکات را انجــام دهــد. ایــن  ــازو، بیمــار می توان ــا عضلــه دو ســر ب ی
مجموعــه حــرکات، حرکاتــی را از قبیــل بــاز و بســته کــردن دســت، چرخــش مــچ و بــاال و پاییــن 

ــود. ــامل می ش ــازو را ش ــردن ب ب
فــردی کــه ایــن بــازوی مصنوعــی بــه بدنــش پیونــد می خــورد بــرای اســتفاده از آن کافــی اســت 
بــه ســادگی بــه کاری کــه می خواهــد انجــام دهــد فکــر کنــد. بــه عنــوان مثــال وقتــی بــه فشــار 
دادن دو انگشــت بــه هــم فکــر می کنــد، ایــن ســیگنال از طریــق اعصــاب بــه ماهیچــه می رســد 

و ماهیچــه حرکــت می کنــد و فــرد می توانــد دو انگشــتش را بــه هــم بفشــارد.

محققــان امیدوارنــد کــه در آینــده بتواننــد فرمان هــای بیشــتری را بــرای ایــن بــازوی مصنوعــی 
رباتیــک برنامه ریــزی کننــد تــا فــرد بتوانــد کارهــای بیشــتری را بــا ایــن بــازو انجــام دهــد.

ــن  ــوند و ای ــع می ش ــز قط ــا نی ــی و ماهیچه ه ــته های عصب ــود، رش ــع می ش ــازو قط ــی ب وقت
بــدان معناســت کــه ارســال ســیگنال های عصبــی از مغــز بــه ماهیچــه بــرای تــکان دادن بــازوی 
مصنوعــی دشــوار اســت. امــا محققــان روش جدیــدی بــرای تمرکــز حرکــت از ماهیچه هــا بــه 

ــد. ــی اســتفاده کرده ان سیســتم عصب
در ایـن روش، فنـاوری جدید سـیگنال ها را واضح تر شناسـایی و کدگذاری می کند و باعث می شـود 

فـردی که از بازوی رباتیک اسـتفاده می کنـد راحت تـر و کاربردی تر بتواند آن را بـه کار گیرد.
محققــان در حــال حاضــر مشــغول آزمایــش روی بازوهــای مصنوعی رباتیــک هســتند و امیدوارند 

کــه طــی 3 ســال آینــده ایــن بازوهــا روانه بــازار شــوند.
ــتفاده  ــزی اس ــت مغ ــت ایمپلن ــن کاش ــک روش جایگزی ــوری از ی ــن ام ــرای چنی ــون ب هم اکن
می شــود امــا مزایــای اســتفاده از عصــب ســتون فقــرات بــه حــدی زیــاد اســت کــه قابل مقایســه 
بــا  بازوهــای مصنوعــی فعلــی نیســت. همچنیــن در روش اســتفاده از عصب ســتون فقــرات، هیچ 

ســیمی بــرای کنتــرل بــازوی مصنوعــی بــه مغــز متصــل نمی شــود.

تولید جوهر از دود اگزوز خودروها
یک دانشجوی هندی دانشگاه MIT از دوده و گاز اگزوز خودروها جوهر ساخته است. 

 آنیــرود شــارما هنگامــی کــه در هنــد زندگــی مــی کرد، همیشــه با مشــکل ســیاه شــدن لبــاس به 
دلیــل دوده و آلودگــی هــوا مواجــه بــود. او ســال هــا بعــد  پــس از مهاجــرت بــه آمریــکا و زمانیکــه 
در Media Lab دانشــگاه MIT فعالیــت مــی کــرد متوجــه شــد ایــن دوده  تفــاوت زیــادی بــا  

رنگدانــه  ســیاهی نــدارد کــه در ســاخت جوهــر بــه کار مــی رود.
بنابرایــن او دســتگاهی ســاخت که قابلیــت جــذب دوده از شــمع را داشــت. او دوده را بــا ذرات روغن 
 HPC۶۶0۲ و الــکل ترکیــب کــرد تــا جوهــری غلیــظ بســازد. ســپس آن را در کارتریــج پرینتــر

ریخــت و متوجــه شــد ایــن جوهــر تفاوتــی بــا نمونــه معمولــی نــدارد.  
 در ایـن میان شـارما متوجه شـد می توان از ایـن روش در مقیـاس کان برای مبارزه بـا آلودگی هوا 
اسـتفاده کرد. درهمین راسـتا او اسـتارت آپی به نام Graviky Labs  تاسیس کرد تا جوهر بسازد.
ــه  ــه روی لول ــد ک ــرده ان ــرای جمــع آوری دوده طراحــی ک ــل کائوشــیک دســتگاهی ب او و نیخی
ــه گفتــه او هرکــدام از ایــن دســتگاه  اگــزوز خودروهــا و ژنراتورهــای دیزلــی قــرار مــی گیــرد. ب
هــا می تواننــد ۹5 درصد آالینده هایی که از لوله اگزوز منتشــر می شــوند را جــذب و به جوهر تبدیل 
کننــد. هــر دســتگاه مــی توانــد بــه انــدازه تولیــد یــک اونــس جوهــر، کربــن جــذب کنــد. ایــن 

میــزان بــرای پرکــردن یــک خــودکار کافــی اســت.

خودروهای بدون راننده عابر 
پیاده را ردیابی می کنند

گروهــی از محققان سیســتمی 
بــدون  خودروهــای  بــرای 
کــه  انــد  ســاخته  راننــده 
براســاس آن عابــران مــی 
ــه  ــا حرکــت دســت ب تواننــد ب
خــودرو عامــت دهنــد تــا 
ــت  ــه حرک ــا ب ــد ی ــف کن توق

ــد.  ــه ده ــود ادام خ
 ایــن سیســتم از یــک صفحــه 
چنــد  و   LED نمایــش 

حســگر بــرای ردیابــی عابــران پیــاده در نزدیکــی خــود اســتفاده مــی کنــد. سیســتم مذکــور 
ــهرهایی  ــده در ش ــدون رانن ــای ب ــت خودروه ــم در امنی ــی مه ــام دارد، نقش ــه Blink ن ک

ــوند. ــی ش ــا رد م ــان ه ــددی از خیاب ــران متع ــه عاب ــت ک ــد داش خواه
محققــان کالــج رویــال هنــر و امپریــال کالج لنــدن سیســتم »بلینــک« را در انگلیس ســاخته 
انــد. در بلینــک از صفحــه نمایــش LED در شیشــه جلــو و پشــت خودروهــای بــدون راننده 
اســتفاده مــی شــود. همچنیــن ســیگنال هــای نــوری بــه عابــران نشــان می دهــد خــودرو از 

حضــور آنهــا مطلع اســت.
اگــر حســگر یــک خــودرو عابــری را در نزدیکــی خــود ردیابــی کنــد، عامتــی به شــکل عابر 
روشــن مــی شــود و حرکــت عابــر را تقلیــد مــی کنــد و همزمــان بــا صــدای بــوق هشــدار 
مــی دهــد. هنگامــی کــه خــودرو بــدون راننــده از حضــور عابــر آگاه شــود، او مــی توانــد بــا 
بلنــد کــردن دســت بــه آن عامــت توقــف دهــد. در ایــن حالــت عامتــی در صفحــه نمایش 

LED ســبز رنــگ و اتومبیــل متوقــف مــی شــود.
امـا اگر عابر دسـت خـود را با زاویـه ۹0 درجه کنار بـدن نگه دارد، خـودرو به حرکـت ادامه می 

دهـد و عامت موجـود در صفحه نمایش LED بـه رنگ قرمز تبدیل می شـود. 
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فناوریهــای نویــن

باتری که با اسید معده کار می کند
 محققان دانشگاه MIT باتری قابل هضمی ساخته اند که با اسید معده کار می کند. 

تحقیقــات مختلــف نشــان داده دســتگاه هــای قابــل هضــم الکترونیکی کوچــک جایگزیــن خوبی 
بــرای ارســال دارو بــه بــدن یــا روش هایــی ماننــد کولونســکوپی هســتند امــا نیروبخشــیدن بــه 

آنهــا چالــش برانگیز اســت.
 MIT البتــه تاکنــون باتــری هــای قابــل هضــم تولید شــده انــد امــا اکنــون محققــان در دانشــگاه
روشــی جدیــد بــرای روشــن کــردن ایــن دســتگاه هــای الکترونیکــی طراحــی کــرده انــد. در ایــن 
روش انــرژی مــورد نیــاز باتــری بــه وســیله اســیده معــده تامیــن مــی شــود. در نتیجــه گزینــه ای 

ارزانتــر و ســبکتر بــرای منبــع تامیــن انــرژی بــه حســاب مــی آیــد.
جیوانــی تراورســو و رابــرت النگــر مولفــان ارشــد ایــن تحقیــق، پیــش از ایــن نیــز سیســتم ارائــه 
ــاز مــی شــد و دارو را آرام آرام و  ــد کــه ماننــد یــک ســتاره در معــده فــرد ب دارویــی ســاخته بودن
طــی چنــد هفتــه در بــدن منتشــر مــی کــرد. همچنیــن یــک حســگر کوچــک بــه انــدازه قــرص، 

ضربــان قلــب و تنفــس بیمــار را از داخــل بــدن کنتــرل مــی کــرد.
دسـتگاه هایـی مانند این حسـگرها نیازمند منبع انرژی هسـتند امـا باتری های معمولـی طی زمان 

فرسـوده می شـوند  و عاوه بـر آن حاوی مواد شـیمیایی مضر برای بدن هسـتند.
از آنجــا کــه تمــام باتــری هــا بــرای فعــال شــدن نیازمنــد اســید هســتند، بنابرایــن دانشــمندان به 
فکــر اســتفاده از اســید معــده افتادنــد. یــک آزمایــش ســاده بــه وســیله فــرو بــردن تکــه هــای 
مــس و روی درون لیموتــرش نیــز ایــن یافتــه را تاییــد کــرد. در ایــن حالــت اســید بــه عنــوان مایع 

الکترولیــت عمــل کــرد و جریــان برقــی میــان دو فلــز ایجــاد کــرد.
میزان برق تولید شده برای روشن کردن یک چراغ ال ای دی کافی بود.

ــتگاه  ــک دس ــی  ی ــس و روی را روی بخــش خارج ــای م ــان  الکتروده ــتا محقق ــن راس  درهمی
کوچــک قابــل هضــم قــرار دادند. ایــن سیســتم کوچــک در ابعــاد 40در 1۲ میلیمتر ســاخته شــد و 
حــاوی حســگر دمــا و یــک ترانســمیتر ۹00 مگاهرتــزی بــود. در ایــن فرایند اســید معده توانســت 

جریــان الکتریکــی را از روی بــه مــس انتقــال دهــد و دســتگاه را روشــن کنــد.
 ایــن رونــد در خــوک هــا آزمایــش شــد و قابلیــت خوانــش دمــا و ارســال اطاعــات طــی هــر 1۲ 

ثانیــه را داشــت.

تولید ابزاری که دردهای عضالنی 
بدن را تسکین می دهد

یــک شــرکت خارجــی اقــدام بــه تولیــد ابــزاری کــرده کــه بــه ورزشــکاران و کســانی کــه در 
ناحیــه پشــت بــدن احســاس درد دارنــد کمــک می کنــد تــا ایــن دردهــا تســکین یابــد. 

ــه  ــزاری کــرده کــه ب ــد اب ــه تولی ــدام ب ــو اق ــاوری نان ــا فن شــرکت هایپریــس )Hyperic( ب
ورزشــکاران و کســانی کــه در ناحیــه پشــت بــدن احســاس درد دارنــد کمــک می کنــد تــا ایــن 

دردهــا تســکین یابــد. در ایــن دســتگاه از ترکیــب گرمــا و لــرزش اســتفاده شــده اســت.
اخیــراً محصولــی بــه نــام Hyperice Venom بــه بــازار عرضــه شــده کــه از آن می تــوان 
بــرای تســکین دردهــای پشــت اســتفاده کــرد. ایــن ابــزار پوشــیدنی بــا گرمــا و لــرزش اقــدام 
ــا تصلــب  ــد. در صــورت وجــود جراحــت ی ــدن می کن ــه پشــت ب ــه تســکین دردهــای ناحی ب
عضات، این دســتگاه اقدام به ایجاد گرما کرده و با شل و ریلکس کردن این عضات به تسکین 

درد کمــک شــایانی می کنــد.
ــه  ــرای گرمادهــی ســریع اســتفاده شــده اســت. Venom ب ــو ب ــاوری  نان ــزار از فن در ایــن اب
ــا دمــای مــورد نظــر خــود را انتخــاب کنــد؛ ایــن کار از روی صفحــه  کاربــر اجــازه می دهــد ت
نمایــش انجــام می شــود. همچنیــن کاربــر قــادر اســت بــا اســتفاده از ایــن صفحــه نمایــش، 

یکــی از ســه حالــت ارتعاشــی را انتخــاب کنــد.
گرمــا و لــرزش Venom بــا اســتفاده از یــک باتــری یــون لیتیــم قابــل شــارژ تأمین می شــود 

کــه می تــوان آن را از ایــن ابــزار جــدا و بــه ســادگی شــارژ کــرد.
ــا  ــه م ــال ۲01۲ ک ــت: از س ــار داش ــک اظه ــرکت هایپری ــذاران ش ــز از بنیان گ ــی کات آنتون
ــت  ــا درخواس ــکاران از م ــم، ورزش ــه کردی ــازار عرض ــه ب ــی را ب ــور سرمایش ــاوری کمپرس فن
ــاز ایــن ورزشــکاران  ــه نی ــا می توانیــم ب ــزار، م ــا ایــن اب ــز داشــتند. ب ــاوری گرمایشــی را نی فن

ــم. پاســخ دهی
ــزار  ــا اثربخشــی درمانــی اب وی افــزود: در ایــن فنــاوری مــا از لــرزش نیــز اســتفاده کردیــم ت
افزایــش یابــد. ایــن محصــول بــرای کســانی کــه از درد پشــت بــدن رنــج می برنــد و همچنین 

ورزشــکاران حرفه ای مناســب اســت.«
پاتریــک پترســون از بازیکنــان فوتبــال آمریکایــی تیــم آریزونــا کاردینالــز معتقــد اســت که 
مــن همیشــه از محصوالت شــرکت هایپریک برای تســکین دردهای بدنم اســتفاده می کنم. 
فوتبــال آمریکایــی موجــب وارد شــدن صدمــات زیــادی بــه بــدن می شــود کــه دردهــای 
ــکین  ــرای تس ــزاری ب ــت. Venom اب ــیب ها اس ــن آس ــج ای ــه نتای ــدن از جمل ــت ب پش

دردهاســت.
در ادامــه جیــم هوتــر، مدیرعامــل شــرکت هایپریــک، خاطــر نشــان کــرد: مشــتریان مــا بــه 
دنبــال آخریــن پیشــرفت ها و دســتاوردهای بــازار هســتند و مــا نیــز بــه دنبــال پاســخ بــه نیــاز 
آن هــا هســتیم. Hyperic Venom و محصــوالت مشــابه آن می تواند راهکاری مناســب نه 
ــه  ــاز ب ــرای ورزشــکارانی کــه نی ــد ب ــدن باشــد، بلکــه می توان ــرای دردهــای پشــت ب تنهــا ب

ماســاژ و گرمــا روی عضــات خــود دارنــد، مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

جنگل های عمودی در دل شهرهای چین
چین برای مبارزه با آلودگی هوا، جنگل های عمودی در شهرها می سازد. 

یکــی از مشــکات بــزرگ در چیــن آلودگــی هواســت و بــه همیــن دلیــل  یــک شــرکت معماری 
ایتالیایی به نام Boeri راه حلی برای رفع آن ارائه کرده اســت.

 درهمیــن راســتا قــرار اســت در شــهر نانجیانــگ چیــن جنــگل هــای عمــودی ســاخته شــود. 
درحقیقــت جنــگل هــای عمــودی نانجیانــگ دو ســاختمان بــا حــدود 1100 درخــت و ۲500 بوته 

و گیــاه هســتند.
ایــن ســاختمان هــای ســبز بــا ارتفــاع 10۷ و 1۹۹ متــری ســاخته می شــوند. ســاختمان بــا ارتفاع 
کمتــر یــک هتــل اســت و ســاختمان بلندتــر نیــز مــوزه، دفاتــر اداری و یــک دانشــکده  معمــاری 

را در خــود جــای خواهــد داد.
ــن و  ــی نانجیانــگ  قابلیــت جــذب دی اکســید کرب ــرج هــای جنگل ــه رســمی، ب براســاس بیانی

ــرج هــا ســال آینــده تکمیــل مــی شــوند. ــد. ایــن ب ــه ۶0 کیلوگــرم اکســیژن دارن تولیــد روزان
بــه ایــن ترتیــب نانجیانــگ ســومین شــهر دنیــا اســت کــه جنــگل هــای عمــودی در آن ســاخته 
مــی شــود. قبــل از آن نمونــه هایــی در میــان ایتالیــا و لــوزان در ســوییس ســاخته شــده اســت.

همچنیــن ایــن شــرکت معمــاری تصمیــم دارد برج هــای جنگلــی مشــابهی در چونــگ کویینگ، 
شــیجیاژوانگ، لیوژو و شــانگهای بســازد.

 در حال حاضر شاخص آلودگی این شهر 1۶۷ واحد است که در رده »ناسالم« قراردارد.
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ــن ــای نوی فناوریه

پیام اضطراری دگرگون می شود؛

انگشتر نجات ساخته شد
ــر  ــه کارب ــکا انگشــتری ســاخته ک ــا در آمری ــک شــرکت نوپ ی
ــه وســیله آن اطرافیــان و دوســتان  ــد ب هنــگام خطــر مــی توان

ــد.  ــع کن ــود را مطل خ
داخــل انگشــتر شــرکت Nimb دکمــه ای قــرار دارد کــه بــه 
یــک اپلیکیشــن موبایــل متصــل اســت. بــا فشــار ایــن دکمــه 

فــرد مــی توانــد درخواســت کمــک کنــد.
 ایــده ورای ســاخت این انگشــتر هوشــمند بســیار ســاده اســت. 
انگشــتر بــه وســیله بلوتــوث پیــام هشــدار بــه فهرســتی از پیش 
تعییــن شــده از دفتــر تلفــن فــرد، دوســتان، اعضــای خانــواده، 
افــرادی کــه نزدیــک محــل ارســال پیــام هســتند، ارســال مــی 

کنــد.
ــز  ــتباهی نی ــه طــور اش ــه ب ــن دکم ــال فشــرده شــدن ای احتم
بســیار کــم اســت زیــرا در تئــوری کاربــر بایــد حداقل ســه ثانیه 
دکمــه را فشــار دهــد. همچنیــن مــکان آن طــوری تعیین شــده 

کــه از فشــار غیــر عمــدی بــه آن جلوگیــری مــی کنــد.
امــا هنگامیکــه دکمــه فشــرده شــود، انگشــتر بــه آرامــی مــی 
لــرزد. ایــن امــر نشــان می دهــد عامتــی بــه اپلیکیشــن برنامه 
ارســال شــده اســت. Nimb پس از فعال شــدن، مکان شــما را 
بــه همــراه پیامــی بــه تمــام شــماره تمــاس هــای مرتبــط بــه 

ــد. برنامــه ارســال مــی کن
همچنیــن کاربــر در صــورت تمایــل مــی توانــد ارســال پیــام را 
در اپلیکیشــن لغــو کنــد. بــرای ایــن کار باید کلمــه رمــزی را 30 

ثانیــه پــس از فعــال شــدن پیــام هشــدار وارد کنــد.
 البتــه ایــده Nimb در اینجــا پایــان نمــی یابــد. موسســان آن 
تصمیــم دارنــد بســتر Nimb را خلــق کننــد و بهترین و ســریع 
تریــن گــروه عکــس العمــل را در تمــام نقــاط دنیــا بــرای کمک 
بــه افــراد خلــق کننــد. آنهــا تصمیــم دارنــد سیســتم پیامدهــی 

اضطــراری را دگرگــون کننــد.  

نخستین خودروی پرنده دنیا در سال ۲01۸ تحویل مشتریان می شود. 
ــون  ــت. اکن ــوده اس ــان ب ــای انس ــی از رویاه ــده یک ــودروی پرن ــته خ ــای گذش ــال ه ــی س ط

ــت. ــت اس ــه واقعی ــدن ب ــل ش ــرز تبدی ــا در م ــن روی ــد ای ــت معتقدن ــان صنع کارشناس
ــل  ــر، محتم ــدی –جایروکوپت ــره هیبری ــودروی دونف ــک خ ــد  PAL-V ONE، ی ــا معتقدن آنه
تریــن گزینــه خــودروی پرنــده اســت کــه بــه طــور واقعــی ســاخته خواهــد شــد. در همیــن راســتا 
PAL-V شــرکت هلنــدی ســازنده آن نیــز  پیــش ســفارش بــرای ایــن محصــول را یا قیمــت 400 

هــزار دالر آغاز کرده اســت.
رابــرت دینگمانــز مدیــر ارشــد اجرایــی PAL-V مــی گویــد: مــا سالهاســت کــه مشــغول برطــرف 
کــردن چالــش هــای کیفیتــی و فنــی هســتیم. ایــن خــودرو  بــا اســتانداردهای ایمنــی همخوانــی 

کامــل دارد وســازمان هــای قانــون گــذاری سراســر دنیــا نیــزآن را تاییــد کــرده اند.
ایــن وســیله نقلیــه دو نفــره در 10 دقیقــه  از یــک موتــور ســیکلت ســه چرخــه بــه جایروکوپتــر 
تبدیــل مــی شــود.  قــدرت موتورچهــار ســیلندرPAL-V ONE آن ۲30 اســب بخــار و حداکثــر 

ســرعت آن در هــوا و جــاده 11۲ مایــل برســاعت اســت.

 پــس از آزمایــش هــای موفقیــت آمیــز PAL-V ONE   در ســال هــای ۲00۹ و ۲01۲ میــادی  
این شــرکت تولید محصول را به صورت تجاری آغاز کرد.

 بــه گفتــه دینگمانــز پــس از ســاخت خودروهــای پیش سفارشــی، درســال جــاری میــادی تولید 
انبــوه و تجــاری محصــول آغــاز می شــود.

 البته تاریخ تحویل خودروهای مدل جاده و هوا پایان ۲01۸ میادی تعیین شده است.  

نخستین خودروی پرنده ۲۰۱۸ می آید 

کمک پهپادهای گرده افشان به زنبورها 
بــدون زنبورهــا، بخــش اعظــم مــواد غذایــی کــه مصــرف مــی کنیــم، تولیــد نخواهنــد شــد. بنابرایــن 

کاهــش جهانــی تعــداد زنبورهــا یــک زنــگ خطــر بــرای حیــات انســان اســت.
درهمیــن راســتا گروهــی از محققــان ژاپنــی روشــی بــرای کمــک به  گــرده افشــانی یافتــه اند. آنهــا پهپاد 
کوچکــی  ســاخته انــد کــه بــا نوعــی ژل چســبنده و موهــای حیوانــات پوشــیده شــده و گــرده هــا را جمع 

آوری مــی کنــد.
تحقیــق در ایــن بــاره در ســال ۲00۷ میــادی آغــاز شــد امــا پــس از شکســت آزمایــش اولیــه بطــری 
ــه هرحــال پــس از هشــت ســال ایــن بطــری  حــاوی ژل راهــی قفســه هــای انبــار آزمایشــگاه شــد. ب
دوبــاره مــورد آزمایــش قــرار گرفــت و دانشــمندان از کیفیــت ژل و فاســد نشــدن آن شــگفت زده شــدند. 
ــرای  ــوان چســبی ب ــه عن ــد از آن ب ــم گرفتن ــن ژل تصمی ــاالی ای ــت جــذب ب ــه قابلی ــه ب ــا توج ــا ب آنه

برداشــت گــرده هــای گیاهــان اســتفاده کننــد.
ــد آنهــا  ــرای آزمایــش ژل، قطراتــی از آن را روی پشــت مورچــه هــا ریختنــد و اجــازه داده ان محققــان ب
در جعبــه ای حــاوی گل هــای اللــه جمــع شــوند. مورچــه هایــی کــه قطــرات ژل روی بدنشــان وجــود 

داشــت گــرده هــای بیشــتری در مقایســه بــا مورچــه هــای عــادی جمــع آوری کــرده بودنــد.
ــک و ارزان   ــاد کوچ ــک پهپ ــا از ی ــدی آنه در گام بع
ــی  ــان ترکیب ــه محقق ــن مرحل ــد. در ای ــتفاده کردن اس
از مــوی حیوانــات و ژل مخصــوص را روی پهپــاد 
ــرواز در  ــه پ ــا ب ــان گل ه ــپس آن را می ــد. س ریختن
آوردنــد و توانســتند گــرده گل هــا را جمــع آوری کنند.

در نهایــت آنهــا توانســتند یــک  گــرده افشــان 
ــوان  ــی ت ــب م ــن ترتی ــه ای ــازند. ب ــی  بس مصنوع
ــک ســاخت  ــودکار و روباتی ــروی کار خ لشــکری از نی

ــد.         ــا بکاه ــنگین زنبوره ــئولیت س ــا از مس ت

ساخت دوربین عکاسی از
 نی های پالستیکی

بــا  آمریکایــی  هنرمنــد  دو 
نــی  هــزار   3۲ از  اســتفاده 
دوربیــن  یــک  پاســتیکی 

انــد.  ســاخته  عکاســی 
مایــکل فــارل و کلیــف هایــز با 
پــروژه دوربیــن ســاخته شــده از 
ــان  ــتیکی نش ــای پاس ــی ه ن
ــتگاه  ــاخت دس ــرای س ــد ب دادن

هــای ســمعی و بصــری کارآمــد نیــازی بــه بخــش هــای الکترونیکــی گرانقیمــت 
نیســت.

آنهــا بــه وســیله 3۲ هــزار نــی پاســتیکی کــه درون یــک جعبــه پاســتیکی قــرار 
ــد. داده شــده بــود عکســبرداری هنــری انجــام دادن

البتــه ایــن دوربیــن از ســال ۲00۷ درحــال ســاخت اســت. فــارل و هاینــز از دوربیــن 
هــای قدیمــی تــک ســوراخی بــرای ســاخت ایــن نمونــه الهــام گرفتنــد.

ــه  ــک نقط ــوراخی از ی ــک س ــی ت ــای قدیم ــن ه ــه دوربی ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــت  ــد  نقطــه عکــس را ثب ــد  از چن ــن جدی ــا دوربی ــد ام عکســی کامــل مــی گرفتن

ــد.  ــی کن م
بــه گفتــه هاینــز نــور از هــر یــک از نــی هــا رد شــده و روی مــاده ای حســاس بــر 
کاغــذ عکاســی تابانــده مــی شــود. بــه ایــن ترتیــب طــی فراینــدی آنالــوگ عکــس 

هــا ثبــت مــی شــوند.
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موضوع قیمت و کیفیت ایینترنت با گذشت چندین سال از ورود این فناوری به کشور و نیز 
توسعه آن، همچنان یکی از مهمترین دغدغه های کاربران محسوب می شود اما هم اکنون 
وزارت ارتباطات قول داده است که با اجرای فاز دوم شبکه ملی اطالعات، نرخ استفاده از 

اینترنت در این شبکه را برای افزایش رضایت کاربران، کاهش دهد.

فناوری اطالعات و ارتباطات
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات گفـت: طبـق مصوبـه کمیسـیون تنظیـم مقـررات ارتباطـات 
تعرفـه ترافیـک اینترنـت داخلـی نصـف قیمـت ترافیـک اینترنـت خارجی شـد. 

محمـود واعظـی در مـورد تعییـن نـرخ ترافیـک داخلـی اینترنت گفـت: هفته آینـده فاز دوم شـبکه 
ملـی اطاعـات بـه بهره بـرداری مـی رسـد و در ایـن بخـش امکانـات مختلفـی را بـرای کاربران 

رونمایـی خواهیـم کرد.
واعظـی گفـت: از ایـن پـس آنچه کـه کاربـران بـه عنـوان ترافیک داخلـی در کشـور اسـتفاده می 
کننـد و بـر بسـتر شـبکه ملـی اطاعـات و بـا محتـوای داخلـی خواهد بـود، نصـف قیمت گذشـته 

پرداخـت خواهنـد کرد.
وی گفـت تمامـی اپراتورها، شـرکت مخابـرات ایـران و اپراتورهـای ارتباطات ثابت موظف هسـتند 
از اواسـط ایـن ماه ترافیـک داخل و خـارج اینترنت را از هـم جدا کننـد و تعرفه ترافیـک داخلی باید 

نصـف قیمت اینترنت باشـد.
واعظـی گفـت: این موضـوع از طریق سـازمان تنظیم مقـررات و ارتباطـات رادیویی نظـارت خواهد 

شـد و حقوق مـردم در این مصوبه کاما شـفاف اسـت.
بـه گفته وی، سـایت هایی کـه در داخل کشـور میزبانی می شـوند و همچنین محتواهـای داخلی و 
انـواع خدماتـی که بر بسـتر شـبکه ملی اطاعـات ارائه می شـود با نصـف قیمت اینترنت محاسـبه 

خواهد شـد.

نرخ استفاده از شبکه ملی اطالعات 
نصف قیمت اینترنت شد

ــش 50  ــاغ کاه ــات از اب ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
درصــدی تعرفــه اســتفاده از ترافیــک اینترنــت داخلــی خبــر داد 
ــت  ــان دول ــا پای ــی اطاعــات ت ــاز ســوم شــبکه مل و گفــت: ف

می شــود.  بهره بــرداری 
محمــود واعظــی بــا اشــاره بــه اجــرای منویــات مقــام معظــم 
ــد  ــات تأکی ــی اطاع ــبکه مل ــدازی ش ــرای راه ان ــری ب رهب
کــرد: از 13 ســال گذشــته موضــوع شــبکه ملــی اطاعــات از 
جملــه مطالبــات مقــام معظــم رهبــری بــوده اســت کــه نــگاه 
ــای  ــا و چالش ه ــوص فرصت ه ــان را در خص ــمندانه ایش هوش

ــد. ــان می ده ــازی نش ــای مج فض
وی گفــت: بــا اجــرای پــروژه شــبکه ملــی اطاعــات از 
ــش  ــاهد کاه ــرده و ش ــتفاده ک ــوزه اس ــن ح ــای ای فرصت ه

ــود. ــم ب ــازی خواهی ــای مج ــدات فض تهدی
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا بیــان اینکــه 
ــروژه  ــن پ ــه ای ــتند ک ــا نداش ــدام بن ــی هیچ ک ــای قبل دولت ه
ملــی را انجــام ندهنــد، اضافــه کــرد: از ابتــدا بنــا بــر راه انــدازی 
شــبکه ملــی اطاعــات بــود امــا مــا خرســندیم کــه این پــروژه 
کــه نتیجــه یــک کار جمعــی اســت، در ایــن دولــت انجام شــد.
ــه  ــه ب ــگاه تنگ نظران ــد ن ــه نبای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب واعظ
بســترهای فراهــم شــده در حــوزه فنــاوری اطاعــات و 
ــن بخــش  ــاالن ای ارتباطــات داشــته باشــیم، گفــت: تمــام فع
ــن  ــی، ای ــکاری و همدل ــا هم ــد ب ــور بای ــه ICT کش و مجموع

ــینند. ــفره بنش ــک س ــر ی ــد و س ــعه دهن ــوزه را توس ح
ــد  ــش درآم ــا و کاه ــش هزینه ه ــا کاه ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــات را  ــی اطاع ــبکه مل ــدازی ش ــد، راه ان ــای بان ــروش پهن ف
ــی در  ــالیان طوالن ــه داد: در گذشــته در س ــم ادام تســریع کردی
ــبکه  ــه ش ــود ک ــده ب ــد ش ــوع تأکی ــن موض ــردم ای ــن م ذه
ملــی اطاعــات محدودیــت دسترســی اســت و مــردم از 
نیازمندی هــای ارتباطــی بی بهــره خواهنــد شــد، امــا مــا بــدون 
آنکــه تبلیــغ کنیم، ایــن موضــوع را بــرای مــردم تفهیــم کردیم 
کــه شــبکه ملــی اطاعــات نــه محدودیــت بــه همــراه خواهــد 
ــه  ــد؛ بلک ــن می کن ــی ها را ممک ــع دسترس ــه قط ــت و ن داش
ایــن شــبکه تنهــا ســرعت بــاالی دسترســی بــه اطاعــات را 

ــراه دارد. ــه هم ب
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد 
ــن  ــازی تضمی ــای مج ــهروندان در فض ــی ش ــم خصوص حری
شــود، اجــرای شــبکه ملــی اطاعــات را از جملــه راهکارهایــی 
عنــوان کــرد کــه باعــث تضمیــن فعالیــت کاربــران در 

ــود. ــد ب ــازی خواه ــبکه های مج ش
واعظــی بــا انتقــاد از مشــکاتی کــه ســد راه کســب و 
کارهــای آنایــن در فضــای مجــازی اســت نیــز گفــت: برخــی 
ــب  ــی کس ــبکه اجتماع ــه در ش ــی ک ــر گروه ــد ه می گوین
و کاری راه می انــدازد، بایــد جلــوی آن گرفتــه شــود؛ ایــن 
ــل  ــم بی دلی ــا نمی توانی ــت و م ــت نیس ــًا درس ــوع اص موض
یــک کســب و کاری را تعطیــل کــرده و عــده ای را بیــکار کنیــم 

ــد. ــه کار کنن ــا بقی ت
وی رویکــرد دولــت و شــورای عالــی فضــای مجازی را تقســیم 
ــوان  ــازی عن ــای مج ــات فض ــوزه خدم ــروت در ح ــاوی ث مس
کــرد و گفــت: اگــر کســی در ایــن فضــا وارد می شــود و شــروع 
ــز از آن  ــا نی ــرد و م ــود بب ــد از آن س ــد، بای ــت می کن ــه فعالی ب

حمایــت خواهیــم کــرد.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات خطــاب بــه ارائه دهندگان 
خدمــات ارتباطــات گفــت: بایــد مزایــای شــبکه ملــی اطاعات 
ــا مــردم فکــر نکننــد  ــه مــردم بگوییــد ت ــان  مختلــف ب را از زب

فقــط دولــت از ایــن شــبکه تعریــف می کنــد.

ــتفاده از  ــه اس ــدی تعرف ــش 50 درص ــاغ کاه اب
ــی  ــک داخل ترافی

واعظــی همچنیــن از ابــاغ کاهــش 50 درصــدی تعرفــه 

اســتفاده از ترافیــک اینترنــت داخلــی خبــر داد و گفــت: طبــق 
مصوبــه کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، تعرفه اســتفاده 
از ترافیــک داخلــی نصــف اســتفاده از ترافیــک اینترنــت خارجی 

ــود. ــبه می ش محاس
ــررات  ــم مق ــیون تنظی ــه در کمیس ــن مصوب ــه داد: ای وی ادام
ــه  ــرا ب ــرای اج ــد و ب ــا می رس ــای اعض ــه امض ــات ب ارتباط

تمامــی ارائه دهنــدگان ابــاغ خواهــد شــد.

اجرای طرح رجیستری موبایل از تیرماه 96
واعظــی در پاســخ بــه ســؤالی در خصــوص اجــرای طــرح ثبــت 
ــوری  ــل در شــبکه اپرات و شناســه دار کــردن گوشــی های موبای
ــرار دارد و  ــوت ق ــه پایل ــروژه در مرحل ــن پ ــت: ای ــور گف کش
ــارزه  ــا وزارت صنعــت و ســتاد مب همــکاری وزارت ارتباطــات ب

ــداوم دارد. ــاق کاال ت ــا قاچ ب
وی گفــت: هم اکنــون دســتگاه های مــورد نظــر بــرای اجــرای 
ــده و  ــداری ش ــور خری ــی کش ــبکه مخابرات ــرح در ش ــن ط ای
ــرای  ــا اج ــت، ام ــده اس ــل ش ــخت افزاری آن ح ــکات س مش
ایــن طــرح بــا برخــی مشــکات نرم افــزاری همــراه اســت کــه 
ــاز رســمی  ــاه ســال ۹۶ برطــرف شــود و ف ــا تیرم ــم ت امیدواری
ــی  ــل اجرای ــور کام ــه ط ــده ب ــال آین ــاه س ــرح از تیرم ــن ط ای

ــود. ش

ابالغ کاهش ۵۰ درصدی تعرفه استفاده از ترافیک داخلی در هفته آینده
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

فاز دوم شبکه ملی اطالعات
 رونمایی شد

همزمــان بــا ایام دهــه مبــارک فجــر، وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، از فــاز دوم شــبکه ملی 
ــی کرد.  اطاعــات رونمای

، فــاز نخســت شــبکه ملــی اطاعــات بــا هــدف اســتقرار ایــن شــبکه در هفتــه دولــت افتتــاح شــده 
ــه  ــود و فــاز دوم ایــن شــبکه کــه رشــد زیرســاخت های مــد نظــر در اســتفاده از ایــن شــبکه را ب ب
همــراه دارد، بــا حضــور محمــود واعظــی وزیــر ارتباطــات و ابوالحســن فیروزآبــادی دبیــر شــورای 
ــه  ــور ب ــی کش ــای ارتباط ــران اپراتوره ــات و مدی ــان وزارت ارتباط ــازی، معاون ــای مج ــی فض عال

ــید. ــرداری رس بهره ب
در فـاز دوم شـبکه ملی اطاعات، دسترسـی به خدمات ویدئویـی داخلی با هزینه مقـرون به صرفه در 
کانشـهرها و خدمـات الکترونیکی عمومی، همچنین دسترسـی به محتوا و خدمات پهـن باند داخلی 

در سراسـر کشـور به صورت مقرون بـه صرفه مد نظر قرار گرفته شـده اسـت.
ــزرگ و افزایــش  ــد پهــن ســیار و ثابــت در شــهرهای ب همچنیــن افزایــش پوشــش دسترســی بان
کیفیــت دسترســی بــه خدمــات پهنای بانــد داخلــی از دیگــر اهــداف راه انــدازی فــاز دوم شــبکه ملی 

اطاعــات عنــوان شــده اســت.
ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران کــه مســئولیت اجــرای ایــن پــروژه را عهــده دار اســت، گســترش 
ــه  ظرفیــت زیرســاخت های شــبکه، مراکــز داده، مراکــز تبــادل ترافیــک و توزیــع محتــوا را از جمل

ویژگی هــای فــاز دوم ایــن شــبکه اعــام کــرده اســت.
ــه عنــوان فــاز بلــوغ ایــن شــبکه در روز جهانــی  قــرار اســت فــاز ســوم شــبکه ملــی اطاعــات ب

ــد. ــل برس ــرداری کام ــه بهره ب ــال ۹۶ ب ــرات، س مخاب

نرخ پهنای باند داخلی اینترنت 
یک دهم می شود

 معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت: بــر اســاس اجــرای طــرح الیــه ملــی ترانزیــت  IP، ســازمان 
تنظیم مقررات در حال بررســی کاهش تعرفه پهنای باند اینترنت داخلی است. : بر اساس آن، با 
تفکیــک ترافیــک داخــل و خــارج هزینــه پهنــای بانــد بــرای اپراتورهــای ارتباطــی در داخــل 

کشــور یــک دهــم ترافیــک بین الملــل شــود.
نصراهلل جهانگرد افزود: سازمان تنظیم مقررات به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، در حال 
بررسـی طرح الیـه ملی ترانزیت IP اسـت که بر اسـاس آن، نرخ پهنای بانـد داخلی با کاهش 
10 درصـدی تعرفـه اینترنت، بـرای اپراتورهـای ارتباطی یک دهـم ترافیک بین الملل شـود.
وی با اشـاره به اقدامـات صورت گرفته در راسـتای فاز دوم شـبکه ملی اطاعـات، از افزایش 
پوشـش دسترسـی باند پهن و مقرون بـه صرفه بودن خدمات دسترسـی داخلی به شـبکه نام 
بـرد و گفـت: بر اسـاس ظرفیت های ایجاد شـده، تا پایان دولـت تمامی روسـتاهای باالی ۲0 

خانـوار به شـبکه ملی اطاعات متصـل می شـوند و ترافیک دیتا دریافـت می کنند.
ــان و  ــتان های اصفه ــک در اس ــادل ترافی ــز تب ــدازی مراک ــات از راه ان ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــن  ــدازی ای ــا راه ان ــت: ب ــر داد و گف ــز خب ــج مرک ــه پن ــز ب ــن مراک ــش ای ــتان و افزای خوزس

ــد. ــتری می رس ــه مش ــه ب ــن نقط ــات از نزدیک تری ــک ارتباط ــز، ترافی مراک
رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران، راه انــدازی ســه مرکــز توزیــع محتــوای داخلــی 
ــات  ــر اقدام ــان را از دیگ ــی دانش بنی ــش خصوص ــط بخ ــری توس ــش اب ــورت رایان ــه ص ب
صــورت گرفتــه در فــاز دوم شــبکه ملــی اطاعــات عنــوان کــرد و گفــت: الــزام اپراتورهــا به 
تفکیــک ترافیــک داخــل از بین الملــل و کاهــش نــرخ ترافیــک داخلــی نســبت بــه ترافیــک 

بین الملــل از دیگــر اقدامــات انجــام گرفتــه اســت.
جهانگــرد گفــت: طــی شــش ماهــه گذشــته رشــد ترافیــک خدمــات ویدئویــی در کشــور 
نزدیــک بــه ۷0 درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت و همچنیــن مشــابه برندهــای بین المللی، 

ســرویس ها و کســب و کارهــای بومــی در حــال شــکل گرفتــن در کشــور اســت.
ــی و  ــش فن ــل در بخ ــورت کام ــه ص ــک ب ــت الکترونی ــات دول ــه خدم ــان اینک ــا بی وی ب
تکنیکــی انجــام شــده اســت، اظهــار امیــدواری کــرد: طــی چنــد هفتــه آینــده فــاز نخســت 
ــرداری  ــی، بهره ب ــتگاه های اجرای ــی از ســوی دس ــه خدمات ــک در 10 خوش ــت الکترونی دول
رســمی می شــود و دســتگاه های اجرایــی آمادگــی ارائــه خدمــت در ۲4 ســاعت شــبانه روز و 

۷ روز هفتــه را بــه صــورت الکترونیکــی بــه مــردم خواهنــد داشــت.
معـاون وزیـر ارتباطـات با بیـان اینکه در 31 اسـتان کشـور هم اکنـون مراکز آگاهی رسـانی و 
پشـتیبانی از رخدادهای رایانه ای راه اندازی شـده اسـت، از اجرای پروژه »شـاهکار« )شناسایی 
و احـراز هویـت کاربـران( و تصویب پیوسـت فرهنگی بـه عنـوان اقدامات صـورت گرفته در 

حـوزه امنیت فضـای مجازی در شـبکه ملـی اطاعات نـام برد.
جهانگــرد گفــت: هم اکنــون سیســتم ویــروس کاو بــر روی شــبکه راه انــدازی شــده اســت 
ــبکه  ــه ای را در ش ــای رایان ــانی از ویروس ه ــایی و آگاهی رس ــتجو، شناس ــکان جس ــه ام ک

ــد. ــم می کن ــور فراه ــد کش ــای بان ــی پهن دسترس
ــودک و  ــت از ک ــی »صیان ــران از اجــرای طــرح مل ــات ای ــاوری اطاع ــس ســازمان فن رئی
ــر داد و گفــت:  ــرورش خب ــا و وزارت آمــوزش و پ ــا همــکاری پلیــس فت اینترنــت« )کــوا( ب
هم اکنــون ایــن طــرح در برخــی مــدارس تهــران تســت شــده اســت و بــه زودی در ســطح 

ــد. ــدا می کن ــم پی ــور تعمی ــدارس کش ــی در کل م مل
ــدارس  ــوزان در م ــودکان و دانش آم ــی ک ــه تمام ــرح، ب ــن ط ــرای ای ــا اج ــه وی، ب ــه گفت ب

ــود. ــوزش داده می ش ــازی آم ــای مج ــت در فض ــوص صیان ــور در خص کش

با سرعت ۶۵۰ مگابیت در ثانیه؛ 

جدیدترین تکنولوژی اینترنت 
پرسرعت موبایل تست شد

 جدیدتریــن تکنولــوژی اینترنــت پرســرعت موبایــل مبتنــی بــر فنــاوری LTE و وای فای کــه امکان 
ســرعت دانلــود 5 برابــر بیشــتر از نســل چهــارم موبایــل را فراهــم می کند، تســت شــد. 

در مراســمی بــا حضور وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، LWA که نســل جدیــدی از تکنولوژی 
بهــره گیری همزمان از ارتباطات نســل چهارم موبایل )LTE( و اینترنت پرســرعت بیســیم )وای فای( 

اســت، توســط اپراتــور همراه اول تســت شــد.
ایــن تکنولــوژی کــه بــرای مناطقــی کــه دارای کمبــود فضــای فرکانســی هســتند قابــل اســتفاده 
خواهــد بــود، 5 برابــر ســرعت دانلــود اطاعــات را نســبت بــه تکنولــوژی LTE خواهد داشــت و پیش 
بینــی مــی شــود کــه حداقــل ســرعت آن ۷00 مگابیــت و حداکثر تــا یــک گیگابیــت در ثانیه باشــد.
ایــن فنــاوری در راســتای رســیدن بــه نســل پنجــم تلفــن همــراه در دنیــا مرســوم شــده اســت و 
امــروز در حضــور محمــود واعظــی تســت شــد. در ایــن تســت، ســرعت دانلــود اطاعــات از طریــق 
ایــن فنــاوری موبایلــی ۶50 مگابیــت در ثانیــه بود.ایــن پــروژه هــم اکنون توســط شــرکت مخابرات 
در حــال تســت در ۲5 هــزار نقطــه دسترســی مخابراتــی کشــور اســت کــه بــر روی 11 نــوع گوشــی 

موبایــل قابــل پشــتیبانی خواهــد بــود.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

محمــد جــواد آذری جهرمــی بــه اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای بهره بــرداری 
ــدام  ــن اق ــت: در اولی ــرد و گف ــاره ک ــاز دوم اش ــات در ف ــی اطاع ــبکه مل از ش
ظرفیــت شــبکه انتقــال داخــل کشــور را بــه دو و نیــم برابــر افزایــش داشــتیم 
و افتتــاح ۷ مرکــز تبــادل اطاعــات کــه ۲ مرکــز از آن هفتــه آینــده در اهــواز و 
اصفهــان رونمایــی می شــود، از جملــه اقدامــات اجرایــی صــورت گرفتــه بــرای 

شــبکه ملــی اطاعــات اســت.
معــاون وزیــر ارتباطــات از بهبــود کیفیــت شــبکه ارتباطــی کشــور خبــر داد و 
ــل  ــن قاب ــورت آنای ــه ص ــبکه ب ــی ش ــاخص های کیف ــون ش ــت: هم اکن گف
دسترســی اســت و برآوردهــا نشــان می دهــد کــه میانگیــن تأخیــر در شــبکه 
داخلــی کشــور تــا پیــش از ایــن ۲۶ میلــی ثانیــه بــود کــه هم اکنــون بــه 1۸.3 
میلــی ثانیــه رســیده اســت. همچنین شــاهد کاهــش تأخیــر در مســیرهای فیبر 
نــوری بــه دلیــل نزدیک شــدن فواصــل داخلــی تبــادل اطاعــات هســتیم که 

ایــن موضــوع نیــز بهبــود کیفیــت شــبکه را بــه همــراه داشــته اســت.
ــت  ــاز نخس ــرای ف ــان اج ــر و از زم ــاه اخی ــج م ــی پن ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
شــبکه ملــی اطاعات تاکنــون بهبــود کیفیت شــبکه ۷0 درصد رشــد را نشــان 
می دهــد، اضافــه کــرد: در شــهریور مــاه میــزان ترافیــک اطاعــات در داخــل 
ــه  ــرآورد می شــد ک ــت ب ــدود ۸ گیگابی ــنتر( ح ــا س ــز داده )دیت کشــور در مراک
امــروز می توانیــم بگوییــم ۲1۲ گیگابیــت اطاعــات در مراکــز داده داخلــی در 

حــال تبــادل اســت.
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بــا اشــاره بــه اینکه بــا بزرگتر شــدن 
بــازار ارتباطــات کشــور، بایــد کاهــش تعرفه هــا را نیــز داشــته باشــیم، گفــت: 
ــم و  ــل را داری ــات داخ ــه ارتباط ــدی تعرف ــش ۲0 درص ــوان کاه ــون ت هم اکن
بــرای کاهــش مجــدد ایــن تعرفه هــا بــا شــرکت مخابــرات ایــران جلســاتی را 

در دســت برگــزاری داریــم.
ــعه  ــردن راه توس ــر ک ــت هموارت ــا را در جه ــش تعرفه ه ــی، کاه آذری جهرم
محتــوای داخلــی عنــوان کــرد و گفــت: در اجــرای توســعه محتــوای داخلــی 
بــا چندیــن چالــش مواجــه هســتیم کــه یکــی از آنهــا موضــوع شــیوه پرداخت 

ــت. ــی اس ــرویس های دیجیتال س
ــا  ــال، ارائه دهنــدگان خدمــات ب ــوای دیجیت ــرای محت وی گفــت: هم اکنــون ب
مشــکل پرداخــت مواجــه هســتند کــه در ایــن زمینــه بــا بانــک مرکــزی وارد 
مذاکــره شــدیم تــا مشــکل شــیوه پرداخــت ســرویس های آنایــن حــل شــود.
ــوزه را موضــوع  ــن ح ــای ای ــر از چالش ه ــات یکــی دیگ ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــده  ــه تولیدکنن ــه ب ــروز ک ــت: ام ــرد و گف ــوان ک ــت عن ــت کپی رای ــدم رعای ع
ــه  ــرام ب ــرای احت ــه الیحــه حقوقــی جــدی ب ــاز ب ــوا تبدیــل شــده ایم، نی محت

ــم. ــت داری ــون کپی رای قان
ــی اطاعــات  ــن چالش هــا در رشــد شــبکه مل ــع ای آذری جهرمــی گفــت: رف
ــی  ــاز ســوم و تکمیل ــا در ف ــن اشــکاالت و چالش ه ــم ای ــر دارد و امیدواری تأثی

ایــن شــبکه برطــرف شــود.
وی همچنیــن از وزیــر ارتباطــات خواســت بــرای مقــرون بــه صرفــه شــدن و 
ســودآوری راه انــدازی مراکــز داده )دیتــا ســنتر( در داخــل کشــور تدبیــر ویژه ای 

ندیشد. بیا

شیوه پرداخت سرویس های 
دیجیتال تسهیل می شود

بررسی بازگشت اینترنت حجمی 
نامحدود برای کاربران نهایی

معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت: موضــوع ارائــه اینترنــت نامحــدود حجمــی را در شــبکه ملــی اطاعــات بــرای 
کاربــر نهایــی در دســتور بررســی داریــم. 

ــبکه های  ــا ش ــده ای ب ــت ش ــل مدیری ــررات، تعام ــم مق ــب تنظی ــت: در قال ــار داش ــان اظه ــر عمیدی علی اصغ
ارتباطــی در داخــل کشــور صــورت گرفــت و طبــق آن موفــق بــه ارائــه مجوزهــای اپراتورهــای ارتباطی شــدیم.

وی جداســازی ترافیــک داخــل و خــارج را از دیگــر موضوعاتــی عنــوان کــرد کــه در راســتای رشــد شــبکه ملــی 
اطاعــات انجــام شــده اســت و گفــت: دسترســی مــردم بــه پهنــای بانــد بــا قابلیــت تحــرک، رقابتــی کــردن 
تعرفه هــا، امــکان عرضــه خدمــات بــدون محدودیــت تکنولــوژی و نیــز ســاماندهی میزبانــی داخلــی از دیگــر 

اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای اجــرای شــبکه ملــی اطاعــات در فــاز دوم بــوده اســت.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد کــف هزینــه ترافیــک داخلــی را بــه نحــوی تنظیــم کنیــم 
کــه ترافیــک خدمــات ویدئویــی از جملــه VOD و IP TV مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، ادامــه داد: پیش بینــی 

ــد. ــا ۸0 درصــد رشــد کن ــی آنایــن ۷5 ت ــا افزایــش خدمــات ویدئوی می شــود کــه ترافیــک شــبکه ب
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی گفــت: بــر ایــن اســاس قصــد داریــم موضــوع حجــم 
ــم  ــن موضــوع را در کمیســیون تنظی ــی داشــته باشــیم کــه ای ــر نهای ــرای کارب ــت را ب ــت ثاب نامحــدود اینترن

ــم کــرد. مقــررات ارتباطــات بررســی خواهی
وی گفــت: بــر ایــن اســاس مــدل ارائــه اینترنــت نامحــدود ثابــت بــرای کاربــر نهایــی در شــبکه ملــی اطاعات 

تغییــر می کنــد و اینترنــت نامحــدود حجمــی خواهیــم داشــت.
عمیدیــان، ارائــه مجــوز اینترنت پرســرعت ثابــت با قابلیــت تحــرک )TDLTE( و نســل ســوم و چهــارم موبایل 
را از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه طــی ســه ســال اخیــر عنــوان کــرد و گفــت: در حــال حاضــر ۲۶ میلیــون 

مشــترک موبایــل پهــن بانــد و 10 میلیــون مشــترک اینترنت پرســرعت ثابــت داریم.
وی تأکیــد کــرد: آئین نامــه توســعه شــبکه های اجتماعــی داخلــی در شــورای عالــی فضــای مجــازی تدویــن 
شــده اســت و مــا در کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات نیــز بــه زودی موافقــت اصولــی اجــرای ایــن طــرح 

ــم. ــن می کنی را تدوی

ظرفیت شبکه 
انتقال اطالعات 

کشور ۲.۵ برابر شد

ــا هــدف افزایــش ظرفیــت شــبکه  پــروژه توســعه الیــه انتقــال شــبکه ملــی انتقــال اطاعــات )تــاش 3( ب
ــرداری رســید.  ــه بهــره ب انتقــال اطاعــات کشــور، ب

همزمــان بــا ایــام دهــه مبــارک فجــر شــرکت ارتباطــات زیرســاخت از پــروژه »تــاش 3« بــا هــدف افزایــش 
ــر  ــا حضــور وزی ــه ب ــر ثانی ــت ب ــه 10 هــزار گیگابی ــت ب ــال اطاعــات از 4 هــزار گیگابی ــت شــبکه انتق ظرفی

ــه رونمایــی کــرد. ــان ایــن وزارتخان ارتباطــات و معاون
ــا اســتفاده از تــوان متخصصــان داخلــی و در راســتای افزایــش ظرفیــت انتقــال اطاعــات  ایــن پــروژه کــه ب
در شــبکه ملــی اطاعــات اجرایــی شــده اســت، قابلیــت ارائــه ســرویس هــای جدیــد بــرای مشــترکان کان 
شــبکه زیرســاخت ارتباطــی کشــور را بــا افزایــش پایــداری و اســتفاده بهینــه از ظرفیــت انتقــال فیبــر نــوری به 

همــراه خواهــد داشــت.
ــه اســت و  ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق ــور ۲« م ــور 1« و »ن ــروژه هــای »ن ــوری پ ــر ن ــروژه شــبکه فیب ــن پ در ای
ایســتگاه هــای جدیــدی بــرای پوشــش کامــل شــبکه انتقــال اطاعــات ایجــاد شــده اســت کــه در نهایــت 
افزایــش کیفیــت و جایگزینــی مســیر جدیــد بــه صــورت خــودکار و در کمتریــن زمــان هنــگام قطعــی فیبــر 

ــه همــراه داشــت. ــوری را ب ن
بـا افزایـش ظرفیـت شـبکه انتقـال اطاعـات در زیرسـاخت ارتباطـی کشـور ایـن امـکان فراهـم می شـود که 
دسترسـی بـه مسـافت های طوالنـی بـرای دریافـت اطاعات بـا کاهش بازسـازی سـیگنال فراهم شـده و این 
موضـوع کاهـش هزینه هـای انتقـال اطاعـات را بـرای مشـتریان کان زیرسـاخت به همـراه خواهد داشـت.

بــه کارگیــری تــوان بومــی، انتقــال دانــش فنــی و کاهــش وابســتگی و نیروهــا و کارشناســان خارجــی از جملــه 
ــی در شــبکه  ــش ســرعت خطایاب ــه افزای ــت ب ــه در نهای ــوان شــده اســت ک ــروژه عن ــن پ ــداف اجــرای ای اه
ارتباطــات زیرســاخت کشــور و کاهــش زمــان بــروز قطعــی بــه حداقــل زمــان ممکــن از جملــه ویژگــی هــای 

ایــن شــبکه اســت.
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کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، اتصــال 
رایــگان مراکــز داده غیردولتــی مجــاز را بــه 
 ) IXP( مراکــز تبــادل ترافیــک اطاعــات
ــرد.  ــب ک ــاخت، تصوی ــات زیرس شــرکت ارتباط
ــل  ــوا در داخ ــد محت ــت از تولی ــتای حمای در راس
کشــور و در قالــب شــبکه ملــی اطاعــات، 
در  ارتباطــات  مقــررات  تنظیــم  کمیســیون 
ــدن  ــگان ش ــا رای ــود، ب ــه ۲14 خ ــه جلس مصوب
ــه  ــاز، ب ــی مج ــنترهای غیردولت ــال دیتاس اتص
مراکــز IXP شــرکت ارتباطــات زیرســاخت 

ــرد. ــت ک موافق
ــز داده  ــگان مراک ــال رای ــه اتص ــن مصوب در ای
ــاخت  ــز IXP زیرس ــه مراک ــاز ب ــی مج غیردولت
ــی در  ــات محتوائ ــه خدم ــت از ارائ ــرای حمای ب
ــه  ــی ب ــات میزبان ــال خدم ــور و انتق ــل کش داخ

داخــل دیــده شــده اســت و ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران 
ــات  ــرکت ارتباط ــکاری ش ــا هم ــران ب ــرات ای ــرکت مخاب و ش
زیرســاخت، بــرای فراهــم کــردن امــکان ارائه ترافیــک تفکیک 
شــده اینترنــت )داخــل و خــارج( بــه اپراتورهــای ارتباطــی ملزم 

ــدند. ش
ــه پیــش بینــی مــی شــود کــه خدمــات  ــای ایــن مصوب برمبن
دهنــدگان ســرویس هــای اینترنتــی و ویدیویــی بــدون پرداخت 
هزینــه ســنگین، ترافیــک اینترنــت داخلــی را بــه مرکــز تبــادل 
ــت  ــوع در نهای ــن موض ــه ای ــد ک ــل دهن ــک داده، تحوی ترافی
کاهــش قیمــت و افزایــش کیفیــت سرویســهای داخلــی را بــه 

همــراه خواهــد داشــت.
ــدگان  ــهم دارن ــهم از س ــغ حق الس ــت مبل ــدل دریاف ــر م تغیی

پروانــه خدمــات ارتباطــی از ارائــه خدمــات ارزش افــزوده 
ــز  ــه مراک ــا ب ــن ســقف اتصــال اپراتوره ــز تعیی ــی و نی محتوای
IXP زیرســاخت بــه ازای ظرفیــت پــورت، از دیگــر مفــاد ایــن 

ــت. ــه اس مصوب
در ایــن مصوبــه، موضــوع محتــوا در قالــب شــبکه ملــی 
اطاعــات در کشــور دنبــال شــده و بــر الزاماتــی ماننــد توجــه 
بــه رونــق تولیــد محتــوای داخــل متناســب بــا فرهنــگ، دیــن 
ــک  ــل از ترافی ــک داخ ــک ترافی ــور، تفکی ــنن کش و آداب و س
ــد  ــره تولی ــح زنجی ــکل گیری صحی ــه ش ــه ب ــل، توج بین المل
ــوای  ــت از محت ــوا و حمای ــده محت ــه تولیدکنن ــوا، توجــه ب محت
داخــل و توجــه بــه مصرف کننــده نهائــی و تعرفه هــای 

ــت. ــده اس ــد ش ــی، تاکی ترجیح
ــه  ــزام ب ــی، ال ــی داخل ــات محتوای ــه خدم ــت از ارائ در حمای

اضافه کــردن حداقــل یــک ســوم ســقف 
ــم  ــقف حج ــه س ــی ب ــک داخل ــم ترافی حج
ــا زمــان اجرایــی کــردن  ترافیــک بین الملــل ت
ــش  ــارج، کاه ــل از خ ــک داخ ــک ترافی تفکی
تعرفــه پهنــای بانــد اینترنــت بین الملــل و 
تعرفــه شــبکه انتقــال در الیه هــای ۲ و 3 
ــه منظــور کاهــش هزینه هــای  ــد ب ــای بان پهن
اپراتــور و در نتیجــه کاهــش تعرفــه دیتــا 
ــوری،  ــوی رگوالت ــی از س ــر نهای ــرای کارب ب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــر ق مدنظ
ــذاری  ــت گ ــدل قیم ــر م ــه، تغیی ــن مصوب در ای
ــه  ــزان حجــم ترافیــک مصرفــی ب ــای می از مبن
مبنــای ســرعت دسترســی بــه شــبکه و تعییــن 
ــه بســته های  ــرای دسترســی ب ــه ب ســقف تعرف
رایــج مصرفــی بــا در نظــر گرفتــن حجــم 
ترافیــک داخلــی کــه دو برابــر حجــم ترافیــک بین الملــل و یــا 

ــده شــده اســت. ــود، دی ــد ب ــه نصــف، خواه تعرف
پیش بینی هــا نشــان می دهــد تعــداد مشــترکین تلفــن همــراه 
ــر در  ــون نف ــارد و 400 میلی ــش از 5 میلی ــه بی در ســال ۲0۲0 ب
ــز  ــت نی ــا و اینترن ــرف دیت ــوازات آن مص ــه م ــد و ب ــا برس دنی
افزایــش خواهــد یافــت تــا آنجــا کــه ســهم ویدئــو از ترافیــک 
ــد در  ــه ۸0 درص ــال ۲014 ب ــد در س ــا از ۶4 درص ــت دنی اینترن

ســال ۲01۹ خواهــد رســید.
ــز،  ــران نی ــه در ای ــود ک ــی ش ــی م ــش بین ــاس پی ــن اس برای
ترافیــک دیتــا، ســهم وســیعی از ارتباطــات را بــه خــود 
اختصــاص دهــد و تولیــد محتــوای داخلــی مطابــق بــا اهــداف 

ــود. ــد ب ــی خواه ــی، الزام ــاد مقاومت اقتص

اتصال دیتاسنترهای غیردولتی به مرکز تبادل ترافیک اطالعات رایگان شد

تعداد دامنه های اینترنتی در ایران از مرز ۸۵۰ هزار گذشت
ــت  ــده از ثب ــه ش ــار ارائ ــن آم آخری
ــی  ــای اینترنت ــه ه ــوندها و دامن پس
از عبــور ایــن دامنــه هــا از مــرز 
۸50 هــزار دامنــه، حکایــت دارد 
ــر  ــغ ب ــال، بال ــاه اول امس و در 10م
100 هــزار دامنــه اینترنتــی در ایران 

ثبــت شــده اســت. 
مرکــز ثبــت پســوندها و دامنه هــای 
اینترنتــی پژوهشــگاه دانش هــای 
بنیــادی در تازه تریــن آمــار خــود 
از ثبــت ۸50 هــزار و ۸۶۹ دامنــه 
ــه در  ــت ک ــر داده اس ــی خب اینترنت
مقایســه بــا ســال گذشــته بــا ثبــت 
ــی 10  ــد ط ــه جدی ــزار دامن 100 ه
ــن  ــران بزرگ تری ــال، ای ــه امس ماه
تعــداد  در  خاورمیانــه  کشــور 
ــوب  ــده محس ــت ش ــای ثب دامنه ه

ــود. می ش
ایــن آمــار در پایــان ســال ۹4 بالــغ بــر ۷54 هــزار دامنــه اعــام 
شده بود و بررســی ها نشان می دهد که پســوند »ir« هم چنان در 
صــدر دامنه های ثبت شــده فعــال اینترنتی بــا هویت ایرانــی قرار 
دارد و پســوند net.ir نیــز کمتریــن میــزان ثبــت دامنــه را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت.

نشــان  اینترنتــی  دامنه هــای  ثبــت  وضعیــت  آخریــن 
می دهــد کــه هــم اکنــون تعــداد ۸4۲ هــزار و 10۲ دامنــه بــا 
پســوند ir در کشــور فعــال اســت کــه بیشــترین تعــداد دامنــه 
اینترنتــی را شــامل مــی شــود؛ هم چنیــن شــمار پســوندهای 
ــمار  ــه، ش ــزار و ۹11 دامن ــر 3 ه ــغ ب ــده co.ir بال ــت ش ثب
ــزار و ۹5۲  ــران یکه ــوند ای ــا پس ــده ب ــت ش ــای ثب دامنه ه
 ac.ir ــوند ــا پس ــده ب ــت ش ــای ثب ــمار دامنه ه ــه و ش دامن

حــدود یــک هــزار و 50۸ دامنــه فعــال 
ــده است. اعام ش

ــه  ــداد دامن ــه تع ــت ک ــی اس ــن درحال ای
هــای اینترنتــی فعــال حاکمیتــی و 
gov. ــا پســوند دســتگاههای اجرایــی ب

ــت. ــه اس ــر ۲۷۷ دامن ــغ ب ir بال
در همیــن حــال تعــداد دامنه هــای فعــال 
 sch.ir ــوند ــا پس ــیده ب ــت رس ــه ثب ب
 org.ir ــوند ــا پس ــه، ب ــدود 3۲5 دامن ح
بالــغ بــر 31۸ و id.ir بالــغ بــر 43۶ دامنه 
ــه  ــون 40 دامن ــود. تاکن ــی ش ــرآورد م ب
نیــز بــا پســوند net.ir بــه ثبــت رســیده 
و در مجمــوع ۸50 هــزار و ۸۶۹ دامنــه در 
ــی در  ــای اینترنت ــه ه ــت دامن ــگاه ثب پای
ــاه ۹5 ثبــت شــده و  ــا بهمــن م ــران ت ای

ــت. فعال اس
هم اکنــون  مهــر،  گــزارش  بــه 
ــا  ــه تنه ــال، ن ــی فع ــه اینترنت ــداد دامن ــر تع ــران از نظ ای
ــه از کشــورهایی  ــه اســت؛ بلک ــن کشــور در منطق بزرگتری
ــلواکی،  ــه، اس ــگ، ترکی ــزی، هنگ کن ــنگاپور، مال ــر س نظی
ــا رشــد ســاالنه 45  یونــان و فنانــد هــم عبــور کــرده و ب
درصدی، در میان چهار کشــور برتر جهان از نظر رشــد دامنه 

ــرار دارد. اینترنتی ق
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ــال  ــا ارس ــورد ب ــات از برخ ــر ارتباط وزی
کننــدگان پیامــک هــای انبــوه و تبلیغاتی 
کــه بــا ســیم کارت هــای شــخصی 
ــی  ــدام م ــه ارســال پیامــک اق نســبت ب
کردنــد، خبــر داد و گفــت: ۲ هــزار و ۶00 

ــاز شــد.  ســیم کارت ســلب امتی
ــک  ــوص پیام ــی در خص ــود واعظ محم
هایــی کــه از طریــق ســیم کارت هــای 
شــخصی بــه صــورت تبلیغاتــی بــه 
ــود،  ــی ش ــال م ــل ارس ــترکان موبای مش
گفــت: در عــرض دو مــاه گذشــته بــرای 
ــرده  ــدام ک ــن موضــوع اق ــاماندهی ای س
ــخصی  ــای ش ــیم کارت ه ــا س ــم و ب ای
ــی  ــال م ــا را ارس ــک ه ــن پیام ــه ای ک

کننــد، برخــورد کرده ایــم.
ــه  وی توضیــح داد: در مرحلــه نخســت ب
ــر  ــا تذک ــیم کارت ه ــن س ــدگان ای دارن

داده شــد و در مرحلــه دوم نســبت بــه ســلب امتیــاز ایــن ســیم 
ــم. ــدام کردی ــا اق کارت ه

ــک  ــه پیام ــده ک ــایی ش ــای شناس ــیم کارت ه ــمار س وی ش
ــیم کارت  ــزار و ۶00 س ــد را ۲ ه ــی کردن ــال م ــی ارس تبلیغات
ــدگان ســیم کارت،  ــن دارن ــوان کــرد و گفــت: بخشــی از ای عن

ــد. ــدام بردارن ــن اق ــه دســت از ای ــدند ک ــد ش متعه
ــه  ــی ک ــا اپراتورهای ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــات ب ــر ارتباط وزی
ایــن پیامــک هــا از طریــق شــبکه آنهــا ارســال مــی شــود، 
ــامانه  ــدی س ــورد ناکارآم ــرد، در م ــم ک ــورد خواهی ــز برخ نی
۸00 بــرای لغــو پیامــک هــای تبلیغاتــی نیــز گفــت: عملکــرد 
ایــن ســامانه از نظــر مــا قابــل قبــول اســت و مــا بــه طــور 
ــه ای  ــردم نمون ــر م ــا اگ ــم، ام ــی کنی ــب آن را رصــد م مرت
ــای  ــک ه ــوده و پیام ــد نب ــامانه کارآم ــن س ــه ای ــد ک دارن
ــامانه  ــه س ــد ب ــی توانن ــود م ــی ش ــو نم ــا لغ ــی آنه تبلیغات
ــا  ــا م ــد ت شــکایت وزارت ارتباطــات موضــوع را اطــاع دهن

ــم. ــیدگی کنی آن را رس
ــه  ــوط ب ــی مرب ــای تبلیغات ــک ه ــی از پیام ــی افزود:برخ واعظ
عضویــت مــردم در شــبکه هــای بانکــی و یــا برخــی خدمــات 
ــا مــردم کار مــی  ــه صــورت تعاملــی ب دهنــدگان اســت کــه ب
کننــد ایــن پیامــک هــا را نبایــد تبلیغاتــی عنــوان کــرد امــا در 
هــر صــورت چنانچــه مشــترکی شــکایت داشــته باشــد، قابــل 

ــود. رســیدگی خواهــد ب
ــی را  ــای تبلیغات ــک ه ــو پیام ــوه لغ ــد نح ــه داد: رص وی ادام
ــی کــه  ــم و اپراتورهای ــال مــی کنی توســط یــک کارگــروه دنب
ــال  ــه ارس ــادرت ب ــکار مب ــای پیمان ــرکت ه ــا ش ــبکه آنه از ش
ــد،  ــی کنن ــردم م ــت م ــدون رضای ــی ب ــای تبلیغات ــک ه پیام

ــد. ــد ش ــه خواهن جریم

4 هزار کانال ثبت هویت شد
وزیــر ارتباطــات در مــورد احــراز هویــت کانــال هــای تلگرامــی 
و ســایر صفحــات شــبکه هــای اجتماعــی کــه بیــش از 5 هــزار 
ــد، اظهــار کــرد: موضــوع برخــورد و پیگیــری ایــن  عضــو دارن
موضــوع بــا وزارت ارشــاد اســت امــا طبــق آخریــن آمــار ارائــه 
شــده از بیــن 11 هــزار کانــال تلگرامــی و ســایر شــبکه هــای 
اجتماعــی کــه بیــش از 5 هــزار عضــو دارنــد تاکنــون 4 هــزار 

کانــال نســبت بــه ثبــت هویــت خــود اقــدام کــرده انــد.

ــال هایــی کــه ثبــت  ــه کان ــوه قضائی ــه وی، از نظــر ق ــه گفت ب
ــد از  ــت نشــده ان ــی کــه ثب ــی هســتند و آنهای ــد قانون شــده ان
ســوی مراجــع قضایــی در مــورد برخــورد بــا آنهــا تصمیــم مورد 

نظــر صــورت مــی گیــرد.
هویت ۲ هزار و ۹00 سیم کارت نامعلوم است

ــت  ــی کــه هوی ــورد ســاماندهی ســیم کارت های واعظــی در م
ــادی ســیم کارت از ۲0 ســال  ــد، گفــت: تعــداد زی ــوم دارن نامعل
ــا  ــه ت ــد ک ــده بودن ــایی نش ــت و شناس ــون ثب ــته تاکن گذش
ــی  ــیم کارت ب ــون س ــدود 10 میلی ــال ح ــاه امس ــهریور م ش

ــود. ــده ب ــایی ش ــبکه شناس ــت در ش هوی
ــج از مشــترکان  ــه تدری ــا ب ــان اینکــه م ــا بی ــر ارتباطــات ب وزی
خواســتیم کــه نســبت بــه تکمیــل اطاعاتشــان اقــدام کننــد، 
تصریــح کــرد: طــی یــک ماهــی کــه شــورای عالــی فضــای 
مجــازی ضــرب العجــل بــرای تعییــن هویــت ایــن ســیم کارت 
هــا صــادر کــرد بیــش از 3 میلیــون و 100 ســیم کارت تعییــن 
هویــت شــد و هــم اکنــون بــا اقدامــات صــورت گرفتــه تنهــا ۲ 
هــزار و ۹00 ســیم کارت در شــبکه موبایــل کشــور دارای هویت 
نامعلــوم هســتند کــه اپراتورهــا نســبت به قطــع ســیم کارت ها 

اقــدام کــرده انــد.
وی بــا اظهــار امیــدواری از اینکــه بــه زودی تکلیــف دارنــدگان 
ایــن ســیم کارت مشــخص شــود، اظهــار داشــت: بیشــتر ایــن 

ســیم کارت هــا، ســیم کارت هــای اعتبــاری هســتند.

قــول بانــک مرکــزی بــرای حــل مشــکل موبایــل 
بانکینــگ

واعظــی بــا انتقــاد از عــدم همــکاری برخــی بانــک هــا بــرای 
ــروژه موبایــل بانکینــگ )پرداخــت بانکــی از طریــق  اجــرای پ
موبایــل( و رونــد کنــد ایــن پــروژه گفــت: تمامــی تــاش ایــن 
ــود  ــی ش ــتری اجرای ــرعت بیش ــه س ــروژه ب ــن پ ــه ای ــوده ک ب
چراکــه بــا وجــود توســعه تلفــن همــراه در کشــور جــای خالــی 

ایــن خدمــات حــس مــی شــود.
وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه بــر اســاس برآوردهــای انجــام 
شــده، حجــم پرداخــت از طریــق موبایــل در جهــان 450 میلیارد 
دالر اســت، گفــت: تــا ســال ۲01۹ پیــش بینــی مــی شــود کــه 
بالــغ بــر هــزار میلیــارد دالر تراکنــش از طریــق موبایــل تیمنت 

)پرداخــت موبایلــی( مبادله شــود.
ــرای  ــزی ب ــک مرک ــه بان ــت ک ــی اس ــن در حال ــزود: ای وی اف

ــک  ــداری الکترونی ــات بانک ــه خدم ارائ
ــش از  ــاط بی ــی احتی ــداری موبایل و بانک
ــده   ــث ش ــوع باع ــن موض ــد دارد و ای ح
ــش  ــدی پی ــه کن ــروژه ب ــن پ ــرای ای اج

ــرود. ب
واعظــی ادامــه داد: طبــق مذاکراتــی 
کــه بــا دوســتان بانــک مرکــزی داشــته 
ایــم آنهــا معتقدنــد کــه تســت پرداخــت 
موبایــل از طریــق شــبکه یکــی از 
ــد  ــه طــول انجامی ــه ب اپراتورهــا 3۷ ثانی
ــول  ــورد قب ــان م ــدت زم ــن م ــه ای ک
ــه ای  ــا کمیت ــه طــور کل ب ــا ب ــود، ام نب
کــه در ایــن خصــوص میــان وزارت 
ــکیل  ــزی تش ــک مرک ــات و بان ارتباط
ــروژه  ــن پ ــد انجــام ای ــده اســت، رون ش
بانــک مرکــزی  ســرعت گرفتــه و 
ــل  ــام موبای ــل انج ــه مراح ــول داده ک ق

ــد. ــام ده ــاه انج ــن م ــتم بهم ــا بیس ــگ را ت بانکین

اســتفاده متوســط هــر کاربــر از اینترنــت 10 هــزار 
تومــان در مــاه بــرآورد مــی شــود

وزیــر ارتباطــات در خصــوص گایــه برخــی کاربــران از قیمــت 
بســته هــای اینترنــت نیــز گفــت: اگــر کاربــری بــه طــور مرتب 
فیلــم و ویدئــو دانلــود نکنــد، بــا ماهــی 10 هــزار تومــان مــی 

توانــد از اینترنــت موبایــل خــود اســتفاده کنــد.
ــر عهــده  وی اضافــه کــرد: تعریــف بســته هــای اینترنتــی ب
اپراتورهــا اســت و مــا فقــط بــر تعرفــه پایــه نظــارت داریــم 
ــا بررســی هایــی کــه انجــام داده ایــم نشــان  هــم اکنــون ب
مــی دهــد کــه قیمــت بســته هــای اینترنتــی قابــل قبــول و 
ــه ای را  ــز مصوب ــه گذشــته نی ــا اســت و هفت ــد م ــورد تایی م
ــر آنچــه  ــم ه ــرده ای ــا را موظــف ک ــه اپراتوره ــته ایم ک داش
ــود و از  ــی ش ــی م ــت داخل ــک اینترن ــه ترافی ــوط ب ــه مرب ک
مرکــز ملــی تبــادل اطاعــات )NIX( می گذرد، نصــف قیمت 

شود. محاسبه  قبل 
ــی کــه در شــبکه  ــون متاســفانه فایل ــزود: هــم اکن واعظــی اف
ــته  ــی گذاش ــران ایران ــی از طــرف کارب ــی خارج ــای اجتماع ه
مــی شــود و ســایر کاربــران ایرانی نیــز از آن اســتفاده مــی کنند، 
دو برابــر قیمتی اســت کــه ایــن فایل در شــبکه هــای اجتماعی 
داخلــی آپلــود شــود. بــر ایــن اســاس مــا مشــوق هایــی را برای 
راه انــدازی شــبکه هــای اجتماعــی در داخــل کشــور قــرار داده 

ایــم.

22 هزار نفر در ایران اپلیکیشن می نویسند
ــرم  ــتفاده از ن ــترش اس ــه گس ــاره ب ــا اش ــات ب ــر ارتباط وزی
افزارهــای کاربــردی و اپلیکیشــن هــا در کشــور گفــت: بالــغ بــر 
110 هــزار اپلیکیشــن ایرانــی طراحــی شــده اســت و بالــغ بــر 
۲۲ هــزار نفــر هــم اکنون مشــغول اپلیکیشــن نویســی هســتند.

وی افــزود: ایــن بســتر باعــث مــی شــود کــه تولیــد محتــوا در 
شــبکه هــای اجتماعــی داخلــی و نیــز شــبکه ملــی اطاعــات 
افزایــش پیــدا کنــد و مــا هیــچ مخالفتــی برای توســعه ســرعت 

دسترســی در شــبکه ملــی اطاعــات نداریــم.
ــوزه  ــتقیم در ح ــغل مس ــزار و ۶00 ش ــاد 13 ه ــی از ایج واعظ

ــر داد. ــته خب ــال گذش ــراه در یکس ــن هم تلف

سلب امتیاز سیم کارتهای ارسال کننده پیامک تبلیغاتی/
 ۴هزار کانال تلگرامی ثبت هویت شد
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــم  ــت: امیدواری ــازی گف ــای مج ــی فض ــورای عال ــر ش دبی
تــا یــک ســال آینــده شــبکه های پیام رســان داخلــی 

جایگزیــن شــبکه های موبایلــی خارجــی شــود. 
ــرای  ــه ب ــی ک ــه الزامات ــاره ب ــا اش ــادی ب ابوالحســن فیروزآب
ــی فضــای مجــازی  ــن شــبکه در شــورای عال ــدازی ای راه ان
ــی  ــبکه مل ــدازی ش ــر راه ان ــاوه ب ــت: ع ــد، گف ــب ش تصوی
ــه صــورت  ــردی ب ــه کارب ــدازی خدمــات پای اطاعــات، راه ان
ــرای  ــی ب ــد عــزم مل ــده شــده اســت کــه بای ــز دی بومــی نی
ــی  ــان داخل ــبکه های پیام رس ــی، ش ــل بوم ــدازی ایمی راه ان
ــبکه  ــن ش ــر روی ای ــی ب ــتجوی بوم ــور جس ــات موت و خدم

ــود. ــی ش اجرای
وی بـا بیـان اینکـه گام مثبـت در ایـن خصـوص برداشـته 
شـده اسـت، اضافـه کـرد: بـر اسـاس پیش بینی هـا امیدواریم 
بـا اقداماتـی کـه صـورت می گیرد تـا یک سـال آینده شـاهد 
جایگزینـی شـبکه های پیام رسـان موبایلـی داخلـی بـه جـای 

شـبکه های پیام رسـان خارجـی باشـیم.
ــه  ــاد از اینک ــا انتق ــازی ب ــای مج ــی فض ــورای عال ــر ش دبی
ــت:  ــتیم، گف ــازی هس ــای مج ــالم در فض ــبکه س ــد ش فاق
ــات  ــت و از خدم ــامت نیس ــت، س ــبکه اینترن ــفانه ش متأس

ــتیم. ــوردار نیس ــبکه برخ ــن ش ــالم در ای س
وی بــا اشــاره بــه مذاکــرات صــورت گرفتــه بــا وزیــر 
ــه  ــرد: ب ــد ک ــات تأکی ــرورش و وزارت ارتباط ــوزش و پ آم
دنبــال طراحــی مدلــی هســتیم کــه تمامــی شــهروندان بــر 
اســاس طبقــات خــاص، ســنین خــاص و جنســیت خــاص در 

ــد. ــت کنن ــاوت دریاف ــات متف ــازی، خدم ــای مج فض

فیروزآبــادی بــا بیــان اینکــه همــه شــهروندان نبایــد از یــک 
ــرد: در  ــد ک ــد، تأکی ــتفاده کنن ــت اس ــبکه و اینترن ــوع ش ن
ــال نظــام سالم ســازی شــبکه و احــراز  ــه دنب همیــن حــال ب
هویــت هســتیم تــا شــاهد تبــادل مناســب اطاعــات بــرای 

ــیم. ــا باش ــن فض ــا در ای ــب و کاره ــردم و کس م
ــام  ــد نظ ــت: بای ــازی گف ــای مج ــی فض ــورای عال ــر ش دبی
ــم  ــرد و حری ــکل گی ــازی ش ــای مج ــز در فض ــاد نی اعتم
ــن  ــم؛ ای ــن فضــا را تعریــف و مدیریــت کنی خصوصــی در ای
ــی فضــای مجــازی و در  ــات شــورای عال موضــوع در مصوب
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــی اطاعــات مــورد تأکی الزامــات شــبکه مل

ــت. اس
ــا  ــه ب ــوادث و مقابل ــگیری از ح ــت پیش ــادی، مدیری فیروزآب
ــر  ــازی را از دیگ ــای مج ــی در فض ــش عموم ــم در بخ جرای
اقداماتــی عنــوان کــرد کــه بایــد در حــوزه نظــام سالم ســازی 

شــبکه اجرایــی شــود و گفــت: در ابتــدای دولــت، دسترســی 
ــن  ــه ممک ــر ثانی ــت ب ــرعت 1۲۸ کیلوبی ــا س ــت ب ــه اینترن ب
بــود امــا امــروز مــا شــاهد 10 برابــر شــدن ایــن ســرعت در 

ــتیم. ــل هس ــل 3 و 4 موبای ــبکه های نس ش
وی بــا بیــان اینکــه مــدل اقتصــادی الیــه فنــاوری 
ــرد:  ــه ک ــت، اضاف ــه اس ــکل گرفت ــور ش ــات در کش ارتباط
ــز مشــکل صنفــی  ــاوری اطاعــات نی ــد در الیه هــای فن بای
ــی و توســعه ای،  ــم و از نظــر ســاختاری و مقررات را حــل کنی
بــرای کســب و کارهــای ایــن بخــش مقــررات ایجــاد کنیــم 
کــه ایــن موضــوع در مرکــز ملــی فضــای مجــازی در دســت 

ــت. ــی اس بررس
ــه  ــان اینک ــا بی ــازی ب ــای مج ــی فض ــورای عال ــر ش دبی
ــارن  ــورت نامتق ــه ص ــور ب ــازی در کش ــای مج ــاد فض اقتص
ــا وجــود اینکــه در حــوزه  شــکل گرفتــه اســت، ادامــه داد: ب
فنــاوری ارتباطــات بــا حمایــت دولــت، فضــای خوبــی شــکل 
ــد  ــاوری اطاعــات کــه بای ــا در بخــش فن ــه اســت، ام گرفت
ســرویس های مختلــف ارائــه شــود و بــه کســب و کارهــای 
آنایــن بیانجامــد، هنــوز بــه آنچــه کــه بــه دنبالــش بودیــم، 

ــیدیم. نرس
فیروزآبــادی بــا بیــان اینکــه بایــد خریــد و فــروش 
اپلیکیشــن در کشــور ۶5 درصــد شــاغان فضــای مجــازی 
را درگیــر کنــد، ادامــه داد: بــا شــکل گیری محتــوای داخلــی 
در حــوزه گیــم، پخــش ویدئــو و تلویزیــون اینترنتــی شــاهد 
افزایــش اقتصــاد فضــای مجــازی خواهیــم بــود تــا بتوانیــم 

ــیم. ــا برس ــن فض ــی در ای ــن جهان ــه میانگی ب

شبکه های پیام رسان داخلی تا سال آینده جایگزین خارجیها می شوند

درآمد ترانزیت ارتباطات بین الملل 
به ۵۰ هزار میلیارد می رسد

براســاس تحقــق اهــداف برنامــه ششــم توســعه بــا افزایــش ۶0 برابــری ظرفیــت ترانزیــت 
ارتباطــات بیــن الملــل از مســیر ایــران، تاســال 1400، درآمــدی بالــغ بــر 50 هــزار میلیــارد 

ریــال بــرای کشــورمان ایجــاد مــی شــود. 
بــا توجــه بــه جایــگاه اســتراتژیک و جغرافیایــی ایــران، نقش محــوری کشــورمان بــه عنوان 
ــه و شــاهراه ارتباطــی  ــه خاورمیان ــل توســعه ارتباطــات در منطق ــز ثق ــادل و مرک نقطــه تع
ــودن مرزهــای  ــا دارا ب ــران ب ــه ای ــرا ک ــا آشــکار اســت. چ ــه غــرب، کام اتصــال شــرق ب
خشــکی و آبــی بــا کشــورهای منطقــه مــی توانــد نقــش کلیــدی در ترانزیــت ارتباطــی ایــن 

کشــورها ایفــا کنــد.
ایــن مهــم بــا توجــه بــه میــزان اهمیــت آن، منافــع اقتصــادی بســیاری بــرای کشــور داشــته 
و در راســتای عمــل بــه تحقــق شــعار اقتصــاد مقاومتــی نیــز منتــج بــه ثــروت آفرینی شــود.
موقعیــت جغرافیایــی منحصربه فــرد ایــران در منطقــه خاورمیانــه، امــکان ویــژه ای را در اختیار 
کشــورمان قــرار داده تــا بــا فراهــم ســاختن زیرســاخت های الزم، امــکان ترانزیــت ارتباطــات 

بین الملــل منطقــه و تبدیــل شــدن ایــران بــه قطــب منطقــه، محقق شــود.
ــه وزارت ارتباطــات وشــرکت  ــه ششــم توســعه ب ــاده ۸3 الیحــه برنام ــن اســاس در م برای
ارتباطــات زیرســاخت اجــازه داده شــده اســت کــه ظرفیــت انتقــال پهنــای بانــد عبــوری از 

ــر ثانیــه افزایــش دهــد. ــه 30 ترابیــت ب کشــور را ب
ایــن درحالــی اســت کــه هــم اکنــون ظرفیــت پهنــای بانــد عبــوری کشــورها از ایــران حدود 
نیــم ترابیــت بــر ثانیــه بــرآورد مــی شــود کــه در صــورت افزایــش ایــن ظرفیــت، تــا ســال 
ــد شــد  ــر خواه ــران ۶0 براب ــایر کشــورها از مســیر ای ــات س ــت اطاع ــال ترانزی 1400 انتق
ــد کســب  ــی توان ــه ششــم توســعه، م ــه اهــداف برنام ــای رســیدن ب ــن حرکــت برمبن و ای

درآمــدی بالــغ بــر 50 هــزار میلیــارد ریــال بــرای کشــور رقــم بزنــد.
ایــن مزیــت عــاوه بــر افزایــش درآمــد ارزی و ایجــاد امنیــت بــرای کشــور، امــکان ســرمایه 
گــذاری بــرای بخــش خصوصــی در حــوزه ترانزیــت ارتباطــات بیــن الملــل و تبدیــل ایــران 

بــه هــاب ارتباطــی منطقــه را فراهــم خواهدکــرد.

چهارمین تمبر طال و نقره 
در کشور تولید می شود

 تمبــر فاخــر طــا و نقــره مزیــن بــه نقــش نــوروز باســتانی ایــران، در آســتانه ســال نوی شمســی 
تولیــد و رونمایــی خواهد شــد. 

شــرکت ملــی پســت پــس از ســه تجربــه در تولیــد و ضــرب تمبرهایــی از جنــس طــا و نقــره، 
ایــن بــار تمبــر نــوروز را تولیــد مــی کنــد.

تمبرهــای فاخــر طــا و نقــره بــا آلیــاژ فلــزی طــای ۲4 عیــار و نقــره ۹۹۹ بــه عنــوان اقــام 
کلکســیونری و در تعــداد محــدود و تیــراژ مخصــوص، بــه مناســبت هــای خــاص ضــرب و تولیــد 

مــی شــوند.
پیــش از ایــن تمبرهــای طــا و نقــره تمثــال حضــرت امــام خمینــی، حکیــم ابوالقاســم فردوســی 
و حافــظ شــیرازی بــه عنــوان ســفیر فرهنگــی کشــورمان، منقــش شــده بــود کــه بــه صــورت 
الکترونیکــی و از طریــق ســایت بــازار الکترونیکــی پســت )ای بــازار( ثبــت نــام و به فروش رســید.

قیمــت تمبرهــای طــا و نقــره قبلــی تولید شــده بــا توجــه بــه وزن آن بــه ترتیــب در حــدود 300 
هــزار تومــان و 150 هــزار تومــان اعــام شــده بــود.

http://mehrnews.com


صفحه 38 | شماره 10 | اسفند 95 MEHR NEWSAGENCY

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــط  ــه توس ــبکه ای ک ــی ش ــاخص آمادگ ــران در ش ــت ای وضعی
ــاوری  ــوذ فن ــی نف ــدف بررس ــا ه ــاد ب ــی اقتص ــع جهان مجم
اطاعات و ارتباطات کشــورهای جهان محاســبه شده، نشان می 

دهــد کــه کشــورمان در رتبــه ۹۲ جهــان قــرار دارد. 
ــزی و  ــت برنامه ری ــی اقتصــادی معاون ــر بررســی هــای فن دفت
نظــارت راهبــردی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات آخرین 
وضعیت ایران را در خصوص شــاخص مرتبط با آمادگی شبکه ای 
)NRI( کــه مربــوط بــه ســال ۲01۶ مــی شــود منتشــر کــرد.

شــاخص NRI همــه ســاله از ســوی مجمــع جهانــی اقتصــاد 
بــا همــکاری  INSEEA بــا هــدف تحلیــل پیشــرفت فنــاوری 
اطاعــات و ارتباطات کشــور و نیز افزایش آگاهــی از اهمیت نفوذ 
ICT و اســتفاده از آن در رقابــت بلندمــدت و ســطح رفــاه 
ــن  ــرد. ای ــی گی ــرار م ــش ق ــی و پای ــورد بررس ــی، م اجتماع
ــه یکــی از معتبرتریــن اطاعــات در تصمیم گیــری  شــاخص ب
سیاســت گذاران و ذینفعــان کــه نیازمنــد برنامه ریزی هــای 
اســتراتژیک ملــی به منظــور افزایــش آمادگــی شــبکه ای 
هســتند و نیــز بــرای شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف کشــورها، 

تبدیــل  شــده اســت.
براســاس ایــن شــاخص وضعیــت آمادگــی شــبکه ای با اســتفاده 
از 53 نشــانگر ارزیابــی مــی شــود کــه کیفیــت بــاالی محیــط 
 ICT تنظیــم مقــررات و کســب وکار، به منظور تأثیــر نفوذ کامــل
درجامعــه و اثــر واقعــی آن در اقتصــاد، مقــرون  به صرفــه بــودن 
فنــاوری اطاعــات، مهارت هــا و زیرســاختها و آمادگــی محیط از 

جمله این نشانگرها است.
برآوردهــا نشــان مــی دهــد کــه برغــم افزایــش مولفــه هایــی 
چــون ضریــب نفــوذ و دسترســی در حــوزه فنــاوری اطاعــات 
و نیز ارتقای زیرساختهای ارتباطی، همچنان وضعیت ایران نسبت 
بــه ســالهای قبــل آنطــور کــه بایــد پیشــرفت نداشــته و قابــل 
ــه در  ــان و منطق ــت جه ــث وضعی ــران از حی ــول نیســت. ای قب

رتبــه هــای آخــر ایــن جــدول دیــده مــی شــود.

جایــگاه اقتصادهــای پیشــرفته در تاثیــر نفوذپذیری 
فنــاوری اطاعــات

ــای  ــه اقتصاده ــد ک ــان می ده ــی نش ــن ارزیاب ــی ای ــج کل نتای
پیشــرفته در تأثیــر نفــوذ ICT از کشــورهای درحال توســعه 
بهتــر هســتند. اقتصادهــای بــا درآمدهــای بــاال 31 جایــگاه اول 

ــرد  ــد. عملک ــت دارن ــان را در دس ــی NRI جه ــدی کل رتبه بن
کشــورها در ایــن شــاخص تــا حــد زیــادی جایــگاه آن هــا را در 

ــد. ــان می ده ــعه نش ــان توس نردب
ســطح باالتر درآمــد به طورمعمول بــا امتیــاز باالتــر NRI همراه 
اســت. به نحوی که 44 اقتصــاد از 50 اقتصاد با درآمــد باال، در 50 
رتبــه اول قــرار دارند و ۶ کشــور با درآمــد باالتر از متوســط نیز در 
بین 50 کشور قرار دارند. در همین حال ۷ اقتصاد از 10 اقتصاد اول 
در این رتبه بندی از قاره اروپا هســتند و کشورهای سنگاپور و ژاپن 
نماینــدگان قاره آســیا و ایاالت متحده آمریکا نماینــده قاره آمریکا 

عنوان شده اند.
در رتبه بنــدی جهانــی شــاخص NRI ) شــاخص کلــی 
NRI عــددی بیــن 1 تــا ۷ اســت(، کشــورهای ســنگاپور، 
فنانــد، ســوئد، نــروژ و ایاالت متحده آمریــکا، رتبه هــای 1 تا 5 را 
بــه خــود اختصــاص داده انــد. برآوردهــا نشــان مــی دهــد کــه 
ــتاق در  ــرو  و مش ــورهای پیش ــی از کش ــورها، همگ ــن کش ای
به کارگیــری ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بوده انــد و موفقیــت 
آن هــا برگرفتــه از به کارگیــری توامــان ICT بــا محیــط 
توانمنــد ســاز پشــتیبان، تنظیــم مقــررات قدرتمنــد و صحیــح، 

ــت. ــی اس ــانی کاف ــروی انس ــت و نی ــاخت های باکیفی زیرس

جایــگاه 92 ایــران در شــاخص آمادگــی شــبکه ای 
در ســال 2016 

ــی  ــی اقتصــاد در شــاخص آمادگ ــع جهان ــای مجم بررســی ه
شــبکه ای کشــورهای جهــان در ســال۲01۶ حاکی از آن اســت 
کــه رژیــم اشــغالگر قــدس ازجملــه کشــورهای منطقه رتبــه ۲1 
را بــا رقــم 5.44 کســب کــرده کــه در مقایســه بــا رقم شــاخص 
کشــور ســنگاپور )۶.04( کــه در رتبــه اول جهانــی قــرار دارد 0.۶ 
اختاف دارد. همچنین کشــور امارات متحــده عربی و قطر نیز به 

ترتیــب در مکان هــای۲۶ و ۲۷ جهانــی قــرار دارنــد.
ــان  ــور جه ــن 13۹ کش ــران در بی ــه ای ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــم  ــا رق ــد ب ــرار گرفته ان ــورد بررســی ق ــزارش م ــن گ ــه در ای ک
ــران در  ــه ای ــت. رتب ــی اس ــگاه ۹۲ جهان ــاخص3.۷4 در جای ش
ــان 14۸  ــان 143 کشــور ۹۶ و در ســال ۹3 از می ســال ۹4 از می

کشــور ۹3 بــوده اســت.
نتایــج ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه نابرابری هــای درون 
منطقــه ای در سراســر مناطــق جهــان کاما مشــهود اســت. این 
تفاوت در بین کشــورهای آسیایی و کشورهای مجمع ملل جنوب 
ــه  ــنگاپور در رتب ــت. س ــکار اس ــیا )ASEAN ( آش ــرق آس ش
ــای 10 و  ــره در رتبه ه ــن و ک ــرار دارد. ژاپ ــی ق ــت جهان نخس
13 قــرار دارنــد و مالــزی موفــق شــده در رتبــه ســی و یکــم قرار 
گیرد. تایوان و بنــگادش و نپال در رتبه های پایین تــر قرار دارند.

درهمیــن حــال در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا نیــز ایــن 
تفاوت هــا مشــهودتر اســت. درحالی کــه بســیاری از کشــورهای 
ــر  ــژه قط ــارس به وی ــج ف ــای خلی ــورای همکاری ه ــو ش عض
ــته اند  ــی را داش ــاخص و محسوس ــرفت های ش ــارات، پیش و ام
امــا کشــورهای شــمال آفریقــا همچنــان از چالش هــای عمــده 
ــرای  ــع ب ــذف موان ــری ICT و ح ــج و به کارگی ــت تروی در جه
یکپارچــه ســازی ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات و به کارگیــری 

ــوآوری و رقابت رنج می برند. آن برای تقویت ن
ــعه در  ــال توس ــورهای درح ــکات کش ــد مش ــر می رس ــه نظ ب
بهره گیری مناسب از توانایی های بالقوه موجود در این بخش است. 
به عبارت دیگر، گســتره وســیع جغرافیایــی این مناطق خــود مانع 
  ICT ــاخت های ــت زیرس ــش ظرفی ــعه و افزای ــرعت در توس س

و اســتفاده درصــد بیشــتری از جمعیــت از ایــن صنعــت اســت.
ــت از  ــا حمای ــز ب ــران نی ــه ای ــد ک ــی ده ــان م ــا نش برآورده
مالکیــت معنــوی، افزایــش پهنــای بانــد اینترنــت بین المللــی، 
اضافــه شــدن ســرورهای اینترنــت امن، اصــاح تعرفــه اینترنت 
ــتراک  ــی و اش ــتم آموزش ــت سیس ــش کیفی ــت، افزای و اینتران

وضعیت ایران در آمادگی شبکه ای/ جدول رتبه بندی کشورها را ببینید 
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ــن  ــری در ای ــگاه بهت ــه جای ــد ب ــرعت می توان ــت پرس اینترن
شــاخص دســت یابد.

ــن در  ــر و بحری ــارات، قط ــر از ام ــن ت ــران پایی ای
ــبکه ای  ــی ش ــاخص آمادگ ش

در بررســی صــورت گرفتــه از وضعیــت ایــران در میــان 
ــال  ــبکه ای در س ــی ش ــه در شــاخص آمادگ کشــورهای منطق
۲01۶ ، رژیــم اشــغالگر قــدس رتبــه اول ایــن شــاخص را در بین 
کشــورهای منطقــه با رقــم 5.44 بــه خــود اختصاص داده اســت 
و پــس از آن کشــور امــارات متحــده عربــی بــا مقــدار شــاخص 
5.۲۷ در رتبــه دوم قــرار دارد. بعــد از آن نیــز کشــورهای قطــر و 
بحریــن بــه ترتیــب بــا 5.1۸ و 5.0۷ در رتبه ســوم و چهــارم این 

جــدول دیــده مــی شــوند.
ــا در  ــات آن ه ــه اطاع ــه ک ــور منطق ــن 1۹ کش ــران در بی ای
دســترس بوده، در رتبه پانزدهم قرار دارد و عدد گزارش شــده برای 
این شــاخص 3.۷4 اســت. ایران در ســال ۲015 نیز با عدد 3.۶ در 

رتبــه پانزدهــم ایــن جــدول قــرار داشــته اســت.
ــی،  ــی محیط ــه آمادگ ــبکه ای در 4 مولف ــی ش ــاخص آمادگ ش
کاربــرد، محیــط و تاثیرپذیــری مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد 
ــاخص  ــط 15، در زیرش ــاخص محی ــران در زیرش ــه ای ــه رتب ک
آمادگــی 14، زیرشــاخص کاربــرد 1۶ و زیرشــاخص تاثیرپذیــری 

1۶ است.

باالتریــن امتیــاز ایــران در اســتطاعت در پرداخــت 
خدمــات فنــاوری اطاعات 

ــه  ــط، کشــور قطــر رتب ــر شــاخص محی ــن حــال در زی درهمی
اول را دارا اســت. رتبه هــای دوم و ســوم متعلــق بــه کشــورهای 
امــارات متحــده عربــی و رژیــم اشــغالگر قــدس اســت. 
عربســتان ســعودی و بحریــن در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد. 
ــر شــاخص محیــط را  ــران رتبــه پانزدهــم زی در ســال ۲01۶ ای
ــا ســال ۲015  ــد از کشــور ارمنســتان دارد کــه در مقایســه ب بع
ــن رده  ــتان درای ــور پاکس ــته است.کش ــه نداش ــری در رتب تغیی

ــرار دارد.  ــر ق ــه آخ ــدی در رتب بن
در زیــر شــاخص آمادگــی، کشــور بحریــن رتبــه اول را در بیــن 
1۹ کشــور منطقــه که اطاعــات آن ها در دســترس بــوده به خود 
اختصــاص داده و پــس از آن رژیــم اشــغالگر قدس و کشــورهای 
ــر  ــن زی ــران در ای ــد. ای ــرار دارن ــران ق ــه و ای ــتان، ترکی قزاقس
شــاخص در رتبــه چهاردهــم قــرار دارد کــه در مقایســه بــا ســال 

۲015  یــک پلــه ارتقاءیافتــه اســت.
از بیــن زیــر شــاخص های مربــوط بــه ایــن شــاخص، باالتریــن 
 )affordability(  امتیاز ایران در محور استطاعت در پرداخت
کسب شــده اســت. در ایــن محــور، تعرفه تلفــن همــراه اعتباری، 
تعرفــه اینترنــت پهــن بانــد ثابــت و همچنیــن ســطح رقابــت در 

حــوزه اینترنــت و تلفــن ارزیابــی مــی  شــود.
وضعیــت  از  انجام شــده  ارزیابــی 
ــب  ــیار مناس ــده بس ــای ذکرش تعرفه ه
اســت، امــا ســطح رقابــت در حــوزه 
اینترنــت و تلفــن کشــور بــا کســب 
ــبی را  ــت مناس ــاز 0.5۸ از ۲ ، وضعی امتی

از ایــن منظــر نشــان نمی دهــد.

ــران در  ــه ای ــن رتب ــن تری پایی
بکارگیــری فنــاوری اطاعــات از 

وکارها کسب  سوی 
در زیــر شــاخص اســتفاده و کاربــرد، 
ــم  ــی، رژی ــده عرب ــارات متح ــد از ام بع
ــر،  ــورهای  قط ــدس و کش ــغالگر ق اش
بحریــن و عربســتان بــه ترتیــب در 

ــران  ــد. ای ــرار دارن ــم ق ــارم و پنج ــوم ، چه ــای دوم، س رتبه ه
ــه نســبت  ــرار دارد ک ــر شــاخص ق ــن زی ــانزدهم ای ــه ش در رتب
ــر  ــه آخ ــتان در رتب ــته و پاکس ــری نداش ــال ۲015 تغیی ــه س ب

ــت. ــه اس ــورهای منطق کش
ــی  ــه ارزیاب ــق ب ــا، متعل ــران در محوره ــه ای ــن رتب پایین تری
ــاوری  ــات و فن ــب وکارها از ارتباط ــتفاده کس ــده از اس انجام ش
 ICT ــتفاده از ــران در اس ــی، ای ــن ارزیاب ــت. در ای ــات اس اطاع

بــرای تراکنش هــای B۲B، ســطح آمــوزش کارکنــان در 
کســب وکارها و میــزان جــذب فنــاوری در ســطح بنــگاه، 

امتیازهــای مناســبی را کســب نکرده اســت.
کمتریــن امتیــاز ایــران متعلــق بــه محــور تأثیــرات اقتصــادی 
ــر  ــن محــور، تأثی ــات اســت. در ای ــاوری اطاع ارتباطــات و فن
ارتباطات و فناوری اطاعات بر روی مدل های سازمانی و نشانگر 
تعــداد ثبــت اختــراع در بخــش ICT ، امتیــاز مناســبی را کســب 

ــت. نکرده اس
ــم  ــری، رژی ــاخص تأثیرپذی ــر ش در زی
ــه  ــه اول منطق ــدس در رتب ــغالگر ق اش
قــرار دارد و پــس از آن کشــور امــارات 
ــه خــود  ــه دوم را ب ــی رتب متحــده عرب
است.کشــورهای  داده  اختصــاص 
ــعودی  ــتان س ــن و عربس ــر، بحری قط
ــم  ــارم و پنج ــوم، چه ــای س در رتبه ه
قــرار دارنــد. ایــران در ایــن زیــر 
شــاخص در رتبــه شــانزدهم قــرار دارد 
ــه  ــه ســال ۲015 دو رتب کــه نســبت ب
ارتقــا یافتــه اســت و قرقیزســتان رتبــه 
ــود  ــه خ ــاخص را ب ــر ش ــن زی ــر ای آخ

اختصــاص داده اســت.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــازی و تســهیل گری  ــز توانمندس ــس مرک رئی
کســب وکارهای نوپــای فــاوا از شناســایی 
۹30 کســب و کار و ثبــت بیــش از 550 ایــده 
ــت:  ــر داد و گف ــز خب ــن مرک ــتارتاپی در ای اس
ــا  ــای نوپ ــب و کاره ــی کس ــک اطاعات بان

ــد.  ــاد ش ایج
شــها اصولــی بــا اشــاره بــه اقدامــات 
صــورت گرفتــه در مرکــز توانمندســازی و 
ــای  ــب و کاره ــت کس ــری فعالی ــهیل گ تس
ــران،  ــات ای ــاوری اطاع ــازمان فن ــای س نوپ
بانــک  طــرح  اجــرای  بــرای  اقــدام  از 
اطاعاتــی اســتارتاپها خبــر داد و گفــت: ایــن 
ــران  ــارکت بازیگ ــا مش ــی ب ــک اطاعات بان
زیســت بوم کســب وکارهای نوپــا در حــال 

ــت. ــل اس تکمی
وی بــا اشــاره بــه نقــش مرکــز توانمندســازی کســب و کارهای 
ــات  ــک اطاع ــن بان ــاد ای ــات در ایج ــاوری اطاع ــای فن نوپ
ــن  ــتفاده از ای ــرای اس ــی ب ــرار و الزام ــا اص ــرد: م ــد ک تاکی
بانــک اطاعاتــی  ایجــاد نکردیــم و حتــی اطاعاتــی کــه وارد 
می شــود، بطــور عمومــی در معــرض نمایــش قــرار مــی گیــرد 
تــا ســایر نهادهــا و بخش هــا نیــز بتواننــد از آن اســتفاده کننــد. 
بنابرایــن مــا فرآینــد نظارتــی روی فعــاالن اســتارتاپی نداریــم و 
در ایــن مرحلــه نیــز ثبت نــام در ایــن بانــک اطاعاتــی، کامــا 

آزاد گذاشــته شــده اســت.

ــاوری  ــوزه فن ــده در ح ــتارتاپ و 550 ای 930 اس
ــید ــت رس ــه ثب ــات ب اطاع

ــب وکارهای  ــهیل گری کس ــازی و تس ــز توانمندس ــس مرک رئی
ــان  ــا بی ــران ب ــات ای ــاوری اطاع ــازمان فن ــاوا در س ــای ف نوپ
ــود  ــات وج ــی در اطاع ــام نقص ــد ثبت ن ــر در فرآین ــه اگ اینک
داشــته باشــد همــکاران مــا در مرکــز بــا افــراد تمــاس 

می گیرنــد و پیگیری هــای الزم را انجــام می دهنــد. تاکیــد 
ــب وکار  ــش از ۹30 کس ــروز بی ــا ام ــرایط ت ــن ش ــا ای ــرد: ب ک
ــد.  ــام کرده ان ــز ثبت ن ــن مرک ــایت ای ــده در س ــا و 550 ای نوپ
همچنیــن ۷۹ ســرمایه گذار از طریــق ســایت ایــن مرکــز، بــرای 

ســرمایه گذاری اعــام آمادگــی کرده انــد.
ــی از  ــه راحت ــد ب ــراد می توانن ــن اف ــت: ای ــار داش ــی، اظه اصول
طریــق ســایت ایــن مرکــز، درخواســت همــکاری ارســال کننــد 
یــا بــا یکدیگــر از طریــق بخش پیــام تعبیــه شــده در ســایت در 

تمــاس باشــند.
بــه گفتــه وی، بســتر ارتباطــی بــرای ســرمایه گذاران و 
ــد عملکــرد  ــا بتوانن ــز فراهــم شــده اســت ت شــتاب دهنده ها نی
ــته  ــود داش ــر خ ــورد نظ ــب وکارهای م ــذب کس ــری در ج بهت

ــند. باش
رئیــس مرکــز توانمندســازی و تســهیل گری کســب وکارهای 
ــن  ــه ای در ای ــا مداخل ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاوا ب ــای ف نوپ
فرآینــد نداریــم امــا در هــر مرحلــه ای کــه نیاز داشــته باشــند 
ــرد:  ــح ک ــم، تصری ــه دهی ــاوره ارائ ــات مش ــم خدم می توانی

زیســت بوم اســتارتاپهای مــا در شــرایط 
ــدر  ــر چق ــت و ه ــوان اس ــوز ج ــی هن فعل
ــن مراحــل ســاده و ســریع انجــام شــوند،  ای
موثرتــر اســت. امــا در آینــده شــرایطی ماننــد 
ــات )  ــی خدم ــطح کیف ــوز س ــت مج دریاف
نحــوه  بــرای  ســرمایه گذاران  از   )  SLA
همــکاری بــا اســتارتاپ ها یــا ارزیابــی 
مربیــان و دســته بندی آنهــا را در برنامــه 

ــم. داری

حــوزه  در  اســتارتاپها  بیشــترین 
ــد تجــارت الکترونیــک شــکل گرفتن

وی در پاســخ بــه اینکه بیشــترین اســتارتاپ ها 
فعالیــت  بــه  مشــغول  رســته  کــدام  در 
ــترین  ــر بیش ــال حاض ــت: در ح ــتند، گف هس
کســب وکارها حــول ســه محــور تجــارت الکترونیــک، محتــوا 
ــا دارای  ــک از آنه ــا هری ــه طبع ــد ک ــوزش شــکل گرفته ان و آم
زیرمجموعه هــای متنوعــی هســتند. در رتبه هــای بعــدی 
ــازار و موضوعــات  ــی، توســعه ب ــه فناوری هــای مال ــوان ب می ت

ــرد. ــاره ک ــی اش اجتماع
اصولــی بــا بیــان اینکــه در توســعه یــک اســتارتاپ، 
ــش  ــد و نق ــم می کن ــت را فراه ــتر فعالی ــات بس فناوری اطاع
فعال کننــده داردف خاطرنشــان کــرد: بنابرایــن می توانیــم 
ــدی  ــا کلی ــا کام ــب وکارهای نوپ ــش IT در کس ــم نق بگویی
اســت امــا ایــن کســب وکارها لزومــا خدمــات مســتقیم 

نمی کننــد. ارائــه  فناوری اطاعــات 
ــب وکارهای  ــهیل گری کس ــازی و تس ــز توانمندس ــس مرک رئی
نوپــای فــاوا ادامــه داد: نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه 
کســب وکارهای نوپــا روی موضوعــات میان صنفــی نیــز 
ــا چنــد  فعالیــت گســترده ای دارنــد؛ در نتیجــه ممکــن اســت ب

ــند. ــاط باش ــتقیم در ارتب ــور مس ــف بط ــوزه مختل ح

بانک اطالعاتی کسب وکارهای نوپا ایجاد شد

ــن  نخســتین آزمایشــگاه واقعیــت مجــازی و فناوری هــای نوی
ــاری در  ــهری و معم ــی ش ــژه در طراح ــرد وی ــا کارب ــور ب کش
پردیــس کــرج دانشــگاه هنــر راه انــدازی و بهــره بــرداری شــد. 
ــن  نخســتین آزمایشــگاه واقعیــت مجــازی و فناوری هــای نوی
ــا  ــاری ب ــهری و معم ــی ش ــژه در طراح ــرد وی ــا کارب ــور ب کش
حضــور غامرضــا اکرمــی، ریاســت دانشــگاه، معاونیــن و 
جمعــی از مســئوالن دانشــگاه هنــر در ســایت آزمایشــگاه های 
ــاح و  ــرج افتت ــس ک ــازی در پردی ــاری و شهرس ــکده معم دانش

ــد. ــدازی ش راه ان
امیــر شــکیبامنش، ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه فرآینــد انجام 
مطالعــات اولیــه و راه انــدازی ایــن مجموعــۀ تحقیقاتــی بیش از 
3 ســال بــه طــول انجامیــده اســت، مهمتریــن اهــداف از ایجــاد 
ــای  ــازی و فناوری ه ــت مج ــردی از واقعی ــتفادۀ کارب آن را، اس
ــاری  ــازی و معم ــای شهرس ــات و پژوهش ه ــن در مطالع نوی
کشــور و انجــام پژوهش هــا و مطالعــات بیــن رشــته ای 
انیمیشــن،  معمــاری،  شــهری،  طراحــی  حوزه هــای  در 

ــرد. ــوان ک ــانه ای عن ــد رس ــازی، چن بازی س
مدیـر ایـن آزمایشـگاه، از دیگـر اهـداف راه انـدازی نخسـتین 

آزمایشـگاه واقعیـت مجـازی و فن آوری هـای نویـن کشـور، به 
برقـراری ارتبـاط هرچه بیشـتر بـا حوزه صنعـت و سـازمان های 
دولتـی و غیـر دولتـی بـه منظـور مدل سـازی و شـبیه  سـازی 
طرح هـای شـهری و پروژه هـای معمـاری موجـود و در حـال 
سـاخت، کاهش ریسـک و تقلیل خطاهـای طراحی های صورت 

Semi-( گرفتـه در محیط های حقیقـی، انجام شـبه آزمون هـا
Experiments( بـه منظـور افزایـش کنتـرل متغیرهـا و 

تسـهیل مطالعـات کمـی عنـوان کرد.
ایــن آزمایشــگاه در حــال حاضــر مجهــز بــه جدیدتریــن 
ــر  ــر روی س ــب ب ــل نص ــازی قاب ــت مج ــگرهای واقعی نمایش
)HMD(، ردیاب هــای حرکتــی آزمایشــگاهی بــا شــش 
درجــۀ آزادی، DOF ۶، سیســتم رهگیــری ســه بعــدی حرکــت 

otion  LeapM اســت.
 CAVE LAB ــدازی نخســتین سیســتم پــروژۀ ســاخت و راه ان
ــتم های  ــعۀ سیس ــاری، توس ــهری و معم ــات ش ــژۀ مطالع وی
ــرم  ــار طــراح، توســعۀ ن ــزوده کمــک ی ــت اف ــزاری واقعی نرم اف
افــزار آنالیــز صحنه هــای دیــد و ... توســط تیم هــای مطالعاتــی 

ــان اســت. ــال در آن، در جری فع
ــت  ــی، ریاس ــر اکرم ــگاه، دکت ــن آزمایش ــاح ای ــان افتت در جری
دانشــگاه هنــر نیــز ضمــن تقدیــر از زحمــات صــورت گرفتــه، 
ــعۀ  ــت توس ــگاه جه ــف دانش ــای مختل ــی بخش ه ــر آمادگ ب
هرچــه بیشــتر و تقویــت ایــن مجموعــۀ تحقیقاتــی بــه منظــور 
خدمت رســانی بــه جامعــۀ علمــی- هنــری کشــور تأکیــد کــرد.

با کاربرد در طراحی شهری و معماری؛

اولین آزمایشگاه واقعیت مجازی در کشور راه اندازی شد
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یــک هکر بــا نفــوذ بــه ســایت policeone.com در ســال 
۲015 و ســرقت اطاعــات حســاب هــای کاربــری حــدود ۷15 

هــزار نفــر در حــال فــروش آنهــا در فضــای مجــازی اســت. 
برخــی از ایــن اطاعــات مربــوط بــه نیروهــای پلیــس فــدرال 
ــان  ــه کارکن ــوط ب ــر مرب ــی آی(  و بخشــی دیگ ــکا) اف ب آمری

ــی آمریکاســت. ــت داخل وزارت امنی
سـایت policeone.com یـک سـایت خبـری اسـت کـه 
البتـه دارای مجامعی آناین برای اسـتفاده و تبادل نظر نیروهای 

پلیـس و مقامـات قضایـی و انتظامی و امنیتی نیز هسـت.
اطاعــات ســرقت شــده از ایــن حســاب هــای کاربــری شــامل 
نــام کاربــری، کلمــه هــای عبــور، آدرس هــای ایمیــل، تاریــخ 
تولــد و برخــی اطاعــات شــخصی دیگــر اســت کــه مــی تواند 

امنیــت شــخصی و حریــم خصوصــی افــراد هــک شــده را بــه 
طــور جــدی بــه خطــر بینــدازد.

ــوده و  ــی ب ــایت خصوص ــن س ــن ای ــع آنای ــیاری از مجام بس
تنهــا بــرای اســتفاده اعضــا یــا نیروهــای شــناخته شــده پلیــس 
و کارکنــان تاییــد شــده دولــت آمریــکا، قابــل دســترس بودنــد. 
بنابرایــن اطاعــات هــک شــده در ایــن ســایت تــا حــد زیــادی 

معتبــر و دقیــق اســت.
ــه قیمــت 400 دالر و توســط  ــن حجــم از اطاعــات تنهــا ب ای

ــه اســت. ــه فــروش رفت ــام مســتعار Berkut  ب ــا ن فــردی ب
ــگاه  ــی در پای ــری امنیت ــیب پذی ــده، آس ــر یادش ــه هک ــه گفت ب
داده SQL موجــب موفقیــت ایــن حملــه شــده اســت. طراحــی 
ــتفاده  ــا اس ــور ب ــایت مذک ــن س ــع آنای ــا مجام ــا ی ــوروم ه ف

ــخه  ــده و نس ــام ش ــام vBulletin انج ــه ن ــزاری ب ــرم اف از ن
ســال ۲014 ایــن نــرم افــزار کــه در policeone.com بــه 
کار گرفتــه شــده دارای آســیب پذیــری هــای امنیتــی متنوعــی 
اســت. policeone.com خــود ایــن حملــه را تاییــد کــرده 

ــر داده اســت. ــه خب ــن زمین ــات در ای و از تحقیق

اطالعات شخصی پلیسهای FBI به سرقت رفت

قبل از مراسم تحلیف ترامپ؛

دوربین های مداربسته 
پلیس واشنگتن هک شد

هکرهــا بــا نفــوذ بــه شــبکه دوربیــن هــای مداربســته شــهر واشــنگتن 
توانســتند ۷0 درصــد از ایــن دوربیــن هــا را هــک کــرده و ضبــط تصویر 

توســط آنهــا را متوقــف کنند. 
ــد  ــف دونال ــم تحلی ــزاری مراس ــل از برگ ــت روز قب ــاق هش ــن اتف ای
ترامــپ رییــس جمهــور جدیــد ایــاالت متحــده رخ داد و ســه روز ادامــه 

ــت. یاف
ــه  ــهر را وادار ب ــن ش ــئول در ای ــات مس ــت مقام ــن وضعی ــداوم ای ت
خامــوش کــردن تمامــی دوربیــن هــای نظارتــی و نصــب مجــدد نــرم 
افزارهــای مربوطــه و ســپس راه انــدازی دوربیــن هــای مذکــور کــرد.
مقامــت مســئول مــی گوینــد ایــن رویــداد باعــث شــد تــا دوربیــن های 
نظارتــی پلیــس از 1۲ تــا 15 ژانویــه قــادر بــه ضبــط هیــچ تصویــری 
نباشــند. حملــه ســایبری مذکــور 1۲3 دوربیــن از 1۸۷ دوربیــن نظارتــی 
ــا  ــر روی آنه ــزار ب ــاج اف ــب ب ــا نص ــا ب ــت و هکره ــهر از کار انداخ ش
ــن  ــه ای ــه البت ــد ک ــل مشــکل بودن ــرای ح ــول ب ــت پ ــتار دریاف خواس

ــرار نگرفــت. درخواســت مــورد موافقــت ق
نهادهــای اطاعاتــی آمریــکا مدعــی هســتند کــه ایــن رویــداد تاثیــری 
ــن  ــن ای ــردم نداشــته اســت. همچنی ــا م ــر امنیــت عمومــی شــهر ی ب
ــه ای شــهر واشــنگتن  ــه شــبکه هــای رایان ــه نفــوذ ب ــه منجــر ب حمل
نشــده اســت. تحقیقــات بــرای شناســایی عوامــل حملــه مذکــور هنــوز 

بــه نتیجــه ای نرســیده اســت.
ایــن حملــه اولیــن بــار در 1۲ ژانویــه و زمانــی شناســایی شــد کــه چهار 
دوربیــن نظارتــی در شــهر واشــنگتن از کار افتــاد و دو نــوع بــاج افــزار بر 

روی ایــن دوربیــن ها شناســایی شــد.

حذف اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور اپل
 گزارشــات جدیــد نشــان مــی دهــد شــرکت اپــل اپلیکیشــن هــای iOS کــه توســط برنامــه نویســان ایرانی نوشــته شــده 

و در اپ اســتور وجــود دارد را حــذف مــی کنــد. 
قبــل از ایــن، شــرکت اپــل در مــاه ســپتامبر بــه طــور محــدود درب هــای فروشــگاه اپلیکیشــن خــود را بــه روی کاربــران 
ایرانــی بــاز کــرده بــود و بــه نظــر مــی رســید از آن زمــان تاکنــون بــه طــور تدریجــی مشــغول حــذف تحریــم هــا علیــه 
ایران اســت. اما حاال طبق اطاعات ســایت Techrasa اپلیکیشــن یکی از فروشــگاههای ایرانی که میلیون ها کاربر دارد، 

از اپ اســتور پاک شــده اســت.
به جز این فروشگاه، برخی مراکز ایرانی نیز اپلیکیشن های خود را بر بستر ios عرضه کرده اند.

هرچنــد هیــچ گونــه اپ اســتور رســمی بــرای ایــران وجــود نــدارد امــا بســیاری از شــرکت هــا بــه عنــوان موسســه ای در 
خــارج ایــران اپلیکیشــن خــود را ثبــت کــرده انــد تــا به 

ایــن وســیله بتواننــد در اپ اســتور فعالیــت کنند.
براســاس آخریــن آمــار منتشــر شــده، 40 میلیــون کاربر 
در ایــران دارای اســمارت فــون هســتند که ۶ میلیــون از 
آیفــون اپــل اســتفاده  می کننــد. بــا ایــن کــه اپــل هیــچ 
گونــه فروشــگاه رســمی  در ایــران نــدارد امــا در هــر ماه 
ــروش  ــه  ف ــن کشــور ب ــون در ای ــزار آیف حــدود 100 ه
ــازار خدمــات  ــه وجــود آمــدن ب می رســد کــه باعــث ب

گســترده ای در ایــران شــده اســت.

آیفون ۸ گرانترین گوشی اپل خواهد بود
گزارش های جدید نشان می دهد آیفون جدید با قیمت هزار دالر عرضه خواهد شد. 

شــرکت اپــل تصمیــم دارد آیفــون ۸ را بــه مناســبت  10 ســالگی ایــن تلفــن هــای هوشــمند بــه بــازار عرضه کنــد. قیمت 
هــزار دالری آیفــون ۸ آن را بــه گرانتریــن تلفــن ایــن ســری هوشــمند تبدیل مــی کند.

 درهمیــن راســتا گــزارش هــای مختلف حاکــی از آن اســت کــه این گوشــی هوشــمند دارای یــک صفحه OLED اســت 
کــه تمــای قســمت جلویــی را در بــر مــی گیــرد و همچنیــن حــاوی فنــاوری حســگر ســه بعــدی اســت. کاربرد همیــن دو 

فنــاوری مبلــغ قابــل توجهــی بــه بهــای آیفــون ۸ مــی افزاید.
هــر چنــد رقم هــزار دالر برای یک تلفن هوشــمند کمــی گرانبها به نظر می رســد اما اپل پیــش از این هم تلفن هوشــمندی 
عرضــه کرده که تفاوت قیمتــی چندانی با این رقم 
ــت  ــا ظرفی ــاس ب ــون ۷ پ ــی آیف ــدارد. گوش ن
ــازار عرضه  ۲5۶گیگابایت باقیمــت ۹۶۹ دالر در ب

است. شده 
رســانه هــای مختلــف گــزارش هــای متفاوتــی 
ــرده  ــه ک ــون ۸ ارائ ــد آیف ــای جدی ــاوری ه از فن
ــود دارد  ــازار وج ــاتی در ب ــن گزارش ــد. همچنی ان
کــه اپــل همــراه آیفــون ۸، دو گوشــی هوشــمند 
دیگــر یعنــی آیفــون ۷s بــا صفحــه نمایــش 4.۷ 
اینــچ و آیفــون ۷s Plus بــا صفحه نمایــش 5.5 

اینچــی را بــه بــازار عرضــه کنــد.
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اپــل قصــد دارد از نســل جدیــدی از فنــاوری لمــس ســه بعــدی 
در نمایشــگر OLED گوشــی آیفــون جدیــد خــود موســوم بــه 

آیفــون ۸ اســتفاده کنــد. 
ــا  ــش ی ــا کاه ــد ب ــی ده ــکان م ــر ام ــه کارب ــاوری ب ــن فن ای
افزایــش فشــار انگشــت بــه نمایشــگر دســتورات متفاوتــی را به 

ــد. ــل کن ــود منتق ــراه خ گوشــی هم
ــطح  ــر س ــی در زی ــگرهای خاص ــل از حس ــور اپ ــن منظ بدی
نمایشــگر اســتفاده مــی کنــد. ایــن شــرکت قصــد دارد همزمان 
بــا اســتفاده از نمایشــگرهای جدیــد او ال ای دی، فنــاوری 
ــود ببخشــد. ــا 3D Touch را هــم بهب حســگر ســه بعــدی ی
اپــل قصــد دارد بــه جــای اســتفاده از مدارهــای چاپــی منعطــف 
در حســگرهای یــاد شــده از یــک الیــه روکــش ماننــد بســیار 
ــوع  ــه تن ــد ک ــتفاده کن ــاال اس ــیار ب ــیت بس ــا حساس ــک ب باری

ــل دریافــت را افزایــش مــی دهــد. فرامیــن قاب

ــگر  ــه حس ــک الی ــتفاده از ی ــه اس البت
باریک در زیر نمایشــگر او ال ای دی کار 
ســاده ای نیســت و ممکــن اســت تکان 
هــای شــدید یــا واردشــدن آســیب های 
ــه  ــن الی ــی ای ــه گوش ــی ب ــی جزی حت
حســگر را دچــار اختــال کنــد. از همین 
ــاظ از  ــرای حف ــری ب ــد فک ــل بای رو اپ
ــد و ممکــن اســت  ــاد شــده کن ــه ی الی
ــزی  ــاب فل ــک ق ــن کار از ی ــرای ای ب

ــرد. ــک بهــره بگی باری
ــاوری  ــودن فن ــران ب ــر گ ــاله دیگ مس

مــورد اســتفاده بدیــن منظــور اســت کــه ممکــن اســت باعــث 
ــاد شــده گــردد.  افزایــش قیمــت تمــام شــده گوشــی هــای ی
گفتــه مــی شــود ایــن فنــاوری در مــدل تــازه ســاعت هوشــمند 

ــه کار گرفتــه مــی شــود. اپــل هــم ب
برخــی منابــع خبــری پیــش از ایــن از ضــدآب بــودن 
ــزرگ  ــر و ب ــگر فراگی ــک نمایش ــی ی ــون ۸ و طراح ــل آیف کام

OLED بــرای آن خبــر داده بودنــد.

تازه ترین فناوری آیفون ۸ لو رفت

احراز هویت با فناوری شناسایی 
صورت در آیفون ۸

شــرکت اپــل  همیشــه بــه ارائــه فنــاوری هــای نویــن در تلفــن هــای هوشــمند خــود مشــهور 
اســت. درهمین راســتا شــایعاتی مبنــی براســتفاده از فنــاوری شناســایی صــورت در آیفــون ۸ قوت 

گرفتــه اســت. 
 باوجــود آنکــه مــدت کوتاهــی از آغــاز ۲01۷ میــادی نگذشــته امــا شــایعات متعــددی دربــاره  

ــازار وجــود دارد. قابلیــت هــای آیفــون ۸ در ب
 بــه هرحــال گــزارش جدیــد »مینــگ چــی کــو«، تحلیلگــر فنــاوری ایــن رســانه خبــری 
نشــان مــی دهــد احتمــاال نســل جدیــد آیفــون هــا شــامل فنــاوری پیشــرفته  شناســایی 
ــخیص  ــرد را تش ــف ف ــی مختل ــای احساس ــت ه ــد حال ــی توان ــی م ــت و حت ــورت اس ص

دهــد.
ــل  ــرده راه ح ــور ک ــل را مجب ــان اپ ــون، مهندس ــگر آیف ــد نمایش ــی جدی ــو طراح ــته ک ــه نوش ب

ــازند. ــتگاه بس ــت در دس ــاد امنی ــرای ایج ــدی ب جدی
 در حقیقــت کارشناســان معتقدنــد ایــن تلفــن هوشــمند یک صفحــه نمایــش OLED بــدون لبه 

خواهــد داشــت کــه گوشــه هــای تلفــن را نیــز در برمــی گیرد.  

اپــل از شــرکت کوالــکام تراشــه های وایرلــس خریــداری 
ــتفاده  از  ــت اس ــرکت باب ــن ش ــه ای ــی ب ــرده و پرداختی های ک

دارد.  آن  پتنت هــای 
ــد  ــراردادی می دان ــه ق ــوط ب ــود را، مرب ــل شــکایت خ ــل دلی اپ
ــن  ــای ای ــا مودم ه ــت ت ــرده اس ــد ک ــکام منعق ــا کوال ــه ب ک
ــا و  ــامل آیفون ه ــل ش ــوالت اپ ــان در محص ــرکت همچن ش

ــند. ــر باش ــا حاض آیپده
در روزهــای گذشــته نیــز FTC کوالــکام را بــه گــران  فروشــی 
ــود و رابطــه  ایــن  ــازار متهــم کــرده ب ــه ب ــه ب و تســلط ناعادالن

ــود. ــا اپــل را نشــانه رفتــه ب شــرکت ب
ــر  ــتر از دیگ ــر بیش ــج براب ــکام پن ــت کوال ــی اس ــل مدع اپ
ــده  پتنــت در مجمــوع، از اپــل دریافتــی دارد. شــرکت های دارن

اپــل در بیانیــه ای خــود اعــام کــرد :کوالــکام بــرای ســال های 
ــد و از  ــاری می کن ــی پافش ــت هزینه های ــه دریاف ــی ب طوالن
ــه ایــن شــرکت  فناوری هایــی درآمــد دارد کــه هیــچ ربطــی ب

ــد. ندارن
ــاچ  ــد ت ــه مانن ــه کارهــای نوآوران ــل رو ب هــر چــه بیشــتر اپ
ــی آورد  ــا م ــرفته و دوربین ه ــش پیش ــه نمای ــدی، صفح آی
بــدون هیــچ دلیلــی بایــد بــه کوالــکام هزینه هایــی پرداخــت 
کنــد. اپــل هــر چــه بیشــتر نــوآوری کنــد بایــد هزینه هــای 
ــل  ــرای اپ ــن موضــوع ب ــردازد و ای ــکام بپ ــه کوال بیشــتری ب

ــه دارد. هزین
ــی  ــای قدیم ــای روش ه ــر مبن ــود را ب ــکام کســب وکار خ کوال
گســترش داده اســت و از طریــق هزینه هــای ناعادالنــه ســعی 

ــازار را حفــظ کنــد. دارد قــدرت خــود در ب
ــت  ــرکتی اس ــی از 1۲ ش ــا یک ــرکت تنه ــن ش ــه ای ــا اینک ب
ــه  کــه در تعییــن اســتانداردهای ســلوالر دســت داشــته، امــا ب
تنهایــی پنــج برابــر بیشــتر از دیگــر شــرکت ها در مجمــوع، بــه 
دلیــل دریافــت الیســنس از مــا پــول دریافــت می کنــد. بــرای 
ــتباهی  ــای اش ــکام قدم ه ــود، کوال محافظــت از کســب وکار خ
ــرای  ــل را ب ــارد دالر اپ ــک میلی ــتا ی ــن راس ــته و در ای برداش

ــرده اســت. ــه ک ــود، بلوک ــودن خ ــی ب ــی تحــت بازجوی تاف
اپــل بــه شــدت بــه نــوآوری عاقــه دارد و البتــه تمایل نیــز دارد 

تــا هزینه هــای عادالنــه بــرای پتنت هــا پرداخــت کنــد.
بــا ایــن حــال مــا از نحــوه ی تعامــل کوالــکام ناراضــی هســتیم 
ــه  ــا دســت ب ــور شــدیم ت ــس از ســال ها کش مکــش مجب و پ

دامــن دادگاه بشــویم.

اپل بخاطر حق امتیاز اختراع از کوالکام شکایت می کند
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گالکسی تب ۳ 

بزودی می آید
منابــع مطلــع مــی گوینــد تبلــت گالکســی تــب 3 سامســونگ همــراه بــا یــک 
قلــم هوشــمند موســوم بــه اس پــن عرضه مــی شــود. ایــن تبلــت از ۲۶ فوریــه در 

دســترس عاقمنــدان قــرار مــی گیــرد. 
برخــی منابــع خبــری مــی گوینــد ممکــن اســت سامســونگ بــرای عرضــه تبلت 
مذکــور منتظــر برگــزاری کنگــره جهانــی موبایــل نمانــد و در مــاه مــارس از آن در 

کــره جنوبــی رونمایــی کند.
گالکســی تــب اس 3 برخــاف تبلــت هــای قبلــی سامســونگ فاقــد فرورفتگــی 
در بدنــه بــرای قــراردادن قلــم هوشــمند خــود اســت و در عــوض ایــن قلــم بــه 

عنــوان ابــزار جانبــی اضافــی و مســتقل عرضــه مــی شــود.
گفتــه مــی شــود تبلــت یــاد شــده از اقــام جانبــی دیگــری هــم برخــوردار اســت 
کــه خریــداران عاقمنــد در صــورت تمایــل مــی تواننــد آنهــا را بــه طــور جداگانه 
خریــداری کننــد. از جملــه ایــن اقــام مــی تــوان بــه قــاب مجــزا و صفحــه کلید 

فولیــو اشــاره کــرد.
قــرار اســت دو نســخه مجــزا از ایــن تبلــت عرضــه شــود کــه یکــی Wi-Fi  و 
دیگــری  LTEنــام دارد. نمایشــگر ۹.۶ اینچــی بــا دقــت ۲04۸ در 153۶، پردازنــده 
هشــت هســته ای Qualcomm Snapdragon ۸۲0 بــا ســرعت ۲.1 
ــت  ــت رم، 3۲ گیگابای ــا، 4 گیگابای ــد ۷ نوق ــل آندروی ــتم عام ــز، سیس گیگاهرت

حافظــه داخلــی از جملــه ویژگــی هــای تبلــت یــاد شــده اســت.

نخستین تصاویر از گلکسی اس ۸ منتشر شد
 نخستین تصاویر از  تلفن هوشمند گلکسی S۸ منتشر شد. 

 براســاس گــزارش هــای منتشــر شــده  قــرار اســت شــرکت سامســونگ گلکســیS۸  را  در ۲۹ مــارس ســال 
جــاری میــادی رونمایی کند. این خبر که در نشــریه Venture Beat منتشــر شــده شــامل نخســتین تصاویر  

از پرچمــدار جدیــد شــرکت کره ای اســت.
 پشــت دســتگاه  شــباهت بســیار زیــادی بــه گلکســیS۷ دارد. بــا ایــن تفــاوت کــه محــل حســگر اثــر انگشــت 

تغییــر کرده اســت.
 اما صفحه نمایش دســتگاه کاما متفاوت اســت.  تمام دکمه های فیزیکی و لمســی دســتگاه حذف شــده اند و به 

جــای آن یک صفحه نمایش بزرگ و خمیده که تا لبه های تلفن کشــیده شــده قرار دارد.
این تلفن هوشمند صفحه نمایشی بزرگتر از گلکسی نوت خواهد داشت.

ــه  ــایز صفح ــا دو س ــمند را ب ــن هوش ــن تلف ــم دارد ای ــده تصمی ــد کنن ــرکت تولی ــزارش ش ــن گ ــاس ای  براس
نمایــش 5.۸ و ۶.۲ اینچــی روانــه بــازار کنــد.  از دیگــر خصوصیــات فــاش شــده دســتگاه شــامل دوربیــن هــای 
1۲مگاپیکســلی جلــو و 1.۷ مگاپیکســلی عقــب ، پردازنــده اســنپدراگون ۸35 یــا سامســونگ Exynos، حافظه 

۶4 گیگابایتــی بــا قابلیــت اســتفاده از حافظــه میکــرو SD اســت.

دوربین گوشی سونی توان ثبت هزار 
فریم در ثانیه را دارد

شــرکت ســونی موفــق بــه طراحــی و ســاخت دوربیــن دیجیتــال جدیــدی بــرای نصــب بــر روی گوشــی 
ــا یــک الیــه دی رم و دقــت 1۹.3 مگاپیکســل برخــوردار  هــای هوشــمند شــده کــه از حســگری جدیــد ب

اســت. 
این دوربین می تواند به راحتی ویدئوهای فوق دقیق با سرعت ۶0 فریم در ثانیه تهیه کند.

ایــن حســگر دوربیــن ســی ام او اس، تــا بــدان حــد پیشــرفته اســت کــه انقابــی اساســی در زمینه عکاســی 
و فیلمبــرداری بــا اســتفاده از گوشــی هــای هوشــمند به وجــود مــی آورد.

ــات و توانایــی هــای حســگرهای پیشــرفته دوربیــن هــای عکاســی حرفــه ای  ــاد شــده از امکان حســگر ی
برخــوردار اســت و عــاوه بــر دو الیــه حســگر از الیــه ســومی در قالــب دی رم برخــوردار اســت. ایــن امــر 
پــردازش تصویــر را بــا ســرعتی بیشــتر از حســگرهای عــادی گوشــی هــای هوشــمند ممکــن مــی کنــد.

مهــم تریــن مزیــت اســتفاده از حســگر جدیــد، عکاســی بــا کیفیــت مناســب از اشــیایی اســت که با ســرعت 
در حــال جابجاشــدن هســتند. دوربیــن هــای گوشــی هــای فعلــی عمومــا چنیــن قابلیتــی ندارنــد و تصاویــر 
گرفتــه شــده توســط آنهــا از افــراد و اشــیایی کــه بــه ســرعت در حــال حرکــت هســتند، عمومــا محــو و مات 

. هستند
بــا اســتفاده از ایــن حســگرها مــی تــوان تصاویــر ویدئویــی صحنــه آهســته بــا دقــت هــزار فریــم در ثانیــه 
بــا دقــت 3۸40 در ۲1۶0 تهیــه کــرد کــه در نــوع خــود بســیار جالــب و چشــم نــواز خواهــد بــود. ســرعت 
پــردازش ایــن حســگر حداقــل چهــار برابــر بهتــر از دیگــر حســگرهای دوربیــن هــای بــه کار گرفته شــده در 

گوشــی هــای هوشــمند اســت.
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ــد  ــه اندروی ــز ب ــمند مجه ــاعت هوش ــن س اولی
ــا همــکاری مشــترک گــوگل و  »WEAR ۲« ب

ــد.  ــی ش ــی رونمای ال ج
صــورت  بــه  گــوگل  و  ال جــی  شــرکت 
ــه  ــز ب ــمند مجه ــاعت هوش ــن س ــمی اولی رس
ــی  ــد Wear ۲.0 را رونمای ــتم عامل اندروی سیس

کردنــد.
ایــن ســاعت در دونــوع ورزشــی و اســتایل ) 
Style( عرضــه شــده و قرار اســت در نمایشــگاه 
کنگــره جهانــی موبایــل )MWC ۲01۷( کــه از 
ــپانیا  ــلون اس ــارس در بارس ــا ۲ م ــه ت ۲۷ فوری

ــد. ــش درآین ــه نمای ــود ب ــزار می ش برگ
ــز  ــه نی ــن ســاعتهای هوشــمند از روز 10 فوری ای
ــکا عرضــه خواهــد شــد و پــس از آن در  در آمری
بازارهــای کلیــدی اروپــا، آســیا، گــوگل اســتور  و 

ــد  ــرار خواه ــردم ق ــترس م ــب در دس ــی های منتخ خرده فروش
گرفــت.

ســاعتهای ورزشــی و Style هوشــمند کــه بــه عنــوان 
 Wear ســاعت های نســل بعــد، از پردازنــده اســنپدراگون
۲100 بهــره می برنــد، اولیــن ســاعت هایی  هســتند کــه از 
ــن  ــردوی ای ــد. ه ــتفاده می کنن ــتم عامل Wear ۲.0 اس سیس
ســاعت ها دارای دســتیار صوتــی گــوگل هســتند و بــه عــاوه 
ساعت ورزشــی از قابلیت Android Pay )کیف پول مجازی 
ــرد. همچنیــن  ــاوری NFC بهــره می ب ــه وســیله فن گــوگل( ب
ایــن دو ســاعت رابــط کاربــری بهبــود یافتــه ای در اختیــار کاربر 
می گذارنــد کــه پیام دهــی را آســان تر کــرده و بــا قابلیــت 
ــان  ــات ورزشــی پیشــرفته ای در اختیارش Google Fit امکان

ــذارد. می گ
سیســتم عامل اندرویــد Wear ۲.0 دســتیار گــوگل را بــه مــچ 
ــتن  ــا نگه داش ــد ب ــران می توانن ــد آورد. کارب ــت تان خواه دس
 Ok دکمــه خاموش /روشــن کــردن و یــا گفتــن جملــه
ــک  ــان ی ــا زم ــد و ی ــواب دهن ــام ج ــک پی ــه ی Google ب

یــادآوری را تنظیــم کننــد. بــا قابلیــت Google Fit، کاربــران 
می تواننــد بــا دنبال کــردن فعالیت هــا، تمرینــات ســخت و 
مدیریــت آن هــا بــه هــدف خــود بــرای بــدن ایــده آل برســند. 
ــان را از  ــای محبوبش ــد نرم افزاره ــن می توانن ــران همچنی کارب
طریــق ســاعت مســتقیما از Google Play Store دانلــود 

کننــد.
ــی  ــه نمایش ــا صفح ــی ب ــی و Style ال ج ــاعت های ورزش س
ــش  ــری و پیمای ــرای کارب ــان ب ــد چرخ ــه کلی ــکل ب ــره ش دای
ــرای  ــد ب ــران می توانن ــده اند. کارب ــز ش ــر مجه ــه راحت ت هرچ
ــه  ــا صفح ــد ی ــت بچرخانن ــا انگش ــد را ب ــا کلی ــدن پیام ه خوان

برنامه هــا را باالپاییــن کــرده و اعان هــا را ببینند.
ــا ۸ حالــت مختلــف  تصویرهــای پس زمینــه صفحــه ســاعت ب
ــد اطاعــات  ــران بتوانن ــا کارب قابــل شخصی ســازی هســتند ت
 ۲.0 Wear مهم را بــا یک نگاه ببیننــد. سیســتم عامل اندرویــد
ــر  ــمند را بهت ــاعت های هوش ــن س ــانی در ای ــه پیام رس تجرب
ــا  ــته ی ــود نوش ــت  خ ــا دس ــد ب ــران می توانن ــد. کارب می کن
ــا  ــد و ی ــه پیامــی پاســخ بدهن ــا ب ــد ت ــه بزنن ــورد ضرب روی کیب
پاســخی کــه توســط Smart Reply  پیشــنهاد می شــود را 

انتخــاب کننــد. ایــن ویژگــی از فنــاوری دســتگاه 
ــرد. ــده گــوگل بهــره می ب یادگیرن

ســاعت ورزشــی ال جــی گجتــی مســتقل، 
مقــاوم در برابــر گــرد و خــاک و آب اســت و 
ــای  ــراه، برنامه ه ــی هم ــه گوش ــاز ب ــدون نی ب
مختلــف را اجــرا می کنــد و از GPS داخلــی، 
ــگ، نمایشــگر 1.3 اینچــی  ــه اســتیل ضدزن بدن
ــتیک  ــان ترموپاس ــس پلی اورت ــا جن ــدی ب و بن
بــادوام بــاال و مقــاوم در برابــر حــرارت، برخــوردار 
است. با پشــتیبانی از  Android Pay، کاربران 
ــود روی  ــچ خ ــرار دادن م ــا ق ــا ب ــد تنه می توانن
دســتگاه الکترونیــک، پرداخت هــای خــود را 

ــد. ــام دهن انج
نقــره ای،  رنــگ  در 3  نیــز   Style ســاعت
تیتانیــوم و مســی طراحــی شــده و بدنــه آن 

دارد. میلی متــری   10.۷۹ ضخامــت 
ــی  ــل بخــش ارتباطــات موبایل ــو چــو رئیــس و مدیرعام جان
ال جــی می گویــد: شــرکت ال جــی و همــکاران مــا در 
فناوری هــای  بی شــماری  تعــداد  توانســته اند  گــوگل 
ــد.  ــرار دهن ــی و Style ق ــاعت ورزش ــه را در دو س نوآوران
ــه  ــرفته و ب ــوق پیش ــای ف ــا، فناوری ه ــاعت پوی ــن دو س ای
ــی  ــدی، آزادی و راحت ــازی، توانمن ــرای شخصی س روزی را ب
ــا را پوشــش  ــد و تمــام ســایق آنه ــا می کنن ــان مهی مخاطب

می دهند.
ــرکت  ــد ش ــی اندروی ــد مهندس ــر ارش ــینگلتون مدی ــد س دیوی
 Wear ــد ــز اندروی ــد: تمرک ــاره می گوی ــن ب ــز در ای ــوگل نی گ
۲.0 بــر هرچــه بهتــر و ســریعتر کــردن تجربــه کاربــری اســت. 
ــرای  ــاعت ب ــف س ــای مختل ــامل پس زمینه ه ــر ش ــن ام ای
نمایــش زیبــای اطاعــات و پیام رســانی ســریع و روان اســت. به 
عاوه ویژگی های جدید تناســب اندام به شما کمک می کند روند 
ورزش خــود را دنبــال کــرده و بــا موســیقی همیشــه بــا انگیــزه 

بمانیــد.

اولین ساعت هوشمند مجهز به اندروید » ور ۲« رونمایی شد

یــک شــرکت نوپــا فنــاوری جدیــدی بــرای شــارژ بــی ســیم ابــداع کــرده کــه در قالب 
آن از امــواج مافــوق صــوت بــرای انتقــال انــرژی بــرق اســتفاده می شــود. 

البتــه هنــوز تولیــد شــارژرهای بــی ســیم انبــوه بــر مبنــای ایــن فنــاوری آغاز نشــده و 
»یــو بیــم« ترجیــح مــی دهــد فنــاوری خــود را کمــاکان مخفــی نگهــدارد تــا آن را به 

ــاند. ــوغ کامل برس بل
ایــن شــرکت هفتــه قبــل اطاعاتــی را در ایــن زمینــه در همایــش Upfront در لس 
آنجلــس  افشــا کــرد. مردیــت پــری مدیــر عامــل یوبیــم در ایــن همایش یک گوشــی 
اندرویــدی را ابتــدا در یــک قــاب بــزرگ و ضخیــم قــرار داده و ســپس آن را در برابــر 
یــک دســتگاه شــارژ کــه بــه شــکل جعبــه ای ســفید رنــگ بــود گذاشــت و ایــن جعبه 

بــا انتشــار امــواج مافــوق صــوت توانســت گوشــی یــاد شــده را شــارژ کنــد.
در حــال حاضــر شــارژ بــی ســیم گوشــی هــا از طریــق قــراردادن آنهــا بر روی ســطوح 
منتقــل کننــده انــرژی الکتریســیته صــورت مــی گیــرد و ایــن اولیــن بــار اســت کــه 

مــی تــوان یــک گوشــی را در هــوا و بــدون نیــاز بــه اقــدام خاصــی شــارژ کــرد.
قــرار اســت در طراحــی نهایــی ایــن قــاب کوچــک تــر و ظریــف تــر و باریک تر شــود 
تــا شــارژ بــی ســیم گوشــی ها ســریع تــر صــورت بگیــرد. بــا توجــه بــه پنهــان کاری 
شــرکت ســازنده هنــوز زمــان عرضــه عمومــی ایــن فنــاوری و هزینــه اســتفاده از آن 

مشــخص نیســت.

شارژ گوشی موبایل در هوا 
ممکن شد

نسل پنجم موبایل
 با اینترنت ۴۰۰ مگابیتی می آید

ــا  ــد کــه ب ــه خدمــات نســل پنجــم تلفــن همــراه را آغــاز کــرده ان ــی ارائ برخــی شــرکت هــای مخابرات
اســتفاده از آن ســرعت بارگــذاری اطاعــات بــر روی گوشــی و تبلــت بــه 400 مگابیــت در ثانیــه و بیشــتر 
افزایــش مــی یابــد. از جملــه ایــن شــرکت ها مــی تــوان بــه AT&T  اشــاره کــرد کــه ارائه ایــن خدمــات را 

بــه زودی در ایالــت هــای آســتین و ایندیاناپلیــس آغــاز مــی کنــد.
 4G LTE ســرعت دسترســی بــه داده هــا از طریــق شــبکه هــای نســل چهــارم ایــن شــرکت موســوم بــه
در بهتریــن حالــت از 30 مگابیــت در ثانیــه فراتــر نمــی رود و مــی تــوان حــدس زد راه انــدازی چنیــن شــبکه 
ــر روی  هــای پرســرعتی چــه تحــول عظیمــی در حــوزه اســتفاده از خدمــات چندرســانه ای و تفریحــی ب

گوشــی هــا و تبلــت هــا بــه وجــود مــی آورد.
در آزمایــش هــای انجــام شــده ســرعت بارگــذاری اطاعــات شــبکه 4G LTE اپراتــور AT&T بــه ۷.۹3 
مگابیت در ثانیه و ســرعت شــبکه مشــابه اپراتور تی –موبایل به 1۲.۲۶ مگابیت در ثانیه رســیده اســت ولی در 
شــبکه هــای نســل پنجــم امــکان افزایــش ایــن ســرعت بــه یــک گیگابیــت در ثانیــه نیــز در شــرایط ایــده 

ــود دارد. آل وج
AT&T  وعــده داده کــه در مــاه هــای آینــده مــی تــوان در آســتین و ایندیاناپلیــس از خدمــات نســل پنجــم 
تلفــن همــراه بهــره بــرد. همچنیــن قــرار اســت آزمایشــگاه هــای جدیــدی بــه همیــن منظــور در فصــل 
بهــار در آســتین ایجــاد شــود و تســت هایــی بــر روی باندهــای فرکانســی ۲۸، 3۹ و ۶ گیگاهرتــز صــورت 
بگیرد.انتظــار مــی رود اســتانداردهای مــورد نیــاز بــرای اســتفاده از خدمــات مخابراتــی نســل پنجم در ســال 

۲01۸ بــه طــور نهایــی تعییــن شــود.
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رویای هارددیسک های ۱۶ ترابایتی 
در سال ۲۰۱۸ محقق می شود

تــا همیــن چنــد ســال پیــش عرضــه هارددیســک هایــی کــه بیــش از یــک ترابایــت ظرفیــت 
داشــته و قیمــت مناســبی داشــته باشــند، یــک رویــا بــود، امــا ســیگیت ایــن رویــا را عملــی کــرده 

اســت. 
ســیگیت ســال گذشــته بــا عرضــه هارددیســک 10 ترابایتــی خبرســاز شــد و حــاال اعــام کــرده 
کــه قصــد دارد در ســال ۲01۸ هارددیســکی بــه بــازار روانــه کنــد کــه 1۶ ترابایــت ظرفیــت برای 

ذخیــره ســازی اطاعــات خواهــد داشــت.
طراحــی ایــن هــارد دیســک هنــوز بــه اتمــام نرســیده و ســیگیت مــی گویــد بــه طــور قطــع ایــن 

فراینــد را تــا ابتــدای ســال ۲01۸ بــه اتمــام مــی رســاند.
ــذا نصــب آن  ــود و ل ــد ب ــتاندارد و 3.5 اینچــی خواه ــا اس ــاد کام ــر ابع ــن هارددیســک از نظ ای
بــر روی رایانــه هــای رومیــزی عــادی بــدون مشــکل خاصــی امــکان پذیــر خواهــد بــود. هــارد 
یــاد شــده از نــوع هاردهــای متعــارف مغناطیســی اســت و بــا هاردهــای پیشــرفته تــر موســوم بــه 

solid state کــه فاقــد صفحــات مغناطیســی هســتند، تفــاوت دارد.
هنــوز مشــخص نیســت ایــن هارددیســک بــا چــه قیمتــی عرضــه مــی شــود، امــا از آنجــا کــه 
هــارد 10 ترابایتــی ســیگیت 535 دالر قیمــت دارد، مــی تــوان حــدس زد کــه مــدل 1۶ ترابایتــی 

ــازار شــود. ایــن هــارد بــه قیمــت حــدود 500 دالر تولیــد و روانــه ب

نسخه اولیه ویندوز 
۱۰ اوایل فروردین بازنشسته می شود

 مایکروســافت اعــام کــرده کــه از ۲۶ مــارس پشــتیبانی از نســخه اصلــی و اولیه وینــدوز 10 
را متوقــف خواهــد کــرد. ایــن نســخه به نســخه 150۷ مشــهور اســت. 

ــاز دارای  ــود و از همــان آغ ــدوز در جــوالی ســال ۲015 عرضــه شــده ب ــن نســخه از وین ای
برخــی آســیب پذیــری هــا و مشــکات بــود کــه بــا اســتفاده از برخــی وصلــه هــای امنیتــی 

برطــرف شــد.
مایکروســافت در مــاه نوامبــر بــه کاربــران هشــدار داده بــود کــه بــه اســتفاده از نســخه 1۶0۷ 
وینــدوز 10 بپردازنــد. البتــه ایــن امــر بــه معنــای از کار افتــادن نســخه 150۷ نیســت و تنهــا 
هشــداری در مــورد عــدم عرضــه وصلــه هــای بــه روزرســان بــرای کاربــران وینــدوز مذکــور 

اســت.
مایکروســافت در تــاش اســت تــا کاربــران نســخه هــای مختلــف ویندوزهــای قدیمــی و 
حتــی نســخه هــای اولیــه وینــدوز 10 را بــه اســتفاده از نســخه هــای جدیدتــر ایــن سیســتم 
عامــل ترغیــب کنــد و بــه همیــن منظــور از تاکتیــک عــدم عرضه وصلــه هــای نرم افــزاری 

بــه روزرســان و بــی توجهــی بــه آســیب پذیــری هــای امنیتــی آنهــا اســتفاده مــی کنــد.

پایان پشتیبانی از جی میل در 
ویندوزهای اکس پی و ویستا

ــل در برخــی نســخه هــای قدیمــی  ــوای جیمی ــد دیگــر از نمایــش محت  گــوگل مــی گوی
سیســتم عامــل وینــدوز پشــتیبانی نخواهــد کــرد. ایــن شــرکت از کاربــران جیمیــل خواســته 

تــا از تــازه تریــن نســخه کــروم اســتفاده کننــد. 
ــدوز تنهــا از نســخه 4۹ مرورگــر  ــن دو نســخه قدیمــی از وین ــر اســاس اعــام گــوگل ای ب
کــروم پشــتیبانی کــرده و قــادر بــه ارائــه خدمــات بــر روی نســخه هــای جدیدتــر مرورگــر 
مذکــور نیســتند. شــرکت مایکروســافت هــم پشــتیبانی از ویندوزهــای یــاد شــده را متوقــف 
کــرده و در صــورت شناســایی آســیب پذیــری هــای امنیتــی بــر روی آنهــا حاضــر بــه عرضه 
ــه  ــف و از جمل ــات مختل ــتفاده از خدم ــر اس ــن ام ــزاری نیســت. همی ــرم اف ــای ن ــه ه وصل

جیمیــل در ویندوزهــای ایکــس پــی و ویســتا را دشــوار مــی ســازد.
پشــتیبانی ویندوزهــای ایکــس پــی و ویســتا از نســخه 4۹ مرورگــر کــروم و نــه نســخه های 
جدیدتــر باعــث مــی شــود تــا رابــط کاربــری جدیــد جیمیــل بــر روی آنهــا بــه درســتی عمل 
نکنــد. تــازه تریــن نســخه مرورگــر کــروم کــه توســط گــوگل عرضه شــده نســخه 55 اســت 
و حــاوی بــه روزرســانی هــای امنیتــی عمــده ای اســت. لــذا گــوگل کاربــران را تشــویق بــه 

مهاجــرت بــه همیــن نســخه از مرورگــر کــروم کــرده اســت.
گــوگل مــی گویــد کاربرانــی کــه از نســخه هــای قدیمــی مرورگــر کروم)قدیمــی تــر از 55( 
اســتفاده مــی کننــد در برابــر حمــات هکــری آســیب پذیــر خواهنــد بــود.  کاربــران نســخه 
هــای قدیمــی تــر کروم هنــوز مــی توانند بــه جیمیــل دسترســی یابنــد، امــا از دســامبر ۲01۷ 

ایــن دسترســی محــدود بــه نســخه ســاده و HTML ایــن خدمــات خواهــد بــود.

کیفیت عکسها   با   زوم کردن
 افزایش می یابد

 اســتفاده از فنــاوری هــوش مصنوعــی توســط گــوگل دســتاورد تــازه ای داشــته و موجب شــده در 
صــورت زوم بــر روی عکــس هایــی کــه کیفیــت باالیــی ندارنــد، بازســازی آنهــا و دســتیابی بــه 

کیفیتــی مطلــوب ممکــن شــود. 
گــوگل موفــق بــه طراحــی نــرم افــزار تــازه ای شــده کــه مــی توانــد تصاویــری دقیــق و دارای 
وضــوح نســبتا بــاال را بــا بررســی عکــس هــای بــی کیفیــت و تــار کــه حاصــل زوم کــردن بــر 

روی عکــس هــای مختلــف هســتند، تولیــد کنــد.
بنابرایــن اگــر ایــن نــرم افــزار تصویــری از یــک عکــس دســته جمعــی بــزرگ را دریافــت کند که 
در آن افــراد زیــادی دیــده مــی شــوند، مــی توانــد بــا زوم کــردن بــر روی چهــره هــر یــک از ایــن 

افــراد تصویــر تــازه و دقیقــی از چهــره آنهــا را تولید کــرده و بــه نمایــش درآورد.
ایــن نــرم افــزار تــا بــدان هوشــمند اســت کــه بــا دریافــت یــک تصویــر بــی کیفیــت و کاما محــو از 
چهــره افــراد بــا تنهــا ۶4 پیکســل قــادر خواهــد بــود تصویــری را از صــورت آنهــا بازســازی کنــد کــه 
اگــر چــه کامــا واضــح نیســت، امــا چهــره اشــخاص را در حــدی قابــل قبــول و قابــل تشــخیص بــه 
نمایــش درمــی آورد. دقــت ایــن روش در مجمــوع در حــد قابــل قبولــی اســت و البتــه هنــوز خطاهایی 
در آن وجــود دارد، امــا گــوگل مــی گویــد در آینــده دقــت آن را بــاز هــم ارتقــا خواهــد داد. یکــی از مهــم 
تریــن کاربردهــای این فناوری شناســایی هویــت مجرمیــن از روی تصاویــری دوربین های مداربســته 

و دیگــر تصاویــری اســت کــه ممکن اســت کیفیــت باالیی نداشــته باشــند.
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واکنش وزیر ارتباطات به قانون مهاجرت ترامپ؛

برای نخبگان ایرانی شاغل
 در آمریکا جا داریم

ــرای همــه  ــت: ب ــد ترامــپ گف ــون جدی ــه قان ــش ب ــاوری اطاعــات در واکن ــر ارتباطــات و فن وزی
ــم.  ــکا جــا داری ــی شــاغل در آمری ــگان ایران نخب

محمــود واعظــی بــا اشــاره به دســتور جدیــد رئیــس جمهــور آمریــکا مبنی بــر قوانیــن جلوگیــری از 
ورود مهاجــران ایرانــی بــه ایــن کشــور تاکیــد کــرد: ایــن موضــوع خســارت جدی بــه کشــور آمریکا 
مــی زنــد و آنچــه کــه در بیانیــه شــرکت هــای بزرگــی ماننــد اپــل، گــوگل و مایکروســافت اســت 
نیــز گویــای ایــن موضــوع اســت؛ چراکــه آنهــا بهتــر مــی فهمنــد کــه بــا ایــن سیاســت بســیاری از 

نخبــگان ایرانــی را از دســت مــی دهنــد.
وی ادامــه داد: هــم اکنــون بســیاری از نخبــگان ایرانــی در ایــن شــرکت هــای مهــم ســمت هــای 
بســیار مهــم داشــته و کار مــی کننــد کــه مــا بــا آغــوش بــاز بــرای ایــن فرزنــدان آب و خــاک جــا 

داریــم و هــم اکنــون نیــز شــاهد افزایــش آمــار مهاجــرت معکــوس بــه ایــران هســتیم.
واعظـی تاکیـد کـرد: دولت، دانشـگاه ها و تمامی شـرکت ها بایـد برای کسـانی که در کشـور آمریکا 
فـارغ التحصیل شـده و کار می کرده اند برای بازگشـت به ایران جا داشـته باشـند. البتـه ما هیچ وقت 
نخواسـته ایـم که جوانـان ایران را مجبور به بازگشـت کنیـم، اما تاکیـد داریم که اینها بایـد محترمانه 

زندگـی کنند و جایگاهشـان در هر جایی که هسـتند حفظ شـود.
وزیــر ارتباطــات افــزود: بایــد فضایــی را بــه وجــود آوریــم کــه ایــن جوانــان عضــو هیــات علمــی 
شــوند، مجــوز شــرکت دانــش بنیــان بگیرنــد و سیاســت های روشــنی بــرای اســتقبال از آنها داشــته 

باشــیم تــا احســاس نکننــد کــه اینجــا بــا مشــکلی مواجــه مــی شــوند.

مــارک گینــی مدیــر شــرکت فنــاوری اســتراوا ســازنده برنامــه 
هــای موبایلــی حفــظ تناســب انــدام بــرای حمایــت از مهاجران 

در برابــر تصمیمــات ترامپ از روشــی خاقانــه و مبتکرانه 
اســتفاده کــرد. 

ــو  ــه پال ــای منطق ــان ه ــیری را در خیاب ــر مس ــن مدی ای
ــه در  ــرد ک ــاب ک ــن انتخ ــرای راه رفت ــا ب ــو کالیفرنی آلت
ــارت  ــورت عب ــه ص ــه ب ــاهده از روی نقش ــورت مش ص
ــی  ــده م ــه خوان ــرای هم ــا آزادی ب Freedom4All ی

ــود. ش
وی بــه جــای ارســال پیــام در توییتــر یــا نــگارش 
یادداشــت بــرای کارکنــان خــود تصمیــم گرفــت حــدود 
ــه ای  ــه گون ــو ب ــای پالوآلت ــان ه ــر را در خیاب 10 کیلومت
طــی کنــد کــه در زمــان مشــاهده از طریــق نقشــه گوگل 

ــود. ــادر ش ــه چشــم متب ــه ب ــرای هم ــارت آزادی ب عب

ــرای مهاجــران  ــن کار ب ــه اســت: ای ــورد گفت ــن م ــی در ای گین
ــه  ــد و ب ــرف کنی ــا را برط ــه آنه ــر علی ــت ب ــت. محدودی اس

روشــنی در مــورد آنچــه کــه باعــث عظمــت آمریــکا می شــود، 
ــد. ــر کنی ــی آزادی فک یعن

ــای  ــرکت ه ــران ش ــیاری از مدی ــر بس ــای اخی در روزه
ــاع  ــدن ورود اتب ــوع ش ــورد ممن ــدی در م ــه تن ــاوری ب فن
هفــت کشــور جهــان از جملــه ایــران بــه آمریــکا موضــع 
ــن  ــازه تری ــد. در ت ــرده ان ــن کار را محکــوم ک ــه و ای گرفت
ــافت،  ــای مایکروس ــرکت ه ــه ش ــن زمین ــول در ای تح
آمــازون و اکســپدیا از ترامــپ بــه همیــن علــت شــکایت 

ــد. ــرده ان ک
کارکنـان برخی شـرکت هـای فنـاوری مانند گـوگل نیز با 
تجمـع و تظاهـرات مخالفـت خـود را بـا تصمیم یاد شـده 
نشـان داده انـد. مدیر عامـل اپل نیز که پـدرش یک مهاجر 
سـوری بـوده گفته اسـت این شـرکت نمی توانسـت بدون 

مهاجـران وجود خارجی داشـته باشـد.

ادامه اعتراضات علیه ترامپ؛

روش خالقانه یک مدیر فناوری برای حمایت از مهاجران در آمریکا

در پی اقدام ترامپ اعالم شد؛

کارمندان مهاجر گوگل سریعتر 
به آمریکا باز گردند

گــوگل در پیامــی از تمــام کارمنــدان  ایرانــی، ســوری، عــراق، ســودانی، ســومالیایی، یمنی 
و لیبیایــی کــه در آمریــکا نیســتند خواســته تا ســریعتر بــه ایــن کشــور بازگردند. 

 ســاندر پیچــای مدیــر ارشــد اجرایــی گــوگل  از اقــدام ترامــپ بــرای عــدم اجــازه ورود بــه 
مهاجــران شــش کشــور مســلمان انتقــاد کرد.

 به گفته او اکنون بیش از 100 کارمند گوگل مشمول این قانون می شود.
پیچــای در یادداشــتی در ایــن بــاره مــی نویســد : مشــاهده تاثیــر ایــن اقــدام بر همــکاران 
مــا بســیار ســخت اســت. مــا دیــدگاه خودمــان دربــاره مهاجــران را بــه طــور واضــح بیــان 

کــرده ایــم و در آینــده نیــز همیــن کار را خواهیــم کــرد.
البتـه در ایـن میان گوگل تنها نیسـت. تعدادی از شـرکت هـای فناوری آمریـکا کارمندانی 
دارنـد کـه مشـمول این قانـون می شـوند.  یادداشـت پیچای نشـان مـی دهد بسـیاری از 
شـرکت هـای فنـاوری دربـاره میـزان آسـیب چنیـن قانونی بـه کسـب و کارشـان نگران 

. هستند
براســاس قانــون ترامــپ شــهروندان مهاجــر ســوری، عــراق، ســودانی، ســومالیایی، یمنی 
و لیبیایــی در کنــار مهاجــران ایرانــی در صــورت خــروج از آمریــکا نمی تواننــد دوبــاره وارد 

ایــن کشــور شــوند.  
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یافتن کودکان گمشده چینی
 با اپلیکیشن موبایل

ســال گذشــته یــک برنامــه موبایــل بــه مقامــات چینــی کمــک کــرد صدهــا کــودک گمشــده را 
بیایــد. 

 خبرگــزاری رســمی چیــن اعــام کــرده وزارت امنیــت عمومــی چیــن ســال گذشــته ۶11 کودک 
گمشــده را یافته اســت.

مقامــات چینــی بــرای یافتــن ایــن کــودکان از برنامــه » Tuanyyuan« یــا »تجدیــد دیــدار« 
ــد.  ــی ش ــته رونمای ــال گذش ــی س ــاه م ــا در م ــی باب ــگ عل ــط هلدین ــه توس ــد ک ــتفاده کردن اس
نیروهــای پلیــس با کمک این اپلیکیشــن  اطاعــات و فعالیت های خود را به اشــتراک مــی گذارند.
 کاربــران نزدیــک محلــی کــه کودکــی گمشــده نوتیفیکیشــن هایــی ماننــد عکــس و اطاعــات 
دقیــق را دریافــت مــی کنند تا به ســرعت بــرای جســتجوی او اقــدام کنند. اگــر کودک پیدا نشــود، 
نوتیفیکیشــن هــای بیشــتر و ســریع تــری بــرای کاربرانــی کــه نزدیــک محل اختفــای او هســتند، 

ارســال مــی شــود.
در نســخه جدیــد اپلیکیشــن کــه در مــاه نوامبــر عرضــه شــد، به وســیله همــکاری بــا برنامــه های 
دیگــر مانند وب ســایت خریــد آناین علی بابا، موتور جســتجوی بایدو، پیام رســان QQ، و تاکســی 
آناین Didi Cuxing  گســتره فعالیت  Tuanyyuan بیشــتر شد.این درحالی است که قاچاق 

کودکان در چین بسیار فراگیری است.

برنامه موبایلی برای شناسایی 
اختالالت ژنتیکی

ــرای شناســایی مشــکات ژنتیکــی  ــل ب ــی اپلیکیشــن موبای ــک اســتارت اپ آمریکای  ی
ســاخته اســت. 

بــا اســتفاده از ایــن اپلیکیشــن موبایــل مــی تــوان از هزینــه کان آزمایش هــای متعــدد برای 
شناسایی مشکات ژنتیکی کاست.

ــاخته  ــتارت اپ FDNA س ــط اس ــام دارد توس ــه ۲Gene Face ن ــل ک ــن موبای اپلیکیش
ــخیص  ــه تش ــورت ب ــایی ص ــزار شناس ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــرکت ب ــن ش ــت. ای ــده اس ش
کلینیکــی هــزاران مشــکل ژنتیکــی از جملــه ســندروم ســوتو )ژیگانتیســم مغــزی(، ســندروم 
کابوکی)اختالــی پیچیــده کــه شــامل رشــد کنــد، ناتوانــی مغــزی و غیــره اســت(، ســندروم 

ــد. ــی کن داون کمــک م
ایــن برنامــه پــس از بــاز شــدن از بیمــار عکس مــی گیــرد. ســپس آن را بــه اطاعــات تبدیل 
مــی کنــد و بــه عبــارت دیگــر ویژگــی هــای صــورت فــرد را بــا ویژگــی هــای صــورت فــرد 

عــادی مــی ســنجد.
در حــال حاضــر اپلیکیشــن برنامــه فقط بــرای دانشــمندان ژنتیــک در دســترس اســت و فقط 

ابــزاری بــرای کمــک بــه شناســایی ســندروم هــای  ژنتیکی بــه کار مــی رود.   

پیــدا کــردن جــای پــارک در شــهرهای بــزرگ همیشــه یــک کابــوس اســت و افــرادی بــا پــارک 
نامناســب خودروهــای خــود ایــن مشــکل را تشــدید مــی کننــد، امــا حــاال یــک برنامــه موبایلــی 

بــرای کاهــش ایــن مشــکل عرضــه شــده اســت. 
 CPM UK Car Park یــک شــرکت تجــاری در انگلیــس موســوم بــه
Management  کــه خدماتــی در ایــن زمینــه ارائــه مــی دهــد قصــد دارد ارائــه 
گــزارش بــه پلیــس در مــورد افــرادی کــه خودروهــای خــود را بــد پــارک مــی کننــد، 

ــد. تســهیل کن
ایـن شـرکت به همیـن منظـور یک برنامـه موبایلـی طراحـی کـرده کـه از طریق آن 
می تـوان برای افـراد متخلـف در این زمینه گـزارش هایی ارسـال کرد تـا پلیس برای 
شناسـایی خودروهـای آنهـا و جریمه شـان اقـدام کنـد. همچنین افـرادی کـه در این 

زمینـه گـزارش هایی ارسـال کنند تـا 10 پونـد پـاداش دریافت مـی کنند.
ــت  ــات مدیری ــه خدم ــه ارائ  CPM UK Car Park Management در زمین
جــای پــارک در شــعب شــرکت هــا و موسســاتی ماننــد مــک دونالــد، تســکو و ان اچ 
اس فعــال اســت و بــرای اعــام تخلفــات خودروهایــی کــه در این شــعب به درســتی 
پــارک نکــرده انــد، تنهــا کافیســت تصویــری از خــودروی متخلــف و شــماره پــاک 

آن از طریــق برنامــه یــاد شــده ارســال شــود.
پــس از ایــن کار عملکــرد راننــده بــه طــور مســتقل بررســی شــده و در صــورت اثبات 
تخلــف جریمــه ای ۶0 پونــدی در انتظــار وی خواهــد بــود. اگــر ایــن جریمــه ظــرف 

مــدت 14 روز پرداخــت نشــود، ایــن رقــم بــه 100 پونــد افزایــش مــی یابــد.

در حــال حاضــر ایــن برنامــه تنهــا توســط صاحبــان کســب و کارهــا و نماینــدگان قانونــی آنهــا 
قابــل اســتفاده خواهــد بــود و مشــخص نیســت آیــا در آینــده عمــوم کاربــران مــی تواننــد از آن 

بهــره بگیرنــد یــا خیــر.

یک برنامه موبایلی برای ادب کردن افرادی که بد پارک می کنند
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ترجمه متون ژاپنی به انگلیسی با 
استفاده از دوربین گوشی ممکن شد

 کاربــران برنامــه ترجمــه گــوگل بــا توجــه به ارتقــای هــوش مصنوعــی برنامــه مذکور مــی توانند 
بــرای ترجمــه متــون از ژاپنــی بــه انگلیســی تنهــا دوربیــن گوشــی را در برابــر متــن مــورد نظــر 

قــرار دهنــد. 
ــذا  ــا برنامــه مذکــور ســازگار کــرده و ل بــه روزرســانی یــاد شــده دوربیــن هــای گوشــی هــا را ب
افــرادی کــه بــا زبان انگلیســی آشــنایی داشــته باشــند در ســفر بــه ژاپــن برای فهــم نوشــته های 
تابلوهــا، متروهــا، مــوزه ها یــا محصــوالت موجــود در مغــازه ها مشــکل زیــادی نخواهند داشــت.
قابلیـت مذکور کـه بـه Word Lens مشـهور شـده فراتـر از خدمات برخـی برنامه های مشـابه 
اسـت کـه بـه کاربـران امکان مـی دهند تـا از متون نوشـته شـده به زبـان ژاپنـی عکـس بگیرند و 
سـپس ترجمه انگلیسـی آنهـا را دریافت کننـد. Word Lens بـرای اجرا تنها نیازمنـد فعال بودن 
برنامـه Google Translate و قـرار دادن دوربیـن در برابر متن ژاپنی اسـت. بـا این کار ترجمه 

انگلیسی بافاصله در برابر چشـمان شما در نمایشگر ظاهر می شود.
مزیــت مهــم دیگــر ایــن خدمــات، دسترســی بــه آن بــه صــورت محلــی و بــدون نیــاز بــه اتصــال 
بــه اینترنــت و حتــی فعــال بــودن ســیم کارت اســت و لــذا بــرای مســافران بســیار کارآمــد خواهــد 

بــود. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه از ایــن طریــق ترجمــه دقیقــی بــرای متــون بلنــد ارائــه نمــی 
شــود و کاربــرد آن تنهــا بــرای ترجمــه متــون کوتاه اســت.

گــوگل ایــن خدمــات را بــرای کاربــران 30 زبــان زنــده دنیــا ارائــه داده و قــرار اســت در آینــده 103 
زبــان تحــت پوشــش خدمــات ترجمــه گــوگل هــم بــا Word Lens ســازگار شــوند.

قلمی که جوهر آن 
تغییر رنگ می دهد 

ــگام  ــه هن ــاخته ک ــی س ــی قلم ــتارت آپ آمریکای ــک اس  ی
اســتفاده رنــگ جوهــر آن تغییــر مــی کنــد. ایــن قلــم بــا الهــام 
از ویژگــی تغییــر رنــگ پوســت آفتــاب پرســت ســاخته شــده 

ــت.  اس
ــل معرفــی  ــام دارد دوســال قب ــن ن ــون پ ــم کــه کاملی ــن قل ای
ــه کار  ــرای فعالیــت هــای هنــری ب شــد. کاملیــون پــن کــه ب

ــد. ــر مــی کن ــگ آن تغیی ــگام اســتفاده رن مــی رود، هن
بــه عنــوان مثــال یــک قلــم کاملیــون بــا جوهــر ســبز هنــگام 
اســتفاده رنــگ آن از ســبز روشــن بــه تیــره تغییــر مــی کنــد. 

اکنــون شــرکت تولیــد کننــده آن قلمــی تولیــد کــرده کــه رنگ 
آن بــه طــور کامــل تغییــر مــی کنــد.

در قلــم کاملیــون تونرهــای بــی رنــگ بــا جوهــر پایــه الــکل 
ترکیــب مــی شــوند  همزمــان بــا اســتفاده از قلــم از نــوک آن 
ــم خــارج مــی شــود. پــس از  ــا رنگــی مای ــی ب جوهــر ترکیب
ــکل  ــا ال ــه ب ــص ک ــر خال ــج جوه ــه تدری ــتفاده ب ــی اس مدت
ترکیــب نشــده از نــوک قلــم خــارج مــی شــود. بــه ایــن ترتیب 

ــر مــی شــود. ــره ت ــگ آن تی رن
امــا قلــم هــای جدیــد کــه رنــگ آن کامــا تغییــر مــی کنــد 
ــگام اســتفاده  ــاوت اســت. هن حــاوی دو مخــزن رنگــی متف
ــد و  ــی رس ــم م ــوک قل ــه ن ــا ب ــر ه ــی از جوه ــگ یک رن
ــده  ــع ش ــا جم ــل در آنج ــه از قب ــر ک ــر دیگ ــگ جوه ــا رن ب
ــگ آن  ــتفاده رن ــگام اس ــه هن ــود. در نتیج ــی ش ــب م ترکی

ــد. ــی کن ــر م تغیی

ــرای  ــی ب ــزات الکتریک ــه دارای تجهی ــرفته ک ــه پیش ــی البس ــمند و برخ ــزار هوش ــتفاده از اب  اس
کنتــرل شــرایط نــوزادان هســتند نــه تنهــا امنیــت آنهــا را افزایــش نمــی دهــد، بلکه ممکن اســت 

ســامت آنهــا را بــه خطــر انــدازد. 
بررســی هــای تــازه ای کــه نتایــج آن توســط دکتــر کریســتوفر بونافید در نشــریه انجمن پزشــکی 
ــد  ــاالت متحــده منتشــر شــده، نشــان مــی دهــد شــواهدی در دســت نیســت کــه ثابــت کن ای
ــد. بلکــه بالعکــس  ــی کن ــوزادان کمــک م ــه نگهــداری ایمــن از ن ــزاری ب ــن اب اســتفاده از چنی
شــواهدی بــه دســت آمــده کــه نشــان مــی دهــد ممکــن اســت نــوزادان بــه همیــن علت آســیب 

ببیننــد.
ــه  ــز ب ــی مــوردی را نی ــی و فشــارهای روحــی ب ــزار مذکــور نگران ــن اســتفاده از اب ــر ای عــاوه ب
والدیــن تحمیــل مــی کنــد و حتــی باعــث مــی شــود کــه آنهــا بــه علــت هشــدارهای بــی مــورد 
دســتگاه هــای مذکــور نوزادانشــان را بــرای انجــام آزمایــش های غیرضــروری بــه مراکــز درمانی 

منتقــل کننــد.
در ســال هــای اخیــر اســتفاده از پوشــیدنی هــای هوشــمند بــرای نــوزادان در برخــی کشــورهای 
ــوزاد،  جهــان متــداول شــده اســت. ایــن نــوع محصــوالت در مــورد شــرایط خــواب نامناســب ن
گرســنگی یــا تنشــگی وی، خیــس شــدن پوشــک یــا احتمــال ابتــا بــه برخــی بیمــاری هــا بــه 

والدیــن هشــدار مــی دهنــد.
دکتــر بونافیــد مــی افزایــد: مــن نگــران هســتم کــه ایــن نــوع ابــزار مراقبتــی غیرضــروری بــر 

ســامت نــوزادان تاثیــر منفــی بگــذارد. زیــرا اکثــر آنهــا از روش ارســال پالــس هــای الکتریکــی 
بــرای کنتــرل ضربــان قلــب نــوزادان و کنترل وضعیــت تنفــس وی و بررســی هرگونه اختــال در 
خــواب آنهــا اســتفاده مــی کننــد و ایــن پالــس هــا کــه از طریــق حســگرهای متعــدد ارســال مــی 

شــوند مــی تواننــد خــود باعــث آســیب دیــدن ســامت نــوزادان شــوند.
عــاوه بــر ایــن داده هــای مذکــور بــه طــور بــی ســیم از طریــق بلوتــوث و بــه روش هــای دیگــر 
بــه گوشــی والدیــن ارســال مــی شــوند کــه ایــن هــم تهدیــدی دیگــر بــرای ســامت نــوزادان 
اســت. در نهایــت بایــد توجــه داشــت کــه تعــداد زیــادی از ایــن ابــزار هنــوز بــه تاییــد مراکــز ذی 

صــاح نرســیده انــد و لــذا والدیــن بایــد در مــورد اســتفاده از آنهــا محتــاط باشــند.

پوشیدنی های هوشمند
 برای نوزادان ضرر دارد
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ساخت رایانه ای که با افراد فلج 
صحبت می کند

محققــان موفــق بــه ابــداع روشــی بــرای برقــراری ارتبــاط بــا بیمارانــی شــده انــد کــه بــه علت 
فلــج شــدید اعضــای بــدن حتــی قــادر بــه تــکان دادن چشــم یــا انگشــتان خود نیســتند. 

آنــان یــک رابــط کاربــری رایانــه ای را طراحــی کــرده انــد کــه ماننــد کاهــی بــر روی ســر 
قــرار مــی گیــرد و از ایــن طریــق مــی تــوان بــا افــراد فلــج و فاقــد تــوان برقــراری هرگونــه 

ارتبــاط، تمــاس برقــرار کــرده و حتــی بــا آنهــا صحبــت کــرد.
البتــه ایــن ابــزار تنهــا بــرای برقــراری ارتبــاط بــا افــرادی قابــل اســتفاده اســت کــه علیرغــم 

فلــج شــدن دارای احساســات بــوده و ذهنشــان نیــز ســالم باشــد.
ایــن رابــط کاربــری رایانــه ای بــر روی چهــار بیمــار کامــا فلــج بــا موفقیــت آزمایش شــده که 
حتــی بــا حــرکات چشــم نیــز نمــی تواننــد مقصــود خــود را بیــان کننــد. محققــان در ایــن رابط 
کاربــری رایانــه ای کــه شــباهت زیــادی بــا کاه شــنا دارد از طیــف مــادون قرمز برای بررســی 
تغییــرات در مــوج هــای الکتریکــی مغــز معلــوالن و همیــن طــور تغییــرات جریــان خــون آنهــا 

اســتفاده کــرده انــد تــا از ایــن طریــق قــادر بــه درک خواســت هــا و نیازهــای آنان باشــند.
ســه بیمــار از چهــار بیمــار یــاد شــده در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا مــی خواهنــد زندگــی 
کننــد، پاســخ مثبــت داده و در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا شــاد هســتند هــم گفتــه انــد: بله. 

از بیمــار چهــارم بــه دلیــل درخواســت والدینــش چنیــن ســوال هایــی پرســیده نشــد.
بــه ایــن افــراد معلــول نحــوه اســتفاده از ایــن رابــط کاربــری رایانــه ای آمــوزش داده شــده و 
ــه ســواالت پرســیده شــده  ــرای پاســخ ب آنهــا مــی داننــد بایــد از بخــش جلویــی مغزشــان ب
اســتفاده کننــد. البتــه ایــن پاســخ هــا فعــا محــدود به بلــه و نخیــر اســت. ایــن اختــراع حاصل 
تاش های Niels Birbaumer دانشــمند ســاکن شــهر ژنو اســت و وی وعده داده که آن را 

در آینــده ارتقــا خواهــد داد.

بازوی رباتیک ۵۰۰ دالری به کمک 
مهندسان می آید

 
بــه تازگــی یــک بــازوی رباتیــک 500 دالری قابــل اتصــال بــه رایانــه هــای شــخصی طراحــی 

و ساخته شده که می تواند پیشبرد بسیاری از امور مهندسی را تسهیل کند. 
ایــن بازوی رباتیک کاما قابل برنامه ریزی اســت و می تواند امور ســاده ای مانند برداشــتن لیوان 

نوشــیدنی از روی میز و دادن آن به کاربر تا امور پیچیده تری را ســازماندهی کند.
بــازوی رباتیــک یــاد شــده uArm Swift نام داشــته و ســاخت شــرکت uFactory اســت. 
بــرای ســاخت ایــن بــازوی رباتیــک 300 هــزار دالر بودجــه از شــرکت Indiegogo دریافت 
شــده اســت. بــازوی یــاد شــده در دو قالــب اســتاندارد و حرفــه ای طراحی شــده و کامــا متن باز 

و قابــل کدنویســی اســت.
کنتــرل ایــن بــازوی رباتیــک هــم از طریــق نــرم افــزار تلفــن همــراه و هــم بــا اســتفاده از نــرم 
افــزار قابــل نصــب بــر روی رایانــه هــای شــخصی ممکــن اســت. ایــن بــازوی رباتیــک بــرای 
انجــام امــور دیگــری همچــون شناســایی چهــره، نصــب پنکــه و گرفتــن آن در برابــر صــورت 
کاربــر بــرای خنــک کــردن وی، نقاشــی و رســم فنــی، حکاکــی بــا لیــزر، لحیــم کاری و انجــام 

برخــی امــور فنــی دیگــر قابــل اســتفاده اســت.
قیمــت دو مــدل ایــن بــازوی ربایتــک 4۸۹ و ۸4۲ دالر خواهــد بــود و دقــت آن بــرای انجــام 
ــه منظــور درک حــرکات  ــه نصــب حســگرهای متعــدد ب ــا توجــه ب امــور فنــی و مهندســی ب

ــه باالســت. انســان و امــور محول

ــه  ــتید ک ــی هس ــراد تنبل ــته از اف ــزء آن دس ــم ج ــما ه ــر ش اگ
ــپ  ــه تای ــر ب ــی حاض ــام کاری حت ــان انج ــدور فرم ــرای ص ب
کــردن و حــرف زدن هــم نیســتید بــه زودی مــی توانیــد ایــن 

ــد.  ــام دهی ــان انج ــا ذهنت یکـی از مهندسـان شـرکت نتفلیکـس کـه خدمـات مشـاهده کار را ب
وب  در  را  درخواسـتی  سـریال  و  فیلـم 
ارائـه مـی دهـد، سـربندی اختـراع کرده 
که بـه کاربـران امـکان می دهـد صدور 
فرمان مشـاهده فیلـم ها و سـریال های 
مدنظرشـان را تنهـا با فکر کـردن به این 

موضـوع انجـام دهند.
اختــراع ایــن ســربند حاصــل اختصــاص 
یــک روز بــه پیشــبرد ایــده هــای 
شــخصی و جــذاب کارمنــدان ایــن 
شــرکت اســت کــه بــه هــک دی 
ــتفاده  ــرای اس ــت. ب ــده اس ــهور ش مش
از ایــن ســربند تنهــا بایــد آن را بــه 
ســرتان ببندیــد و فقــط بــا فکــر کــردن 

نتفلیکــس را کنتــرل کنیــد و بــه آن فرمــان بدهیــد.
ــرای صــدور  ــوج هــای الکترونســفالوگرافی ب ــد از م ــن هدبن ای
ــوط  ــده مرب ــاد ش ــای ی ــوج ه ــد. م ــی کن ــتفاده م ــن اس فرامی
بــه فعالیــت الکتریکــی مغــز انســان هســتند و از طریــق آنهــا 
ــری  ــل پیگی ــده و قاب ــط ش ــت و ضب ــی ثب ــت ذهن ــر فعالی ه
خواهــد بــود. بنابرایــن ایــن ســربند مــی توانــد فعالیــت ذهنــی 

ــد. ــز را درک کن ــی مغ الکتریک
ــه  ــد ب ــی توانن ــده م ــاد ش ــربند ی ــرزدن س ــه س ــا ب ــران ب کارب
بخــش هــای مختلــف منــوی برنامــه اســتفاده از نتفلیکس ســر 
بزننــد و تنهــا بــا فکــر کــردن بــه اجــرای یــک فیلــم یا ســریال 

خــاص اجــرا و پخــش آن را آغــاز کننــد.
ــوز  ــت و هن ــی اس ــه آزمایش ــا در مرحل ــده فع ــاد ش ــربند ی س
مشــخص نیســت چــه زمانــی عمــوم کاربــران نتفلیکــس مــی 

ــد. ــد از آن اســتفاده کنن توانن

سربند فرمان دادن برای افراد تنبل از راه رسید
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برنامــه گــپ تلفــن همــراه تلگــرام بــا سیســتم عامــل اندرویــد ویــر۲ ســازگار شــده و از ایــن پس 
مــی تــوان آن را بــر روی ســاعت هــای هوشــمند هــم نصــب کــرد. 

ــه  ــر ۲ از برنام ــد وی ــد از اعــام پشــتیبانی اندروی ــه کوتاهــی بع ــه فاصل ــه ب ــن برنام طراحــان ای
هــای مختلــف نــرم افــزاری، نســخه ای از آن را عرضــه کردنــد کــه بــا ســاعت هــای هوشــمند 

ســازگاری داشــته باشــد.
عاقمنــدان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه فروشــگاه گــوگل پلی بــدون پرداخــت هزینــه، برنامــه یاد 
شــده را بارگــذاری و نصــب کننــد. دسترســی بــه ســوابق گفتگوهــا و پاســخ ســریع بــه پیــام های 

ارســالی بــه صــورت متنــی و صوتــی در ایــن نســخه از تلگــرام هــم ممکن اســت.
همچنیــن در ایــن نســخه از تلگــرام مــی تــوان از انــواع شــکلک و برچســب بــرای پاســخگویی 
اســتفاده کــرد و کاربــران مــی تواننــد بــه طــور مســتقیم و از داخــل محیط ســاعت گــروه هایــی را 

بــرای گفتگــو ایجــاد کننــد.
تمامـی کاربرانـی که از سیسـتم عامل اندرویـد ویر ۲ بر روی سـاعت های هوشـمند خود اسـتفاده 

مـی کننـد، می تواننـد این نسـخه از برنامه تلگـرام را بـر روی سـاعت های خود نصـب کنند.

در ایــن نســخه از تلگــرام مــی تــوان از برخــی تــم هــا یــا پوســته هــا هــم بــرای جــذاب تر شــدن 
چهــره برنامــه اســتفاده کــرد، هــر چنــد تعــداد آنهــا محــدود اســت. بایــد منتظــر مانــد و دیــد تــا 

چــه حــد از ایــن نســخه تلگــرام اســتقبال خواهــد شــد.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

سازگار شدن تلگرام با ساعت های هوشمند

مجهز شدن واتس اپ به سیستم 
تایید هویت دومرحله ای

ــران  مدیــران واتــس اپ سیســتم تاییــد هویــت دومرحلــه ای را در دســترس تمامــی کارب
خــود قــرار دادنــد تــا امنیــت و حریــم شــخصی آنهــا محفــوظ باقــی بمانــد. 

کاربــران بــا فعــال شــدن ایــن قابلیــت مــی تواننــد یــک کــد عبــور شــش رقمــی را بــرای 
حســاب کاربــری خــود در نظــر بگیرنــد و ثبــت آن را بــرای فعــال شــدن برنامــه بــر روی 

گوشــی اجبــاری نماینــد.
پیــش از ایــن چنیــن قابلیتــی در برخــی برنامــه هــای پیــام رســان دیگــر ماننــد تلگــرام 
ــا هکرهــا امــکان ســرقت اطاعــات شــخصی  ــود ت ــران قــرار گرفتــه ب در دســترس کارب

ــد. ــدا نکنن ــران را پی کارب
ــی  ــرای بازیاب ــد در صــورت تمایــل یــک آدرس ایمیــل را ب ــران همچنیــن مــی توانن کارب

ــاری اســت. ــد، امــا ایــن امــر اختی ــری واتــس اپ خــود در نظــر بگیرن حســاب کارب
در ایــن صــورت اگــر کاربــری کدشــش رقمــی عبــور خــود را فرامــوش کنــد، لینکــی برای 
وی ایمیــل خواهــد شــد کــه غیرفعــال کــردن سیســتم تاییــد هویــت دو مرحلــه ای و ورود 
آســان بــه حســاب کاربــری را ممکــن مــی کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه واتــس اپ خواســتار 
تاییــد ایــن آدرس ایمیــل توســط کاربــران نمــی شــود، در صــورت اشــتباه وارد کــردن آن 

لینــک مذکــور بــه دســت آنــان نخواهــد رســید.
ــل  ــور در فواص ــی عب ــش رقم ــد ش ــردن ک ــوش ک ــری از فرام ــرای جلوگی ــس اپ ب وات

ــد. ــی کن ــوال م ــران س ــورد آن از کارب ــی در م مختلف
ــرار  ــران ق ــه طــور آزمایشــی در دســترس برخــی کارب ــر ب ــاد شــده از مــاه نوامب قابلیــت ی
ــد از آن  ــر واتــس اپ مــی توانن ــارد کارب ــون تمامــی 1.۲ میلی ــا از هــم اکن ــود. ام ــه ب گرفت

ــد. اســتفاده کنن
ــه  ــا setting، گزین ــات ی ــد از بخــش تنطیم ــات بای ــن خدم ــتفاده از ای ــرای اس ــر ب کارب
ــت  ــری و ســپس Two-step verification و در نهای ــا حســاب کارب Account ی

ــد. ــاب کن Enable را انتخ

۶۷ درصد از جرایم موجود کشور در 
فضای مجازی است

ــانه های  ــات رس ــاوری اطاع ــز فن ــس مرک رئی
دیجیتــال وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، 
گفــت: ۶۷درصــد جرایــم ثبــت شــده در ســال۹5 
مرتبــط بــا فضــای مجــازی هســتند کــه ایــن امر 

ــرد.  ــرار گی ــواده هــا ق ــد مــد نظــر خان بای
ــا ارائــه گزارشــی از آخریــن  مرتضــی موســویان ب
ــال،  ــانه ای و دیجیت ــم رس ــرل جرای ــرایط کنت ش
ابــراز داشــت: بیشــترین حجــم جرایــم رخ داده در 
فضــای مجــازی مرتبــط بــا کانال هــای اجتماعــی 
هســتند لــذا وزارت ارشــاد در دولــت یازدهــم 
بخــش اعظمــی از تاکیــدات خــود را بــرای مقابلــه 

ــا ایــن منظــور بــه کار بســته اســت. ب
وی بــا بیــان اینکــه کارشناســان خبــره بــه دنبــال ایجــاد فضــای ســالم و مفیــد در عرصــه فضــای 
مجــازی هســتند، افــزود: وزارت ارشــاد دغدغــه خانــواده هــا را بــرای فعالیــت رســانه هــای مجــازی 
در خانــه هایشــان مــی شناســد و بــرای رفــع آنهــا تمــام تــاش خــود را بــه کار مــی بنــدد کــه از 
جملــه آنهــا ســاماندهی فعالیــت هــای مجــازی اســت کــه بــرای ایــن امــر تــا کنــون چهــار هــزار و 
۷00کانــال بــرای ثبــت مجــوز از وزارتخانــه درخواســت داده انــد که صاحیتشــان در دســت بررســی 

اســت.
رئیــس مرکــز رســانه هــای دیجیتــال وزارت ارشــاد بــا بیــان اینکــه ثبــت نــام کانــال هــای مجازی 
در ســامانه ســاماندهی فعالیــت شــبکه هــای مجــازی وزارت ارشــاد بــه معنــای داشــتن مجــوز برای 
محتــوای ایــن کانــال هــا نیســتند، ابــراز داشــت: محتــوای ایــن کانــال هــا بایــد مــورد بررســی و 

ســاماندهی قــرار گیرنــد.
موســویان بــا بیــان اینکــه ثبــت کانــال در فضــای مجــازی محاســن ویــژه ای بــرای صاحبــان آنهــا 
ــال  ــا ثبــت کان ــر نظــام منــد شــدن فعالیــت هــا در فضــای مجــازی، ب نیــز دارد، گفــت: عــاوه ب
شــاهد ارائــه مجــوز فعالیــت از ســوی وزارت ارشــاد بــه افــراد حقیقــی و حقوقــی هســتیم کــه ایــن 

امــر مــی توانــد در راســتای اشــتغال زایــی حــوزه مجــازی تاثیــر بســزایی داشــته باشــد.
ــاد  ــامانه وزارت ارش ــای مجــازی در س ــال ه ــت کان ــن ثب ــر محاس ــی را از دیگ ــت مالیات وی معافی
دانســت و افــزود: کانــال هــای اجتماعــی در صــورت ثبــت و ارائــه مجــوز از ســوی وزارت ارشــاد می 
تواننــد مشــمول قانــون فعالیت هــای فرهنگی شــوند کــه این امــر معافیــت از مالیــات را در پــی دارد 
همچنیــن مــی تواننــد عــاوه بــر ایــن معافیــت، از تســهیات ویــژه تولیــدات محتواهــای فرهنگی 

نیــز بهــره منــد شــوند.
ــازی در  ــای مج ــال ه ــام کان ــت ن ــرط ثب ــاد ش ــال وزارت ارش ــای دیجیت ــانه ه ــز رس ــس مرک رئی
ســامانه ارشــاد اســامی را داشــتن حداقــل پنــج هــزار نفــر عضــو، عدم عنــاد بــا جمهوری اســامی 
ایــران و دیــن مبیــن اســام و ... دانســت و ابــراز داشــت: بایــد محتــوای تمــام کانــال هــای ثبــت 
نــام شــده بررســی شــود تــا در نهایــت آمــار قطعــی تعــداد کانــال هــای مجــازی مــورد تائیــد وزارت 

ارشــاد مشــخص شــود.
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هـــوا و فضـا

ســرمایه گذاری در فضــا، توانایــی ســودآوری بســیار باالیــی را 
در درازمــدت و کوتــاه مــدت بــرای کشــورها بــه دنبــال دارد 
و بــه همیــن دلیــل اســت کــه نــه تنهــا کشــورهای ثروتمنــد و 
توســعه یافتــه، بلکــه کشــورهای درحال توســعه نیــز بــا هــدف 
بهبــود اوضــاع اقتصــادی خــود، در فضــا ســرمایه گذاری کــرده 
و نتایــج بســیار مطلوبــی نیــز گرفته انــد. در همین حال در کشور ما 
نیز برنامه ریزیهای بلند مدت برای ساخت و پرتاب ماهواره های سنجش از 

دور و مخابراتی با همین هدف دنبال می شود.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

دســتیابی بــه ۲ ماهــواره بومــی مخابراتــی و ســنجش از دور که 
کنتــرل 100 درصــدی آن در خــاک کشــور توســط دانشــمندان 
فضایــی ایرانــی صــورت گیــرد، ســهم پررنــگ فنــاوری فضایی 

را در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی اثبــات مــی کند. 
نقــش پررنــگ فنــاوری فضایــی در توســعه اقتصــادی کشــور با 
توجــه بــه کاربردهایــی کــه مــی توانــد در زندگــی مردم داشــته 
باشــد، ســبب شــده تــا ایــن فنــاوری بــه صــورت هوشــمندانه 
ــتهای  ــق بخشــی از سیاس ــرای تحق ــادی ب ــوان نم ــه عن ای ب
ــن  ــداف ای ــای اه ــود. برمبن ــده ش ــی دی ــاد مقاومت ــی اقتص کل
ــه ۲ ماهــواره بومــی  ــران ب ــر دســتیابی ای سیاســتهای کان، ب
ــی(  ــواره مخابرات ــنجش از راه دور و ماه ــواره س ــاخت ماه )س

ــد شــده اســت. تاکی
آمارهــا نشــان می دهنــد کــه ســرمایه گذاری در فضــا، توانایــی 
ســودآوری بســیار باالیــی را در درازمــدت و کوتــاه مــدت بــرای 
ــه  ــه ن ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــال دارد و ب ــه دنب ــورها ب کش
تنهــا کشــورهای ثروتمنــد و توســعه یافتــه، بلکــه کشــورهای 
ــود اوضــاع اقتصــادی خــود،  ــا هــدف بهب ــز ب درحال توســعه نی
ــز  ــی نی ــیار مطلوب ــج بس ــرده و نتای ــرمایه گذاری ک ــا س در فض

گرفته انــد.
همزمــان بــا 14 بهمــن مــاه روز دســتیابی ایــران بــه فنــاوری 
ــرای  ــای آن ب ــی و کاربرده ــاوری فضای ــش فن ــی، نق فضای
ــرار  ــورد بررســی ق ــد در فضــا م ــده ای توانمن ــه آین ــیدن ب رس
گرفتــه اســت.  حمایــت از توســعه و بومــی ســازی ایــن 
ــی  ــگان فضای ــاوری و چگونگــی تــاش دانشــمندان و نخب فن
در پیشــرفت ایــن فنــاوری و ترویــج کاربــرد فنــاوری فضایی در 
بهبــود زندگــی مــردم، از جملــه موضوعاتــی اســت کــه در ایــن 

ــت. ــده اس ــه ش ــه آن پرداخت ــزارش ب گ

تصویر فناوری فضایی در اقتصاد مقاومتی
ــا پرتــاب  روز ملــی فنــاوری فضایــی روزی اســت کــه ایــران ب
ــه  ــال 13۸۷ ب ــن س ــد در 14 بهم ــواره امی ــز ماه ــت آمی موفقی
کشــورهای دارای توانایــی پرتــاب ماهــواره پیوســت. با گذشــت 
ــرای  ــز، تــاش کشــور ب ــه موفقیــت آمی ۸ ســال از ایــن تجرب
دســت یابی بــه ابعــاد دیگــر صنعــت فضایــی و کاهــش 
ــوج  ــف، مضاعــف شــد و م ــه کشــورهای مختل وابســتگی ها ب
حاصــل از رشــد فنــاوری فضایــی در سراســر کشــور گســترش 
یافــت تــا درنهایت ســبب رشــد اقتصــادی در کل کشــور  شــود. 
ــل  ــوان عام ــروزه به عن ــی ام ــاوری فضای ــه فن ــی ک از آنجای
بهبــود وضــع اقتصــادی، رشــد و افزایــش توانمنــدی بســیاری 
از بخش هــا از جملــه حمل ونقــل، بانکــداری، ارتباطــات و 
ــناخته  ــرژی ش ــاورزی و ان ــامت، کش ــت، س ــات اینترن خدم
ــرفت های  ــرای پیش ــعه ب ــال  توس ــورهای درح ــود، کش می ش
ــای  ــه ای از ابزاره ــور قابل ماحظ ــادی به ط ــی و اقتص اجتماع

ــد. ــره می گیرن ــاوری به ــن فن ای
در کشــورهای توســعه یافتــه، شــرکت های ســازنده تجهیــزات 
ــه  ــی ب ــات فضای ــده خدم ــه کنن ــرکت های ارائ ــی و ش فضای
لحــاظ توانایــی مالــی در ســطور ابتدایــی جــدول شــرکت های 
صنعتــی و خدماتــی مختلــف قــرار گرفته انــد و طبــق اخبــاری 
که منتشــر شــده اســت، در ســال ۲014 کل ســود بازگشــتی در 
صنعــت فضایــی جهــان بیشــتر از 15 برابــر میــزان ســرمایه ای 

بــوده کــه در ایــن زمینــه صــرف شــده اســت.
ــران نیــز در ســالی کــه »ســال اقتصــاد مقاومتــی؛ اقــدام  در ای
و عمــل« نــام گرفتــه اســت، برنامــه ریــزی و ســرمایه گــذاری 
بــرای رســیدن بــه بلــوغ صنعــت فضایــی صــورت گرفتــه تــا 
ــر آن در ایجــاد اقتصــاد فضایــی،  در نهایــت شــاهد نقــش موث
ــش  ــور بخ ــا حض ــره وری ب ــتغال و به ــی، اش ــاد کارآفرین ایج
خصوصــی و بکارگیــری کاربردهــای فنــاوری فضایــی در 

ــیم. ــردم باش ــی م زندگ

بررســی هــا نشــان می دهــد کــه دیــدگاه اقتصــادی در مســائل 
فضایــی بــرای کشــورهای در حــال توســعه دیدگاهــی بلندمدت 
اســت و ایــن کشــورها به ایــن موضــوع واقف هســتند کــه ورود 
ــاه مــدت  ــاوری فضایــی، در کوت ــه بومــی ســازی فن ــه صحن ب
توجیــه اقتصــادی نــدارد و تــا زمانــی کــه ایــن فنــاوری بــه حــد 
ــا  ــول ی ــه محص ــی ارائ ــد، توانای ــیده باش ــد نرس ــی از رش معین
ــن  ــوغ ای ــا بل ــل ت ــن دلی ــه همی خدمــات را نخواهــد داشــت. ب
ــد  ــی دهن ــام م ــذاری الزم را انج ــرمایه گ ــا س ــت، دولته صنع
ــزوده ایجــاد شــود،  ــوغ، ارزش اف ــن بل ــی ای ــه در پ ــی ک و زمان
فعــاالن ایــن صنعــت و بخــش خصوصــی مــی تواننــد وارد بازار 

کار شــوند.

ــرمایه  ــا س ــورها روی فض ــیاری از کش ــد بس مانن
ــم ــذاری کردی گ

گفتــه مــی شــود کــه در طــول دهــه گذشــته، اقتصــاد جهانــی 
ــش از 100 درصــد رشــد داشــته اســت و برآوردهــای  فضــا بی
ســال ۲014 میــادی نشــان مــی دهــد کــه فنــاوری فضایــی 
ــه  ــا 10 درصــد، ب ــرخ رشــد ســالیانه حــدود ۷ ت ــن ن ــا میانگی ب
ــا  ــی ب ــارت جهان ــاد و تج ــم اقتص ــای مه ــی از بخش ه یک

ــت. ــده اس ــل ش ــان تبدی ــد در جه ــرخ رش ــریع ترین ن س
گـردش مالـی صنعـت فضایـی جهـان در سـال ۲014 بیـش از 
330 میلیـارد دالر بـوده کـه از ایـن مقـدار 3۹ درصـد مربوط به 
محصـوالت تجـاری فضایـی و خدمـات، نزدیک بـه 3۷ درصد 
مربـوط به زیرسـاخت های تجـاری فضایی و صنایع پشـتیبان و 

۲4 درصـد هـم مربـوط بـه بودجه هـای دولتی اسـت.
ــه  ــات ک ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــی وزی ــود واعظ محم
ــل  ــران را در ذی ــی ای ــازمان فضای ــت س ــال اس ــدود 3 س ح
وزارتخانــه خــود دارد، بــا اشــاره بــه برنامــه هــای مدنظــر بــرای 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در حوزه فضــا با تکیــه بــر فناوریهای 
فضایــی بومــی مــی گویــد: مــن معتقــدم کــه مــا بعــد از انقاب 
ــه  ــم و همانطــور ک ــی داشــته ای ــات خوب در حــوزه فضــا اقدام
ــرمایه  ــا س ــان روی فض ــرفته جه ــورهای پیش ــیاری از کش بس

ــد، مــا هــم ســرمایه گــذاری کــرده ایــم. گــذاری کــرده ان
وی مــی افزایــد: در ســال ۹5 و نیــز در ســال ۹۶ بودجــه 
مناســبی بــرای تحقیــق و توســعه و داشــتن ۲ ماهــواره بومــی 
درنظــر گرفتــه شــده اســت. بــرای ســال ۹5 حــدود 500 میلیارد 
تومــان بودجــه بــه فنــاوری فضایــی اختصــاص داده شــده کــه 
تمــام ردیــف هــای آن تاکنــون اســتفاده شــده اســت. در همین 

حــال پیشــنهاد مــا بــرای بودجــه ســال ۹۶ نیــز مبلغــی بیــش از 
بودجــه ســال ۹5 اســت.

ــخیر  ــا را تس ــم فض ــم بگویی ــی توانی ــر روز نم ه
ــم ــرده ای ک

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــی ک ــه اقدامات ــاره ب ــا اش ــی ب واعظ
ــی  ــاوری فضای ــوزه فن ــی در ح ــاد مقاومت ــتهای اقتص سیاس
تعریــف شــده اســت، مــی گویــد: فنــاوری فضایــی کار علمــی 
اســت و کار تبلیغاتــی نیســت کــه بخواهیــم هــر روز بگوییــم ما 
فضــا را مــی خواهیــم تســخیر کنیــم. طبــق پیــش بینــی هــا و 
ــه ششــم  ــان برنام ــا پای ــده، ت ــام ش ــای انج ــزی ه ــه ری برنام
توســعه، خودمــان مــی توانیــم یــک ماهــواره سنجشــی بومــی 
ــیم.  ــته باش ــان داش ــردن نیازهایم ــرای برطــرف ک ــی ب عملیات
همچنیــن بــرای داشــتن ماهــواره بومــی مخابراتــی عملیاتــی 
ــم. ــرده ای ــد کشــور شــروع ک ــا چن ــرات را ب ــی مذاک ــه تازگ ب

ــی  ــواره تحقیقات ــه ماه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــات ب ــر ارتباط وزی
ناهیــد 1 را ســال آینــده پرتــاب خواهیــم کــرد و پــس از پرتــاب 
ــی دقیقــی از وضعیــت توانمــان در حــوزه  ــن ماهــواره، ارزیاب ای
فنــاوری فضایــی خواهیــم داشــت، همــکاری بــا پژوهشــگاهها 
ــوان  ــروری عن ــی را ض ــاوری فضای ــوزه فن ــگاهها در ح و دانش
کــرده و ادامــه مــی دهــد: برنامــه بلندمــدت ایــران در توســعه 
ــای  ــواره ه ــتن ماه ــش، داش ــن بخ ــی در ای ــاد مقاومت اقتص
ــه  ــم ک ــاز داری ــا نی ــی اســت. م ــی سنجشــی و مخابرات عملیات
هــم ماهــواره سنجشــی بومــی و هــم ماهــواره مخابراتــی بومی 
داشــته باشــیم. چــرا کــه تجربیــات ۸ ســال گذشــته نیــز نشــان 
مــی دهــد کــه نمــی توانیــم محتــاج دیگــران باشــیم و بــه آنها 
ــیم  ــی برس ــه جای ــاوری ب ــر فن ــد از نظ ــه بای ــم. بلک ــکا کنی ات
کــه نیازمندیهــای سنجشــی خــود را از طریــق ماهــواره هــای 

ــم. ــن کنی ســنجش از دور، تامی
ــا تاکیــد براینکــه هــم اکنــون بســیاری از ســازمانها  واعظــی ب
ــط  ــه وزارت کشــاورزی، ســازمان محی ــه هــا از جمل و وزارتخان
ــاوری  ــات فن ــد امکان ــت و گاز، نیازمن ــرکتهای نف ــت و ش زیس
سنجشــی هســتند، اضافــه مــی کنــد: مــا بایــد ایــن فناوریهــا 

ــان در کشــور داشــته باشــیم. ــت خودم ــا مدیری را ب

ــش  ــد بخ ــوددهی برس ــه س ــی ب ــاوری فضای فن
ــود ــی ش ــی وارد م خصوص

وزیــر ارتباطــات در مــورد حضــور بخــش خصوصــی در عرصــه 

فناوری فضایی 
سودآورترین فعالیت 

اقتصادی می شود
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ــوا و فضــا هـــ

فنــاوری فضایــی درجهــت کاربــردی تــر شــدن ایــن فنــاوری، 
ــذاری در حــوزه فضــا،  ــه ســرمایه گ ــی ک ــد: از آنجای ــی گوی م
نیازمنــد ســرمایه بســیاری اســت، تاکنــون بخــش خصوصــی 
ــه  ــدارد ک ــود ن ــی وج ــرکت خصوص ــده و ش ــن کار نش وارد ای
ــذاری  ــرمایه گ ــی س ــواره آزمایش ــاخت ماه ــرای س ــد ب بخواه
ــه  ــاوری ب ــن فن ــه ای ــی ک ــا زمان ــل ت ــن دلی ــه همی ــد. ب کن
ســوددهی نرســیده بخــش خصوصــی وارد ایــن کار نمی شــود. 
امــا ممکــن اســت زمانــی کــه تمــام تکنولــوژی آمــاده اســتفاده 
ــذار  ــرمایه گ ــک س ــوان ی ــه عن ــی ب ــش خصوص ــد، بخ ش
ــوزه  ــن ح ــد و در ای ــداری کن ــوژی را خری ــن تکنول ــد ای بخواه

ــد. ــذاری کن ســرمایه گ
واعظــی بــا تاکیــد براینکــه فعالیتهــای فضایــی در ابتــدا بــا پول 
دولتهــا در دانشــگاهها و پژوهشــگاهها شــکل مــی گیــرد، ادامه 
مــی دهــد: در برخــی کشــورها، ماهــواره ها توســط ســازمانهای 
ــز  ــران نی ــود. در ای ــی ش ــاخته م ــاع س ــا وزارت دف ــط ب مرتب
بخــش خصوصــی بــه آن معنــا کــه بخواهــد ســرمایه گــذاری 
ــت از دانشــگاهها و  ــال حمای ــا در ح ــا م ــدارد ام ــود ن ــد وج کن
پژوهشــگاههای فضایــی بــرای ســاخت و یــا پرتــاب ماهــواره 
هســتیم کــه البتــه ایــن مراکــز تمــام فعالیتهــا را یکجــا متمرکز 
ــاده  ــرای آم ــی ب ــرکتهای خصوص ــام ش ــواع و اقس ــرده و ان نک
ســازی جانبــی پــروژه هــای فضایــی فعالیــت خواهنــد کــرد.

ــی  ــاد ریاضت ــا، اقتص ــی در فض ــاد مقاومت  اقتص
ــت نیس

ــران  ــی ای ــازمان فضای ــاون س ــدر، مع ــون ص ــد همای محم
ــاد  ــر اقتص ــی ب ــی مبتن ــاد فضای ــعه اقتص ــورد توس ــز در م نی
ــاوری بومــی 100 درصــد در  ــد: توســعه فن مقاومتــی مــی گوی
جهــت تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی و فرمایشــات رهبری 
اســت. امــا بایــد توجــه داشــت کــه اقتصــاد مقاومتــی اقتصــاد 
ریاضتــی نیســت. اقتصــاد ریاضتــی آن اســت کــه مــا در را بــه 
ــا را در  ــه کاره ــا هم ــه م ــم ک ــم و بگویی ــان ببندی روی خودم
داخــل خودمــان انجــام مــی دهیــم، امــا در اقتصــاد مقاومتــی 
از تمــام فرصتهــا و امکانــات و ارتباطــات بیــن المللــی اســتفاده 
مــی کنیــم کــه بتوانیــم توانمنــدی داخلــی را در کوتــاه تریــن 

ــم. ــا دهی فرصــت ارتق
وی بــا بیــان اینکــه همــه کارهــا را نمــی شــود در داخل کشــور 
انجــام داد، معتقــد اســت کــه بایــد از تکنولــوژی در جهــت ارتقا 

دانــش فنــی داخــل اســتفاده کنیم.
ــرمایه  ــه س ــد براینک ــا تاکی ــران ب ــی ای ــازمان فضای ــاون س مع

ــه  ــرار دارد و ب ــک ق ــر و ریس ــا در خط ــش فض ــذاری در بخ گ
همیــن دلیــل دولتهــا بــه دنبال انجــام ایــن امــور می رونــد، می 
گویــد: شــرکتهایی کــه تــوان تولیــد یــک محصــول فضایــی را 
ــت هســتند و از  ــت دول ــورد حمای ــه شــدت م ــته باشــند ب داش
آنهــا اســتقبال مــی شــود. هــم اکنــون شــرکتهای داخلــی کــه 
تحــت عنــوان شــرکتهای دانــش بنیــان در حــوزه فضــا در حال 
ــس  ــاوری رئی ــی فن ــت علم ــوی معاون ــتند از س ــت هس فعالی
جمهــو مــورد حمایــت قــرار مــی گیرنــد و اگــر محصولــی تولید 
کننــد، اعتبــارات الزم در اختیارشــان قــرار خواهــد گرفــت، بــه 

شــرط آنکــه، آن محصــول خریــدار داشــته باشــد.

ــران در  ــه ای ــق ب ــی متعل ــی عملیات ــواره بوم ماه
ــیند ــی نش ــدار م م

صــدر مــی گویــد: سیاســت مجموعــه فضایــی کشــور 
ــازی را  ــی س ــای بوم ــروژه ه ــری پ ــک س ــه ی ــت ک ــن اس ای
ــا در اختیــار گرفتــن دو ماهــواره اجرایــی کنــد کــه  همزمــان ب
ایــن ماهــواره هــا ماموریــت تامیــن نیازهــا را تــا فعــال شــدن 
پــروژه هــای داخلــی و ســرانجام گرفتــن آنهــا برعهــده خواهند 
داشــت. برایــن اســاس هــم اکنــون ماهــواره سنجشــی بومــی 
بــرای کشــور خریــداری شــده و کار آن روبــه اتمــام اســت و تــا 
3 ســال دیگــر مــا شــاهد ماهــواره بومــی عملیاتــی بــا فنــاوری 

ــود . ــم ب ــران خواهی ــه ای ــق ب ســنجش از دور، کامــا متعل
ــی  ــواره بوم ــورد ماه ــران در م ــی ای ــازمان فضای ــاون س مع
ــدف  ــن ه ــرای ای ــد: ب ــی افزای ــز م ــی نی ــی عملیات مخابرات
ــن  ــال ای ــه دنب ــا ب ــه زحمــت کشــیده شــده و م سالهاســت ک
ــی  ــی عملیات ــواره مخابرات ــام، ماه ــد از برج ــه بع ــتیم ک هس
متعلــق بــه ایــران کــه 100 درصــد کنتــرل آن کامــا از خــاک 
ــیم.  ــته باش ــم داش ــد را بتوانی ــران، باش ــامی ای ــوری اس جمه
ــه شــرکتها و  ــا هم ــادی ب ــی زی ــرات خیل ــه مذاک ــن زمین در ای
ــن  ــر شــرایط تامی ــی انجــام شــده و اگ ــن الملل اپراتورهــای بی
شــود، امیدواریــم بتوانیــم قــرارداد آن را امضــا کنیــم کــه البتــه 

ــت. ــخص نیس ــرای آن مش ــان ب زم
 

ــا  ــی ت ــای مخابرات ــه ه ــه محمول ــران ب ــاز ای نی
ــد ــن ش ــال 2031 تضمی س

صــدر بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون خریــد محمولــه هــای 
مخابراتــی ایــران روی ماهــواره هــای بــدر 5 و بــدر ۷ بــا هــدف 
ــا ســال ۲031  ــی کشــور، ت ــن بخشــی از ارتباطــات فضای تامی

ــواره  ــد: ماه ــی کن ــه م ــت اضاف ــده اس ــن ش ــادی تضمی می
ــران  ــروژه ای اســت کــه ای ــدر ۷ پ ــدر 5 و ب ــی ب هــای مخابرات
ــده  ــرا ش ــی اج ــک مقطع ــرب ســت دارد و در ی ــواره ع ــا ماه ب
ــن ماهــواره،  ــران اســت. روی ای ــه ای ــق ب و بخشــی از آن متعل
امکانــات مخابراتــی قــرار دارد و برنامــه هــای صــدا و ســیما از 

ــق آن پخــش مــی شــود. طری
صــدر تاکیــد مــی کنــد: ماهــواره بــدر 5 به شــکل ماهــواره 100 
درصــد متعلــق بــه ایــران نیســت امــا بخشــی از آن متعلــق بــه 
ایــران اســت و طــی یــک چارچــوب قــراردادی و در تمدیــد آن، 
پــروژه ماهــواره ای بــدر ۷ کلیــد خــورده اســت. در ایــن پــروژه، 
بخــش مخابراتــی مربــوط بــه ایــران در ایــن ماهــواره تــا ســال 
۲031 تضمیــن شــده اســت. امــا مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم 
کــه ماهــواره مخابراتــی را بــه صــورت 100 درصــد متعلــق بــه 
ایــران داشــته باشــیم کــه ایــن امــکان وقتــی تحقــق پیــدا مــی 
کنــد کــه هــدف مــا در کنتــرل کامــل ایــن ماهــواره از خــاک 
ایــران، محقــق شــود کــه البتــه مذاکــرات آن مقــداری پیچیــده 

اســت.

کاربردهــای فنــاوری فضایــی روز بــه روز ملمــوس 
تــر مــی شــود

ــودن  ــورد ضــرورت داراب ــران در م ــی ای ــاون ســازمان فضای مع
ــا بیــان اینکــه  فنــاوری فضایــی در کشــور و کاربردهــای آن، ب
مــردم بــدون آنکــه متوجــه باشــند بــه صــورت روزانــه دارنــد از 
امکانــات فناوریهــای فضایــی اســتفاده مــی کننــد، مــی گویــد: 
اخبــار هــر شــب ســازمان هواشناســی، کاربــرد ماهــواره هــای 
ــال  ــه دنب ــران ب ــی ای ــازمان فضای ــا در س سنجشــی اســت . م
توســعه زیرســاختهای الزم در کشــور هســتیم تــا بخــش هایی 
کــه بایــد مصــرف کننــده اطاعــات ماهــواره هــای سنجشــی 
باشــند بــه ســهولت، دسترســی بیشــتری بــه ایــن تصاویــر بــا 
دقــت باالتــر داشــته باشــند و بتواننــد نــرم افزارهــای کاربــردی 

خــود را ایجــاد کننــد.
وی بــه تفاهــم گســترده بــا وزارتخانــه هــا و ســازمانهایی کــه 
ــی  ــاره م ــت اش ــردی اس ــا کارب ــرای آنه ــی ب ــاوری فضای فن
ــش محصــوالت کشــاورزی در  ــرای پای ــد: ب ــی افزای ــد و م کن
ــز  ــارس و نی ــج ف ــان خلی ــکات آبزی ــل مش ــرای ح ــور، ب کش
بــرای اطاعــات تغییــرات کاربــری اراضــی اســتانهای مختلف، 
همکاریهایــی را بــا وزارت کشــاورزی، ســازمان شــیات، 
ــن  ــان ای ــه هدفم ــم. البت ــته ای ــهرداری داش ــتانداریها و ش اس
نیســت کــه جــای بخــش خصوصــی را بگیریــم، بلکــه هــدف 
ایــن اســت کــه زیرســاختهای فضایــی بــرای فعالیــت بخــش 
ــم  ــش فراه ــن بخ ــق ای ــرویس از طری ــه س ــی و ارائ خصوص
شــود.ما معتقدیــم کــه حاکمیــت بایــد بیــش از پیــش مصــرف 
کننــده تکنولــوژی فضایی باشــد و بایــد ایــن فنــاوری کاربردی 
شــود تــا در جهــت بهــره وری در اقتصــاد بــه کار گرفتــه شــود.

رشــد فنــاوری فضایــی فقــط پرتــاب چنــد 
ماهــواره نیســت

صــدر بــا بیــان اینکــه اطاعاتــی کــه از ماهــواره هــای 
سنجشــی دریافــت مــی شــود مــی توانــد توســط نــرم افزارهای 
ــند، در  ــی نویس ــتارتاپها م ــه اس ــنهایی ک ــردی و اپلیکیش کارب
ــد  ــر رش ــرد، ب ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــف م ــازمانهای مختل س
ــد: نبایــد  ــاوری فضایــی در کشــور تاکیــد کــرده و مــی گوی فن
منظــور از رشــد ایــن فنــاوری، تنهــا پرتــاب چنــد ماهواره باشــد، 
ایــن برداشــت اشــتباه اســت. بایــد توجــه داشــت کــه تبلیغــات 
ــا  ــوژی کام ــتاورد و تکنول ــا دس ــی ب ــاوری فضای ــوزه فن در ح
متفــاوت اســت و مــا معتقدیــم کــه نبایــد از توســعه فناوریهــای 

ــی نشــود. ــرداری تبلیغات ــی، بهــره ب فضای
بــه گفتــه معــاون ســازمان فضایــی ایــران، ممکــن اســت کــه 
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ــا ــوا و فضــ هـــ

یــک ماهــواره بــرای قرارگرفتــن در مــدار بــه چنــد ســال زمــان 
ــه  ــداری برســد. ب ــه دقــت و دوام و پای ــا ب ــاز داشــته باشــد ت نی
همیــن دلیــل صــرف قرارگرفتــن ماهــواره در مــدار، بــه معنــای 
قویتــر شــدن تکنولوژی نیســت. آنچــه در پشــت صحنــه اتفاق 
ــاز  مــی افتــد را نمــی شــود تبلیــغ کــرد. مــا هــم اکنــون در ف
ــته  ــار داش ــد انتظ ــتیم و نبای ــی هس ــوژی فضای ــت تکنول تثبی
ــی دانشــگاهی  ــه طــور مــداوم ماهــواره تحقیقات باشــیم کــه ب

ــم. ــاب کنی بســازیم و پرت
ــال انجــام  ــه دنب ــی ب ــرد: ســازمان فضای صــدر خاطرنشــان ک
ــی  ــی فضای ــورای عال ــط ش ــده توس ــن ش ــای تدوی ــه ه برنام
کشــور اســت و در ابتــدای ایــن دولــت، ســازمان فضایــی یــک 
ســری پــروژه هــای نیمــه تمــام را کــه انجــام آن 5 ســال بــه 
درازا کشــیده بــود تحویــل گرفــت. هــم اکنــون نیــز در حــال به 
ســرانجام رســاندن ایــن پــروژه هــا هســتیم کــه تــا پایان ســال 
ــه اتمــام مــی رســد و در نهایــت  ــوان تجمیــع شــده ای ب ــا ت ب
بــه دارایــی هــای فضایی کشــور بــرای تمــام فعالیتهــای کان 

آینــده، دســت مــی یابیــم.

 فنــاوری فضایــی ســودآورترین فعالیــت اقتصادی 
مــی شــود

سـاالنه میلیاردهـا دالر از طـرف بیـش از ۸0 کشـور فعـال در 
حـوزه فضـا در زمینـه فنـاوری فضایـی هزینـه می شـود و ایـن 
سـرمایه گذاری تبدیـل بـه یکـی از سـودآورترین فعالیت هـای 
اقتصادی شـده اسـت. آخریـن پیش بینی هـا حکایـت از آن دارند 
کـه در دهـه آینـده هـر یـک دالر هزینـه برنامه ریـزی شـده در 

فضـا، حـدود 30 دالر درآمـد بـرای کشـورها خواهـد داشـت.
در یـک مقایسـه کلی بیـن ده ها کشـور دنیا که سـازمان فضایی 
فعـال داشـته و روی فنـاوری فضایـی سـرمایه گذاری و هزینـه 
کرده اند، سـازمان فضایـی آمریکا )ناسـا( پرهزینه ترین سـازمان 
فضایی دنیا اسـت و روسـیه، آژانـس فضایی اروپا، فرانسـه، ژاپن، 
آلمـان، ایتالیـا، چین، هنـد، کانـادا و انگلسـتان در رده های بعدی 
قـرار دارنـد. در ایـن برآوردهـا ایـران در مقایسـه با کشـورهایی 
همچـون آرژانتیـن، برزیـل، کـره جنوبـی و اوکرایـن کـه حدود 
0.۲ میلیـارد دالر برای بودجه هـای فضایی خود در سـال در نظر 
گرفته انـد، چیزی حـدود نصف ایـن کشـورها در زمینـه فناوری 

فضایـی هزینـه می کند.
ــوزه  ــورهای ح ــون کش ــم اکن ــه ه ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــرده و  ــی ب ــی پ ــاوری فضای ــت فن ــه اهمی ــز ب ــارس نی خلیج ف
ــتند.  ــوزه هس ــن ح ــم در ای ــرمایه گذاری های عظی ــال س در ح
ــی  ــاوری فضای ــه فن ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــه آماره ــرا ک چ
ــر در سراســر جهــان شــغل ایجــاد کــرده  ــرای میلیون هــا نف ب

و اقتصــاد جهانــی را به خوبــی رشــد داده اســت.
بــه همیــن دلیــل بــا توجــه بــه اینکــه کشــور مــا نیــز اهمیــت 
فنــاوری فضایــی را در توســعه اقتصــادی بــه خوبــی درک کرده 
ــف  ــمندانه در ردی ــا هوش ــورت کام ــه ص ــاوری ب ــن فن و ای
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــاد مقاومت ــتهای اقتص ــداف سیاس اه
بهتــر اســت کــه عــاوه بــر برنامــه ریــزی هــای کان دولــت 
ــرای ارتقــای ایــن فنــاوری، بخــش خصوصــی نیــز اهمیــت  ب
ــا  ــرده و ب ــی را درک ک ــاوری فضای ــوع در فن ــای متن فعالیته
پرداختــن بــه موضوعاتــی همچــون توریســم فضایــی، ناوبــری 
و موقعیــت یابــی فضایــی و ســنجش از دور، نقــش خــود را در 

ــد. ــا کن ــاوری در کشــور ایف ــن فن ــر کــردن ای ــردی ت کارب

رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد از تــوان بومــی خــود 
ــاده  ــوق الع ــا ف ــرای م ــا ب ــم فض ــت: عل ــم، گف ــتفاده کنی اس

ــت دارد.  اهمی
حجــت االســام حســن روحانــی در مراســم روز ملــی فنــاوری 
ــام  ــد 1، پی ــای ناهی ــی از ماهواره ه ــس از رونمای ــی و پ فضای
ــداری ســامان 1 اظهــار داشــت:  ــال م ــر و ســامانه انتق امیرکبی
ــه  ــا تجرب ــد از خــارج باشــیم و ی ــه خری اینکــه فقــط متکــی ب
دنیــا را کنــار بگذاریــم؛ هــر دو غلــط اســت بایــد از تــوان بومی، 
ــوام، اســتفاده  ــه طــور ت ــی ب دانشــمندان خــود و تجــارب جهان

کنیــم.
وی ضمــن تبریــک ایــام گرامیداشــت ســی و هشــتمین فجــر 
انقــاب اســامی، گفــت: ایــن ایــام بــرای ملــت بــزرگ ایــران 

بســیار شــکوهمند و مبــارک اســت.
ــال  ــت س ــی و هش ــران، س ــردم ای ــت: م ــور گف ــس  جمه ریی
پیــش بــا رهبــری و هدایــت امــام راحــل و وحــدت و انســجام 
ــار جــان خــود و  ــداکاری و نث ــار، ف ــی، عزمــی ســتودنی، ایث مل
ــه توانســتند بزرگتریــن  اســتقامت، ایســتادگی و صبــر قهرمانان

ــانند. ــروزی برس ــه پی ــان ب ــخ جه ــی را در تاری ــاب مردم انق
ــا  ــاب م ــه انق ــاظ اینک ــه لح ــرد: ب ــان ک ــر نش ــی خاط روحان
ــاز  ــا نی ــان اســت م ــده و جه ــرای نســل های آین ــام ب دارای پی
ــزاران  ــان، کارگ ــمندان، متخصص ــم و اندیش ــان داری پیام رس
ــات و  ــاوری اطاع ــات و فن ــه ارتباط ــه در عرص ــانی ک و کس
فعالیت هــای اجرایــی، تحقیقاتــی و عملیاتــی تــاش می کننــد، 

ــد. ــهیل می نماین ــان ها را تس ــن انس ــاط بی ــت ارتب در حقیق
رییــس  جمهــور خاطرنشــان کــرد: خدمــت در مســیر ارتباطــات 
بــرای ایــن اســت کــه پیــام مــردم آســان تر، ارزان تــر و 

ــد. ــران برس ــت دیگ ــه دس ــریع تر ب س
ــزرگ  ــام ب ــک پی ــا دارای ی ــاب م ــرد: انق ــد ک ــی تأکی روحان
ــه نســل های آینــده  اســت و همــه بایــد، پیام رســان انقــاب ب

ــان باشــیم. و جهانی
ــی  ــران، انقاب ــاب اســامی ای ــت: انق ــوری گف ــس  جمه ریی
ــزاب ،  ــر اح ــه ظاه ــد ب ــر چن ــود ه ــی ب ــکوهمند و مردم ش
ــروزی  ــن پی ــام)ره( در ای ــاران ام ــگان و ی ــا و فرهیخت گروه ه
ــاند،  ــروزی رس ــه پی ــاب را ب ــه انق ــا آنچ ــتند ام ــش داش نق
ــردم از سراســر  ــف م ــود و اقشــار مختل ــردم ب ــی م حرکــت مل
کشــور، بــرای انقــاب بپــا خاســتند کــه البتــه نظــر و خواســت 

ــند. ــه باش ــه در صحن ــردم همیش ــه م ــود ک ــن ب امام)ره(ای
ــت  ــارزات نهض ــه در دوران مب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب روحان
ــارزه  ــال مب ــه دنب ــده ای ب ــامی، ع ــاب اس ــامی و انق اس
ــگ  ــا جن ــد ب ــه بای ــد ک ــور می کردن ــوده و تص ــلحانه ب مس
ــام)ره(  ــر ام ــت: نظ ــم، گف ــش ببری ــاب را پی ــلحانه انق مس
درســت برعکــس بــود کــه البتــه درســت می اندیشــید و عمــل 
می کــرد. امــام)ره( از ابتــدا بــر ایــن عقیــده بــود کــه بایــد مــردم 
را بیــدار کنیــم و ملــت در صحنــه حضــور داشــته باشــند چــرا 
کــه هیــچ قدرتــی در برابــر اراده مردم تــوان پیــروزی را نداشــته 
ــی و  ــتبداد داخل ــر اس ــه در براب ــت ک ــردم اس ــدرت م ــن ق و ای

ــد. ــروزی می رس ــه پی ــی ب ــتعمار خارج اس
ــه تنهــا یــک مرجــع مــورد  رییــس  جمهــور ادامــه داد: امــام ن
اعتمــاد مــردم و شــخصیتی اندیشــمند بــود، بلکــه فردی بســیار 
ــه  ــا را ب ــه دنی ــود ک ــت ب ــا سیاس ــر و ب ــنج، تحلیل گ نکته س

خوبــی می شــناخت.
روحانــی تصریــح کــرد: تنهــا فتــوای امــام)ره( نبــود کــه انقاب 

ــام)ره( پیرامــون  ــات ام ــروزی رســاند، بلکــه نظری ــه پی ــا را ب م
انقــاب هــم کمــک شــایانی بــه ایــن حرکــت مردمــی کــرد 
ــی را  ــی و فرهنگ ــاب مردم ــک انق ــام)ره( ی ــت ام و در حقیق
تنظیــم و راهبــری کــرد و  ثابــت نمــود زمانــی کــه یــک ملــت 
ــلح را  ــروی مس ــی نی ــه حت ــد هم ــد می توان ــه بیای ــه صحن ب
نیــز جــذب کنــد و ایــن باعــث شــد کــه انقــاب بــا کمتریــن 

ــه پیــروزی برســد. خونریــزی ب
ــا  ــود، انقــاب ب ــا ب رییــس  جمهــور خاطرنشــان کــرد: اگــر بن
ــداد  ــه تع ــود، چ ــخص نب ــرود، مش ــش ب ــلحانه پی ــگ مس جن
انســان در ایــن بیــن کشــته می شــدند. آنچــه باعــث شــد کــه 
مــزدوران داخلــی و خارجــی نتواننــد بــرای آینــده ایــران تصمیم 

ــود. ــران ب ــت ای ــد، یکپارچگــی مل بگیرن
ــات  ــا نظری ــه در آن دوران انقاب ه ــان اینک ــا بی ــی ب روحان
خــود را از شــرق و یــا غــرب بــه ســرکردگی شــوروی و آمریــکا 
کــه مبتنــی بــر اهرم هــای حقــوق بشــری و فشــارهای 
ــت  ــود، دریاف ــداری و زور ب ــی و قدرت م ــازمان های بین الملل س

باید از توان بومی خود استفاده کنیم/علم فضا فوق العاده اهمیت دارد
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ــوا و فضــا هـــ

ــرق  ــه ش ــام)ره( نظری ــت: ام ــد، گف می کردن
ــه  ــدون تکی ــت و ب ــول نداش ــرب را قب و غ
بــر شــرق و غــرب و حتــی بــا مخالفــت بــا 
ــی،  ــی دو قطب ــکا در جهان ــوروی و آمری ش
ــاند  ــروزی برس ــه پی ــی را ب ــت انقاب توانس
ــود و  ــه مســتقل ب ــم از لحــاظ نظری ــه ه ک
هــم در مقــام عمــل هیــچ اتکایــی به کســی 

ــت. نداش
رییـس  جمهور خاطرنشـان کـرد: راه امام)ره( 
راهـی مشـخص بـود و امیـدی مشـخص 
داشـت، چرا که او مـردی مطمئن، امیـدوار و 
قاطـع بود کـه هم خدا، هـم مـردم و هم دنیا 
را بـه خوبی شـناخته بـود و توانسـت انقاب 
بزرگـی را بـه پیـروزی برسـاند که آثـار آن را 

امـروز در جهـان مشـاهده می کنیـم.
روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه پیــام انقــاب 

ــت،  ــده اس ــی نمان ــرزمین باق ــن س ــر در ای ــامی، منحص اس
گفــت: امــروز مــردم، مســئولین، فرهیختــگان و اصحــاب دانش 
و هنــر مــا، دارای پیــام هســتند و بایــد ایــن پیام منتشــر شــده و 

بــه گــوش جهــان برســد.
رییــس  جمهــور افــزود: وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
بایــد وســیله انتقــال پیــام دینــی، فرهنگــی، علمــی و سیاســی 
مــردم ایــران باشــد و بــا ارایــه خدمــات ارتباطــی میــان جامعــه 

ایــران و جامعــه جهانــی ارتبــاط برقــرار کنــد.
روحانــی بــا بیــان اینکــه امــروز مطالعــه و تحقیــق در 
و  مجــازی  فضــای  علمی، بــدون  گوناگــون  زمینه هــای 
ــای  ــی علم ــروز حت ــت: ام ــت، گف ــر نیس ــت امکان پذی اینترن
ــی  ــاط متک ــن ارتب ــه ای ــی ب ــه نوع ــز ب ــع نی ــزرگ و مراج ب
شــده اند، چــرا کــه تقریبــاً تمــام کتــب فقهــی مهــم و روایــات 
گوناگــون در فضــای مجازی منتشــر و دسترســی از ایــن طریق 

ــت. ــده اس ــهیل ش ــز تس ــا نی ــه آنه ب
رییــس  جمهــور بــا بیــان اینکــه امــروز علــم و دانــش ســرعت 
ــم  ــا از ه ــکار ملت ه ــازی اف ــرده و روز جداس ــدا ک ــتری پی بیش
نیســت، گفــت: اینکــه رییــس جمهــور کشــوری، تصــور کنــد، 
ــوع  ــور ممن ــد کش ــردم چن ــرای م ــورش را ب ــزای کش ــر وی اگ
کنــد، می توانــد میــان انســان ها فاصلــه بینــدازد، اشــتباه 
اســت البتــه از کســانی کــه بــه تازگــی بــه وارد عالــم سیاســت 
شــده اند بیــش از ایــن انتظــار نمــی رود و تــا خــود و اطرافیانــش 
ــول  ــادی ط ــان زی ــد، زم ــایل را درک کنن ــن مس ــد ای بخواهن
ــه مــردم کشــور خــود و ســایر  ــادی ب می کشــد و خســارات زی

ــرد. ــد ک ــان وارد خواه ــای جه ملت ه
روحانــی اظهــار داشــت: دولتمــردان و مســئوالن آمریــکا 
ــف  ــران مخال ــت ای ــا دول ــا ب ــه م ــد ک ــعار می دادن ــال ها ش س
ــه  ــروز ب ــا ام ــوریم، ام ــن کش ــردم ای ــت م ــا دوس ــتیم، ام هس
وضــوح پــرده از ایــن دو رویــی، برداشــته شــده و کســانی کــه 
شعارشــان در دنیــا، عــدم تبعیــض اســت، دســت بــه ایــن اقــدام 
ــا  ــان ها و زیرپ ــض انس ــای تبعی ــاس آن برمبن ــه اس ــط ک غل

ــد. ــت، می زنن ــوق آنهاس ــتن حق گذاش
ــر  ــواره ب ــا، هم ــه آمریکایی ه ــان اینک ــا بی ــور ب ــس  جمه ریی
ــد،  ــعار می دهن ــتند، ش ــد هس ــود پایبن ــدات خ ــه تعه ــه ب اینک
گفــت: امــا امــروز آنهــا تمــام اصــول و تعهــدات بین المللــی را 

زیرپــا گذاشــته اند.
روحانــی با اشــاره بــه اینکــه دنیــای امــروز، دنیــای ارتباطــات و 
پیونــد افــکار اســت، گفــت: امــروز دیگــر دورانــی کــه بخواهیم 
از دیــوار بــرای فاصلــه میــان ملت هــا اســتفاده کنیــم، ســپری 

شــده اســت.
رییــس  جمهــور خاطر نشــان کــرد: مــا در شــرایطی قــرار داریم 
کــه بایــد بــه خوبــی پیــام خــود را بــه مــردم جهــان برســانیم، 

ــار و  ــاش، ایث ــا ت ــران در طــول ســال های گذشــته ب ــت ای مل
فــداکاری، در دنیــای سیاســت، توانســت قــدرت ایــران و ملــت 

ایــران را بــه نمایــش گــذارد.
روحانــی تأکیــد کــرد: مــردم ایــران در دوران انقــاب توانمنــدی 
یــک ملــت بــرای قیــام، در دوران دفــاع هشــت ســاله، 
توانمنــدی دفاعــی و در دوران تحریــم اســتقامت یــک ملــت را 
ــدرت مذاکــرات، سیاســی  ــود، ق ــه نمایــش گذاشــتد و الزم ب ب

ــد. ــه جهــان نشــان دهن خــود را هــم ب
رییــس  جمهــور بــا بیــان اینکــه عــده ای معتقــد بودنــد کــه مــا 
ــرده و  ــره ک ــی مذاک ــای جهان ــر قدرت ه ــم در براب نمی توانی
پیــروز شــویم، گفــت: ایــن در حالــی بــود کــه اصــول و زبــان 
مذاکــره و فشــارهای تبلیغاتــی و نفــوذ در ســازمان های 
بین المللــی در اختیــار قدرت هــای بــزرگ بــود، امــا مــا 
ــق،  ــدرت، منط ــوان، ق ــران، ت ــه ای ــم ک ــد بودی از روز اول معتق
دانــش و هنــر را دارد کــه در یــک مذاکــرات پیچیــده، علمــی، 
ــر قدرت هــای جهــان  ــد در براب فنــی، سیاســی و حقوقــی بتوان
اســتدالل و گفتگــو کــرده و بــه قــراردادی برســد کــه بــه خوبی 

ــد. ــظ کن ــای کشــور را حف ــط قرمزه ــع و خ مناف
ــزرگ بهتریــن  روحانــی اظهــار داشــت: مــا در یــک مذاکــره ب
ــوی  ــه فرســتادیم کــه هم آوردهــای ق ــن صحن ــه ای ــراد را ب اف
ــن  ــردم در ای ــت م ــا حمای ــد و توانســتند ب ــه ای بودن ــا تجرب و ب

ــد. ــدا کنن مذاکــرات حضــور پی
ــه  ــاب ب ــم انق ــر معظ ــرد: رهب ــد ک ــور تأکی ــس  جمه ریی
لحــاظ جایــگاه بلندشــان در کشــور، از ابتــدا مذاکــرات و 
مذاکره کننــدگان را مــورد حمایــت قــرار داده و آنهــا را هدایــت 
کردنــد و بــا حمایــت ملــت، هدایت هــای رهبــری و لطــف خــدا 

ــیم. ــروزی برس ــه پی ــتیم ب توانس
ــام  ــروز برج ــزود: ام ــی اف ــت مل ــی امنی ــورای عال ــس ش ریی
ــرای آن  ــال از اج ــه و یکس ــان یافت ــته ای پای ــرات هس و مذاک
گذشــته و اکثــر بندهــای آن اجــرا شــده اســت و اجــرای برخــی 
ــرد  ــش می ب ــود را پی ــیر خ ــکاتی مس ــا مش ــز ب ــا نی از بنده
ــام و  ــام برج ــام، پی ــته ای و برج ــرات هس ــر از مذاک ــا مهم ت ام

ــرده اســت. ــا ایجــاد ک ــرای م ــام ب ــه برج ــی اســت ک فرصت
روحانــی بــا اشــاره بــه فرآینــد ورود اولین ســانتریفیوژ به کشــور 
ــه  افــزود: در قدم هــای اول مــا از کســی کــه ســانتریفیوژ گرفت
بودیــم نقشــه هــای آن را هــم گرفتیــم چــون بــدون نقشــه کار 

خیلــی ســخت بــود.
وی افــزود: مــا نقشــه گرفتیــم و نمونــه آن را هــم گرفتیــم. در 
نهایــت ســانتریفیوژ را ســاختیم هرچنــد اولــی دارای اشــکال بود 
و ایــن طبیعــی اســت. اولــی کار کــرد امــا وقتــی خواســتیم بــا 
ــد.  ــش آم ــم، مشــکل پی ــره درســت کنی ــک زنجی ــی آن ی بغل
مــن از اول یعنــی ســال ۶1 بــاالی ســر ایــن کار بــودم. موضوع 
هســته ای از ســال ۶0 و ۶1 شــروع شــده اســت. البتــه موضــوع 

ســانتریفیوژ و غنــی ســازی مربــوط بــه ســال 
ــه طــور جــدی وارد عمــل  ــا ب ۶۷ اســت و م

شــدیم.
رئیـس جمهـور تصریـح کـرد: ما مـی گفتیم 
خودمـان باید سـانتریفیوژ درسـت کنیـم و آن 
را از خـارج نگیریـم. در ایـن صورت ۲0 سـال 
عقـب مـی افتادیم و پس از ۲0 سـال درسـت 
می کردیـم. اینکـه مـا از تجربه دنیا اسـتفاده 
نکنیم نادرسـت اسـت. این هم نادرست است 
کـه بگوییـم تـوان نداریم و هـر چـه دیگران 
سـاختند مـا باید مصـرف کننـده باشـیم؛ این 

هـم غلط اسـت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد از تــوان 
ــد از  ــم، گفــت: بای بومــی خــود اســتفاده کنی
دانشــمندان خــود و تجربــه جهانــی اســتفاده 
ــا  ــم. م ــرار دهی ــار هــم ق ــا را کن ــم. اینه کنی
ــتیم  ــته ای هس ــزرگ هس ــروگاه ب ــاختن نی ــال س االن در ح
و قبــا آن را از روســیه خریدیــم امــا امــروز بــا آن شــرط 
ــد را  ــازیم و ۸0 درص ــی س ــا م ــد را م ــه ۲0 درص ــم ک کرده ای
شــما بســازید. 40 درصــد نیــروگاه بعــدی را مــا خواهیم ســاخت 
و ۶0 درصــد را آنهــا مــی ســازند. ایــن اشــکالی نــدارد و دنیــای 

امــروز، دنیــای همکاری هاســت.
ــا وارد  ــر م ــور اگ ــی از ام ــرد: در برخ ــد ک ــور تاکی ــس جمه رئی
ــد.  ــا نمــی دهن ــه م نشــویم و زحمــت نکشــیم کار علمــی را ب
در ســانتریفیوژ مــا تمــام نقشــه هــا را داشــتیم امــا یــک فــوت و 

ــد. ــداده بودن ــاد مــا ن فنــی داشــت کــه آن را ی
ــا بیــان اینکــه مــا مــدام ســانتریفیوژ می ســاختیم و  ــی ب روحان
ــا ســه هفتــه مــی ترکیــد،  تزریــق می کردیــم امــا بعــد از دو ی
گفــت: فــوت و فــن آن را بلــد نبودیــم و کســی بــرای بازدیــد در 
ســال ۸۲ آمــده بــود و دیــد کــه مــا مــدام مــی ســازیم و مــدام 
مــی ترکــد، گفــت مــن مختــرع ســانترفیوژم و بیاییــد بــه شــما 
ــاد دهــم. مــا آن کار را انجــام دادیــم و درســت  ــان آن را ی جوان
ــود ده ســال  شــد. اگــر ایــن پیرمــرد ایــن موضــوع را نگفتــه ب

دیگــر هــم بــاز مشــکل داشــتیم.

نیازمند به تکنولوژی هستیم
رئیــس جمهــور افــزود: یــک فــوت کــوزه گــری و اســرار علمی 
وجــود دارد کــه ممکــن اســت بــه مــا آن را یــاد ندهنــد. مــا باید 

بــا تــوان خــود آن را پیــش ببریم.
ــم فضــا  ــم. عل ــه دهی ــود ادام ــاش خ ــه ت ــد ب ــت: بای وی گف
بــرای مــا فــوق العــاده اهمیــت دارد. مــا نیازمنــد بــه تکنولــوژی 
هســتیم، زیــرا بــه مــا قــدرت می دهــد. هــر چــه توانمنــدی و 
ــا بیشــتر  ــش بیشــتر شــود ســلطه م ــم و دان ــا در عل ــدرت م ق
ــگاه  ــا ن ــور م ــه کش ــع ب ــم طم ــا چش ــمن ب ــد و دش خواهدش

ــرد. ــد ک نخواه
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــس جمه رئی
ــد بســیار حســاس هســتند،  ــوم جدی ــه پیشــرفت عل نســبت ب
ــد راجــع  گفــت: یکــی از مــواردی کــه گاهــی ســوال مــی کن
بــه همیــن هایتک هــا اســت و می پرســند کــه پیشــرفت مــا در 
چــه حــدی اســت؟ مســئله فضایــی مــورد توجه ایشــان اســت و 

ایــن بــرای مــا بســیار مهــم اســت.
ــاخت  ــاهد س ــروز ش ــا ام ــرد: م ــح ک ــه تصری ــی در ادام روحان
ــا  ــر م ــورد نظ ــای م ــتیم. پرتابگره ــوع هس ــای متن ماهواره ه
کــه بتوانیــم ماهــواره را در فضــا قــرار دهیــم مهــم اســت. امروز 
پــس از برجــام، فضایــی بــه وجــود آمــده و بایــد هــم از دیگران 
ــر، کوششــی  ــوی ت ــا اراده ق ــان ب ــم و هــم خودم اســتفاده کنی
وافرتــر در مســئله علــم و دانــش و از جملــه در مســئله فضایــی 

داشــته باشــیم.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات گفــت: نخســتین ماهواره 
ملــی کشــور بــا قابلیــت کامــًا عملیاتی و تحــت مالکیــت 100 
درصــد ایــران تــا ۲ســال و نیــم دیگــر پرتــاب و در مــدار زمیــن 

ــرد.  ــرار می گی ق
ــا  ــی ب ــاوری فضای ــی فن ــم روز مل ــی در مراس ــود واعظ محم
ــاله وزارت  ــور، عملکــرد ســه س ــه رئیس جمه ــزارش ب ــه گ ارائ
ارتباطــات را در حوزه هــای فنــاوری فضایــی، مخابــرات و 

ــرد. ــریح ک ــات تش ــاوری اطاع فن
ــای  ــا، فض ــتن تحریم ه ــس از برداش ــه پ ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای همکاری هــای فضایــی،  جدیــدی در عرصــه بین الملــل ب
مخابراتــی و فنــاوری ایجــاد شــده اســت، افــزود: هم اکنــون در 
ایــن حوزه هــا، فضــای رقابــت بــه وجــود آمــده و عــاوه بــر آن 
در بخــش تحقیــق و توســعه شــاهد ایجــاد فضــای همــکاری 

ــا بازیگــران بین المللــی ایــن حــوزه هســتیم. مناســب ب
ــا  ــا اشــاره بــه اینکــه ب وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات ب
ــده، شــاهد افزایــش کیفیــت کاال در  ــه وجــود آم زمینه هــای ب
بخــش ICT و خریــد ارزان تــر و در نهایــت فراهــم شــدن بــازار 
ــور  ــه رئیس جمه ــوزه هســتیم، خطــاب ب ــن ح ــی در ای صادرات
ــهروندی،  ــوق ش ــور حق ــاده ۲۶ منش ــای م ــر مبن ــه داد: ب ادام
ــی  ــی تمام ــردن دسترس ــم ک ــال فراه ــات در ح وزارت ارتباط

اقشــار مــردم بــه اطاعــات اســت تــا در نهایــت شــاهد کاهش 
ــدات  ــا تأکی ــن ب ــی در کشــور باشــیم. همچنی شــکاف دیجیتال
ــه  ــور، برنام ــز شــخص رئیس جمه ــری و نی ــام معظــم رهب مق
توســعه خــود را بــر مبنــای امنیــت و صیانــت در حــوزه فضــای 

ــم. ــه کار گرفته ای ــازی ب مج
واعظــی بــه رونمایــی از فــاز نخســت شــبکه ملــی اطاعــات 
ــوم و  ــل س ــبکه های نس ــود ش ــا وج ــت: ب ــرد و گف ــاره ک اش
ــه  ــردم ب ــت م ــریع و راح ــراه، دسترســی س ــن هم ــارم تلف چه
امکانــات شــبکه ملــی اطاعــات فراهم شــده اســت و در ســایه 
ایــن شــبکه، شــاهد توســعه تکنولوژی هــای بومــی و کســب و 

ــن فضــا هســتیم. کار در ای
وی اشــتغال دانش بنیــان را از دیگــر ثمره هــای سیاســت  
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــات عن ــه در وزارت ارتباط ــورت گرفت ص
در ســال گذشــته 100 هــزار شــغل در ایــن حــوزه ایجــاد شــده 
ــزار شــغل در  ــاهد ایجــاد 1۲0 ه ــز ش ــده نی ــال آین اســت و س

ــود. ــم ب ــش خواهی ــن بخ ای
ــق  ــان اینکــه طب ــا بی ــات ب ــاوری اطاع ــر ارتباطــات و فن وزی
ــال  ــک در ح ــت الکترونی ــروژه دول ــور، پ ــدات رئیس جمه تأکی
ــن  ــاخت های ای ــی زیرس ــه داد: تمام ــت، ادام ــازی اس آماده س
ــتگاه های  ــا دس ــای الزم ب ــده و هماهنگی ه ــاده ش ــروژه آم پ
مختلــف صــورت گرفتــه اســت کــه امیدواریــم تــا پایــان مــاه 
ــاز  ــد، ف ــازه ده ــور اج ــت رئیس جمه ــه وق ــی ک ــاری و زمان ج

ــانیم. ــرداری برس ــه بهره ب ــک را ب ــت الکترونی ــت دول نخس
واعظـی با بیـان اینکه بـازار فنـاوری اطاعـات و ارتباطات سـه 
برابر رشـد را طی سـه سـال گذشـته داشـته اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: بر اسـاس برنامه زمانبنـدی، با رشـد متوسـط 1۹.۶ درصد 
قصـد داریم تا سـهم این بخـش از تولیـد ناخالص داخلـی را که 
هم اکنـون ۲.۷ درصد اسـت بـه 5 درصـد افزایش دهیم و سـهم 
بـازار فنـاوری اطاعـات تـا پایـان برنامـه ششـم بـه 1۲0 هزار 

میلیـارد تومـان افزایـش می یابد.

ــه گــزارش  ــاوری اطاعــات در ادامــه ارائ ــر ارتباطــات و فن وزی
ــاره  ــت اش ــرکت پس ــت ش ــه فعالی ــور ب ــه رئیس جمه ــود ب خ
ــارد  کــرد و گفــت: در ابتــدای دولــت شــرکت پســت 355 میلی
تومــان زیــان انباشــته داشــت کــه امــروز آن را بــه یک شــرکت 
ســودده تبدیــل کردیــم و تــا دو مــاه آینــده نیــز بــه فعالیــت دو 
شــرکت جدیــد خصوصــی بــه عنــوان اپراتورهــای غیردولتــی 

ــه خواهیــم داد. پســت پروان
واعظــی با اشــاره بــه بازگشــت ســازمان فضایــی ایــران در ذیل 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات خاطرنشــان کــرد: تاش 
جــدی در دو مســیر مــوازی در حــوزه فضایــی صــورت گرفتــه 
اســت کــه یکــی از آنهــا تأمیــن نیــاز کشــور بــه ماهواره هــای 
ــر،  ــیر دیگ ــت و در مس ــوده اس ــی ب ــی و مخابرات ــی سنجش مل
موضــوع حمایــت جــدی از فنــاوری فضایی بومــی را در دســتور 

کار داشــته ایم.
ــا  ــنجش از دور ب ــی س ــواره مل ــرارداد ماه ــرد: ق ــد ک وی تأکی
کشــور خارجــی منعقــد شــده و مراحــل ســاخت ایــن ماهــواره 
در حــال انجــام اســت؛ بــر ایــن اســاس امیدواریــم تــا ۲.5 ســال 
ــه  ــی ب ــًا عملیات ــه صــورت کام ــی ب ــواره مل ــن ماه ــده ای آین
عنــوان نخســتین ماهــواره ایرانــی در مــدار زمیــن قــرار گیــرد. 
ــواره  ــاخت ماه ــرارداد س ــرای ق ــی ب ــرات فن ــن مذاک همچنی
ــم  ــه امیدواری ــت ک ــام اس ــال انج ــز در ح ــی نی ــی مخابرات مل
ایــن قــرارداد نیــز کــه بــا یــک کشــور خارجــی اســت، در آینــده 

ــی شــود. ــک نهای نزدی
ــق  ــرد: طب ــح ک ــات تصری ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــه جــای  ــاوری فضایــی ب تأکیــدات رئیس جمهــور در حــوزه فن
پراکنــده کاری و ســاخت ماهواره هــای جداگانــه در دانشــگاه ها، 
ــران ایجــاد  ــی ای ــت ســازمان فضای ــی را تحــت مدیری مرکزیت
ــور  ــی کش ــش فضای ــت در بخ ــرعت فعالی ــا س ــم ت کرده ای
ــای  ــا ماهواره ه ــه ب ــت را در رابط ــن سیاس ــد و ای ــش یاب افزای

ــم. ــه کار گرفته ای ــی ب ــی و مخابرات ــی سنجش آزمایش

ماهواره ملی ایرانی تا دوسال و نیم دیگر 
در مدار قرار می گیرد

حســن حدادپــور ، بــا اشــاره بــه اینکــه الیــه استراتســفر یــک 
ــند  ــورها در تاش ــی کش ــه برخ ــت ک ــن اس ــو زمی ــه از ج الی
ــد، اظهــار  ــه اســتفاده کنن ــن الی ــی از ای ــات فضای ــرای عملی ب
داشــت: تاکنــون فعالیتهایــی بــرای اســتفاده از الیه استراتســفر 
ــه  ــوان ب ــی ت ــه آن م ــه از جمل ــه اســت ک ــو، صــورت گرفت ج

ــن گــوگل اشــاره کــرد. بال
وی بــا تاکیــد براینکــه تاکنون تمامــی اقدامــات صــورت گرفته 
ــی  ــی و مطالعات ــای تحقیقات ــد طرحه از ســوی کشــورها در ح
ــچ کشــوری  ــون هی ــی تاکن ــه صــورت عملیات ــوده اســت و ب ب
ــرد: در  ــه ک ــد، اضاف ــه استراتســفر اســتفاده کن نتوانســته از الی
ــرای  زمینــه ایــن طرحهــای تحقیقاتــی، قصــد اعــزام پهپــاد ب
قرارگرفتــن در الیــه استراتســفر وجــود دارد و شــرکتهایی ماننــد 
فیــس بــوک و ســازمان ناســا در حــال انجــام ایــن پــروژه بــرای 

دســت یافتــن بــه ایــن هــدف هســتند.
حــداد پــور بــا بیــان اینکــه یــک ســری کشــتی هــای فضایــی 
نیــز در ایــن الیــه از جــو قــرار مــی گیرنــد، گفــت: شــرکتهایی 
ــک  ــا ی ــتند ت ــروژه هس ــن پ ــام ای ــال انج ــس در ح ــد تال مانن

ــد. ــرار دهن ــه استراتســفر ق کشــتی فضایــی را در الی

وی گفـت: پژوهشـگاه فضایـی ایـران نیـز بـه عنـوان بخـش 
پژوهشـی کشـور در حـوزه فضـا، بـه دنبـال انجـام یک سـری 
پـروژه در الیـه استراتسـفر اسـت کـه در حـال حاضر یـک بالن 
استراتسـفری را دنبـال می کنیـم و در ادامـه به دنبال قـراردادن 

کشـتی فضایـی و پهپـاد در ایـن الیـه از جـو زمین هسـتیم.
رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه 
ــرار دارد و در  ــروژه هــای پژوهشــی ق ــه طــور کل در حــوزه پ ب
ــان  ــت، خاطرنش ــیده اس ــی نرس ــه عملیات ــه مرحل ــز ب ــا نی دنی
ــه استراتســفر حــول و حــوش  ــه اینکــه الی ــا توجــه ب ــرد: ب ک
۲0 کیلومتــری از ســطح زمیــن قــرار دارد، اگــر شــی پرنــده ای 
در ایــن ارتفــاع قــرار گیــرد بــه علــت رقیــق بــودن جــو، انــرژی 
ــق  ــوان از طری ــاید بت ــاز دارد و ش ــت نی ــرای حرک ــری ب کمت

ــن کــرد. ــده را تامی ــن پرن ــرژی ای ــرژی خورشــیدی ان ان
حدادپـور گفـت: از طـرف دیگـر اگـر محمولـه هـای سنجشـی 
و یـا مخابراتـی همـراه بـا ایـن پرنـده اعـزام شـود، مـی توانـد 
نقـش موثـری در رلـه مخابراتـی و تهیـه داده های سنجشـی و 
عکسـبرداری داشـته باشـد که به طور معمـول، هزینـه آن فوق 

العـاده کمتـر از سـاخت و پرتـاب یـک ماهـواره خواهـد بود.

ــن  ــدن بال ــی ش ــورت عملیات ــه در ص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
فضایــی استراتســفری یکــی از خدماتــی کــه مــی توانــد در الیه 
مخابراتــی انجــام شــود، مربوط بــه اینترنــت خواهــد بــود، ادامه 
داد: در الیــه استراتســفر یــک پرنــده قــرار مــی گیــرد کــه مــی 
توانــد کشــتی، بالــن و یــا پهپــاد باشــد. امــا در دنیــا هنــوز ایــن 
پــروژه بــه محصــول تبدیــل نشــده و ایــن نشــان مــی دهــد که 
ــا در حــال  ــای دنی ــه پ ــا ب ــران پژوهــش در ایــن حــوزه، پ در ای

حرکــت اســت.
رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران خاطرنشــان کــرد: درصورتی 
ــک  ــوان ی ــه عن ــای استراتســفری ب ــده ه ــتفاده از پرن ــه اس ک
فنــاوری تثبیــت شــود، بــه احتمــال قــوی مــی توانــد جایگزینی 

بــرای ماهــواره هــای فضایــی باشــد.

آغاز فاز تحقیقاتی استفاده از الیه استراتسفر زمین
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ــوا و فضــا هـــ

ثبت ۵موقعیت مداری جدید برای ایران/
پیوست ماهواره »پارس یک«نهایی شد

ــار قــرار  رئیــس ســازمان فضایــی ایــران از ثبــت و در اختی
گرفتــن 5 نقطــه مــداری جدیــد در مــدار زمیــن خبــر داد و 
گفــت: پیوســت ســاخت ماهــواره عملیاتــی »پــارس یــک« 

نهایــی شــد. 
ــی  ــاوری فضای ــی فن ــم روز مل ــی در مراس ــن بهرام محس
بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای صــورت گرفتــه طــی 3 ســال 
ــر در حــوزه فضــا، اظهــار داشــت: کشــور مــا در حــال  اخی
عبــور از دوران تحقیقــات و رســیدن بــه عرصــه دســتیابی 
ــاوری  ــا فن ــت ت ــی اس ــی عملیات ــوالت فضای ــه محص ب
فضایــی را بــه یــک فنــاوری کاربــردی و راهبــردی تبدیــل 

ــد. کن
وی ایــن برنامــه ریــزی را نشــات گرفتــه از سیاســت هــای 
اقتصــاد مقاومتــی بــرای کاربــردی کــردن فنــاوری فضایی 
ــت: در دوره  ــرد و گف ــوان ک ــردم عن ــادی م ــی ع در زندگ
ــرای تامیــن ماهــواره هــای  پســابرجام مذاکــرات خوبــی ب
ملــی ســنجش از دور و مخابراتــی بــا کشــورهای صاحــب 
نــام عرصــه فضــا صــورت گرفتــه اســت تــا عــاوه بــر نیاز 
کاربــردی، شــرایط الزم بــرای انتقــال دانــش فنــی ســاخت 

ماهــواره نیــز در کشــور فراهــم شــود.
بهرامــی ادامــه داد: در همیــن حــال رشــد و توســعه بومــی 
فنــاوری فضایــی را با همــکاری مراکــز علمــی و تحقیقاتی 
ــات  ــه اقدام ــه از جمل ــم ک ــه ای ــه کار گرفت ــور ب در کش
ــواره  ــاخت ماه ــروع س ــه ش ــوان ب ــی ت ــه م صــورت گرفت
ــم و  ــر عل ــواره ظف ــانی ماه ــد ۲، بروزرس ــی ناهی مخابرات
صنعــت، اتمام ماهــواره دوســتی و رونمایــی از ماهــواره پیام 

ــر اشــاره کــرد. امیرکبی
ــام  ــه انج ــاره ب ــا اش ــران ب ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
ــال  ــه از س ــی ک ــب ایران ــواره مکع ــاخت ماه ــابقه س مس
ــد  ــی کلی ــاوری فضای ــی فن ــا روز مل ــان ب ــته همزم گذش
خــورد، گفــت: در ایــن مســابقه ۲1 تیــم دانشــگاهی ثبــت 
ــه طراحــی  ــق ب ــم موف ــه 14 تی ــد ک ــته ان ــه داش ــام اولی ن
مفهومــی ماهــواره و 10 تیــم موفــق بــه طراحــی آزمایشــی 
آن شــده انــد و امیدواریــم بتوانیــم بــا هماهنگــی، نمونه ای 

ــم. ــاب کنی ــواره را پرت ــن ماه از ای
وی بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی بــرای ســاماندهی بخــش 
ــا و  ــگاه ه ــا، دانش ــگاه ه ــم از پژوهش ــور، اع ــی کش فضای
ــان، خاطرنشــان کــرد: پیوســت  شــرکت هــای دانــش بنی
ــی  ــواره عملیات ــاخت ماه ــی و س ــروژه طراح ــتین پ نخس
سنجشــی »پــارس یــک« نهایــی شــده اســت و امیدواریــم 
بــا اجــازه رئیــس جمهــور آغــاز ایــن پــروژه را اعــام کنیم.

بهرامــی در توســعه کاربردهــای فضاپایــه از جملــه پایــش 
محصــوالت کشــاورزی، تهیــه منحنــی طــول رشــد 
ــی  ــعه اراض ــش توس ــز پای ــاورزی و نی ــوالت کش محص
کشــاورزی هــم راســتا بــا سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتی 
تاکیــد کــرد و گفــت: همچنیــن هــم راســتا بــا ایــن فعالیت 
ــری  ــات موث ــز اقدام ــی نی ــات زمین ــوزه امکان ــا در ح ه

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران راه انــدازی ایســتگاه 
فضایــی قشــم و مرکــز فضایــی ماهدشــت را بــرای دریافت 
اطاعــات ماهــواره هــا از جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه 
برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: در راســتای طرح جامــع مرکز 
فضایــی ماهدشــت، ایجــاد مرکــز داده و دیتاســنتر فضایی را 
در دســتور کار داریــم تــا بــا اجــرای ایــن طــرح کــه مراحــل 
ــه  ــد ده ــات چن ــد، اطاع ــی کن ــی م ــود را ط ــی خ پایان
گذشــته فنــاوری فضایــی در کشــور قابــل دریافــت باشــد.

وی بــا اشــاره بــه توســعه تعامــات پــس از برجــام و عقــد 
تفاهمــات بــرای رفــع نیــاز بخــش فنــاوری فضایی کشــور، 
بــه همــکاری بــا ســازمان فضایــی همــکاری هــای آســیا و 
ــه  اقیانوســیه )اپســکو( گفــت: طراحــی و ســاخت رصدخان
ــران توســط  ــا مشــارکت ای ــی ب ــی اجــرام فضای بیــن الملل
ــران در  ایــن ســازمان در حــال انجــام اســت. همچنیــن ای
ســاخت ماهــواره مشــترک سنجشــی اپســکو نیز مشــارکت 

دارد.
ــکو در  ــران اپس ــت س ــی نشس ــی: میزبان ــه بهرام ــه گفت ب
ــر ایــن  مهرمــاه ســال ۹۶ در تهــران انجــام مــی شــود و ب
اســاس ایران پیشــنهاد مســابقه ســاخت ماهــواره مکعبی را 
بــا حضــور کشــورهای عضــو ایــن ســازمان ارائه داده اســت 

کــه در حــال نهایــی شــدن اســت.
ــت  ــه ثب ــاره ب ــا اش ــران ب ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
ــت: در  ــن گف ــدار زمی ــران در م ــداری ای ــای م ــت ه موقعی
دولــت گذشــته به دلیــل عــدم پرتــاب ماهــواره و قــراردادن 
آن در مــدار زمیــن، امتیــاز نقــاط مــداری زهــره یــک، زهره 
ــال  ــا در س ــا م ــد ام ــلب ش ــران س ــه از ای ــره س دو و زه
ــن  ــدار زمی ــداری در م ــت م ــت 14 موقعی ــه ثب ــدام ب ۹0 اق
ــداری  ــت م ــز 5 موقعی ــال ۹5 نی ــم و در س ــگ کردی آهن

ــت رســید. ــه ثب ــن ب ــدار زمی ــران در م ــرای ای ــد ب جدی
ــوان و  ــریت عن ــده بش ــی از آین ــش بزرگ ــا را بخ وی فض
ــا  ــا حمایــت رئیــس جمهــور و ب ــدواری کــرد: ب اظهــار امی
اتــکا بــر توانمنــدی داخلــی، آینــده ای درخشــان و مانــدگار 

ــم بخــورد. ــران رق ــرای ای ــی ب در عرصــه فضای

نیاز ایران به محموله های 
مخابراتی ماهواره ای تا 
سال ۲۰۳۱ تضمین شد

معــاون ســازمان فضایــی ایــران از خریــد محمولــه هــای مخابراتــی 
ایــران روی ماهــواره هــای بــدر 5 و ۷ خبــر داد و گفــت: نیــاز ایــران 

تــا ســال ۲031 میــادی تضمیــن شــده اســت. 
محمدهمایــون صــدر اظهــار داشــت: ماهــواره هــای مخابراتــی بدر 
5 و بــدر ۷ پــروژه ای اســت کــه ایــران بــا ماهــواره »عــرب ســت« 
دارد و در یــک مقطعــی اجــرا شــده و بخشــی از آن متعلــق بــه ایران 
اســت. روی ایــن ماهــواره، امکانــات مخابراتــی قــرار دارد و برنامــه 

هــای صــدا و ســیما از طریــق آن پخــش مــی شــود.
ــدی  ــواره 100 درص ــکل ماه ــه ش ــدر 5 ب ــواره ب ــت: ماه وی گف
متعلــق بــه ایــران نیســت امــا بخشــی از آن متعلــق بــه ایران اســت 
و طــی یــک چارچــوب قــراردادی و در تمدیــد آن، پــروژه ماهــواره 
ــدر ۷ کلیــد خــورده اســت. در ایــن پــروژه، بخــش مخابراتــی  ای ب
مربــوط بــه ایــران در ایــن ماهــواره تــا ســال ۲031 تضمیــن شــده 

اســت.
صــدر تاکیــد کــرد: امــا مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه ماهــواره 
ــته  ــران داش ــه ای ــق ب ــد متعل ــورت 100 درص ــه ص ــی را ب مخابرات
باشــیم کــه ایــن امــکان وقتــی تحقــق پیــدا مــی کنــد کــه هــدف 
مــا در کنتــرل کامــل ایــن ماهــواره از خــاک ایــران، محقــق شــود 

کــه البتــه مذاکــرات آن مقــداری پیچیــده اســت.
معــاون ســازمان فضایــی ایــران خاطرنشــان کــرد: مذاکــرات خیلــی 
زیــادی بــا اپراتورهــای بیــن المللــی فضایــی بــرای خریــد ماهــواره 
مخابراتــی ایرانــی انجــام شــده اســت کــه اگــر شــرایط تامین شــود، 
مــی توانیــم قــرارداد ایــن پــروژه را امضــا کنیــم امــا زمــان بــرای آن 

مشــخص نیست.
بــه گفتــه وی سیاســت مجموعــه فضایــی کشــور ایــن اســت کــه 
همزمــان بــا بومــی ســازی یــک ســری پــروژه هــای فضایــی، دو 
ــال شــدن  ــا فع ــن نیازهــا ت ــت تامی ــرای ماموری ــی را ب ماهــواره مل
ــن آنهــا داشــته باشــد کــه  ــی و ســرانجام گرفت ــروژه هــای داخل پ
ــده و کارش رو  ــداری ش ــی خری ــواره سنجش ــه ماه ــن زمین در ای
ــا شــاهد داشــتن ماهــواره  ــا 3 ســال دیگــر م ــه اتمــام اســت و ت ب
سنجشــی کامــا متعلــق بــه ایــران خواهیــم بــود. امــا در خصــوص 
خریــد ماهــواره مخابراتــی متعلــق بــه ایــران، بــه زمــان بیشــتری 

ــاز اســت. نی
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رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا اشــاره بــه تعییــن تکلیــف 
ــد  ــی »ناهی ــواره مخابرات ــت: ماه ــگاهی گف ــواره دانش 5 ماه
ــاع 300  ــفیر« و در ارتف ــی »س ــر بوم ــواره ب ــا ماه ــک« ب ی
ــاب مــی شــود.  ــه فضــا پرت ــن، ب ــری از ســطح زمی کیلومت

ــای  ــروژه ه ــت پ ــن وضعی ــورد آخری ــی درم ــن بهرام محس
ماهــواره ای کشــور نیــز گفــت: ماهــواره هــای ظفــر، 
ــا  ــده و ی ــی ش ــک و دو رونمای ــد ی ــر، ناهی ــر کبی ــام امی پی
ــز در  قراردادهایــش بســته شــده اســت. ماهــواره دوســتی نی

ــت. ــاپ اس ــی پرت ــاز نهای ــرای ف ــدن ب ــده ش ــال آم ح
وی گفــت: مــا ۲ ماهــواره بــر داریــم کــه یکــی »ماهــواره بــر 
ــا ارتفــاع 300 کیلومتــری مــدار زمیــن  ســفیر« اســت کــه ت
ــا  ــر ســیمرغ « اســت کــه ت ــرد دارد و دیگــری »ماهــواره ب ب
حــدود 550 کیلومتــر مــی بــرد. مــدار 300 کیلومتــری حــدود 
یــک مــاه و مــدار 500 کیلومتری حدود ســه ســال عمــر دارد. 
ــا »ناهیــد یــک« خواهــد  در نتیجــه آخریــن پرتــاب ســفیر ب
ــورت  ــیمرغ« ص ــا »س ــا ب ــاب ه ــه پرت ــد از آن هم ــود. بع ب

خواهــد گرفــت.

پرتاب ماهواره نباید جزء مطالبات باشد 
بهرامــی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر ماهــواره ای نبایــد پرتــاب 
شــود، افــزود: هــر ماهــواره که ســاخته مــی شــود لزومــا نباید 
پرتــاب شــود، پرتــاب زمــان بــر و هزینــه بــر اســت در نتیجــه 
ــا  ــه آی ــم ک ــی گذاری ــان م ــرای خودم ــه ای ب ــک گزین ــا ی م
پرتــاب بشــود یــا خیــر، در نتیجــه پرتــاب ماهــواره نبایــد جزو 
ــن موضــوع  ــه باشــد ای ــا جامع ــات ســازنده ماهــواره ی مطالب

یــک تصمیــم فنــی اســت.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران ادامــه داد: مــا باید یک نقشــه 
راه بــرای ایــن کارهــا داشــته باشــیم. ایــن نقشــه راه شــاید در 
ذهــن کســی بــوده ولــی روی کاغــذ تدویــن نشــده بــود، در 
نتیجــه تعــداد ماهــواره هــا زیــاد شــده بــود ولــی اکنــون مــا 
یــک خــط »ناهیــد« بــرای ماهــواره هــای مخابراتــی و یــک 

خــط »پــارس« بــرای ماهــواره هــای سنجشــی داریــم.
ــر ســر  ــار پ ــم شــدن اخب ــاره ک ــر ارتباطــات درب ــاون وزی مع
ــت:  ــران، گف ــم در ای ــت یازده ــی دول ــی ط ــدای فضای و ص
نکتــه ای کــه بایــد تاکیــد کنــم ایــن اســت کــه چیــزی مانند 
فنــاوری فضایــی خیلــی بــه یــک دولــت مربــوط نیســت، هر 
دولتــی نقــش خــودش را ایفــا مــی کنــد. یــک نظــام طوالنی 
اســت که پــس از انقــاب اســامی آغــاز شــده و بیــش از ۲5 
ســال ســابقه دارد. هــر تیــم سیاســی کــه آمــده نقــش خودش 
را بــازی و ســرمایه گــذاری کرده و بخشــی از ایــن کار را انجام 
داده اســت. در نتیجــه موفقیــت و یــا عــدم موفقیــت آن را نمی 

تــوان بــه یــک دولــت محــدود کــرد.
ــوع را  ــن موض ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ ــزود: نکت وی اف
نبایــد خیلــی سیاســی کــرد، مســاله فنــاوری فضایــی توســعه 
تکنولــوژی اســت، حوصلــه مــی خواهــد، زمــان بــر اســت و 
ــت.  ــد اس ــل بع ــک نس ــرای ی ــی آن ب ــم بازده ــوال ه معم
اتفاقــی کــه افتــاد ایــن بــود کــه فعالیــت هــای زیادی داشــت 
صــورت مــی گرفــت در نتیجــه در یــک مقطــع زمانــی، خیلی 
ــی  ــرد خاص ــه ف ــی ب ــن ربط ــود و ای ــواب داده ب ــا ج از اینه
ــن  ــود ای ــه ب ــی ک ــه های ــوژی و برنام ــد تکنول ــت. رون نداش

ــود. ــی را شــکل داده ب مقطــع زمان

همه پروژه های فضایی را به روز کردیم 
ــی از وزارت  ــازمان فضای ــردن س ــرد: ب ــح ک ــی تصری بهرام

ارتباطــات بــه نهــاد ریاســت جمهــوری، حرکتــی بــود کــه آن 
زمــان یــک عــده فکــر کردنــد کار خوبــی اســت، اما نرســیدند 
همــه کارهــای قانونــی اش را انجــام بدهنــد و در نتیجــه ایــن 
موضــوع خــودش شــروع یــک تعلــل بــود. زیــرا بایــد جایــگاه 
قانونــی پیــدا مــی کــرد و در مجلــس مطــرح مــی شــد امــا 
همزمــان شــد بــا آخــر دولــت قبــل و انجــام نشــد. زمانــی که 
دولــت یازدهــم روی کار آمــد دربــاره ایــن موضــوع تصمیــم 
ــازمان  ــد س ــث ش ــت و باع ــورت گرف ــاره ای ص ــری دوب گی
فضایــی بــه جایــگاه قانونــی خــودش یعنــی وزارت ارتباطات و 

فنــاوری اطاعــات بازگــردد.
ــه وزارت  ــی ب ــه بازگشــت پژوهشــگاه فضای ــاره ب ــا اش وی ب
ــه از وزارت  ــا ک ــگاه هوافض ــت: پژوهش ــز گف ــات نی ارتباط
علــوم آمــده بــود بــه ریاســت جمهــوری نیــز بــه آن وزارتخانه 
بازگشــت و اینهــا باعــث شــد که یــک بازســازی و نهادســازی 
جدیــدی صــورت پذیــرد. مــا هــم در ایــن فضــای جدیــد وارد 
شــدیم، خیلــی از پــروژه هــا کنــد شــده بــود مــا موفق شــدیم 
بــا همــکاری ســتاد وزارت ارتباطــات، دانشــگاه هــا و مراکزی 
کــه ماهــواره هــا را مــی ســاختند، تقریبــا همــه پــروژه هــا را 

بــه روز کنیــم.
ــرد روی زمیــن فنــاوری فضایــی مهــم  بهرامــی گفــت: کارب
اســت. در نتیجــه ماهــواره هــای سنجشــی بــرای ما همیشــه 
ــه  ــم ک ــنجش داری ــک اداره کل س ــا ی ــد. م ــر بودن ــم ت مه
فعالیــت هــای زیــادی انجــام مــی دهــد. بــه هــر حــال رفتــن 
ــد  ــر اســت بای ــان ب ــی چــون زم ــه فضــا جــذاب اســت ول ب
دنبالــش بــود ولــی بایــد توجــه کــرد کــه آن هــم بایــد یــک 

ــردی داشــته باشــد. کارب
ــم  ــی کن ــر م ــه فک ــان اینک ــا بی ــی ب ــازمان فضای ــس س رئی
ــا  ــه راه ه ــذاری در نقش ــاره هدفگ ــی درب ــی احتیاط ــک ب ی
ــه کــه ایــن  ــداز صــورت گرفت ــرای برنامــه هــای چشــم ان ب
ــن  ــزود: در ای ــوده و سیاســی نیســت، اف حــرف کارشناســی ب
ــاوری  ــداد فن ــاز، تع ــورد نی ــص م ــم تخص ــذاری حج هدفگ
هــای مــورد نیــاز و ســرمایه گــذاری مــورد نیــاز آنطــور کــه 
بایــد در نظــر گرفتــه نشــده و امــا مســلما مــا همــه تاشــمان 

را انجــام مــی دهیــم چون مــا مســئولیم که اســناد باالدســتی 
را مــد نظــر داشــته باشــیم و در برنامــه هایمــان باشــد. ولــی 
نــوع پولــی کــه هــر ســال بــه عنــوان بودجــه مــی آیــد خیلی 
ــی مــی  ــدر و در چــه جهت ــا چق ــده اســت کــه م ــن کنن تعیی

توانیــم حرکــت کنیــم.

شبکه ملی تلسکوپ فضایی ایجاد می شود 
ــکوپ در  ــادی تلس ــداد زی ــود تع ــه وج ــاره ب ــا اش ــی ب بهرام
کشــور و نیــز تلســکوپ مرکــز فضایــی ماهدشــت گفــت: بــا 
همــکاران کــه مشــورت کردیــم بــه ایــن نتیجــه رســیدیم که 
یک شــبکه ملی تلســکوپ درســت کنیــم و مــا هزینــه اش را 
بدهیــم. اینهــا همگی برخــط و آنایــن باشــند و همــه بتوانند 
بــه وســیله اینترنــت وقــت بگیرنــد و مشــاهده کننــد. ممکــن 
ــز  ــکوپ مرک ــا تلس ــا ب ــا حتم ــرد ام ــان بب ــی زم ــت کم اس

ــم. ــروژه را شــروع مــی کنی ــن پ فضایــی ماهدشــت ای
وی افــزود: همچنیــن قــرار اســت همــه رصدگــران و صاحبان 
تلســکوپ را بــه زودی دعــوت کننــد و دور هــم جمــع کننــد 
و بتوانیــم ضریــب کاربــری تجهیــزات موجــود را بــاال ببریــم. 
ــار اســت کــه ایــن خبــر خــارج از ســازمان  ایــن نخســتین ب

فضایــی اعــام مــی شــود.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران گفــت: اولویــت نخســت مــا 
ایــن اســت کــه فضــا را بیاوریــم در زندگــی روزمــره و مطمئن 
باشــیم از فنــاوری فضایــی بــه هــر شــکلی که مــی توانیــم در 
زندگــی روزمــره اســتفاده شــود. اولویــت دیگــر نیــز این اســت 
کــه مطمئــن باشــیم مــی توانیــم در یــک ســطحی ماهــواره 
ــرار  ــدار ق ــی هــم در م ــل قبول بســازیم و در یــک ســطح قاب

بدهیــم کــه ایــن موضــوع حتمــا بایــد انجــام شــود.
بــه گفتــه معــاون وزیــر ارتباطــات، مــا وقتــی مــی توانیــم بــه 
ارتفــاع 500 کیلومتــری مــدار زمیــن برویــم و یــک تن بــار را 
ببریــم، یعنــی مــی توانیم انســان هــم ببریــم. امــا بایــد دلیلی 
بــرای ایــن کار باشــد و اســتفاده ای از آن ببریــم. نبایــد از ایــن 
کارهــا اســتفاده تبلیغاتــی شــود. امــا در ایــن توســعه و نقشــه 

راه نبایــد هیجانــی و سیاســت زده رفتــار کنیــم.

تعیین تکلیف ۵ ماهواره دانشگاهی/ راه اندازی شبکه ملی تلسکوپ فضایی 

ــا ــوا و فضــ هـــ
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ماهــواره مخابراتــی »ناهیــد« و ماهــواره سنجشــی »پیــام« امیرکبیــر در روز فنــاوری فضایــی 14 
بهمــن مــاه بــا حضــور روحانــی رونمایــی شــد. یکــی از ایــن ماهــواره هــا مخابراتــی و دیگــری 

ماهــواره ســنجش از دور اســت.
روز ملــی فنــاوری فضایــی روزی اســت کــه کشــورمان بــا پرتــاب موفقیــت آمیــز ماهــواره امیــد 
در 14 بهمــن ســال 13۸۷ بــه کشــورهای دارای توانایــی پرتــاب ماهــواره پیوســت. پــس از ایــن 
ــه مــی شــود و  ــن موفقیــت جشــن گرفت ــه ای ــن روز ، ســالگرد دســتیابی ب ــران هرســال در ای ای
همــراه بــا آن دســتاوردهای جدیــد فضایــی رونمایــی شــده و یــا محموله هــای مختلــف فضایــی 

پرتــاب مــی شــود.
ســال گذشــته نیــز در روز ملــی فنــاوری فضایــی بــا حضــور رئیس جمهــور از ماهــواره ســنجش از 

دور »دوســتی« رونمایــی شــد کــه تاکنــون ایــن ماهــواره بــه فضــا پرتاب نشــده اســت.

ماهواره های ایرانی »ناهید« و 
»پیام« رونمایی شدند

عملیات ساخت ماهواره مخابراتی 
»ناهید ۲« آغاز شد

پــروژه ســاخت ماهــواره مخابراتــی »ناهیــد ۲« و واگــذاری آن به پژوهشــگاه فضایــی ایران 
آغــاز شــد. 

ماهــواره »ناهیــد ۲« کــه قــرارداد آن میــان ســازمان فضایــی ایــران و پژوهشــگاه 
ــه  ــرای دســتیابی ب ــردی کشــور ب ــه برنامه هــای راهب ــد شــد، از جمل ــران منعق ــی ای فضای
ــی،  ــواره تحقیقات ــن ماه ــرای ای ــا اج ــه ب ــت ک ــگ اس ــی زمین آهن ــای مخابرات ماهواره ه
ــه ایــن فنــاوری فضایــی نزدیــک می شــود. ــه دســتیابی ب کشــور مــان یــک گام دیگــر ب
ــای  ــون فناوری ه ــعه و آزم ــر توس ــز ب ــد ۲«، تمرک ــی »ناهی ــواره مخابرات ــت ماه مأموری
اساســی مــورد نیــاز بــرای رســیدن بــه ماهواره هــای مخابراتــی زمین آهنــگ اســت کــه بــا 
ــد ارتبــاط مخابراتــی و اندازه گیــری تشعشــعات و آزمــون  عمــر عملیاتــی دو ســال می توان

ارتبــاط همزمــان تلفنــی را انجــام دهــد.
از جملــه مشــخصات این پــروژه، طراحی و ســاخت ماهــواره ای در ابعــاد ۶4 در ۶4 ســانتیمتر 
و بــه وزن 100 کیلوگــرم اســت کــه در ارتفــاع 500 کیلومتــری زمیــن و در زاویــه 55 درجــه 

ــرد. ــرار می گی مــداری ق
ــود و از  ــاخته ش ــی و س ــده طراح ــاه آین ــی 4۸ م ــی ط ــواره مخابرات ــن ماه ــت ای ــرار اس ق
ــاوری انتقــال مــداری و توســعه و تثبیــت بخشــی  ــه اهــداف آن، کســب دانــش و فن جمل
ــتم های  ــی و سیس ــوان الکتریک ــی، ت ــای مخابرات ــروری در محموله ه ــای ض از فناوری ه

ــوان شــده اســت. پیشــرانش عن
قــرار اســت در مأموریــت پــروژه مخابراتــی »ناهیــد ۲« در نهایــت بــه فنــاوری مانورهــای 
مــداری دســت یابیــم کــه به منظــور تحقــق ایــن مأموریــت، زیــر سیســتم پیشــرانش برای 

»ناهیــد ۲« در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ترکیــب ســلول خورشــیدی و باتــری لیتیــوم یونــی از جملــه ویژگی هــای مــورد اســتفاده 
ماهــواره »ناهیــد ۲« اســت کــه قــرارداد آن میــان محســن بهرامی رئیــس ســازمان فضایی 
ــور رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران در حضــور محمــود واعظــی  ایــران و حســن حدادپ

وزیــر ارتباطــات بــه امضــا رســید.

رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران طراحــی و ســاخت ماهــواره 
هــای ناهیــد 1 و ۲ را زمینــه ســاز دســتیابی بــه حضــور 
مخابراتــی ایــران در فضــا عنــوان کــرد و گفــت: تا ســال 1400 
ــم.  ــی دســت مــی یابی ــی مخابرات ــن ماهــواره عملیات ــه اولی ب

حســن حدادپــور بــا اشــاره بــه امضــای قــرارداد شــروع ســاخت 
ماهــواره مخابراتــی ناهیــد ۲ اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن 
قــرارداد بتوانــد در ارتقــای کشــور در زمینــه اســتفاده مخابراتی از 
فضــا موثــر واقــع شــود و ایــران را در زمــره کشــورهای صاحــب 

نــام دنیــا در دســتیابی بــه ایــن فنــاوری قــرار دهــد.
ــه  ــد ۲ نقط ــواره ناهی ــی رود ماه ــد م ــه امی ــان اینک ــا بی وی ب
شــروع خوبــی بــرای رفــع نیازهــای کشــور باشــد، بــه فعالیــت 
هــای پژوهشــی انجــام شــده در حــوزه ماهــواره هــا در ســال 
هــای اخیــر اشــاره و کــرد: ایــن فعالیتهــا بــا شــتاب بیشــتر بــه 
ــواره  ــزودی ماه ــم ب ــرده و امیدواری ــت ک ــرد حرک ــمت کارب س

عملیاتــی را کلیــد بزنیــم.
حدادپــور بــا تاکیــد بر اینکــه در زمینــه ماهــواره هــای مخابراتی 
ــواده  ــزود: خان ــت، اف ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــیر معین مس
ــی  ــای مخابرات ــوراه ه ــن ماه ــوان اولی ــه عن ــد ب ــواره ناهی ماه
هســتند کــه در امتــداد آن، امیدواریــم در انتهــای برنامــه ششــم 
و تــا ســال 1400 بــه اولیــن ماهــواره عملیاتــی مخابراتی دســت 

یافتــه و نیــاز کشــور در ایــن حــوزه را برطــرف کنیــم.
رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایران ماهــواره هــای ناهیــد 1 و ۲ را 
ماهــواره هــای پژوهشــی که بــه دســتیابی بــه فنــاوری فضایی 
کمــک کــرده انــد عنــوان کــرد و گفــت: ماهــواره هــای ناهیــد 

ــه ماهــواره  ــوان منظوم ــه عن ــده ب ــد در آین 1 و ۲  آمادگــی دارن
هــای مخابراتــی در کنــار ماهــواره هــای دیگــر قــرار گیرنــد.

وی بــه دســتاوردهای ماهــواره ناهیــد 1 اشــاره کــرد و ادامــه داد: 
بعــد از پرتــاب ماهــواره ناهیــد 1، نخســتین دسترســی مخابراتی 
ایــران بــه فضــا بــرای مــا ایجــاد مــی شــود و در ناهیــد ۲ بــه 
ــکان  ــم و ام ــر روی ــرز فرات ــن م ــه از ای ــن هســتیم ک ــال ای دنب
برقــراری ارتبــاط تلفنــی بیــن دومنطقــه بــه صــورت محــدود 

را فراهــم کنیــم.
ــت دانشــگاهها  ــری از ظرفی ــره گی ــر به ــد ب ــا تاکی ــور ب حدادپ
و مراکــز پژوهشــی در ایــن پــروژه و ســایر پــروژه هــای 
پژوهشــگاه فضایــی ایــران، تصریــح کــرد: رســیدن بــه جایــگاه 
مناســب فضایــی نیــاز بــه توجــه خــاص مدیــران ارشــد نظــام 
ــا حمایــت مجموعــه هــای  ــد مــی رود ب ــان دارد و امی و محقق

ــرد. ــتاب بیشــتری گی ــوزه، ش ــاالن ح ــی و فع داخل

دستیابی ایران به اولین ماهواره عملیاتی مخابراتی تا سال ۱۴۰۰ 

ــوا و فضــا هـــ
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ــک« و  ــد ی ــواره »ناهی ــاخت ماه ــام س ــات از اتم ــر ارتباط وزی
ــتی را  ــواره دوس ــم ماه ــت: امیدواری ــر داد و گف ــتی« خب »دوس
ــم.  ــاب کنی ــده پرت ــال آین ــد 1« را س ــواره »ناهی امســال و ماه
ــت  ــه برنامــه هــای فضایــی دول ــا اشــاره ب محمــود واعظــی ب
گفــت: هــم اکنــون کار طراحــی و ســاخت ماهــواره »ناهیــد 1« 
بــه اتمــام رســیده اســت و امیدواریــم بــا مذاکراتــی کــه بــرای 
پرتــاب آن در حــال انجــام هســتیم ســال آینــده ایــن ماهــواره 

بــه فضــا پرتــاب شــود.
ــا بیــان اینکــه طــی چنــد ســال گذشــته تمــام ماهــواره  وی ب
هایــی کــه بــه فضــا پرتــاب شــده انــد ماهــواره هــای ســنجی 
بودنــد، ادامــه داد: از ۲ ســال گذشــته بــرای ماهــواره مخابراتــی 
ــن هــدف طراحــی  ــا ای ــد 1« ب ــم و »ناهی ــزی کردی برنامــه ری
و ســاخته شــد. در همیــن حــال پــروژه »ناهیــد ۲« کــه امــروز 
قــرارداد آن بــه امضــا رســیده اســت مــدل پیشــرفته تر ماهــواره 
ــه  ــز ب ــن را نی ــم ای ــم بتوانی ــه امیدواری ــت ک ــد 1« اس »ناهی

ســرانجام برســانیم.
ــی  ــت تمام ــرار اس ــد۲« ق ــروژه »ناهی ــرد: در پ ــد ک وی تاکی
متخصصــان در دانشــگاهها و پژوهشــگاههای فضایی بــا ایجاد 
یــک کنسرســیوم داخلــی توانمنــدی هــای خــود را بــه نمایــش 

ــد. بگذارن
وزیــر ارتباطــات گفــت: در همیــن حــال طبــق برنامــه ریــزی 
هــای در دســت انجــام ماهــواره دوســتی را امیدواریــم بتوانیــم 
امســال پرتــاب کنیــم چــرا کــه پرتــاب ماهــواره در دســت مــا 
نیســت و مــا تنهــا نســبت بــه آمــاده ســازی آن اقــدام خواهیــم 
ــاده شــده اســت و در  ــاب آن آم ــات پرت ــروز مقدم کــرد کــه ام
ــته باشــد  ــی داش ــده آمادگ ــاب کنن ــازمان پرت ــه س ــی ک صورت

ــاب مــی شــود. ایــن ماهــواره در ســال جــاری پرت
وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه تمامــی مقدمــات بــرای تحول 
در بخــش فضــا و ماهــواره امــروز آمــاده شــده اســت، ادامــه داد: 
ــن  ــی ســاخت و ای ــواره م ــک ماه ــر دانشــگاه ی ــته ه در گذش
مســئله باعــث ایجــاد مــوازی کاری و زمانبر بــودن پــروژه های 
ــه  ــت ک ــن اس ــت در ای ــروز سیاس ــا ام ــود، ام ــده ب ــی ش فضای
بــه گونــه ای عمــل شــود تــا تحــت یــک مدیریــت منســجم، 
ایــن کار بیــن متخصصــان تقســیم شــود و ســاخت ماهــواره بــا 

محوریــت ســازمان فضایــی، مدیریــت شــده باشــد.
ــه  ــی را از جمل ــی فضای ــاوری بوم ــاد فن ــت از ایج وی حمای
سیاســت هــای مدنظــر دولــت یازدهــم عنــوان کــرد و گفــت: 
ــعه  ــرای توس ــذاری ب ــرمایه گ ــال س ــا در ح ــون دنی ــم اکن ه
فنــاوری فضایــی اســت و ایــن فنــاوری تــا 15 ســال آینــده بــه 
ــد کــه اگــر مــا در ایــن حــوزه  جایــگاه خوبــی دســت مــی یاب

ــا برســیم. ــه پیشــرفت دنی ــم ب ــم، نمــی توانی عقــب بیفتی

دســتیابی بــه ماهــواره سنجشــی بومــی تــا پایــان 
برنامــه ششــم

ــی و  ــی فضای ــاوری بوم ــوزه فن ــدی در ح ــزوم توانمن ــر ل وی ب
ــرارداد  ــا امضــاء ق ــد کــرد و گفــت: ب ــاب ماهــواره هــا تاکی پرت
ــوان  ــم از ت ــد داری ــد ۲، قص ــی ناهی ــواره مخابرات ــاخت ماه س

ــم. ــتفاده کنی ــوزه اس ــن ح ــگران در ای پژوهش
وزیــر ارتباطــات با بیــان اینکه ســاخت ماهــواره های سنجشــی 
از نظــر تکنولوژی آســان تر از ســاخت ماهــواره هــای مخابراتی 
ــزی هــای  ــه ری ــا برنام ــم ب ــرد: امیدواری اســت، خاطرنشــان ک
صــورت گرفتــه، تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه، بتوانیــم برای 

ــی  ــی بوم ــواره سنجش ــور ماه ــای کش ــردن نیازه ــرف ک برط
داشــته باشــیم.

ــه ســرمایه گــذاری کشــورهای پیشــرفته  ــا اشــاره ب واعظــی ب
در حــوزه فنــاوری فضایــی ادامــه داد: مــا در ایــران نیــز بعــد از 
انقــاب اســامی روی مســئله فضــا و ماهــواره فعالیــت هــای 
ــه  ــز بودجــه مناســبی ب ــی داشــتیم و در ســال ۹5 و ۹۶ نی خوب
ــه دو  ــتیابی ب ــز دس ــی و نی ــاوری فضای ــعه فن ــق و توس تحقی

ــه اســت. ماهــواره بومــی اختصــاص یافت
ــی و  ــای عملیات ــواره ه ــاخت ماه ــا س ــه م ــت: برنام وی گف
ــف  ــا تعری ــم ب ــی اســت و امیدواری ــوژی فضای پیشــرفت تکنول

ــویم. ــک ش ــدف نزدی ــن ه ــه ای ــزرگ، ب ــای ب ــروژه ه پ
وزیــر ارتباطــات در مــورد بــاز پــس گیــری ماهــواره بلوکه شــده 
مصبــاح در کشــور ایتالیــا نیــز گفــت: ایــن ماهــواره مربــوط بــه 
دولــت قبــل بــوده کــه بــه دلیــل تحریــم هــا، در کشــور ایتالیــا 
ــری از  ــرفته ت ــای پش ــواره ه ــروز ماه ــت. ام ــده اس ــه ش بلوک
ــا  ــم ام ــز کنی ــم روی آن تمرک ــی توانی ــه م ــم ک ــاح داری مصب
ــن نتیجــه  ــه ای ــران ب ــی ای چنانچــه مســئوالن ســازمان فضای
برســند کــه ایــن ماهــواره قابلیــت اســتفاده دارد، مــی توانیم آن 

ــم. ــه کشــور برگردانی را ب

ــد  ــرای خری ــی ب ــور خارج ــه کش ــا س ــره ب مذاک
ــی ــواره مخابرات ماه

واعظــی بــا اشــاره بــه برنامــه هــای کشــور بــرای داشــتن یــک 
ماهــواره ملــی مخابراتــی و نیــز یــک ماهــواره ملــی سنجشــی، 
گفــت: در زمینــه خریــد ایــن دو ماهــواره، مذاکراتــی را بــا برخی 
کشــورها داشــته ایــم و قصــد داریــم تــا پایــان برنامــه ششــم 
ــا کشــورهای ســازنده ایــن ماهــواره  توســعه، قراردادهایــی را ب

هــا امضــاء کنیــم.
وی اضافــه کــرد: هــم اکنــون بــرای خریــد ماهــواره مخابراتــی 
بــا 3 کشــور از جملــه فرانســه، وارد مذاکــره شــده ایــم امــا ایــن 
موضــوع کار زمــان بــر و پیچیــده ای و نیازمنــد برنامــه بلندمدت 

کشــور اســت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه قصد بهـره گیـری سیاسـی و تبلیغاتی از 
اجـرای پـروژه های فضایـی نداریـم، در مورد حفظ نقـاط مداری 
نیـز گفـت: در ایـن زمینـه نیـز بودجـه سـاالنه بـه ایـن بخـش 
اختصـاص داده شـده اسـت و موضوع فنـاوری فضایـی آن طور 

نیسـت که بخواهیـم هـر روز در مـورد آن خبررسـانی کنیم.
وی گفــت: بــرای ســال ۹5 حــدود 500 میلیــارد تومــان بودجــه 
ــی اختصــاص داده شــده کــه تمــام ردیــف  ــاوری فضای ــه فن ب
هــای آن تاکنــون اســتفاده شــده اســت. در همین حال پیشــنهاد 

مــا بــرای بودجــه ســال ۹۶ نیــز همیــن مبلــغ اســت.

ماهواره دوستی امسال پرتاب می شود

رکورد پرتاپ ماهواره در هند زده شد
 

هند با پرتاب 104 ماهواره به فضا در یک ماموریت رکورد جدیدی در تاریخ ثبت کرده است. 
رکــورد قبلــی بیشــترین تعــداد پرتــاب موفقیــت آمیــز ماهــواره بــه فضــا در یــک ماموریــت بــه روســیه 
تعلــق داشــت. ایــن کشــور در ســال ۲014 میــادی، 3۷ ماهــواره را در یــک ماموریــت بــه فضا فرســتاد.

در همیــن راســتا صبــح امــروز موشــک ســنگین ماهــواره قطبــی )PSLV-C3۷( همــراه 104 ماهــواره 
رصدگــر زمیــن بــه فضــا فرســتاد شــد. از ایــن تعــداد ماهــواره، ســه مورد بــه شــرکت هنــد، ۸۸ مــورد به 

آمریــکا و بقیــه بــه قزاقســتان، امــارات متحــده عربــی، ســوییس، هلنــد و غیــره تعلق داشــت.
ــده  ــه عقی ــاب شــدند. ب ــه فضــا پرت ــد ب ایــن ماهــواره هــا از  مرکــز فضایــی ســاتیش داوان در هن
ــازار عظیــم فضایــی  ناظــران ایــن رویــداد نشــان مــی دهــد هنــد بــه یکــی از بازیگــران بــزرگ ب

ــل خواهد شــد. تبدی
ســه محمولــه هنــدی ایــن ماموریــت شــامل ماهــواره ۷14 کیلوگرمــی مجموعــه Cartosat-۲ و دو 

ــا وزن 15 کیلوگــرم هســتند. نانوماهــواره INS-IA و INS-IA ب

ــا ــوا و فضــ هـــ
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نشانه هایی از تولد منظومه 
شمسی در کویر لوت کشف شد

ــوت  ــر ل ــان در کوی ــا همــکاری اســتادان دانشــگاه کرم گروهــی از دانشــمندان روس ب
ایــران بقایــای شــهاب ســنگی را یافتنــد کــه تصــور مــی شــود حاصــل تولــد منظومــه 

ــوده اســت.  شمســی در 4.5 میلیــارد ســال قبــل ب
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از دیلــی میــل، ویکتــور گروخوفســکی دانشــمند 
ــای یــک شــهاب ســنگ متاشــی شــده در روســیه را در ســال۲013  روســی کــه بقای
یافــت، اکنــون در کویــر لــوت نیــز بقایــی از یــک شــهاب ســنگ کشــف کــرده اســت.
بــه نظــر مــی رســد آب و هــوای خشــک ایــن صحــرا بــه حفــظ بقایــای شــهاب ســنگ 

4.5 میلیــارد ســاله کمــک کــرده اســت.
در هــر حــال گروهــی متشــکل از چهــار زمیــن شــناس از دانشــگاه دولتــی فــدرال اورال، 
ــهر  ــه ش ــه ب ــال ۲013 ک ــابه س ــای مش ــنگ ه ــهاب س ــواهدی از ش ــن ش ــرای یافت ب
ــن تحقیــق  ــد. در ای ــوت را بررســی کردن ــر ل چایابینســک روســیه برخــورد کــرد، کوی

گروهــی از محققــان دانشــگاه کرمــان نیــز بــا آنهــا همــکاری کردنــد.
ایــن گــروه نمونــه هایــی بــه وزن 13 کیلوگــرم کشــف کردنــد کــه بــه شــهاب ســنگ 
شــباهت داشــتند. همچنیــن تصــور مــی شــود ۸0 درصــد از نمونــه هــا، منشــا فرازمینــی 
داشــته باشــند.  تصــور بــر ایــن اســت کــه ایــن نمونــه هــا بخشــی از یک بــاران شــهاب 
ســنگی باشــند، زیــرا حــدود 10تکــه از ۷0 نمونــه جمــع آوری شــده حــاوی یــک نــوع 

مــاده شــهاب ســنگی هســتند.
دانشــمندان معتقدنــد ایــن شــهاب ســنگ هــا حاصــل فراینــد تولــد منظومــه شمســی 
در 4.5 میلیــارد ســال قبــل اســت. امــا بــرای تاییــد آن بــه آزمایــش هــای بیشــتری نیــاز 
اســت. بــه همیــن دلیــل نیمــی از مــواد کشــف شــده در ایــران باقــی مــی مانــد و بخش 

دیگــر بــرای آزمایــش هــای بیشــتر  در روســیه اســت.

لکه های جدید خورشیدی تا یک 
هفته قابل مشاهده هستند

 مدیــر انجمــن نجــوم اهــواز از امــکان رصــد لکــه هــای خورشــیدی خبــر داد و گفــت: لکــه هــای 
جدیــد خورشــیدی تنهــا بــا فیلتــر مخصــوص تــا یــک هفتــه قابــل مشــاهده خواهــد بــود. 

خســرو جعفــری زاده در خصــوص رصــد لکــه هــای خورشــیدی خاطر نشــان کــرد: لکه خورشــیدی 
ناحیــه ای بــر روی ســطح خورشــید اســت کــه بــه وســیله فعالیت هــای شــدید مغناطیســی بوجــود 

می آیــد.
وی افــزود: ایــن ناحیه هــا بــه علــت کاهــش درجــه حــرارت ســطح خورشــید بــه وجــود می آینــد. 

معمــوال ایــن لکــه هــا بــا چشــم، بــه صــورت تیــره رنــگ و ســیاه دیــده مــی شــوند.
جعفــری زاده بــا بیــان اینکــه دمــای مــکان لکــه خورشــیدی پاییــن تــر از دیگــر مناطــق خورشــید 
اســت، خاطــر نشــان کــرد: خورشــید در حالــت عــادی دمایــی برابــر بــا 5 هــزار و ۸00 کلویــن دارد 

کــه در ایــن مــکان ها)لکــه هــای خورشــیدی( دمــا از 3 تــا 4 هــزار کلویــن اســت.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس نجــوم، در ایــن مــکان هــا فعالیــت مغناطیســی شــدیدی وجــود دارد و 
هــر یــک از ایــن لکــه هــا دارای یــک مــکان مغناطیســی جداگانــه ای هســتند. هــر چــه لکــه های 

خورشــیدی بیشــتر باشــد فعالیــت خورشــید بیشــتر اســت.
وی عنــوان کــرد: زمانیکــه لکــه هــای خورشــیدی ظاهــر مــی شــوند بادهــای خورشــیدی بیشــتری 
ــده مــی  ــگام خورشــید گرفتگــی دی ــاج خورشــید کــه تنهــا در هن ــد شــده و از طرفــی هــم ت تولی
شــوند، فعــال تــر و بزرگتــر دیــده مــی شــود. تــاج خورشــید در زمــان خورشــید گرفتگــی قابــل رصد 
اســت. بــه گفتــه جعفــری زاده، اولیــن بــار لکــه هــای خورشــیدی توســط گالیلــه در 1۶15 رصــد 

شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه انــدازه لکــه هــای خورشــیدی در هــر لحظــه متغیــر اســت و نمــی تــوان گفــت 
انــدازه ثابتــی دارنــد؛ بعضــی هــا کوچکتــر از زمیــن هســتند و بعضــی هــا نیــز 3 یــا 4 برابــر کــره 
زمیــن مــی شــوند کــه آنهــا در افــق بــه هنــگام غــروب دیــده مــی شــوند وقتــی بــزرگ می شــوند.

وی افــزود: رصــد لکــه هــای خورشــیدی بــا ابــزار رصــدی قابــل مشــاهده هســتند و  بــرای رصــد 
خورشــید بایــد از فیلتــر مایــار اســتفاده کــرد.

خورشید بی لکه می شود
حــدود 3۷0 ســال پیــش خورشــید تقریبــا بــدون لکــه شــد و حــاال دانشــمندان خبــر مــی دهنــد 

کــه ایــن ســتاره فــروزان بــار دیگــر بــه ایــن وضعیــت دچــار مــی شــود. 

در ســال 1۶45 عما خبری از لکه های معروف خورشــیدی نبــود. طی یک دوره ۷0 ســاله بعد از آن 
که تحت عنوان Maunder Minimum شــناخته می شــود، لکه های خورشیدی به ندرت در 

ســطح ایــن ســتاره دیــده می شــد.
اکنــون و پــس از یــک دوره فعالیــت مغناطیســی چشــمگیر در خورشــید کــه بــا پیدایــش چندیــن 
لکــه در دهــه هــای 50 و ۶0 میــادی همــراه بود حــاال دانشــمندان از حرکت این ســتاره به ســوی 

دوران عــاری از لکــه خبــر مــی دهنــد.
امــا تکــرار تاریــخ همیشــه هــم بــد نیســت. ایــن بــدان معناســت کــه مــی توانیــم گذشــته و آینده 
را پیــش بینــی کنیــم. ایــن همــان کاری اســت کــه متیــو اونــس از دانشــگاه ردینــگ بریتانیــا در 

حال انجــام دادن آن اســت.
 Maunder نیــم نگاهی بــه دوره Scientific Reports او و همکارانــش در نشــریه علمــی
Minimum داشــته اند تا از این طریق فعالیتهای خورشــیدی را در آینده نزدیک پیش بینی کنند.

بررســی هــای دقیــق دانشــمندان نشــان مــی دهــد خورشــید در مســیری قــرار دارد کــه طــی آن 
لکــه هایــش بســیار کــم مــی شــود.

بــه طــور کلــی لکــه هــای خورشــیدی بــر اثــر فعالیتهــای شــدید مغناطیســی ایجــاد مــی شــوند 
کــه در نتیجــه انتقــال گرمــا بــه زمیــن و البتــه ســایر ســیارات مجــاور کاهــش مــی یابنــد.

تحقیقـات نشـان می دهـد که لکه های خورشـیدی به علـت کاهش درجه حرارت سـطح در خورشـید 
ایجـاد می شـوند و جالب اینکه مـی توان آنها را بدون اسـتفاده از تلسـکوپ نیز مشـاهده کرد.

ــوا و فضــا هـــ
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هشدار محققان درباره خسارت چندمیلیارد دالری توفان های خورشیدی
محققــان هشــدار مــی دهنــد کــه توفــان هــای خورشــیدی و 
خاموشــی هــای بــرق ناشــی از آن مــی توانــد میلیاردهــا دالر به 

اقتصــاد ایــاالت متحــده آمریــکا ضربــه بزنــد. 
اتحادیـه ژئوفیزیک آمریـکا میزان ایـن خسـارات را در روز برای 
ایـاالت متحده آمریکا حـدود 40 میلیارد دالر برآورد کرده اسـت.
 Space Weather مقالــه ای کــه در ایــن زمینــه در نشــریه
توســط محققــان دانشــگاه هــای کمبریــج، کیــپ تــاون و مرکز 
بررســی هــای قطــب جنــوب بریتانیــا چــاپ شــده حاکیســت 
ــکا  ــه امری تنهــا 4۹ درصــد از خســارات اقتصــادی وارد شــده ب
ــترده  ــکات گس ــت و مش ــرق اس ــع ب ــوارد قط ــه م ــوط ب مرب
تــری نیــز بــه علــت توفــان هــای خورشــیدی ایــن کشــور را 

تهدیــد مــی کنــد.
در مــورد نواحــی کــه بابــت ایــن مشــکل خســارت مــی بیننــد 
پیــش بینــی هــای مختلفــی بــه عمــل آمــده اســت. بر اســاس 

ــاالت  ــکا در ای ــردم آمری ــد از م ــا ۸ درص ــی اول تنه ــش بین پی
شــمالی ممکــن اســت بدیــن علــت آســیب ببیننــد کــه ایــن 

ــه بارمــی آورد. ــارد دالر خســارت ب ــه ۶.۲ میلی امــر روزان
ــای  ــان ه ــکا از توف ــت آمری ــد از جمعی ــت دوم ۲3 درص در حال
خورشــیدی آســیب مــی بیننــد کــه ایــن بــه معنــای خســارت 
روزانــه 1۸.۷ میلیــارد دالری اســت و در حالــت ســوم 44 درصــد 
ــه  از مــردم ایــن کشــور از ایــن بابــت ضــرر مــی کننــد کــه ب

ــارد دالری در روز اســت. ــه 4۲.5 میلی ــای خســارت روزان معن
ــت  ــه عل ــده ب ــیب دی ــادی آس ــای اقتص ــش ه ــه بخ از جمل
ــه  ــه کارخان ــوان ب ــکا مــی ت ــان هــای خورشــیدی در آمری توف
هــای تولیــدی، ادارات دولتــی، بخــش مالــی، چرخــه توزیــع و 

ــرد. ــاره ک ــادل کاال و ... اش تب

وجود آتش فشان های یخی در نزدیک ترین سیاره به خورشید
محققــان در ایــن اواخــر یــک آتــش فشــان یخــی در ســیاره کوتولــه Ceres کشــف کــرده انــد. تحقیقــات 

جدید نشــان می دهــد احتماال در این ســیارک بیش از یک آتش فشــان یخی وجود داشــته اســت. 
ــا مونــز« را در ســال ۲015  فضاپیمــای Dawn متعلــق بــه ناســا یــک آتــش فشــان یخــی بــه نــام »آون
میادی کشــف کرد و از آن زمان تاکنون این فضاپیما مشــغول عکاســی و جمع آوری اطاعات نقشــه برداری 

اســت تا بتواند تصویر واضح تری از سیاره کوتوله بسازد.
 درهمیــن راســتا محققــان متوجه شــده اند احتمــاال آتش فشــان های دیگــری ماننــد آهونامونز میلیــون ها یا 

میلیاردها ســال قبل در Ceres وجود داشــتند اما با گذشــت زمان مســطح شــده اند.
 ســیاره کوتولــه Ceres بــا مــداری میــان مریــخ و ژوپیتــر از تمــام ســیاره هــای مشــاهده شــده دیگــر بــه 

خورشــید نزدیــک تــر اســت.  
 محققــان معتقدنــد آتــش فشــان یخــی کــه اکنــون شــبیه گنبــد اســت در ایــن اواخــر و حــدود ۲00 میلیون 

ســال قبــل بــه وجــود آمــده انــد.  

ناســا در حــال بازســازی شــرایط زندگــی در مریــخ در بخشــی از 
جزیــره هاوایــی اســت تــا زمینــه را بــرای ســفر انســان بــه ایــن 

ســیاره اســرار آمیــز آمــاده کنــد. 
گروهــی از محققــان بــا دریافــت بودجــه از ناســا شــرایط زندگی 
بــر روی ســیاره مریــخ را در بخشــی دورافتــاده از جزیــره هاوایی 
ــدی را  ــک طــاق گنب ــن منظــور ی ــه همی ــرده و ب بازســازی ک

ــد  ــرده ان ــیس ک ــره تاس ــن جزی ــانی در ای ــی آتشفش در نزدیک
ــخ در صــورت حضــور  ــا را در مری ــار انســان ه ــد رفت ــا بتوانن ت

درازمــدت مــورد بررســی قــرار دهنــد.
شــش دانشــمند وارد ایــن خانــه جدیــد در نزدیکــی آتشفشــان 
Mauna Loa شــده انــد تــا بــه مــدت هشــت مــاه شــرایط 

زندگــی در مریــخ را مطالعــه کننــد.

ایــن گــروه هیــچ تمــاس فیزیکــی بــا افــراد دیگــر در جهــان 
ــم  ــا ه ــی آنه ــات مخابرات ــت و ارتباط ــد داش ــارج نخواهن خ
ــرا ارســال  ــی شــود. زی ــه ای انجــام م ــری ۲0 دقیق ــا تاخی ب
ــان  ــدت زم ــن م ــه همی ــن ب ــره زمی ــه ک ــخ ب ــل از مری ایمی

ــاز دارد. نی
ــای  ــواری ه ــه دش ــردن ب ــی ب ــه پ ــن مطالع ــی ای ــدف اصل ه
ــزوی و تحمــل  روانشــناختی ناشــی از زندگــی در محیطــی من
ــبتا  ــی نس ــدت زمان ــک م ــف در ی ــای مختل ــت ه محدودی

ــت. ــی اس طوالن
ناســا قصــد دارد در دهــه ۲030 فضانوردانــی را بــرای یک ســفر 
ــن  ــا همی ــور ب ــات مذک ــتد و مطالع ــخ بفرس ــه مری ــی ب طوالن
هــدف صــورت مــی گیــرد. گــروه شــش نفــره فعلــی از میــان 
۷00 داوطلــب و پــس از انجــام آزمایــش هــا و مصاحبــه هــای 

متعــدد انتخــاب شــده انــد.
ناســا ۲ میلیــون دالر بودجــه بــه ایــن طــرح تحقیقاتــی 
اختصــاص داده و پیــش از ایــن هــم بودجــه تحقیقات مشــابهی 
ــجام  ــظ انس ــوه حف ــی و نح ــای غذای ــر نیازه ــز ب ــا تمرک ب

ــود. ــرده ب ــن ک ــوردان را تامی فضان
بــرای تامیــن نیازهــای ایــن گــروه در صــورت ضــرورت 
ــود.  ــظ ش ــا حف ــزوای آنه ــا ان ــده ت ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ربات
محیــط شــبیه ســازی کــه 111 متــر مربــع مســاحت دارد دارای 
ــپزخانه،  ــور آش ــن ط ــواب و همی ــرای خ ــی کوچــک ب فضاهای

ــت. ــام اس ــگاه و حم آزمایش

۶ دانشمند فضایی برای ۸ ماه در هاوایی ایزوله می شوند

ــا ــوا و فضــ هـــ
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ارسال تصاویر ماهواره ای فوق 
دقیق از وضعیت آب و هوایی زمین

ماهــواره ســازمان ملــی اقیانوســی و جــوی آمریــکا کــه 1۹ نوامبــر بــه فضــا پرتــاب شــده اولیــن 
تصاویــر خــود از شــرایط آب و هوایــی زمیــن را ارســال کــرده اســت. 

ایــن ماهــواره کــه در مــداری در فاصلــه ۲۲ هــزار و 300 مایلــی زمیــن در حــال گــردش اســت و 
بــه GOES-1۶ شــهرت دارد، یکــی از چهــار ماهــواره هواشناســی نســل جدیــدی اســت کــه قرار 

اســت بــه زودی بــه فضــا پرتــاب شــوند.
در ایــن ماهــواره هــا از فنــاوری هــای پیشــرفته ای اســتفاده شــده کــه پیــش بینــی دقیــق تــر 
وضعیــت آب و هوایــی را ممکــن مــی کننــد و بــه خصــوص مــی تــوان از آنهــا بــرای پیــش بینــی 

دقیــق شــرایط آب و هوایــی در شــرایط ســخت و دشــوار اســتفاده کــرد.
قــرار اســت هــر یــک از ایــن چهــار ماهــواره بخشــی از کــره زمیــن را تحــت پوشــش قــرار دهند و 

بــه طــور دائمــی شــرایط آب و هوایــی کــره زمیــن را پوشــش دهند.
ــر  ــد در هــر 15 دقیقــه نمایــی از کل کــره زمیــن را ثبــت کنــد کــه 5 براب GOES-1۶ مــی توان
ســریع تــر از ماهــواره هــای هواشناســی اســت کــه در حــال حاضــر مــورد اســتفاده قــرار دارنــد.
ــه ثبــت رســیده دارای 1۶ مجــرای طیفــی  ــه ب ــر ماهــواره مذکــور کــه در 15 ژانوی اولیــن تصوی
اســت کــه از میــان آنهــا دو مــورد قابــل رویــت هســتند و 10 مــورد مــادون قرمــز و چهــار مــورد 

هــم نزدیــک بــه مــادون قرمــز هســتند.
دقــت تصاویــر تهیــه شــده هــم چهــار برابــر بیشــتر از تصاویــر قبلــی اســت. ماهــواره یــاد شــده 

عــاوه بــر زمیــن تصاویــر بســیار زیبــا و نفــس گیــری را از مــاه هــم تهیــه کــرده اســت.

نخستین ایستگاه فضایی تجاری 
جهان ساخته می شود

یــک شــرکت آمریکایــی تصمیــم دارد نخســتین ایســتگاه فضایــی تجــاری جهــان را بســازد. 
نخســتین مــاژول تجــاری آن نیــز در ســال ۲0۲0 میــادی بــه فضــا فرســتاده مــی شــود. 

شــرکت Axiom ، ســازنده ایســتگاه بیــن المللــی فضایــی تجــاری، تصمیــم دارد گســتره 
فعالیــت هــای خــود را از مــدار زمیــن افزایــش دهــد. بــه ایــن ترتیــب ایــن ایســتگاه پذیــرای 
فضانــوردان دولتــی و همیــن طــور افــرادی خواهــد بــود کــه بــه طــور تفریحــی و تجــاری بــه 

فضــا ســفر مــی کننــد.
ــن  ــاژول تجــاری  ای ــرار اســت نخســتین م ــرده و ق ــد ک ــه Axiom را تایی ــز برنام ــا نی ناس
شــرکت در ۲0۲0 میادی به فضا فرســتاده شــود و از ۲0۲۸-۲0۲4 میادی مــاژول از ISS جدا 
شــده و عملیــات ســاخت ایســتگاه فضایــی آغــاز مــی شــود. بــه ایــن ترتیــب تغییــر شــگرفی 

در چشــم انــداز ســفرهای فضایــی انســان ایجــاد خواهــد شــد. 
ســخنگوی ایــن شــرکت مــی گویــد: ایجــاد یــک ایســتگاه فضایــی بــه ملت هــا، ســازمان ها 
و افــراد کمــک مــی کنــد  تــا در مــدار زمیــن کار و زندگــی کننــد و از فعالیــت هــای اکتشــافی 

در اعمــاق فضــا پشــتیبانی مــی کند.
وی مــی افزایــد:  مــا مشــغول مذاکــرات هســتیم تــا نخســتین فضانــوردان غیــر دولتــی را بــه 

فضــا بفرســتیم.
Axiom هــم اکنــون مشــغول مذاکــره بــا بیــش از ۲0 کشــور دنیاســت و تخمیــن مــی زنــد 
تــا پایان ســال جاری میــادی قراردادهایــی را امضا کنــد. به این ترتیــب پروژه های خــود را به 

مرحلــه اجــرا نزدیــک مــی کنــد.
ــورد در فضــا  ــه گفتــه ســخنگوی ایــن شــرکت هــم اکنــون هزینــه پشــتیبانی هــر فضان ب
روزانــه حــدود ۷.5 میلیــون دالر اســت امــا  Axiom  رقمــی بســیار کمتــر را هزینه مــی کند.

لباس های فضانوردان 
سبک تر می شود

بـه تازگی نخسـتین تصاویـر از لبـاس جدیـد فضانـوردان رونمایی 
شـده کـه عـاوه بـر سـبک تـر شـده از جنـس انعطـاف پذیرتری 

 . هستند
شــرکت بویینــگ مشــغول ســاخت و آزمایــش یــک فضاپیمــا بــه 
ــام CST-100  اســت. درهمیــن راســتا ایــن شــرکت از لبــاس  ن
ــروژه ســاخت فضاپیماســت  ــه بخــش مهمــی از پ ــوردان ک فضان

ــی کــرد. رونمای
ــرم  ــدود ۹ کیلوگ ــی آن ح ــوازم جانب ــراه ل ــاس هم ــن لب وزن ای
اســت. حــال آنکــه لبــاس هــای فضانــوردی معمــول حــدود 13.۶ 

ــد. ــرم وزن دارن کیلوگ
از دیگــر مزایــای ایــن لبــاس وجــود دســتکش هایــی بــا قابلیــت 
اســتفاده در صفحــات لمســی،  انعطــاف پذیــری بیشــتر لبــاس و 

ــد. کاه هــای نرمــی اســت کــه همــراه لبــاس وجــود دارن
ــاره مــی گویــد:  ــوردان ناســان در ایــن ب ــو یکــی از فضان اریــک ب
لبــاس هــای جدیــد بســیار ســبک تــر و ســاده تــر هســتند. ایــن 

واقعــا نکتــه خوبــی اســت.

ــوا و فضــا هـــ
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یافته جدید دانشمندان فضایی؛

 جلبک ۱۶ ماه در فضا زنده می ماند
دانشــمندان ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی کشــف کــرده انــد جلبــک مــی توانــد 1۶ مــاه در 

فضــای خــارج ایســتگاه بیــن المللــی فضایــی زنــده بمانــد. 
ایــن نمونــه هــا اکنــون بــه زمیــن فرســتاده مــی شــوند تــا وجــود هرگونــه تغییراتــی ژنتیکــی 

در ایــن گونــه بررســی شــود.
دانشــمندان ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی )ISS( در ایــن اواخــر آزمایشــی انجــام دادنــد کــه 
براســاس آن جلبــک توانســت بــه مــدت 1۶ مــاه در خــا فضــا زنــده بمانــد. جالــب آنکــه بــا 
وجــود تغییــرات دمایــی شــدید، اشــعه های مافــوق بنفــش، اشــعه های  کهکشــانی و ســرعت 

خــارق العــاده زمــان جلبــک کامــا زنــده بــه ایســتگاه بازگردانــده شــد.
ایــن آزمایــش بخشــی از پــروژه  زیســت شناســی و مریــخ بــوده اســت. پــس از ارســال ایــن 
نمونــه هــا بــه زمیــن، آزمایــش هــای متعــددی بــرای تعییــن میــزان تاثیرگــذاری تغییــرات 
ناگهانــی دمــا و اشــعه هــا روی جلبــک هــا انجــام خواهــد شــد. ایــن اطاعــات بــه ماموریــت 
هــای آتــی انســان در مریــخ، حفــظ امنیــت انســان و موادغذایــی گیاهــی در فضــا کمــک مــی 

کنــد.
 درکنــار ایــن مــوارد جلبک هــای آزمایــش شــده احتمــاال اطاعاتی دربــاره حیــات در خــارج از 

زمیــن نیــز اطاعاتــی فراهــم مــی کنند.  

۶۰ سیاره نزدیک منظومه شمسی 
کشف شد

محققــان در جســتجوی حیــات خــارج از زمیــن ۶0 ســیاره جدیــد کشــف کــرده انــد کــه نزدیــک 
منظومــه شمســی دور ســتاره هــا مــی چرخنــد. 

ایــن کشــف توســط گروهــی از محققــان بیــن المللــی بــه رهبــری دانشــگاه هرتفوردشــایر انجام 
ــا  ــد، یــک ســیاره ابرزمینــی )ســیاره ای فراخورشــیدی( ب شــده اســت. میــان ســیاره هــای جدی
حــرارت بســیار زیــاد وجــود دارد کــه Gliese411b نامیــده مــی شــود و ســطح صخــره ای دارد. 

Gliese411b  چهارمیــن ســیاره نزدیــک بــه منظومــه شمســی اســت.
محققــان معتقدنــد ایــن ســیاره نشــان مــی دهد  تمــام ســتاره هــای  نزدیــک بــه خورشــید دارای 

ســیاره هایــی هســتند کــه دور آن هــا مــی چرخنــد و برخــی از آنهــا حتــی شــبیه زمین هســتند.
محققــان همــراه ۶0 ســیاره جدیــد شــواهدی از 54 ســیاره دیگــر نیــز یافتــه انــد. بنابرایــن احتماال 

تعــداد کل ســیاره هــای جدیــد بــه 114 ســیاره خواهد رســید.
ایــن نتایــج براســاس مشــاهدات ۶1 هــزار دانشــمند از 1۶00 ســتاره طــی بــازه زمانــی ۲0 ســاله و 

توســط دانشــمندان آمریکایــی انجام شــده اســت.
دکتــر میکــو تومــی رهبــر ایــن تحقیــق مــی گویــد: واقعــا جالــب اســت کــه دور تمــام ســتاره 

ــال دور زدن اســت. ــیاره ای درح ــا س ــک م ــای نزدی ه
بــه هرحــال ایــن ســیاره هــا بــه انســان کمــک مــی کنــد درک بهتــری از فرایندهــای تشــکیل 

سیســتم ســیاره هــا بیابنــد و اهــداف جالبــی بــرای بررســی هــای آتــی فراهــم مــی کننــد.  

دانشــمندان ســیاهچاله ای ردیابــی کــرده انــد کــه 10 ســال گذشــته را صــرف 
بلــع یــک ســتاره کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه  فرآینــد بلــع ســتاره 

توســط ســیاهچاله بــه طــور معمــول یــک ســال طــول مــی کشــد. 
 ایــن پدیــده کــه توســط تلســکوپ هــای ناســا ردیابــی شــده در یک کهکشــان 
ــن  ــه دارد. ای ــن فاصل ــا زمی ــوری ب ــال ن ــارد س ــدود 1.۸ میلی ــه ح رخ داده ک
ــن  ــمندان ای ــه دانش ــه گفت ــده و ب ــذاری ش ــیاهچاله XJ1500+154 نامگ س

ــم اســت. ســیاهچاله احتمــاال بســیار عظی
داچنــگ لیــن محقــق دانشــگاه نیوهمشــایر در ایــن بــاره مــی گویــد: پدیــده 
بلــع ســتاره توســط ســیاهچاله هــا از دهــه 1۹۹0 بــه مراتــب مشــاهده شــده 
اســت. بــا ایــن وجــود در 11 ســال گذشــته ایــن طوالنــی تریــن فراینــد بلــع 

ســتاره توســط یــک ســیاهچاله اســت.
 اطاعــات مربــوط بــه ایــن کشــف از تلســکوپ هــای در حــال گردشــی جمــع 
آوری شــده کــه اشــعه هــای ایکــس را در سراســر جهــان ردیابــی مــی کننــد. 
هنگامیکــه ســیاهچاله ســتاره ای را مــی بلعــد، دمــای آن میلیــون هــا درجــه 
افزایــش مــی یابــد و در ایــن زمــان اشــعه هــای ایکــس در فضــا پراکنــده مــی 

شــوند.
 امــا اشــعه هــای ایکســی کــه از ایــن ســیاهچاله خــارج مــی شــد بیــش از حــد 
انتظــار اســت. جیمــز گویلوچــون یکــی از مولفــان  ایــن تحقیــق مــی گویــد: 
مــا شــاهد آن بودیــم کــه ایــن شــی بــا ســرعت خــارق العــاده ای رشــد مــی 
کنــد. ایــن نشــان مــی دهــد پدیــده ای غیرمعمــول رخ داده اســت. مثا ســتاره 
ای کــه از خورشــید ســنگین تــر اســت اکنــون گرفتــار یــک ســیاهچاله شــده 

اســت.
دانشمندان معتقدند این پدیده در سال های آتی نیز ادامه خواهد یافت.  

مرگ طوالنی و عجیب یک ستاره !
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نگرانی دانشمندان از حرکت 
یک سیارک به سمت زمین

ســازمان فضایــی ناســا ســال گذشــته شــیئی را در فضــا شناســایی کــرد کــه بــا 
ســرعت در حــال نزدیــک شــدن بــه کــره زمیــن اســت. ایــن شــی ســتاره ای 

دنبالــه دار یــا یــک ســیارک اســت. 
ــه  ــا زمیــن از فاصل ــدون برخــورد ب ــد ایــن شــی اســرار آمیــز ب ناســا مــی گوی

ــرد. ــور خواهــد ک ــری آن عب ــون کیلومت حــدودا 51 میلی
امــا برخــی دانشــمندان محاســبات و پیــش فــرض هــای ناســا را تاییــد نمــی 
کننــد. آنــان مــی گوینــد ایــن ســیارک یــا شــهاب ســنگ در تاریــخ 1۶ فوریــه 
یعنــی حــدود دوهفتــه دیگــر بــه زمیــن برخــورد مــی کنــد و موجــب شــکل 

گیــری یــک ســونامی عظیــم خواهــد شــد.
ــام دارد، بــه دقــت از ســوی ســازمان  ایــن شــی ناشــناخته کــه WF۹ ۲01۶ ن
هــای فضایــی جهــان مــورد رصــد قــرار گرفتــه اســت. ســیارک مذکــور کــه 
مدتــی در مــدار کــره مریــخ در حــال گــردش بــود ســرانجام از ایــن مــدار جــدا 

شــده و پیــش بینــی مــی شــود بــه زودی جــذب مــدار کــره زمیــن شــود.
دکتــر دیومیــن دمیــر زاخارویــچ ســتاره شــناس روس مــی گویــد ایــن ســیارک 
یــا شــهاب ســنگ بــه طــور مســتقیم در حــال حرکــت بــه ســمت کــره زمیــن 
اســت و برآوردهــای ناســا در مــورد عبــور آن از کنــار کــره زمیــن غلــط اســت. 
ــه  قــرار اســت طــی روزهــای آینــده بررســی هــا و محاســبات دقیــق تــری ب
عمــل آیــد تــا مشــخص شــود آیــا ایــن شــی مرمــوز بــه کــره زمیــن برخــورد 

خواهــد کــرد یــا بــه ســامت از کنــار کــره خاکــی عبــور مــی کنــد.

رانش کهکشان راه شیری با نیروی نامرئی 
تحقیقات جدید نشان می دهد نیرویی نامرئی در جهان به کهکشان راه شیری فشار وارد می کند. 

ــه حرکــت  ــه ادام ــت ب ــا در حقیق ــوب نباشــد، ام ــدان مطل ــاد چن ــن فشــار زی ــی رســد ای ــه نظــر م ــد ب هرچن
ــد. ــی کن ــک م ــان کم ــیری در جه ــان راه ش کهکش

محققــان پیــش از ایــن نیــز مــی دانســتند کــه کهکشــان طــی 30 ســال گذشــته بــا ســرعتی معمــول در حــال 
حرکــت اســت امــا دلیــل آن مشــخص نبــود.

برنــت تولــی یکــی از مولفــان تحقیــق و فضانــورد در موسســه ســتاره شناســی در هونولولــو مــی گویــد: اکنــون 
متوجــه شــده ایــم فضــای خالــی جهــان در حقیقــت در جهــت مخالــف حرکــت مــی کنــد. ایــن امــر نوعــی 

فشــار بــه کهکشــان راه شــیری وارد مــی کنــد.
در هرحــال ایــن یــک ســفر بــی هــدف نیســت. محققــان مدتهاســت کــه معتقدنــد کهکشــان مــا بــه ســمت 
منطقــه ای مملــو از خوشــه هــای کهکشــانی کشــیده مــی شــود کــه ۷50 میلیــون ســال نــوری بــا مــا فاصلــه 

ــد. دارن
تولـی در ایـن بـاره توضیـح می دهـد: به دلیل گسـترش جهان، به طور متوسـط کهکشـان هـا از یکدیگـر جدا و 
هرکـدام از آنهـا یدک کش سـیاره های همسـایه می شـوند. این امـر خود نوعی حرکـت انحرافی ایجـاد می کند 

کـه در آن کهکشـان هـا از مناطق کم تراکم به سـمت حـوزه های پرتراکم کشـیده می شـوند.
منظومــه شمســی نیــز بخــش کوچکــی از کهکشــان راه شــیری اســت، بنابرایــن مــا نیــز همــراه کهکشــان در 

ایــن مســیر حرکــت مــی کنیــم.
تولــی و همکارانــش متوجــه شــدند رونــد حرکــت کهکشــان هــا شــبیه جریــان هــای رودخانــه هاســت کــه بــه 

وســیله نیــروی جاذبــه از صخــره هــا فــرو مــی ریزنــد.

شناسایی عالئم حیات
 در یک ستاره کوتوله

دانشــمندان ســتاره ای در فاصلــه 1۷0 میلیــون ســال نــوری از زمیــن یافتــه انــد کــه بــه نظر 
مــی رســد عائــم حیــات در آن وجــود دارد. 

ایــن ســتاره ســفید کوتولــه در صــورت فلکــی Bootes  مشــاهده شــد کــه جــو آن مملــو از 
کربــن و نیتــروژن اســت. حتــی عناصــر آب نیــز در آن وجــود دارند.

 دانشــمندان معتقدنــد ســیاره هــای منظومــه مربــوط بــه ایــن ســتاره شــباهت زیــادی بــه 
منظومــه شمســی دارنــد. ایــن امــر نشــان مــی دهــد برخــی از جزییــات مربــوط بــه حیــات 

ســتاره بیــن دو منظومــه مشــترک اســت.
 ایــن تحقیــق توســط دانشــمندان دانشــگاه کالیفرنیــا روی ســتاره ای بــه نــام 
ــه وســیله تلســکوپ Keck در ســال هــای  ــا ب WD14۲5+540 انجــام شــده اســت. آنه
۲00۸و ۲014 میــادی ایــن ســتاره را رصــد کردنــد. ســپس ترکیبــات شــیمیایی جــو آن را 
بــه وســیله طیــف ســنج مــورد بررســی قــرار دادنــد. آنهــا متوجــه شــدند یــک ســیاره کوچک 
مشــغول مــدارزدن دور ســتاره اســت.  همچنیــن ترکیــب شــیمیایی آن شــبیه شــهاب ســنگ 

ــه شمســی اســت. ــی در منظوم هال
این شـی حـدود 100 هـزار مرتبه عظیم تر از شـهاب سـنگ هالی اسـت امـا دو برابـر آن آب 
دارد. بـه گفتـه دانشـمندان این امر به دلیـل نیروی گرانش سـیاره دیگر در این منظومه اسـت. 

در نتیجـه سـیاره کوچـک در فاصله ای بسـیار نزدیک با سـتاره مـدار می زند.

ردیابی حیات در جهان با روشی 
هزاربرابر دقیق تر

ــی اســت،  ــر از روش هــای کنون ــق ت ــر دقی ــزار براب ــه ه ــا انجــام آزمایشــی ک   ناســا قصــد دارد ب
ــد.  ــر را بررســی کن ــای دیگ ــیاره ه ــات در س ــال حی احتم

 هــم ا کنــون ایــن آزمایــش بــرای تحلیــل از آمینــو آســیدها )یکــی از مــاده هــای اصلــی حیــات در 
زمیــن ( اســتفاده مــی شــود. بــا اســتفاده از ایــن روش مــی تــوان آمینواســیدها را در غلظــت هــای 

کــم و حتــی در نمونــه هــای بســیار شــور یافــت.
 یکــی از مهمتریــن مزیــت هــای روش جدیــد اســتفاده از الکتروفورزموییــن اســت . این روش بســیار 
ســاده و شــامل ترکیــب نمونــه مایــع بــا یــک معــرف مایــع اســت.  پــس از آن در شــرایطی خــاص 

تحلیــل هــای آزمایشــگاهی انجــام می شــود.
 پیتـر ویلیـی از ناسـا که ایـن تحقیـق را انجام 
داده، مـی گوید: بهترین راه بـرای ردیابی حیات 
اسـتفاده از تحلیـل هـای مایـع محـور ماننـد 
نمونـه ای اسـت کـه در اقیانوس هـا انجام می 
شـود.  ایـن روش از اوایل دهـه 1۹۸0 میادی 
کشـف شـده و  امـا نخسـتین مرتبه اسـت که 
برای بررسـی وجـود حیـات در خـارج اقیانوس 

ها اسـتفاده می شـود.
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سفر مشترک آمریکا و 
روسیه به ونوس

 
ــک  ــام ی ــرای انج ــزی ب ــه ری ــغول برنام ــکا مش ــیه و آمری روس

ــوس هســتند.  ــیاره ون ــه س ــفر مشــترک ب س
ــود  ــی ش ــده م ــز نامی ــن نی ــوی زمی ــر دوقل ــه خواه ــوس ک ون
جــوی ســمی و اســیدی دارد. اکنــون ســازمان فضایــی آمریــکا 
و آکادمــی علــوم تحقیقــات فضایــی روســیه تصمیــم دارنــد این 

جــو ســمی را دریابنــد.
ایــن ماموریــت فضایــی کــه Venera-D نــام دارد طــی ســه 
ســال آتــی یــک مدارگــرد را بــرای انجــام مطالعــات بــه ونــوس 
ــروژه بیــش از یــک دهــه پیــش در  ــن پ ــه ای مــی فرســتد. البت
روســیه آغــاز شــده و ناســا حــدود ســه ســال اســت کــه بــه آن 

پیوســته اســت.
ــه 1۹۸0  ــه ده ــن میان ــه1۹۶0 و همچنی ــل ده ــیه در اوای  روس

ــت. ــتاده اس ــوس فرس ــه ون ــتجوگر ب ــادی دو جس می

سه مکان وجود حیات 
در مریخ معرفی شد

 ناســا ســه مــکان احتمالــی بــرای جســتجوی حیــات در 
ماموریــت ۲0۲0 مریــخ اعــام کــرده اســت. 

ــورد  ــخ ن ــتگاه مری ــادی دس ــارس ۲0۲0 می ــه  در م هنگامیک
باالخــره بــه ســطح ســیاره ســرخ برســد، بــه ســرعت فعالیــت 
ــواد  ــی از م ــه های ــع آوری نمون ــاری و جم ــرای حف ــود را ب خ

ــد. ــی کن ــاز م ــخ آغ ــطح مری ــود در س موج
ــرده در  ــام نک ــا را اع ــاری ه ــق حف ــکان دقی ــون م ــا تاکن ناس
کارگاهــی کــه در مونرویــا برگزار شــده بــود، دانشــمندان بــا رای 
گیــری ســه گزینــه احتمالــی بــرای انجــام عملیــات جســتجو در 

مریــخ را انتخــاب کردنــد.
ــر و اطاعــات دریافــت شــده  ــن گــروه از دانشــمندان تصاوی ای
از مدارگــرد Mars Reconnaissance را بررســی کردنــد و 
در نهایت با رای گیری ســه مکانی که تصور می شــود نشانه هایی 
از حیــات دارنــد را انتخــاب کردنــد. یکــی از ایــن مکانهــا دهانــه 
آتــش فشــان Jezero  اســت کــه بیشــترین میــزان رای را بــه 
دســت آورد. ایــن مــکان در دوران باســتان یــک دریاچــه بــزرگ 

در مقیــاس دریاچــه تاهــو در آمریــکا بــوده اســت.    
دومین مــکان Syrtis شــمال شــرقی اســت. قبادر زیر پوســته 

ایــن منطقــه آب جریان داشــته اســت.
 ســومین مــکان نیــز تپــه هــای کلمبیــا اســت کــه قبــا مریــخ 
نــورد اســپریت در آنجــا صخــره هایــی از جنــس ســیلیکا  یافتــه 
بود کــه شــبیه  مخــازن معدنــی هیدروترمــال روی زمیــن بودند.

آب از مریخ فرار کرد
تحقیقات جدید نشان می دهد در سطح مریخ راه فراری وجود دارد که آب سیاره از طریق آن به فضا رانده می شود. 

بــرای مــدت هــای طوالنــی دانشــمندان تصــور مــی کردنــد  آب موجــود در مریــخ بــه تدریــج و طــی ســالهای متمــادی از بیــن 
رفتــه و بــه همیــن دلیــل ســطح ســیاره ای خشــک باقــی مانــده اســت.

امــا تحقیقــات گروهــی از محققــان دانشــگاه کلــورادو نشــان مــی دهــد در جــو مریــخ راه فــراری وجــود دارد کــه ســبب مــی 
شــود هیــدروژن بــا ســرعتی زیــاد بــه فضــا رانــده شــود.

اطاعــات موجــود حاکــی از آن اســت کــه مولکــول هــای آب در فصــول گرمتــر در ارتفاعــی باالتــر از ســطح ســیاره معمــول 
شــناور مــی شــوند. ایــن دقیقــا برخــاف رفتــار آب روی زمیــن اســت. هنگامیکــه مولکــول هــای آب بــه میانــه جــو ســیاره می 
رســند، نــور مافــوق بنفــش بــه شکســت آنهــا کمــک مــی کننــد. از آنجــا کــه مولکــول هیــدروژن بســیار ســبک هســتند، در 

مــدت زمــان کوتاهــی ایــن عنصــر از جاذبــه مریــخ مــی گریــزد.
البته برای درک آنکه واقعا چه اتفاقی برای مولکول های آب می افتد، به تحقیقات بیشتری نیاز است.

 همچنیــن براســاس تحقیــق جدیــد نــرخ فــرار آب از ســطح مریــخ بــا آنچــه قبــا تصــور مــی شــد، تفــاوت زیــادی اســت. 
درهرحــال تحقیقاتــی ایــن چنیــن نشــان مــی دهنــد ســیاره هــای دیگــر رفتــاری ماننــد زمیــن ندارنــد.  

ناسا دوباره به جستجوی موجودات فضایی می رود
ناســا قصــد دارد یــک کاوشــگر روباتیــک را بــه یکــی از قمرهــای ســیاره مشــتری بفرســتد. دانشــمندان معتقدند ایــن قمر یکی 

از مــکان هــای منظومــه شمســی اســت کــه احتمــاال حیــات در آن وجود داشــته باشــد. 
 ایــن قمــر بــه نــام »اروپــا« 500 میلیــون مایــل از خورشــید فاصلــه دارد و زیــر پوســته ســطح آن اقیانوســی مملــو از میکــروب 

هــا اســت.
اکنــون ناســا تصمیــم خــود را بــرای ارســال یــک کاوشــگر روباتیــک زمینــی و روبــات هــای زیــر دریایــی بــرای جســتجوی 

حیــات و موجــودات فضایــی در »اروپــا« اعــام کــرده اســت.
این سازمان در گزارش خود از سه هدف برای ماموریت جستجوی حیات در اروپا سخن گفته است.

در ایــن گــزارش آمــده اســت: نخســتین هــدف جســتجو بــرای حیــات در »اروپــا« اســت. اهــداف دیگــر شــامل ارزیابــی قابلیت 
ســکونت در ایــن قمــر بــه وســیله تحلیــل مــواد موجــود در ســطح آن و تشــخیص ویژگــی های مختلــف بــرای انجــام ماموریت 

هــای اکتشــافی روباتیــک در آینده اســت.
قمــر اروپــا تقریبــا هــم انــدازه مــاه اســت و ســاختاری شــبیه شــکات بــا مغــز مایــع دارد. بــه طوریکــه تخمیــن زده مــی شــود 

اقیانــوس زیــر پوســته آن عمقــی 100 کیلومتــری داشــته باشــد.
مدتهــا اســت کــه دانشــمندان معتقدنــد دریــای موجــود در برخــی قمرهــا یکــی از بهتریــن انکوباتورهــای رشــد حیــات بیگانــه 

احتمالــی در منظومــه شمســی بــه حســاب مــی آیــد.
فرود در قمر اروپا نخستین ماموریت جستجوی موجودات فضایی از دهه 1۹۷0 میادی تاکنون به حساب می آید.

ساخت تاکسی فضایی با چاپگرهای سه بعدی
شــرکت بوئینــگ بــه دنبال ســاخت تاکســی هــای فضایــی اســت کــه بیــش از ۶00 قطعــه مــورد اســتفاده در آنها بــا اســتفاده از 

چاپگرهــای ســه بعــدی تولید شــده اســت. 
بخــش عمــده ایــن قطعــات پاســتیکی بــوده و اســتقامت و اســتحکام خــود را در صورت واردشــدن فشــار بیــش از حــد و همین 

طــور در شــرایط آب و هوایــی نامتعــارف بــه خوبــی نشــان داده اند.
ایــن تاکســی هــای فضایــی بــه احتمــال زیــاد از ســال ۲01۸ مســافرانی را به فضــا خواهنــد برد و پاســتیک هــای بــه کار رفته 
در آنهــا از نوعــی خاص موســوم به PEKK هســتند. وزن کــم و هزینه تولید ناچیــز از جمله مزایای اســتفاده از پاســتیک های یاد 

شده خواهد بود.
دانشــمندان مــی گوینــد PEKK از اســتحکامی بــه انــدازه آلومینیــوم برخــوردار اســت ولــی وزن آن کمتــر از ایــن فلــز اســت. این 

ــو  ــش و تشعشــعات رادیواکتی ــر آت پاســتیک در براب
نیــز مقــاوم بــوده و در شــرایط دمــای مثبــت تــا منفی 

14۹ درجــه اســتحکام خــود را حفــظ مــی کنــد.
ــا  ــا ناس ــارد دالری ب ــراردادی 4.۲ میلی ــگ ق بوین
ــا ســه کپســول مســافرت فضایــی  منعقــد کــرده ت
را بــا اســتفاده از همیــن پاســتیک هــا تولیــد کنــد. 
شــرکت اســپیس ایکــس متعلــق بــه الــون ماســک 
ــا ناســا  ــارد دالری ب ــرارداد مشــابه ۲.۶ میلی هــم ق
ــش  ــن آزمای ــی رود اولی ــار م ــرده و انتظ ــد ک منعق
ایــن تاکســی هــای فضایــی از ژوئــن ســال ۲01۸ 

آغــاز شــود.
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