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معرفی خــــودروهایی  
ـــال به پا کردند که جنج

با 228 دانشمند برتر ایرانی آشنا شوید

کارنامه صادرات شرکتهای دانش بنیان

فناوریهای نوین در دنیای پزشکی

کارنامه غیر قابل قبول دولت در حمایت از تولید محتوا
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فعالیتهای علمی پژوهشی و اقدامات نخبگان ایرانی 
در  همیشه  که  است  شده  سبب  دنیا  سراسر  در 
و  علمــی  های  ســازمان  سوی  از  که  فهرســتی 
دانشــگاه های تحقیقاتــی برتــر جهان اعالم می شود 
نــام چنــدین دانشمند و محقــق ایرانــی دیده 
 ۲۲۸ شده،  منتشر  آمارهای  آخرین  طبق  شود. 
دانشمند ایرانی در فهرســت پژوهشــگران یــک 

اند. گرفته  قــرار  دنیــا  برتــر  درصــد 

علم و دانـش
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دانش و  علـــم 

فهرســت ۲۲۸ پژوهشــگر ایرانــی کــه در جمــع 
ــد  ــرار گرفتن ــا ق ــر دنی ــد برت ــک درص ــگران ی پژوهش
نشــان مــی دهــد محققــان دانشــگاه تهــران و محققان 
رشــته مهندســی بیشــترین ســهم را در ایــن فهرســت 

دارند. 
ISI-( پایگاه اســتنادی طایه داران علم تامســون رویترز
ESI( به ارائه فهرستی از دانشــمندان برتر دنیا می پردازد 
که هــر دو ماه یکبار براســاس آخرین تحوالت در شــبکه 
علــم بیــن الملــل روزآمــد مــی شــود. مرجعیــت علمــی 
ــه  ــگاه طای ــر در پای ــمندان برت ــش دانش ــای گزین مبن

داران علم است.
بــر اســاس اطاعــات اســتخراج شــده در مجمــوع ۲۲۸ 
ایرانــی طایــه داران علم هســتند کــه از این تعــداد 13۹ 
دانشــمند برتر کشــور متعلق به دانشــگاه های وابسته به 
ــم  ــی ه ــای صنعت ــگاه ه ــتند و دانش ــوم هس وزارت عل
40 نفــر از نخبــگان علمــی کشــور را پــرورش داده انــد 
و ســهم دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی 3۷ نفــر اســت.
پژوهشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی کشــور نیــز 3 نفــر 
از دانشــمندان برتــر بیــن المللــی را بــه خــود اختصــاص 
داده انــد. ســهم دانشــگاه آزاد اســامی در این فهرســت 

۹ نفر است.
ــداد  ــترین تع ــر دارای بیش ــا 3۶ نف ــران ب ــگاه ته دانش
ــر در بیــن دانشــگاه هــای کشــور اســت.  دانشــمند برت
دانشــگاه هــای تربیــت مــدرس و صنعتــی شــریف بــه 
ــرار  ــدی ق ــای بع ــه ه ــر در رتب ــا 1۸ و 1۶ نف ــب ب ترتی

دارند.
ــا 1۸ محقــق و  دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران نیــز ب
دانشــمند در رده هــای بــاالی این فهرســت قــرار دارند.

دانشــگاه هــای علــم و صنعــت ایــران، شــیراز و صنعتی 
ــای  ــگاه ه ــمند، دانش ــا ۸ دانش ــدام ب ــر ک ــان ه اصفه
شــهید بهشــتی و صنعتــی امیرکبیــر هــر کــدام بــا ۷ نفر 
ــی  ــن الملل ــر بی ــدی دانشــمندان برت ــه هــای بع در رتب

ــرار دارند. ق
ــی  ــگاه فردوس ــور دانش ــای کش ــگاه ه ــان دانش در می
ــای  ــگاه ه ــر، دانش ــا 5 نف ــز ب ــر، تبری ــا ۶ نف ــهد ب مش
اصفهــان، بوعلــی ســینا، کاشــان، رازی، صنعتــی 
نوشــیروانی بابــل، علــوم پزشــکی اصفهــان، مازنــدران، 
علــوم پزشــکی بقیــه اهلل )عــج( هــر کــدام بــا 4 نفــر در 

رده دانشــمندان برتر بین المللــی دارند.
ــگاه  ــه پژوهش ــی از جمل ــز پژوهش ــگاه و مرک 4 دانش
دانــش هــای بنیــادی، دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد، 
ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی ــمنان و دانش ــگاه س دانش
صنعتی و فناوری پیشــرفته دارای 3 دانشــمند بین المللی 

هســتند.
10 دانشــگاه و مرکــز پژوهشــی از جملــه دانشــگاه 
ــز،  ــوم پزشــکی تبری ــان، دانشــگاه عل شــهیدباهنر کرم
ــی،  ــیراز، دانشــگاه خوارزم ــوم پزشــکی ش دانشــگاه عل
ــی،  ــق اردبیل ــگاه محق ــارس، دانش ــج ف ــگاه خلی دانش
ــی شــیراز، دانشــگاه یاســوج، دانشــگاه  دانشــگاه صنعت
سیســتان و بلوچســتان و دانشــگاه یزد دارای ۲ دانشــمند 

ــر بیــن المللــی هســتند. برت
14 دانشــگاه و مرکــز پژوهشــی در ایــن فهرســت تنهــا 
دارای یــک نفــر دانشــمند بیــن المللــی در جمــع برترین 
دانشــمندان یــک درصــد برتــر دنیــا هســتند از آن جمله 
ــوژی کشــاورزی،  ــه پژوهشــکده بیوتکنول ــوان ب مــی ت
ــور، دانشــگاه ارومیــه، دانشــگاه علــوم  دانشــگاه پیــام ن
پزشــکی شــهید بهشــتی، دانشــگاه الزهــراء )س(، 
دانشــگاه کردســتان، دانشــگاه علــوم کشــاورزی و 
ــوم و  ــی عل ــه پژوهش ــرگان، موسس ــی گ ــع طبیع مناب
فنــاوری رنــگ، دانشــگاه مالــک اشــتر، دانشــگاه بیــن 
المللــی امــام خمینــی )ره(، دانشــگاه زنجــان، دانشــگاه 
ــه  ــی خواج ــگاه صنعت ــان، دانش ــی آذربایج ــهید مدن ش
نصیرالدیــن طوســی، دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان 

اشــاره کــرد.

با طالیه داران علم ایران آشنا شوید/ معرفی 228 دانشمند برتر ایرانی

تعداد دانشمندان یک درصد برتر به تفکیک دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور

تعداد دانشمندان برتر نوع دانشگاه / موسسه تحقیقاتی
13۲ نفر دانشگاه های وابسته به وزارت علوم )غیر صنعتی(
4۹ نفر دانشگاه های وابسته به وزارت علوم )صنعتی(
35 نفر دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت
۹ نفر دانشگاه آزاد اسامی
3 نفر پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی

تعداد دانشمندان یک درصد برتر 
به تفکیک حوزه های موضوعی

تعداد دانشمندان برتر حوزه موضوعی

۷4 نفر مهندسی

۷0 نفر شیمی

3۷ نفر پزشکی

15 نفر ریاضیات

15 نفر علوم کشاورزی

11 نفر علوم مواد

۸ نفر علوم کامپیوتر

۷ نفر فیزیک

۶ نفر بیولوژی و بیوشیمی

5 نفر فارماکولوژی و سم شناسی

5 نفر علوم انسانی

5 نفر علوم اجتماعی

3 نفر ایمنی شناسی

3 نفر علوم پایه

3 نفر هنر و معماری

۲ نفر علوم دامپزشکی

1 نفر علوم اعصاب و رفتار

*نکتــه مــورد توجــه این اســت کــه برخــی از دانشــمندان در 
چنــد حــوزه موضوعــی دارای رتبه هســتند.
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علـــم و دانش

فهرست اسامی دانشمندان برتر ایرانی بر اساس جدیدترین آمار

دانشگاهحوزه موضوعینام دانشمند یک درصد برتر    ردیف
دانشگاه پیام نورشیمی      دکتر عبدالکریم زارع       1
دانشگاه تهرانریاضیاتدکتر حسن یوسفی آذری         ۲
دانشگاه تهرانشیمیدکتر مهدی ادیب           3
دانشگاه تهرانعلوم مواددکتر عباس زارعی هنزکی    4
دانشگاه تهرانفیزیکدکتر علی فهیم             5
دانشگاه تهرانمهندسیدکتر فریبرز جوالی۶
دانشگاه تهرانمهندسیدکتر محمود امید۷
دانشگاه تهرانمهندسیدکتر سیدعلی ترابی۸
دانشگاه تهرانمهندسیدکتر مسعود ربانی۹
دانشگاه تهرانمهندسیدکتر علیرضا کیهانی10
دانشگاه تهرانمهندسیدکتر شاهین رفیعی11
دانشگاه تهرانمهندسیدکتر علی آزاده1۲
دانشگاه تهرانمهندسی ، شیمی و علوم مواددکتر محمدرضا گنجعلی13
دانشگاه تهرانعلوم کشاورزیدکتر زهرا امام جمعه14
دانشگاه خلیج فارسشیمیدکتر خدابخش نیکنام        15
دانشگاه شهید بهشتیشیمی پیمان صالحی               1۶
دانشگاه شهیدباهنر کرمانعلوم کامپیوتردکتر سعید سریزدی1۷
دانشگاه شیرازفیزیکدکترمجید هاشمی          1۸
دانشگاه شیرازشیمیدکتر هاشم شرقی            1۹
دانشگاه صنعتی شریفمهندسیدکتر محمدصالح تواضعی  ۲0
دانشگاه صنعتی شریفمهندسیدکتر مجتبی باقرزاده          ۲1
دانشگاه صنعتی شریفشیمی و علوم مواددکترامید اخوان          ۲۲
دانشگاه صنعتی شریفمهندسیدکتر محسن اصغری      ۲3
دانشگاه صنعتی شریفمهندسیدکتر سید تقی اخوان نیاکی ۲4
دانشگاه علم و صنعت ایرانعلوم کامپیوتر و مهندسیدکتر علی کاوه                  ۲5
دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسیدکتر سوسن روشن ضمیر     ۲۶
دانشگاه علم و صنعت ایرانریاضیاتدکتر خسرو مالک نژاد  ۲۷
دانشگاه علم و صنعت ایرانریاضیاتدکتر رضا سعادتی   ۲۸
دانشگاه علوم پزشکی مشهدپزشکیدکتر مهرداد ایرانشاهی۲۹
دانشگاه فردوسی مشهدعلوم پایهدکتر رضا موسوی حرمی       30
دانشگاه فردوسی مشهدعلوم کشاورزیدکتر مهدی نصیری محاتی 31
دانشگاه فردوسی مشهدعلوم کشاورزیدکتر علیرضا کوچکی   3۲
دانشگاه تربیت مدرسشیمیدکتر علی مرسلی          33
دانشگاه تربیت مدرسشیمیدکتر یداهلل یمینی            34
دانشگاه تربیت مدرسمهندسیدکتر محسن پارسا مقدم   35

دانشگاه دانشگاه علوم فارماکولوژی و سم شناسیدکتر پدرام رفیعی           3۶
پزشکی شیراز

دانشگاه سمنانمهندسینیما امجدی                3۷

دانشگاه علوم پزشکی تبریزفارموکولوژی و سم شناسیدکتر محمد برزگر جالی     3۸

پژوهشکده   بیوتکنولوژی بیولوژی و بیوشیمیدکتر قاسم حسینی سالکده3۹
کشاورزی

دکتر مجتبی محمدی نجف 40
پژوهشگاه دانش های فیزیکآبادی

بنیادی
دانشگاه تبریزشیمی و مهندسیدکتر علیرضا خطایی          41
دانشگاه تبریزمهندسیدکتر محمد امجدی4۲
دانشگاه تبریزمهندسیدکتر ابراهیم بابائی     43
دانشگاه تهرانشیمیدکتر فرنوش فریدبد44
دانشگاه تهرانشیمی دکتر پرویز نوروزی45

دکتر حمیدرضا جمالی 4۶
دانشگاه خوارزمیعلوم اجتماعیمهموئی

دانشگاه خوارزمیشیمیدکتر حسین آقابزرگ4۷
دانشگاه شهید بهشتیشیمیحمیدرضا خواصی4۸
دانشگاه شهید بهشتیشیمیایوب بازگیر4۹
دانشگاه شهید بهشتیمهندسی و ریاضیاتمسعود حجاریان50
دانشگاه صنعتی اصفهانعلوم مواددکتر عباس نجفی زاده51
دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسیدکتر سیدغامرضا اعتماد5۲
دانشگاه صنعتی اصفهانعلوم مواددکتر محمد حسین فتحی53
دانشگاه صنعتی امیر کبیرمهندسیدکتر فاطمه شاکری54
دانشگاه صنعتی امیر کبیرمهندسیدکتر مختار آرامی55
دانشگاه صنعتی امیر کبیرمهندسیدکتر محمدرضا اسامی5۶

دکتر سید محمد تقی 5۷
دانشگاه صنعتی امیر کبیرمهندسیفاطمی قمی

دانشگاه صنعتی امیر کبیرمهندسی و ریاضیاتدکتر مهدی دهقان5۸
دانشگاه صنعتی شریفعلوم مواددکتر عبدالرضا سیم چی5۹
دانشگاه صنعتی شریفمهندسیدکتر محمد حائری۶0

دانشگاه صنعتی شریفمهندسیدکتر محمدحسین کهربائیان ۶1
دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی و شیمیدکتر تورج محمدی       ۶۲

دانشگاه علوم پزشکی تهرانفارموکولوژی و سم شناسیدکتر رجا رحیمی۶3

دانشگاه علوم پزشکی تهرانفارموکولوژی و سم شناسیدکتر شکوفه نیک فر۶4

دانشگاه علوم پزشکی تهرانفارموکولوژی و سم شناسیدکتر فاطمه اطیابی۶5

دانشگاه علوم پزشکی تهرانفارموکولوژی و سم شناسیدکتر محمد عبداللهی۶۶

دانشگاه علوم پزشکی تهرانایمنی شناسیدکتر نیما رضایی۶۷

شیمی و فارموکولوژیدکتر مرتضی محمودی  ۶۸
دانشگاه علوم پزشکی تهران و سم شناسی

شیمی و فارموکولوژیدکتر عباس شفیعی          ۶۹
دانشگاه علوم پزشکی تهران و سم شناسی

دانشگاه علوم پزشکی مشهدپزشکیدکتر امیرحسین صاحب کار۷0

پزشکی، علوم اجتماعی، دکتر فریدون عزیزی۷1
بیولوژی و بیوشیمی

دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی

دانشگاه فردوسی مشهدعلوم پایهدکتر محمد حسن کریم پور۷۲
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دانشگاهحوزه موضوعینام دانشمند یک درصد برترردیف
دانشگاه محقق اردبیلیریاضیاتدکتر عباس نجاتی    ۷3
دانشگاه سمنانریاضیاتدکتر مجید اسحاقی گرجی۷4
دانشگاه تبریزایمنی شناسی دکتر علی رستمی         ۷5
دانشگاه تربیت مدرسعلوم انسانیدکتر عادل آذر۷۶
  دانشگاه رازیشیمیدکتر سیدسیاوش مدائنی۷۷
دانشگاه رازیشیمیدکتر مجتبی شمسی پور۷۸

دکتر سید محمدرضا ۷۹
دانشگاه علم و صنعت شیمیمیانی حسینی

ایران

دانشگاه علوم پزشکی پزشکی و علوم اجتماعیرویا کلیشادی ۸0
اصفهان

دانشگاه محقق اردبیلیمهندسیدکتر حسین شایقی۸1
دانشگاه الزهراشیمیدکتر مجید ممهد هروی۸۲
دانشگاه صنعتی اصفهانشیمیدکتر شادپور ملک پور۸3
دانشگاه صنعتی اصفهانعلوم مواددکتر محمد حسین عنایتی ۸4

دانشگاه علم و صنعت مهندسیدکتر مجیدرضا آیت اللهی۸5
ایران

دانشگاه علوم پزشکی فارماکولوژی و سم شناسیدکتر ژاله ورشوساز۸۶
اصفهان

دکتر سید محمدعلی ۸۷
دانشگاه فردوسی مشهدعلوم کشاورزیرضوی

دانشگاه مازندرانریاضیاتدکتر حسین جعفری ۸۸
دانشگاه مازندرانشیمیدکتر رضا اوجانی           ۸۹

دانشگاه مازندرانشیمیدکتر محمود تاج بخش۹0

دانشگاه تربیت مدرسشیمیدکتر عبدالعلی علیزاده    ۹1
دانشگاه بوعلی سیناشیمیدکتر محمدعلی زلفی گل۹۲
دانشگاه اصفهانشیمیدکتر ولی اله میرخانی  ۹3
دانشگاه تبریزمهندسیدکتر سیامک طلعت اهری   ۹4
دانشگاه تهرانعلوم دامپزشکیدکتر سعید بکایی۹5
دانشگاه تهرانمحیط زیست و منابع طبیعیدکتر حسین ارزانی۹۶
دانشگاه تهرانعلوم کشاورزیدکتر سیدهادی رضوی۹۷
دانشگاه شهید بهشتیشیمیاحمد شعبانی۹۸
دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی دکتر عبدالرضا حاجی پور  ۹۹
دانشگاه صنعتی اصفهانعلوم مواددکتر محمدرضا طرقی نژاد100
دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی دکتر علی اصغر انصافی101
دانشگاه علم و صنعت ایرانشیمیدکتر یعقوب اسدی         10۲

دانشگاه علوم پزشکی پزشکیدکتر مازیار مرادی الکه103
تهران

دانشگاه علوم پزشکی فارموکولوژی و سم شناسیدکتر مهرداد حمیدی104
زنجان

دانشگاه کاشانعلوم کشاورزی و مهندسیدکتر مهران رضایی105
دانشگاه کاشانریاضیاتدکتر علیرضا اشرفی    10۶
دانشگاه کاشانریاضیاتدکتر عباس سعادتمندی    10۷

دانشگاه کاشانعلوم مواد و شیمیدکتر مسعود صلواتی نیاسری 10۸
دانشگاه کردستانشیمی دکتر عبداهلل سلیمی10۹
دانشگاه یزدشیمیدکتر محمد مظلوم اردکانی  110
دانشگاه یزدعلوم کامپیوتر و ریاضیاتدکتر بیژن دواز111
دانشگاه تربیت مدرسعلوم کشاورزیمحسن برزگر11۲
دانشگاه تربیت مدرسعلوم گیاهی و جانوریدکتر یعقوب فتحی پور    113
دانشگاه تربیت مدرسمهندسیدکتر غامحسن نجفی114
دانشگاه تربیت مدرسمهندسیدکتر برات قبادیان115
دانشگاه تربیت مدرسعلوم کشاورزیدکتر مسعود رضایی11۶
دانشگاه تربیت مدرسمهندسیدکتر حبیب اهلل یونسی11۷
دانشگاه ارومیهمهندسیدکتر جواد نوری نیا11۸
دانشگاه اصفهانشیمیدکتر شهرام تنگستانی نژاد11۹
دانشگاه اصفهانشیمیدکتر ایرج محمدپور بلترک1۲0
دانشگاه اصفهانشیمیدکتر مجید مقدم          1۲1
دانشگاه آزاد اسامیشیمیدکتر حسنعلی زمانی       1۲۲
دانشگاه آزاد اسامیمهندسیدکتر ناصر مدیر شها    1۲3
دانشگاه آزاد اسامیمهندسیدکتر محمدعلی به نژادی   1۲4

دانشگاه بین المللیمهندسی و ریاضیاتدکتر سعید عباس بندی1۲5
 امام خمینی

دانشگاه تحصیات تکمیلی شیمیدکتر حسن کریمی مله1۲۶
صنعتی و فناوری پیشرفته

دانشگاه تحصیات تکمیلی شیمیدکتر هادی بیت الهی1۲۷
صنعتی و فناوری پیشرفته

دانشگاه تحصیات تکمیلی علوم کامپیوتردکتر عصمت راشدی1۲۸
صنعتی و فناوری پیشرفته

دانشگاه تهرانبیولوژی و بیوشیمیدکتر علی اکبر صبوری      1۲۹

دکتر علی اکبر موسوی 130
دانشگاه تهرانبیولوژی و بیوشیمیموحدی

دانشگاه تهرانمهندسی و علوم کامپیوتر دکتر رضا توکلی مقدم131
دانشگاه تهرانعلوم مواددکتر رضا محمودی13۲
دانشگاه تهرانمهندسیدکتر جواد فیض         133
دانشگاه تهرانهنر و معماری دکتر محمد مهدی عزیزی134
دانشگاه تهرانشیمی و مهندسیدکتر سیاوش ریاحی      135
دانشگاه تهرانعلوم کشاورزیدکتر کرامت اهلل رضایی13۶
دانشگاه رازیشیمیدکتر محمدمهدی خدایی13۷
دانشگاه رازیمهندسیدکتر مسعود رحیمی13۸
دانشگاه زنجانشیمیدکتر علی رمضانی13۹

دانشگاه سیستان و شیمیدکتر حمیدرضا شاطریان140
بلوچستان

دانشگاه سیستان و مهندسیدکتر امین بهزادمهر141
بلوچستان

دانشگاه شهید بهشتیشیمیمینو دبیری            14۲
دانشگاه شهید بهشتیمهندسیمصطفی زندیه143
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دانشگاه شهید مدنی ریاضیاتدکتر شهرام رضاپور144
آذربایجان

دانشگاه صنعتی امیر کبیرشیمیدکتر بهروز کریمی         145
دانشگاه صنعتی امیر کبیرمهندسی گئورک بابامالک قره پتیان14۶

دانشگاه صنعتی خواجه مهندسیدکتر محمد شرعیات        14۷
نصیرالدین طوسی

دکتر سید خطیب االسام 14۸
دانشگاه صنعتی شریفعلوم موادصدرنژاد 

دانشگاه صنعتی شریفمهندسیدکتر امیررضا خویی14۹

دکتر محمد فتوحی 150
دانشگاه صنعتی شریفمهندسیفیروزآباد

دانشگاه صنعتی شریفشیمیدکتر حبیب باقری151
دانشگاه صنعتی شریفشیمیدکتر سعید شاهرخیان   15۲

دانشگاه صنعتی نوشیروانی مهندسیدکتر محسن شیخ االسامی153
بابل

دانشگاه صنعتی نوشیروانی مهندسیدکتر مفید گرجی بندپی  154
بابل

دانشگاه صنعتی نوشیروانی مهندسیدکتر داوود دومیری گنجی  155
بابل

دانشگاه علوم پزشکی علوم اجتماعیدکتر امیرحسین محوی        15۶
تهران

دانشگاه علوم پزشکی فارموکولوژی و سم شناسیدکتر علیرضا فرومدی15۷
تهران

دانشگاه علوم پزشکی فارماکولوژی و سم شناسیدکتر حسین حسین زاده15۸
مشهد

دانشگاه علوم کشاورزی و علوم کشاورزیدکتر سید مهدی جعفری        15۹
منابع طبیعی گرگان

دانشگاه گیانمهندسیدکتر رضا انصاری1۶0
دانشگاه گیانریاضیاتدکتر جعفر بی آزار  1۶1
دانشگاه مازندرانشیمیدکتر جهانبخش رئوف1۶۲
دانشگاه یاسوجشیمی و مهندسیدکتر مهراورنگ قائدی1۶3
دانشگاه یاسوجعلوم کامپیوتر و مهندسیدکتر اردشیر شکرالهی1۶4
دانشگاه تهرانشیمیدکتر فرزانه شمیرانی1۶5

دانشگاه علوم پزشکی پزشکیدکتر فرشاد فرزادفر   1۶۶
تهران

موسسه پژوهشی علوم و مهندسیدکتر نیازمحمد محمودی            1۶۷
فناوری رنگ و پوشش

بیولوژی و بیوشیمی و دکتر مسعود سلیمانی1۶۸
دانشگاه تربیت مدرسمهندسی

دانشگاه تربیت مدرسمهندسی دکتر محمودرضا حقی فام1۶۹
دانشگاه علوم پزشکی تبریزفارموکولوژی و سم شناسیدکتر هادی ولی زاده1۷0
دانشگاه بوعلی سیناشیمی و مهندسیدکتر عباس  افخمی 1۷1
دانشگاه شیرازشیمیدکتر افسانه صفوی         1۷۲
دانشگاه شیرازعلوم کشاورزیدکتر علیرضا سپاس خواه1۷3

دانشگاه شیرازمهندسیدکتر محمدرضا رحیم پور1۷4
دانشگاه صنعتی شریففیزیکدکتر حسام الدین ارفعی1۷5

دانشگاه علوم پزشکی علوم اجتماعی دکتر سیدرضا مجدزاده1۷۶
تهران

دکتر محمدرضا زرین 1۷۷
دانشگاه علوم پزشکی علوم اعصاب و رفتار دست         

تهران

دانشگاه علوم پزشکی فارموکولوژی و سم شناسیدکتر باقر الریجانی1۷۸
تهران

دانشگاه علوم پزشکی فارموکولوژی و سم شناسیدکتر رسول دیناروند        1۷۹
تهران

دانشگاه فردوسی مشهدریاضیاتدکتر محمدصال مصلحیان1۸0
دانشگاه تربیت مدرسشیمیدکتر عیسی یاوری         1۸1
دانشگاه سمنانمهندسیمجید عشقی گردجی   1۸۲
دانشگاه بوعلی سیناشیمیدکتر داود نعمت الهی1۸3
دانشگاه بوعلی سیناعلوم کشاورزیدکتر محسن  جالی 1۸4

دکتر سعید پاک طینت 1۸5
پژوهشگاه دانش های بنیادیفیزیکمهدی آبادی

پژوهشگاه دانش های بنیادیفیزیکدکتر حامد بخشیان سهی     1۸۶

دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم انسانیدکتر محسن گل پرور1۸۷
اصفهان )خوراسگان(

دانشگاه آزاد اسامیمهندسیدکتر محمد اجارودی1۸۸
دانشگاه آزاد اسامیمهندسیدکتر ناصر اجارودی    1۸۹

دکتر عبدالرضا رکن الدین 1۹0
دانشگاه تربیت مدرسعلوم انسانیافتخاری

دانشگاه تربیت مدرسعلوم پایهدکتر محمد محجل1۹1
دانشگاه تربیت مدرسفنی و مهندسیدکتر  غامحسین لیاقت1۹۲
دانشگاه تربیت مدرسهنر و معماریدکتر محمدرضا پورجعفر1۹3
دانشگاه تهرانشیمی، مهندسی و فیزیکدکتر علی محمدی          1۹4
دانشگاه تهرانعلوم انسانیدکتر محمدعلی بشارت1۹5
دانشگاه تهرانعلوم دامپزشکیدکتر تقی زهرایی صالحی1۹۶
دانشگاه تهرانعلوم کشاورزیدکتر محمدرضا بی همتا1۹۷
دانشگاه تهرانمحیط زیست و منابع طبیعیدکتر حسن احمدی   1۹۸
دانشگاه تهرانمحیط زیست و منابع طبیعیدکتر محمد جعفری1۹۹
دانشگاه تهرانهنر و معماریدکتر اسفندیار زبردست ۲00
دانشگاه تهرانعلوم انسانیدکتر کمیجانی               ۲01
دانشگاه شیرازشیمیدکتر نوروز ملکی۲0۲
دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی دکتر فاطمه داور۲03
دانشگاه صنعتی شریفمهندسیدکتر محمدتقی احمدیان۲04
دانشگاه صنعتی شریفمهندسیدکتر آیت اهلل کریمی   ۲05
دانشگاه صنعتی مالک اشترمهندسیدکتر محمدحسین کشاورز۲0۶

دکتر مائده السادات ۲0۷
محمدی

مهندسی، پزشکی، بیولوژی 
مولکولی و ژنتیک، بیولوژی و 

بیوشیمی، و فارماکولوژی 
و سم شناسی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی 
بابل
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دانشگاه علوم پزشکیشیمیدکتر حسن باقری            ۲0۸
 بقیه اهلل )عج(

دانشگاه علوم پزشکیعلوم کشاورزیدکتر سید فاضل نبوی۲0۹
 بقیه اهلل )عج(

دانشگاه علوم پزشکیعلوم کشاورزیدکتر سید محمد نبوی۲10
 بقیه اهلل )عج(

دانشگاه علوم پزشکیعلوم پزشکیدکتر موید علویان۲11
 بقیه اهلل )عج(

دانشگاه علوم پزشکی ایمنی شناسیدکتر اصغر آقامحمدی۲1۲
تهران

دانشگاه علوم پزشکی فارموکولوژی و سم شناسیدکتر احمدرضا دهپور۲13
تهران

دانشگاه علوم پزشکی علوم کشاورزیدکتر لیا آزادبخت۲14
اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی علوم کشاورزیدکتر احمد اسماعیل زاده۲15
اصفهان

دانشگاه دانشگاه علوم فارماکولوژی و سم شناسیدکتر امیر آزادی۲1۶
پزشکی شیراز

دانشگاه خلیج فارسمهندسیدکتر پرویز ملک زاده۲1۷
دانشگاه شهیدباهنر کرمانعلوم کامپیوتردکتر حسین نظام آبادی پور۲1۸

دانشگاه شیرازشیمیدکتر ناصر ایرانپور       ۲1۹
دانشگاه شیرازشیمیدکتر حبیب فیروز آبادی۲۲0
دانشگاه صنعتی شیرازمهندسیدکتر طاهر نیکنام         ۲۲1
دانشگاه صنعتی شیرازمهندسیدکتر جمشید آقائی       ۲۲۲

دانشگاه علوم پزشکی پزشکیدکتر رضا ملک زاده۲۲3
تهران

دانشگاه گیانشیمی دکتر فرهاد شیرینی      ۲۲4
دانشگاه تهرانمهندسیدکتر امید بزرگ حداد۲۲5
دانشگاه آزاد اسامیشیمی دکتر فاطمه فراش بامحرم۲۲۶
دانشگاه آزاد اسامیمهندسیدکتر محمود قرآن نویس۲۲۷
دانشگاه آزاد اسامیعلوم کامپیوتردکتر توفیق اهلل ویرانلو۲۲۸

ــه پژوهــش هــای پژوهشــگران  مرجعیــت علمــی براســاس تعــداد ارجاعــات صــورت گرفتــه ب
تعییــن مــی شــود. ارجاعــات یــا اســتنادها بیانگــر میــزان اســتفاده از نتایــج پژوهش های منتشــر 
شــده هســتند. هــر چقــدر تعــداد اســتنادهای صــورت گرفتــه بــه پژوهــش هــای یــک محقــق 
بیشــتر باشــد، کیفیــت پژوهــش هــای وی باالتــر بــوده و این پژوهــش هــا از طرف جامعــه علمی 

بیشــتر پذیرفتــه شــده انــد.
ISI بــرای انتخــاب دانشــمندان یــک درصــد برتــر دنیــا، تعــداد اســتنادهای صــورت گرفتــه بــه 
ــان را در ۲۲  ــن محقق ــرده و ای ــر را شــمارش ک ــا در 10 ســال اخی ــان دنی پژوهــش هــای محقق
رشــته موضوعــی طبقــه بنــدی مــی کنــد. ســپس ایــن محققــان براســاس تعــداد اســتنادهای 
دریافتــی بــه صــورت نزولــی مرتــب ســازی مــی شــوند و یــک درصــد برتــر از هــر رشــته بــه 

عنــوان دانشــمندان برتــر انتخــاب مــی شــوند.

در فهرســت دانشــمندان ســازمان های علمــی و دانشــگاه های 
تحقیقاتــی برتــر همیشــه نــام چنــد محقــق ایرانــی بــه چشــم 
ــی از  ــگان ایران ــز نخب ــت نی ــه گذش ــالی ک ــورد در س ــی خ م

ــد.  ــب توجهــی زدن ــات جال ــه اقدام ــا دســت ب سراســر دنی
عــاوه بــر آن محققــان ایرانــی متعــددی  بــه پــاس فعالیــت ها 
و اکتشــافات خــود موفــق بــه دریافــت جوایــز  معتبــری شــدند. 
در 13۹5 هــم کمــاکان دانشــمندان ایرانــی ثابــت کردنــد حرفی 
بــرای گفتــن در حــوزه هــای مختلفــی علمــی و فنــاوری دارند. 
دســتیابی بــه جایــزه دســتاورد علمــی، دریافــت جایــزه انجمــن 
ــا، رکــورد زنــی در حفــظ جنیــن در آزمایشــگاه،   ریاضیــات اروپ
کشــف درمــان فلــج حرکتــی و ســاخت لنزهایــی باریکتــر از مو 

فقــط بخشــی از موفقیتهــای آنــان اســت. 
درهمیــن راســتا بــه برخــی از مهمتریــن دســتاوردهای محققان 

ایرانــی در ســال گذشــته نــگاه مــی کنیم:

فیزیکدان ایرانی برنده جایزه دستاورد علمی
ــالی  ــاروارد در س ــگاه ه ــی دانش ــمند ایران ــا، دانش ــران وف کام
کــه گذشــت، جایــزه نقــدی بخــش فیزیــک »جایــزه دســتاورد 

علمــی« را از آن خــود کــرد. ایــن بزرگتریــن جایــزه نقــدی در 
ــه ارزش ۲5 میلیــون دالر اســت  زمینــه علــوم و ریاضیــات  و ب
ــمندان  ــدان و دانش ــدان، ریاضی ــزار فیزیک ــش از ه ــه بی ــه ب ک
علــوم زیســتی تعلــق مــی گیــرد. وفــا فیزیکــدان ایرانــی همراه 
انــدرو اســترومینگر از دانشــگاه هــاروارد و جــوزف پولچینســکی  
از موسســه کاولــی، جایــزه ســه میلیــون دالری بخــش فیزیک 
را بــرای ارائــه نظریــه ریســمان دریافــت کردنــد. کامــران وفــا  
کــه در ســال 133۹ شمســی در تهــران متولد شــده، از اســتادان 
دانشــگاه هــاروارد اســت کــه پــس از ارائــه نظریــه ریســمان در 
ســال ۲00۸ میــادی موفــق بــه دریافــت مــدال دیــراک شــد.

 

کشف شایع ترین علت مرگ نجات یافتگان 
از سرطان پروستات

پژوهش هـای دکتـر جاوید مصلحـی و همکارانش در دانشـگاه 
علـت  شـایع ترین  قلبـی  بیماری هـای  داد  نشـان  واندربیلـت 
غیرسـرطانی مـرگ ومیـر در میـان نجات یافتـگان از سـرطان 
پروسـتات اسـت. بـا تشـخیص زودهنـگام، پیشـرفت آهسـته 
بیمـاری و درمان های موثر، بیماران مبتا به سـرطان پروسـتات 

اغلـب زنـده می ماننـد. دکتر جاویـد مصلحی دسـتیار پروفسـور  
پزشـکی کاردیووسـکوالر وآنکلـوژی  و همچنیـن مدیرطـرح 
»کاردیو-آنکلوژی« در دانشـگاه واندربیلت اسـت. او تحصیات 
خـود را در دانشـگاه هـای جـان هاپکینـز و دانشـکده پزشـکی 

کانتیکـت بـه پایان رسـانده اسـت.
 

دانشمند ایرانی برنده جایزه بین المللی 
فیزیک شد

محســن رحمانــی، دانشــمند جــوان ایرانــی در ســال ۹5 
برنــده جایــزه ســاالنه اتحادیــه بیــن المللــی فیزیــک محــض 
و کاربــردی شــد. رحمانــی بــه دلیــل تحقیقــات خــود در 
ــوص  ــه خص ــو ب ــاس نان ــاده در مقی ــور- م ــات ن ــوزه تعام ح
نانوفتونیــک غیــر خطــی از طریــق نانوســاختارهای فلــزی، دی 
الکتریــک ونیمــه رســانا موفــق بــه دریافــت ایــن جایــزه شــده 
ــگاه  ــود را از دانش ــرای خ ــدرک دکت ــن او م ــش از ای ــت. پی اس
ســنگاپور دریافــت کــرده و در آزمایشــگاه Blackett امپریــال 

ــود. ــه کار ب ــدن مشــغول ب ــج لن کال

نقش چهره های ایرانی در عرصه علمی دنیا/ 2۰دستاورد به نام ایرانیها
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علـــم و دانش

ساخت »نانوساندویچ« ابررسانا
ــه  ــس ب ــگاه رای ــی دانش ــمند ایران ــواری، دانش ــه شهس روزب
ــاندویچ  ــک »س ــی ی ــه طراح ــق ب ــش موف ــراه همکاران هم
نانویــی« متشــکل از دو ورقــه ضخیــم اتمــی از جنــس گرافــن 
و نانوخوشــه های منیزیــم اکســید شــدند کــه یــک ابررســانای 
فوق العــاده قدرتمنــد ایجــاد می کنــد. از ایــن ابررســانا در 
ــه  ــود. البت ــتفاده می ش ــوری اس ــک ن ــای الکترونی ــتگاه ه دس
ــش از  ــت. پی ــواری نیس ــم شهس ــت مه ــتین فعالی ــن نخس ای
ــی انجــام داده  ــز تحقیقات ــاره اســتحکام ســیمان نی ــن او درب ای
بــود. روزبــه شهســورای دســتیار پروفســور در بخــش مهندســی 

ــت. ــس اس ــگاه رای ــهری در دانش ــت و ش ــط زیس محی

دانشمند ایرانی در فهرست ۱۰۰ متفکر جهانی
نشــریه معتبــر فاریــن پالیســی هــر چنــد ســال یکبــار در قالــب 
ــران فکــری و روشــنفکران  ــه معرفــی رهب ــژه نامــه ب یــک وی
ــام  ــز ن ــت نی ــه گذش ــالی ک ــردازد و س ــان می پ ــته جه برجس
ــان  ــر جه ــر برت ــان 100 متفک ــی در می ــمند ایران ــک دانش ی
بــود. دکتــر امیــن صالحــی خوجیــن، دانشــیار مهندســی 
مکانیــک و صنعتــی دانشــگاه ایلی نــوی شــیکاگو امســال برای 
ــت  ــوآوران فهرس ــش ن ــا در بخ ــدرت گل ه ــرداری از ق بهره ب
100 متفکــر جهانــی ایــن نشــریه برگزیــده شــد. این دانشــمند 
ایرانــی در مــاه ژوئیــه بــه همــراه تیمــش در دانشــگاه ایلی نــوی 
از طراحــی یــک ســلول خورشــیدی خبــر داد کــه بــه تقلیــد از 
فرآینــد فتوســنتز گیاهــان می پــردازد. ایــن بــرگ مصنوعــی بــه 
جــذب دی اکســیدکربن از جــو پرداختــه و بــا اســتفاده از انــرژی 
ــد  ــابه تولی ــه مش ــا هزین ــه ای را ب ــن گاز گلخان ــیدی، ای خورش

ــد. ــل می کن ــی تبدی ــه ســوخت ترکیب ــن ب بنزی

ساخت لنزنازک تر از موی انسان برای 
گوشی های آینده

ــونگ و  ــرکت سامس ــان ش ــی از محقق ــته گروه ــال گذش س

موسســه فنــاوری کالیفرنیــا بــا همــکاری دکتــر امیــر اعرابــی 
موفــق بــه تولیــد لنزهــای مســطحی شــدند کــه می تــوان آن 
ــن  ــک دوربی ــرد و ی ــه ک ــی تعبی ــک حســگر دیجیتال را روی ی
کوچــک ســاخت. ایــن لنزهــا ۸0 بــار از مــوی انســان باریکتــر 
هســتند و مــی تــوان آنهــا را در نســل آتــی دوربیــن هــا بــه کار 
ــه  ــرای موسس ــوق دکت ــق ف ــی، محق ــر اعراب ــر امی ــرد. دکت ب

ــا  اســت. ــاوری کالیفرنی فن

اعطای جایزه جهانی دانشمند برجسته در 
شیمی سبز به محقق ایرانی

در ســال گذشــته  علــی ملکی دانشــیار دانشــگاه علــم و صنعت 
ــن  ــته بی ــمند برجس ــی دانش ــزه جهان ــب جای ــه کس ــق ب موف
المللــی و جــوان نخبــه در شــیمی ســبز و کاربــردی از اتحادیــه 
بیــن المللــی شــیمی محــض و کاربــردی شــد. ملکــی مولــف 
ــی  ــر و ســطح اول بیــن الملل ــه علمــی معتب بیــش از 1۲0 مقال
ــک  ــف ی ــوده و در تالی ــی ب ــی و خارج ــای داخل و کنفرانس ه
کتــاب تخصصــی التیــن در انتشــارات بیــن المللــی مشــارکت 

و همــکاری داشــته اســت.

 ایجاد روشی جدید برای کشف ساالنه ۱۰ 
سیاهچاله با کمک دانشمند ایرانی

کرمـی،  منصـور  کمـک  بـا  ستاره شناسـان  از  گروهـی 
دانشـجوی دکتـرای دانشـگاه واترلـو در سـالی کـه گذشـت 
موفـق بـه طراحـی روشـی جدیـد شـده اند که بـه شناسـایی 
10 سـیاهچاله در سـال کمـک می کنـد. روش جدیـد طی دو 
سـال تعـداد سـیاهچاله های شـناخته  شـده کنونـی را دو برابر 
کـرده و طـی حـدود یک دهـه به کشـف جزئیـات بیشـتر در 
مـورد تاریخچـه آنهـا کمـک خواهـد کـرد. منصـور کرمـی، 
و  شـریف  صنعتـی  و  تهـران  دانشـگاههای  دانش آموختـه 

دانشـجوی دکتـرای دانشـگاه واترلـو اسـت.
 

بانوی ایرانی  برنده جایزه انجمن ریاضیات 
اروپا

ســارا زاهــدی، ریاضیــدان ایرانــی االصــل ســاکن ســوئد موفــق 
 )EMS( ــا ــات اروپ ــر انجمــن ریاضی ــزه معتب ــه دریافــت جای ب
شــد. ایــن جایــزه هــر چهــار ســال یکبــار بــه ریاضیدانــان جوان 
اروپایــی اعطــا می شــود. زاهــدی بــه دلیــل تاش هــای 
خــود در جهــت ارتقــای شبیه ســازی های رایانــه ای رفتــار 
ــزه را  ــن جای ــوند، ای ــوط نمی ش ــم مخل ــا ه ــه ب ــیاالت ک س

دریافــت کــرده اســت. ایــن محقــق جــوان ایرانی االصــل کــه 
ــا ســن 35 ســال و کمتــر قــرار  در میــان 10 دریافــت کننــده ب
دارد، تنهــا زنــی اســت کــه ســال گذشــته  موفــق بــه کســب 
ــرای خــود را در ســال  ــدرک دکت ــزه شــد. زاهــدی م ــن جای ای
۲011 از موسســه ســلطنتی فنــاوری )KTH( دریافــت کــرد و 
پــس از گذرانــدن مطالعــات فــوق دکتــرا در دانشــگاه اوپســاال، 

ــه کار شــد. ــه عنــوان دانشــیار در موسســه مشــغول ب ب

ــداری  ــرای نگه ــن ب ــی نوی ــداع روش اب
اهدایــی اندام هــای 

ــون،  ــی مل ــگاه کارنگ ــمندان دانش ــکل از دانش ــی متش گروه
ــد  ــا همــکاری نوی دانشــگاه کلمســون و دانشــگاه مینه ســوتا ب
منوچهــر آبــادی، محقــق ایرانــی موفــق بــه ابــداع روش 
ــل  ــی قب ــای اهدای ــداری اندام ه ــظ و نگه ــرای حف ــدی ب جدی
از انجــام عمــل پیونــد شــدند. در ایــن روش جدیــد انــدام هــای 
منجمــد شــده بــه ســرعت مجــددا گــرم شــده تــا آســیبی بــه 
ــد:  ــی گوی ــاره م ــن ب ــادی در ای ــر آب ــود. منوچه ــا وارد نش آنه
ایــن تکنیــک جدیــد کــه توســط مــن و همکارانــم انجام شــده 
ــد  ــن روش جدی ــام دارد. در ای ــی« ن ــش نانوی ــک »گرمای تکنی
مــواد شــیمیایی منجمــد کــه بــا نانــوذرات اکســید آهــن ترکیب 
ــای  ــده اند، در دریچه ه ــش داده ش ــیلیکون پوش ــا س ــده و ب ش
ــول  ــده و در محل ــق ش ــوک تزری ــی خ ــای خون ــب و رگ ه قل
نیتــروژن مایــع در دمــای منفــی 1۶0 درجــه ســانتی گراد 
نگهــداری شــدند. نویــد منوچهــر آبــادی محقــق فــوق دکتــرا 

ــون اســت. در دانشــگاه کارنگــی مل

ساخت جمجمه چاپی سه بعدی
محققــان بیمارســتان کــودکان ســی.  اس مــت دانشــگاه 
ــژاد، از جمجمــه  ــر ســجاد عرب ن ــا همــکاری دکت میشــیگان ب
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دانش و  علـــم 

ــور  ــه منظ ــادر ب ــور ن ــی توم ــه نوع ــا ب ــوان مبت ــک نوج ی
ــن  ــد . ای ــام دادن ــه بعدی انج ــاپ س ــی چ ــل جراح ــام عم انج
ــاله  ــان 15 س ــر تورچ ــی پارک ــی در بین ــادر و تهاجم ــور ن توم
»آنژیوفیبــروم گلــو و بینــی نوجوانــان« نام داشــته که در پشــت 
حفــره بینــی رشــد می کنــد و بیشــتر بــر نوجوانــان مذکــر اثــر 
ــه دانشــگاه  ــش آموخت ــژاد دان ــر ســجاد عرب ن ــذارد. دکت می گ

ــی شــریف اســت. صنعت
 

تولید کبد مصنوعی
دکتـر علـی خـادم حسـینی یکـی از محققـان ایرانـی موسسـه 
MIT و همکارانـش موفـق به ابداع شـیوه ای نوین در سـاخت 
اندام هـای مصنوعی شـدند کـه از ایـن روش برای سـاخت کبد 
مصنوعـی و بافـت قلـب روی موش و خـوک اسـتفاده کردند. او 
گروهـش امیدوارنـد با دسـتیابی بـه نتایـج امیدبخـش، در آینده 
نسـل نوینـی از روش هـای درمانـی را بـرای بیمـاران نیازمنـد 
ارائـه دهند. حسـینی، عضـو هیات علمی و اسـتاد فنـاوری علوم 
بهداشـت و درمان در بخش فناوری و بهداشـت دانشگاه هاروارد 

و دانشـکده پزشـکی هاروارد اسـت.

 رکورد زنی حفظ جنین انسان در آزمایشگاه
محققــان دانشــگاههای کمبریــج و راکفلــر بــا همــکاری دکتــر 
ــه در  ــدود دو هفت ــان را ح ــن انس ــو جنی ــی بریوانل ــی همت عل
ــش در  ــتاوردی نویدبخ ــن دس ــد. ای ــرورش دادن ــگاه پ آزمایش
ــه ای از  ــادی و درک پای ــلول بنی ــان س ــاروری، درم ــان ناب درم

ــی رود. ــمار م ــه ش ــان ب ــکل گیری انس ــی ش چگونگ
بریوانلــو مــدرک دکتــرای خــود را از دانشــگاه برکلــی در 
ــز متعــددی دریافــت  ــا دریافــت کــرده اســت.  او جوای کالیفرنی
Irma T. Hirschl/ Monique Weill- کــرده از جملــه
و   Caulier Trusts Career Scientist Award

ــکوالر. ــیرل اس ــزه س جای
 

ساخت پنل های خورشیدی مطلوب تر و 
تراشه های سریع تر

ــکاری  ــا هم ــان دیگو ب ــا در س ــگاه کالیفرنی ــمندان دانش دانش
دســتگاه  نخســتین  ایرانــی،  محقــق  فراتــی،  ابراهیــم 
میکروالکترونیــک فاقــد نیمــه رســانا را در ســال ۹5 ســاختند که 
بــا لیــزر کنتــرل شــده و از الکترون هــای آزاد اســتفاده می کنــد. 
ــیدی  ــای خورش ــاخت پنل ه ــه س ــد ب ــتاورد می توان ــن دس ای
بهتــر و دســتگاههای میکروالکترونیک)تراشــه( ســریع تر منجــر 
شــود کــه حامــل نیــروی بیشــتری هســتند. ابراهیــم فراتــی، 
فارغ التحصیــل دانشــگاه علــم وصنعــت ایــران و محقــق 

ــت. ــان دیگو اس ــا در س ــگاه کالیفرنی دانش

نخستین سیستم جراحی دارای حس المسه در 
جهان

ــن  ــکاری محس ــا هم ــترالیا ب ــن اس ــگاه دیکی ــان دانش محقق
ــاروارد و موسســه  ــی دانشــگاه ه ــق ایران ــد محق ــرادی دالون م
 )ICERI( سیســتم های هوشــمند تحقیقــات و نــوآوری
موفــق بــه ســاخت نخســتین سیســتم جراحــی رباتیــک جهان 
شــده اند کــه می توانــد حــس لمــس را در زمــان انجــام 
جراحــی الپاراســکوپی  بــا اســتفاده از یــک رایانــه بــه جراحــان 
ارائــه کنــد. دالونــد، محقــق مهمــان دانشــگاه هــاروارد و محقق 
ــای  ــث ارتق ــی باع ــورد لمس ــرد بازخ ــار ک ــروژه اظه ــد پ ارش
ــخیص های  ــا و تش ــر مانوره ــرای مطمئن ت ــده و اج ــی ش ایمن

ــازد. ــن می س ــاص را ممک خ

 ابداع روش نوین پرورش سویه مخمرها با 
صفات دلخواه

ــمندانی از  ــکاری دانش ــا هم ــی ب ــق ایران ــی محق ــعید کابل س
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــک ابداع ــن تکنی ــاکای ژاپ ــگاه اوس دانش
برش هــای همزمــان در کرومــوزوم ارائــه کردنــد کــه بــا 
ــا  ــر ب ــد مخم ــوان ســویه های جدی ــن روش می ت اســتفاده از ای
صفــات دلخــواه بــرای صنایــع دارویــی و غذایــی تولیــد کردنــد. 
ــی دپارتمــان  ــه و محقــق پســادکتری ایران ــی دانش آموخت کابل

ــت. ــن اس ــاکای ژاپ ــگاه اوس ــوژی دانش بیوتکنول
 

استاد ایرانی عضو انجمن سلطنتی کانادا
پروفســور پورنــگ ابوالمعصومی، اســتاد مهندســی بــرق و رایانه 
ــلطنتی  ــن س ــت انجم ــه عضوی ــا ب ــش کلمبی ــگاه بریتی دانش
ــات پیشــگامانه اش  ــی از تحقیق ــرای قدردان ــد. او ب ــادا درآم کان
در تصویربــرداری پزشــکی بــه عضویــت هیــات علمــی کالــج 
ــده  ــوت ش ــد دع ــمندان جدی ــدان و دانش ــگران، هنرمن پژوهش
ــی« در  ــداد امیرفضل ــر »علی ــج را دکت ــن کال اســت. ریاســت ای
اختیــار دارد کــه یکــی از اســاتید برتر دانشــگاههای کاناداســت. 
فعالیــت پروفســور ابوالمعصومــی در ایــن حــوزه باعــث شــد این 
فنــاوری جدیــد وارد صنعــت بهداشــت و درمــان شــود. هــزاران 

بیمــار ســرطانی اکنــون بطــور مســتقیم از تکنیک هــای تحلیل 
تصویــر وی بهرمنــد می شــوند. دانشــمندان در سراســر جهــان 
ــمند  ــن دانش ــوت ای ــرداری فراص ــای تصویرب ــز از روش ه نی

ــد. ــد اســتفاده می کنن ــرای انجــام اکتشــافات جدی ــی ب ایران
 

تولید لباس هوشمند
ــی  ــا جنوب ــگاه کالیفرنی ــه دانش ــش آموخت ــی، دان ــاز فره بهن
ــمندی را  ــاس هوش ــی، لب ــاری و طراح ــته معم ــکا در رش آمری
ــی  ــر واکنــش نشــان م ــط اطــراف کارب ــه محی ــه ب ســاخته ک
دهــد. او لبــاس ســه بعــدی را طراحــی کــرده کــه از آن بعنــوان 
ــن  ــل ای ــود. در داخ ــی ش ــاد م ــراد ی ــش اف ــده پوش ــل آین نس
لبــاس دوربیــن و حســگرهایی تعبیــه شــده انــد کــه بــا خیــره 
ــه ســن و  ــا توجــه ب ــر ب ــه شــخص کارب ــراد دیگــر ب شــدن اف
جنســیت آنها، لبــاس هوشــمند شــروع بــه نشــان دادن واکنش 
و بــه نوعــی کاربــر را نســبت بــه ایــن مســئله مطلــع مــی کند.  

 ساخت کوچکترین ترانزیستور جهان
علــی جــاوه ای، دانشــمند ایرانــی دانشــگاه کالیفرنیــا در برکلــی 
ــی و روان ســاز  ــا اســتفاده از نانولوله هــای کربن ــش ب و همکاران
ــان  ــتور جه ــن ترانزیس ــاخت کوچکتری ــه س ــق ب ــور موف موت
شــد. انــدازه ترانزیســتورها از اهمیــت بســیار زیــادی در ارتقــای 
ــه برخــوردار  اســت. ترانزیســتورهای ســیلیکونی  ــاوری رایان فن
کوچکتــر دارای قــدرت محاســباتی بیشــتری هســتند و 

پردازشــگرها را ســریع تر و کارآمدتــر می ســازند.
 

درمان فلج  حرکتی با فناوری محقق ایرانی
دکتــر علــی رضایــی محقــق دانشــگاه اوهایــو آمریــکا در ســال 
ــز  ــری را در قســمتی از مغ ــادی، تراشــه ای کامیپوت ۲014 می
یــک جــوان ۲4 ســاله کــه بــه دلیــل شــیرجه دچــار قطــع نخاع 
شــده بــود، قــرار داد و بــا نتایــج شــگفت آوری روبــرو شــد.  بعــد 
از گذشــت تقریبــا دو ســال از آن عمــل پیونــد تراشــه در مغــز، 
دکتــر رضایــی بــا پیشــرفت حرکتــی قابــل توجهی در شــخص 
بیمــار روبــرو شــد. ایــن تراشــه بــه یــک رایانــه متصــل اســت و 
زمانیکــه شــخص در مــورد حرکــت دادن دســت خــود فکــر می 
کنــد، الگوریتــم هــای کامپیوتــر تفکــرات او را رمزگشــایی مــی 
کننــد و آنهــا را بــه پالــس هــای الکتریکــی که بــر روی آســتین 
او تعبیــه شــده اســت ترجمــه مــی کنــد و مــی توانــد عضــات 
ــاوری  ــا بکارگیــری فن دســت خــود را حرکــت دهــد. اکنــون ب
ذهــن ایــن شــخص مــی توانــد بــازی هــای کامپیوتــری انجام 

دهــد، شیشــه بطــری را بــاال بگیــرد و تلفــن را بــردارد.
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علـــم و دانش

ــود سیاســت  ــا وج ــی ب ــص مل ــد ناخال ــهم پژوهــش از تولی س
هــا و اهــداف از پیــش تعییــن شــده در زمینــه علــم و فنــاوری 
ــا  ــم درصــد نرســیده و ب ــه نی ــوز ب و برنامــه پنجــم توســعه هن
ــه تحقــق آن نیســت.  ــدی ب ــی بودجــه هــا امی ــت فعل وضعی

ســهم بودجــه پژوهــش از تولیــد ناخالــص ملــی طبــق برنامــه 
ــه 3 درصــد و براســاس سیاســت هــای  ــد ب توســعه پنجــم بای
اباغــی مقــام معظــم رهبری تــا ســال 1404 بایــد بــه 4 درصد 
ــای  ــی گوی ــای پژوهش ــه ه ــت بودج ــروز واقعی ــا ام ــد ام برس

حــرف دیگــری اســت.
همــواره اســناد بــاال دســتی و سیاســت هــای کلــی نظــام تاکید 
ــاوری دارد امــا ایــن حــوزه  ــه موضــوع پژوهــش و فن ــادی ب زی
ها کــه قــرار اســت چــرخ صنعــت و توســعه کشــور را بچرخانند 
امــروز از نبــود بودجــه هــای الزم رنــج  مــی برنــد و بــه دلیــل 
کمبودهــای مالــی حرکــت در ایــن زمینــه هــا بــه کنــدی پیش 

ــی رود. م
ایــن درحالــی اســت کــه طبــق اعــام کارشناســان؛ پژوهــش و 
فنــاوری هنــوز در کشــور بــه عنــوان یــک امــر غیــر ضــروری و 
شــاید لوکــس بشــمار مــی رود کــه در بســیاری مــوارد بودجــه 
بــه ایــن مهــم یــا بســیار انــدک تخصیــص مــی یابــد و یــا از 

گردونــه تخصیــص هــا خــارج مــی شــود.
باتوجــه بــه اینکــه از ســوی مســئوالن و محققــان گایــه های 
ــی در  ــه پژوهش ــه بودج ــه ب ــدم توج ــوص ع ــادی درخص زی
کشــور وجــود دارد امــا ایــن درحالــی اســت که ایــران براســاس 
ــان در  ــر جه ــه و برت ــور اول منطق ــه کش ــد ب ــق 1404 بای اف

ــد. ــاوری دســت یاب ــم و فن زمینــه عل

پژوهش در کشور مظلوم است
ــل  ــی رئیــس دانشــگاه اصفهــان یکــی از دالی هوشــنگ طالب
ــر  ــه ام ــی ب ــص مل ــه ناخال ــد از بودج ــق 3 درص ــدم تحق ع
پژوهــش را مظلومیــت ایــن حــوزه مــی دانــد. وی معتقــد اســت 
درحــال حاضــر اهمیــت زیربنایــی فعالیــت هــا براســاس دانــش 
مــورد توجــه قــرار نمــی گیــرد و برخــی از کارشناســان دیــد غیر 
پژوهشــی نســبت بــه امــور دارنــد کــه ایــن امــر موجــب شــده 
تــا ســهم پژوهــش از تولیــد ناخالــص ملــی چشــمگیر نباشــد.
ــزود:  ــور اف ــاری در کش ــای اعتب ــه کمبوده ــاره ب ــا اش وی ب
متاســفانه پژوهــش در کشــور بــی زبــان اســت و شــاید بتــوان 
گفــت مظلومیــت پژوهــش موجب شــده تــا در بســیاری مــوارد 
ــاص داده  ــش اختص ــه پژوه ــور ب ــارات کش ــا و اعتب ــه ه بودج

ــود. نش
رئیــس دانشــگاه اصفهــان اظهــار داشــت: بــرای اینکــه ســهم 
پژوهــش از تولیــد ناخالــص ملــی افزایــش یابــد باید مســئوالن 
ــه  ــاوری توج ــش و فن ــئله پژوه ــه مس ــته ب ــر از گذش ــش ت بی

کننــد.
ــق  ــدم تحق ــل ع ــر از عل ــی دیگ ــرد: یک ــان ک وی خاطرنش
توســعه ســهم پژوهــش از تولیــد ناخالــص ملــی تبییــن نشــدن 

ــا اســت. ــح دانشــگاه ه ــگاه صحی جای

پژوهش مصداق کاالی لوکس در کشور
ــات رئیســه  در همیــن راســتا حســن غفــوری فــرد رئیــس هی
بازرســی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نیــز از بــی توجهــی 
ــه  ــد چراک ــی گوی ــه پژوهشــی ســخن م ــه اختصــاص بودج ب
معتقــد اســت بســیاری از دســتگاه هــای دولتــی و غیــر دولتــی 
تحقیقــات را امــری لوکــس مــی داننــد درحالــی کــه پژوهــش 

یــک کار حقیقــی بشــمار مــی رود.
بنابرایــن طبــق گفتــه وی ایــن دیــدگاه موجــب شــده تــا ایــران 

هیــچ وقــت نتوانــد ســهم پژوهــش را از تولیــد ناخالــص داخلی 
بــه یــک درصــد برســاند.

وی بــا بیــان اینکــه در کشــور مــا هیــچ وقــت ســهم پژوهــش 
ــا در مجلــس  ــزود: م ــه یــک درصــد هــم نرســیده اســت، اف ب
پنجــم تصویــب کردیــم کــه ایــن میــزان بــه 1.5 درصــد برســد 
امــا اگــر بــاز هــم در آن زمــان بــه انــدازه کشــورهای اروپایــی 
ــز عقــب  ــه نی مــی رســیدیم از ســایر کشــورهای توســعه یافت

ــم. بودی
ــا  ــم عم ــه پنج ــر برنام ــت: در آخ ــار داش ــرد اظه ــوری ف غف
ــی 40 صــدم درصــد  ــص داخل ــد ناخال ــهم پژوهــش از تولی س

ــد. ــق نش ــت محق ــچ وق ــد هی ــود و 1.5 درص ب
ــه دالیــل عــدم تحقــق ایــن موضــوع اظهــار  ــا اشــاره ب وی ب
داشــت: معمــوال مقــدار زیــادی از درآمــد کشــور بیــش از حــد 
در نظــر گرفتــه می شــود و در ایــن صــورت، مجلــس بــا میــزان 
ــه هــا مواجــه می شــود در ایــن صــورت اقــدام  ــادی از هزین زی
ــرا  ــه کــم کــردن ســهم پژوهــش و بودجــه آن مــی کنــد زی ب
نمــی توانــد ســایر هزینــه هــا ماننــد حقــوق کارمنــدان را حذف 

یــا کــم کنــد.
رئیــس هیئــت رئیســه بازرســی شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی تاکیــد کــرد: در ایــن صــورت هیــچ فــردی صدایــش 
در نمــی آیــد و همــواره ایــن موضــوع تکــرار می شــود و بودجــه 

ــد. ــزان کــم باقــی مــی مان ــه می ــان ب پژوهشــی همچن
غفــوری فــرد خاطرنشــان کــرد: در کشــورهای توســعه یافتــه 
ــم  ــا ک ــی آنه ــه پژوهش ــد از بودج ــی رخ ده ــن اتفاق ــر چنی اگ

نمــی شــود.
پژوهــش در کشــور بــه ماننــد کاالیــی لوکــس نــگاه مــی شــود 
چراکــه در زمــان هایــی کــه بودجــه بــا کمبــود مواجــه اســت از 
ســهم پژوهــش کاســته خواهــد شــد.وی گفــت: در دنیــا نیــز به 
ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه ســرمایه گــذاری در تحقیقــات کار 
لوکســی نیســت ولــی در کشــور مــا یــک کار لوکــس در نظــر 
گرفتــه شــده اســت زیــرا در زمــان هایــی کــه بودجــه کــم مــی 

ــزان بودجــه پژوهشــی کــم می شــود. ــد می آی
ــی  ــا دولت ــع م ــان اینکــه ۸0 درصــد صنای ــا بی ــرد ب ــوری ف غف
ــی  ــا م ــذای در پژوهــش ه ــار داشــت: ســرمایه گ اســت، اظه

ــه رشــد کشــور شــود. ــد مای توان
وی گفــت: در حاضــر حاضــر ۲۹ درصــد کل ســرمایه گــذاری 

پژوهــش در آمریــکای شــمالی اســت؛ اگــر بخواهیــم در ایــران 
ــن  ــا چنی ــد ب ــم بای ــت یابی ــی دس ــای علم ــرفت ه ــه پیش ب
کشــورهایی ارتبــاط بگیریــم، ایــن موضــوع بایــد از نظــر علمی 

ــه از نظــر سیاســی( مــورد توجــه قــرار گیــرد. )ن

ــرای تحقــق بودجــه  نبــود توجــه کافــی دولتهــا ب
ــی ــص مل ــد ناخال پژوهــش از تولی

ــف  ــای مختل ــوزه ه ــرای ح ــه الزم ب ــه بودج ــه اینک ــه ب باتوج
ــه  ــن ب ــد بنابرای ــی یاب ــن و اختصــاص م ــت تعیی از ســوی دول
گفتــه کارشناســان بایــد دلیــل بخشــی از عــدم تحقــق بودجــه 
پژوهشــی از تولیــد ناخالــص ملــی را در بــی توجهــی دولــت هــا 

بــه ایــن امــر جســتجو کــرد.
ابراهیــم واشــقانی فراهانــی معــاون پژوهشــی دانشــگاه آزاد بــر 
ــا  ــت ه ــی از ســوی دول ــه حساســیت کاف ــاور اســت ک ــن ب ای
بــرای اختصــاص ســهم پژوهــش از تولیــد ناخالــص ملــی وجود 

نداشــته اســت.
وی گفــت: ارتباط مســتقیمی میــان موفقیــت های کشــورها در 
زمینــه تولیــد علــم و تبدیــل علــم بــه ثــروت بــا میزان ســهمی 
کــه از تولیــد ناخالــص ملــی بــه امــر پژوهــش اختصــاص مــی 

یابــد وجــود دارد.
معــاون پژوهشــی دانشــگاه آزاد افــزود: در ایــران از برنامــه ســوم 
ــد  ــون موضــوع اختصــاص بخشــی از ســهم تولی توســعه تاکن
ناخالــص ملــی بــه امــر پژوهــش پیــش بینــی شــده اســت کــه 
متاســفانه تاکنــون هیچــگاه بــه صــورت کامــل عملیاتی نشــده 

اســت.
ــه  ــل دارد ک ــای تام ــرد: ج ــان ک ــی خاطرنش ــقانی فراهان واش
ــامی  ــورای اس ــس ش ــرا و مجل ــا در اج ــت ه ــفانه دول متاس
ــون حساســیت الزم را  ــن قان ــرای ای ــر اج ــارت ب ــه نظ در زمین

ــد. ــته ان نداش
ــل  ــق کام ــدم تحق ــفانه ع ــن متاس ــرد: بنابرای ــد ک وی تاکی
اختصــاص ســهمی از تولیــد ناخالــص ملــی بــه امر پژوهــش اثر 
خــود را بــر بروندادهــای علمــی ما گذاشــته اســت و شــاید بتوان 
ــاالت کشــور  ــل کاهــش شــیب انتشــار مق گفــت یکــی از عل

ــوده اســت. ــر برایــن اســاس ب طــی ســال هــای اخی
معــاون پژوهشــی دانشــگاه آزاد عنــوان کــرد: دولــت بایــد توجه 
جــدی بــه ایــن موضــوع داشــته باشــد و مجلــس نیــز از رونــد 

پژوهش از برنامه بودجه عقب ماند
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دانش و  علـــم 

اجــرای ایــن قانــون مراقبــت کنــد.
واشــقانی فراهانــی تاکیــد کــرد: یکــی از عواملــی کــه موجــب 
شــده موضــوع اختصــاص ســهمی از تولیــد ناخالــص ملــی بــه 
امــر پژوهــش محقــق نشــود بــه این دلیــل اســت کــه پژوهش 

و فنــاوری بــه صنایــع کشــور ورود پیــدا نکــرده اســت.
وی گفــت: برخــی هنــوز نگاهشــان بــه پژوهــش نــگاه هزینــه 
بــر بــودن اســت امــا ســرمایه گــذاری در پژوهــش موجــب مــی 
شــود تــا بتوانیــم بــه موضــوع خلــق فنــاوری و تبدیــل فنــاوری 
بــه ثــروت را از طریــق شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه دســت 

آوریــم.
معــاون پژوهشــی دانشــگاه آزاد اظهــار داشــت: بایــد بپذیریــم 
ــد  ــی از تولی ــهم کاف ــه س ــز اینک ــم ج ــاره ای نداری ــه چ ک

ــم. ــاص دهی ــش اختص ــر پژوه ــه ام ــی را ب ــص مل ناخال
واشــقانی فراهانــی عنــوان کــرد: مــا در برنامــه مشــکل نداریــم 

بلکــه مشــکل در اجــرا وجــود دارد.

تکلیفان در اجرای قانون مشخص نیست
ــد  ــت بای ــان، دول ــام کارشناس ــق اع ــه طب ــه اینک ــه ب باتوج
آســتین همــت را بــرای تحقــق بودجــه هــای پژوهشــی از تولید 
ناخالــص ملــی بــاال بزنــد تــا بتوانیــم در این عرصــه به ســامان 
برســیم در ایــن راســتا وحیــد احمــدی معــاون پژوهشــی وزارت 
علــوم از مســئوالن دولتــی و معتقــد اســت تغییــرات پیاپــی در 
قانــون اختصــاص بودجــه بــه امــر پژوهــش از تولیــد ناخالــص 
ملــی طــی ســال هــای گذشــته نشــان مــی دهــد هنــوز تکلیف 
مــا در ایــن حــوزه مشــخص نیســت و نمــی دانیــم چطــور بایــد 

بــرای عملیاتــی ســازی ایــن موضــوع فعالیــت کنیــم.
ــزود: در ســال هــای گذشــته موضــوع اختصــاص یــک  وی اف
تــا 3 درصــد از بودجــه دســتگاه هــای اجرایــی بــه امــر پژوهش 
ــذف و  ــا ح ــال ۹4 عم ــن موضــوع در س ــه ای ــد ک ــرح ش مط
ــد  ــه شــد و در نهایــت واژه مجازن ــه مجلــس ارائ در ســال ۹5 ب

بــرای دســتگاه هــای اجرایــی تعییــن شــد.
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم خاطرنشــان کــرد: در ســال های 
ــرای  ــی ب ــاز و کار عملیات ــی س ــای اجرای ــتگاه ه ــته دس گذش
ــر پژوهــش را نداشــتند  ــه ام اختصــاص بودجــه هــای خــود ب
ــوده و  ــود ب ــه بهب ــد رو ب ــن رون ــته ای ــال گذش ــا طــی دو س ام
وزارتخانــه هــای بزرگــی ماننــد نفــت و مســکن و شهرســازی 
ــه امــر  ــه دنبــال اختصــاص بخشــی از بودجــه هــای خــود ب ب

پژوهــش هســتند.
ــداوم  ــدم ت ــته ع ــای گذش ــال ه ــرد: در س ــد ک ــدی تاکی احم
قوانیــن، عــدم نظــارت بــر اجــرای قوانیــن و عــدم تخصیــص 
ــا نتوانیــم بــه صــورت کامــل بــه موضــوع  هــا موجــب شــد ت

ــم. ــی دســت یابی ــص مل ــد ناخال ســهم پژوهــش از تولی

ــود را  ــزم خ ــت ع ــاری دول ــال ج ــرد: در س ــان ک وی خاطرنش
جــزم کــرده اســت تــا ســهم پژوهــش از تولیــد ناخالــص ملــی 
بــه یــک درصــد برســد کــه تدویــن جــدول 14 در بودجــه برای 

ایــن امــر بــوده اســت.
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم گفــت: اگــر جــدول 14 محقــق 
نشــود همچنــان ســهم پژوهــش از تولیــد ناخالــص ملــی نیــم 

درصــد باقــی خواهــد مانــد.

سیاســتگذاران هنــوز تاثیــر فعالیــت دانــش بنیان 
را در اقتصــاد ندیــده انــد

ــج فعالیــت هــای پژوهشــی در کشــور  ــه اینکــه نتای باتوجــه ب
هنــوز ملمــوس و قابــل مشــاهد نیســت بنابرایــن در بســیاری 
مــوارد سیاســتگذاران اعتقــادی بــه اختصــاص بودجــه بــه ایــن 
ــان  ــای زم ــت ه ــزء فعالی ــاوری ج ــش و فن ــر ندارند.پژوه ام
بــر بشــمار مــی رود بنابرایــن بــرای دســتیابی بــه نتایــج آنهــا 
بایــد صعــه صــدر پیشــه گرفتــه شــود امــا باتوجــه بــه اینکــه 
نتایــج فعالیــت در زمینــه پژوهــش و فنــاوری در کشــور هنــوز 
بــه صــورت ملمــوس قابــل مشــاهده نیســت در برخــی مــوارد 
ــن امــر  ــه ای ــه اختصــاص بودجــه ب ــادی ب سیاســتگذاران اعتق

ــد. ندارن
بنابرایــن محمــود شــیخ زیــن الدیــن معــاون نــوآوری و تجاری 
ــل  ــوری دلی ــاوری ریاســت جمه ــت علمــی و فن ســازی معاون
عــدم تحقــق بودجــه پژوهشــی از تولیــد ناخالــص ملــی را عدم 
مشــاهده نتایــج پژوهشــی در کشــور مــی دانــد و معتقــد اســت: 
ــان در  ــش بنی ــت دان ــر فعالی ــوز تاثی ــور هن ــتگذاران کش سیاس

اقتصــاد توســعه را بــه صــورت ملمــوس نمــی بیننــد.
ــد  ــعی کنن ــان س ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــد ش ــزود: بای وی اف
خروجــی پژوهشــی خــود را بیشــتر کننــد تــا بــه ســمت تجاری 
شــدن پیــش برونــد؛ از ســوی دیگــر نیــز ســرمایه گــذاران مــی 
ــن  ــی ای ــه راحت ــا، ب ــا مشــاهده خروجــی پژوهــش ه ــد ب توانن

طــرح هــا و پــروژه هــا را مــورد حمایــت دهنــد.
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــازی مع ــوآوری و تجــاری س ــاون ن مع
ــوان کــرد: هــر چــه خروجــی پژوهــش هــا بیشــتر باشــد،  عن
ــه از  ــد ک ــی رون ــش م ــمت پی ــن س ــه ای ــئوالن ب ــتر مس بیش

ــد. ــت کنن ــی حمای ــای تحقیقات ــروژه ه پ

ورود بخش خصوصی به حوزه پژوهش
بـا وجـود آنکـه بیشـتر کارشناسـان برایـن بارونـد تـا زمانی که 
دولـت زیرسـاخت الزم از جملـه بودجه مناسـب را بـرای فعالیت 
هـای پژوهشـی و فناورانـه در کشـور فراهـم نکنـد نمـی تـوان 
انتظـار داشـت در این عرصـه بدون وجـود موانع حرکـت کرد اما 
علیرضـا دلیری معاون توسـعه و مدیریت منابـع معاونت علمی و 

فنـاوری ریاسـت جمهـوری تاکید دارد تنهـا دولت نمـی تواند در 
بودجه پژوهشـی موثر عمل کنـد بنابراین ضروری اسـت بخش 

خصوصـی نیـز وارد این عرصه شـود.
ــد  ــهم تولی ــه از س ــص بودج ــدم تخصی ــوص ع وی در خص
ــار  ــد اظه ــزان 3 درص ــه می ــش ب ــه پژوه ــی ب ــص داخل ناخال
ــل  ــد عام ــی توان ــه م ــت بودج ــال محدودی ــه هرح ــت: ب داش
اصلــی ایــن موضــوع باشــد، امــا دولــت در بودجــه ســال ۹۶ نیز 
ــه  ــش ب ــا پژوه ــت ت ــاص داده اس ــدول 14 را اختص ــه ج بودج

ــد. ــود را طــی کنن ــد خ ــی رون خوب
معــاون نــوآوری و تجــاری ســازی معــاون علمــی و فنــاوری بــا 
تاکیــد بــر اینکــه بودجــه پژوهشــی نبایــد تنهــا از بودجــه دولتی 
تامیــن شــود، خاطــر نشــان کــرد: ضــروری اســت کــه بخــش 
ــی بایســت  ــن م ــود. همچنی ــر وارد ش ــن ام ــه ای خصوصــی ب
ــدکان  ــد کنن ــه تولی ــه هم ــود ک ــاد ش ــور ایج ــی در کش فضای
ــا محصــول داشــته  ــه ارتق ــاز ب ــا نی و صنعــت گــران کشــور م
باشــند و ایــن نیــاز خــود را بــا اســتفاده از ظرفیــت دانشــگاهها و 

ــد. پژوهشــگران تامیــن کنن

ــه  ــاره بودج ــی درب ــئول دولت ــر 2 مس ــار نظ اظه
ــی ــای پژوهش ه

درحالی کـه  معاون علمـی و فناوری رئیس جمهور معتقد اسـت 
در سـال جـاری به دلیل کمبودهـای بودجه ای نمی تـوان انتظار 
داشـت تا سـهم پژوهش از تولیـد ناخالص ملی توسـعه یابد و به 
یـک درصـد برسـد امـا وزیر علـوم امیـدوار اسـت کـه در بودجه 
سـال آینده کشـور رقم بیشـتر از یک درصد برای امر پژوهش از 

تولیـد ناخالص ملی دیده شـده اسـت.
در ایــن راســتا ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس 
جمهــور گفــت: باتوجــه بــه اینکــه کمبــود بودجــه بــه بخــش 
ــی  ــال نم ــن امس ــت بنابرای ــار آورده اس ــور فش ــی کش پژوهش
توانیــم بــه هــدف افزایــش ســهم پژوهــش از تولیــد ناخالــص 

داخلــی دســت پیــدا کنیــم.
وی در خصــوص علــل عــدم تحقــق توســعه ســهم پژوهــش از 
تولیــد ناخالــص ملــی، افــزود: در ایــن ســالها، کمبــود بودجــه به 
بخــش پژوهشــی فشــار آورده امــا براســاس جــدول 14، بخــش 

هایــی در قالــب اوراق و تشــکیات پرداخــت شــده اســت.
ــرد:  ــور خاطرنشــان ک ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
ــال  ــدول 14 اعم ــه ج ــی ک ــوز در جاهای ــی هن ــه پژوهش بودج
ــا  ــود حتم ــی ش ــر عملیات ــی اگ ــت ول ــداده اس ــه ن ــده نتیج ش
ســهم پژوهــش از تولیــد ناخالــص داخلــی باالتــر از نیــم درصد 

ــد. ــد ش خواه
ــش از  ــهم پژوه ــش س ــرورت افزای ــر ض ــد ب ــا تاکی ــتاری ب س
تولیــد ناخالــص داخلــی عنــوان کــرد: مــا مــی توانیــم بــا جدول 

http://mehrnews.com


صفحه 13 |  شماره 11 | فروردین 96 MEHR NEWSAGENCY

علـــم و دانش

ــه دلیــل اینکــه هنــوز برخــی از  ــه هــدف برســیم ولــی ب 14 ب
ایــن برنامــه هــا بــه طــور کامــل اجرایــی نشــده، امســال نمــی 

توانیــم بــه هــدف خــود دســت بیابیــم.
محمــد فرهــادی وزیــر علوم نیــز در خصــوص بودجه پژوهشــی 
کشــور کــه در حــال حاضر کمتــر از نیــم درصــد تولیــد ناخالص 
داخلــی اســت، اظهــار داشــت: باالخــره بودجــه پژوهشــی بایــد 

ارتقــا یابــد.
ــم  ــده رق ــال آین ــه س ــبختانه در بودج ــرد: خوش ــد ک وی تاکی
ــرای صــرف  ــی ب ــد ناخالــص داخل ــاالی یــک درصــد از تولی ب

ــت. ــده اس ــی ش ــش بین ــش پی پژوه
ــن اســت  ــده ای ــه مطــرح ش ــوم آنچــه ک ــر عل ــه وزی ــه گفت ب
کــه در طــول برنامــه ششــم میــزان بودجــه پژوهشــی کشــور 
از ســهم تولیــد ناخالــص داخلــی بــه 3 درصــد خواهــد رســید؛ 

ــن موضــوع محقــق شــود. ــم کــه ای امیدواری

ســهم پژوهــش از تولیــد ناخالــص ملــی در 
مختلــف کشــورهای 

باتوجــه بــه اینکه توســعه کشــورها بر میــزان اختصــاص بودجه 
بــه امــر پژوهشــی وابســتگی زیــادی دارد، بنابرایــن کشــورهای 
مختلــف بــرای رشــد فعالیــت هــای تحقیقاتــی و فناورانــه خود 

بخشــی از تولیــد ناخالــص ملــی را بــه امــر پژوهــش اختصاص 
ــی و ســوئد  ــره جنوب ــن، ک ــد ژاپ ــد. کشــورهایی مانن ــی دهن م
ــار  ــود را در اختی ــی خ ــص مل ــد ناخال ــش از 3 درصــد از تولی بی

پژوهــش و تحقیقــات قــرار مــی دهنــد.
در ایــن راســتا آمــار برخــی از کشــورها درخصــوص اختصــاص 
ــه امــر پژوهــش را بررســی  بخشــی از تولیــد ناخالــص ملــی ب

مــی کنیــم.

ــد  ــش از تولی ــهم پژوه ــت س ــل مهجوری 7 عام
ــی ــص مل ناخال

بــه زعــم کارشناســان عواملــی ماننــد لوکــس دانســتن پژوهش 
و تحقیقــات، عــدم توجــه دولــت هــا بــه امــر پژوهــش، عــدم 
ــدم  ــاوری، ع ــم و فن ــوزه عل ــه ح ــوط ب ــن مرب ــرای قوانی اج
ــر  مشــاهده اثــر پذیــری پژوهــش، نبــود ســرمایه گــذاری موث
در شــرکت هــای دانــش بنیــان، عــدم ســرمایه گــذاری بخــش 
هــای دولتــی و خصوصــی در راســتای ظرفیــت های پژوهشــی 
دانشــگاهها و دیــد غیــر پژوهشــی کارشناســان بودجــه موجــب 
شــده تــا مهجوریــت ســهم پژوهــش از تولیــد ناخالــص ملــی 
طــی ســال هــای اخیــر بســیار ملمــوس باشــد و این مشــکات 
ــا  ــه ت ــرار داده اســت ک ــه ای ق و معضــات کشــور را در مرحل

ــر  ــه ام ــی ب ــص مل ــد ناخال ــد تولی ــم درص ــر از نی ــون کمت کن
ــد. پژوهــش اختصــاص یاب

جدول سهم بودجه پژوهشی از تولید ناخالص ملی 
در کشورهای مختلف

سهم بودجه پژوهش از GDPکشورردیف
3.5۸ژاپن1
1.13مالزی۲
۲.1چین3
۲.۸۶آلمان4
۲.۷4آمریکا5
4.۲۹کره جنوبی۶
3.1۶سوئد۷
1.00۷ترکیه۸
1.1۸روسیه۹

سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام گفــت: بررســی رشــد کمیــت تولیــد 
علم ۲5 کشــور برتر تولید کننده علم نشــان می دهد جمهوری اســامی ایران بیشترین رشد 

کمیــت تولیــد علــم در دنیــا را کســب کرده اســت. 
محمدجواد دهقانی گفت: بررسـی رشـد کمیت تولید علم ۲5 کشـوری که بیشـترین کمیت 
علـم دنیا را براسـاس پایگاه اسـتنادی وب آو سـاینس )ISI( تولید می کنند نشـان می دهد 
که کمیت تولید علم کشـور در سـال ۲01۶ میادی تاکنون نسـبت به سـال ۲015 میادی 
حدود 1۲ درصد رشد کرده است. دهقانی گفت: بررسی رشد کمیت تولید علم در این ۲5 کشور 
در دوره مشابه نشـان می دهد که جمهوری اسامی ایران بیشترین رشد کمیت تولید علم را 

در بین برترین کشورهای تولید کننده علم در دنیا کسب کرده است.
 وی اظهــار داشــت: بدیــن ترتیــب بــا وجــود اینکــه هنــوز کمیــت تولید علــم دنیا در ســال 
۲01۶ میادی کامل نشــده است، اما در سال ۲01۶ نسبت به سال ۲015 میادی نزدیک به 

1۲ درصــد مــدارک ثبــت شــده در ایــن پایــگاه بیــن المللی بیشــتر بوده اســت.
سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام )ISC( گفــت: در ســال ۲015 میــادی 
از جمهوری اســامی ایــران 3۷ هزار و ۹۷5 مــدرک در پایگاه ISI ثبت شــده و این میزان در 

ســال ۲01۶ میادی به 4۲ هزار و 503 مورد رســیده اســت.
 وی افــزود: در ســال ۲01۶ میــادی کمیت تولیــد علم دنیا بــه ۲ میلیون و 45۲ هــزار و 55 
مدرک رســیده است که در مقایسه با ســال ۲015 میادی باید گفت که کمیت تولید علم در 
ســال ۲01۶ میادی هنوز به صورت کامل ثبت نشــده است. در ســال ۲015 تعداد ۲ میلیون 

و 55۲ هزار و 5۲۶ مدرک در پایگاه ISI ثبت شــده اســت.
دهقانــی خاطرنشــان کــرد: مقایســه کل کمیــت تولیــد علــم دنیــا در ایــن دو ســال نشــان 
مــی دهد اگــر کمیت تولیــد علم دنیــا در ســال ۲01۶ میــادی به میــزان 4 درصــد افزایش 
یابــد به حــد کمیت ثبت شــده در ســال ۲015 میــادی خواهیم رســید، با ایــن وجود کمیت 
تولید علم کشــور در ســال ۲01۶ میادی نســبت بــه ســال ۲015 میادی از یک رشــد 1۲ 

درصــد برخــوردار شــده اســت.    
وی گفــت: هــر چنــد رشــد کمیــت تولیــد علــم یکــی از شــاخص هــای بــا اهمیــت بــرای 
توســعه علمــی کشــور محســوب مــی شــود، امــا هدایــت علــم بــه ســمت رفــع نیازهــای 
کشــور مهمتریــن دغدغــه فعلــی کشــور اســت. مرجعیــت علــم بیــن الملــل اولیــن بنــد از 

ســند سیاســت های کان علم و فناوری اباغی توســط مقام معظم رهبری اســت.
سرپرســت پایــگاه اســتنادی علوم جهــان اســام )ISC( تاکید کــرد: کســب مرجعیت علم 
بین الملل با تکیه صرف بر افزایش کمیت تولید علم حاصل نمی شــود. در این ســند بر سایر 
جنبــه هــای تولیــد علــم از جملــه اثرگــذاری اقتصــادی و اجتماعــی، دیپلماســی علمــی و 

همچنیــن کســب مرجعیــت علمــی نیــز تاکید شــده اســت.

ایران صدرنشین رشد کمیت 
تولید علم دنیا شد
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دانش و  علـــم 

دنیــای علــم طــی 3۶5 روز گذشــته، هــر روز اتفــاق تــازه ای را 
تجربــه کــرد. اتفاقاتــی در حــوزه هــای مختلــف کــه هرکــدام 
بــه طریقــی روی بخشــی از زندگــی انســان تاثیــر گذاشــته انــد. 
ــان  ــرگ انس ــس از م ــت پ ــاهده فعالی ــاده، مش ــاخت ابرم س
ــی  ــی نم ــش بین ــس پی ــچ ک ــته را هی ــال گذش ــره در س و غی
کــرد. برخــی از رویدادهایــی ماننــد پــاک شــدن بــدن 5بیمــار 
از ویــروس ایــدز بــه ســختی قابــل بــاور اســت. برخــی دیگــر 
ماننــد پــرورش جنیــن در آزمایشــگاه مــدت هاســت کــه تحــت 
ــن  ــی تری ــف قدیم ــد کش ــی مانن ــت و رویدادهای ــه اس مطالع
نشــانه حیــات و ســاخت ابرجامــد حتــی جامعــه علمــی را نیــز 
ــه کشــف  ــن رویدادهــا منجــر ب ــد ای شــگفت زده کــرد. هرچن
ــا  ــره خاکــی شــدند، ام ــات در ک برخــی از از راز و رمزهــای حی
تقــا و تــاش انســان بــرای بیشــتر دانســتن همچنــان ادامــه 
خواهــد شــد. بــه هرحــال آنچــه در زیــر مــی خوانیــد گوشــه ای 

ــم خــورد: ــی اســت کــه طــی ســال گذشــته رق از رویدادهای

ساخت کریستال زمان در آزمایشگاه
ــتال  ــتند »کریس ــان توانس ــره محقق ــته باالخ ــال گذش در س
ــی ســاختار اتمــی  ــد. کریســتال های معمول ــد کنن زمــان« تولی
دارنــد کــه در فضــا تکــرار مــی شــود ماننــد المــاس و یاقــوت. 
امــا آنهــا بــدون تحــرک هســتند زیــرا در هســته آنهــا تــوازن 
ــد  ــان مانن ــی اســت کــه کریســتال زم ــن درحال وجــود دارد. ای
ــی  ــوازن و شــکل ثابت ــل ت ــن دلی ــه همی ــرزان اســت. ب ــه ل ژل

ــد. ندارن
 

ــک و  ــدروژن متالی ــب هی ــتین ترکی ــاخت نخس س
ــدن آن ــد ش ناپدی

حــدود یــک قــرن پــس از نظریــه پــردازی، باالخــره محققــان 
ــازند.  ــدروژن را بس ــک هی ــتند متالی ــاروراد توانس ــگاه ه دانش
محققــان بــرای ســاخت آن هیــدروژن را تحت فشــاری بیشــتر 
ــک را  ــدروژن متالی ــد. هی ــرار دادن ــن ق ــز زمی ــته مرک از هس
ــرد. امــا حــدود دومــاه بعــد  ــه کار ب ــوان در ابررســاناها ب مــی ت
ــب  ــن ترکی ــش روی ای هنگامیکــه دانشــمندان مشــغول آزمای
ــدروژن  ــه هی ــا نمون ــد تنه ــبب ش ــاده س ــی س ــد، خطای بودن

ــود! ــد ش ــان ناپدی ــک جه متالی

اولین پیوند بازوی دنیا 
محققــان انگلیســی بــرای اولیــن بــار موفــق بــه پیونــد بــازوی 
ــا  ــی ب ــازوی مصنوع ــن ب ــدند. ای ــاری ش ــه بیم ــی ب مصنوع
اتصــال اعصــاب ســتون فقــرات بــه تکــه ای از ماهیچــه ســالم 
ــا  ــه طــور مســتقیم و تنهــا ب ــه بیمــار اجــازه می دهــد ب ــازو ب ب
ــام  ــازو انج ــا ب ــد ب ــه می خواه ــاره کاری ک ــردن درب ــر ک فک

ــد. ــت ده ــد، آن را حرک ده
 

ساخت فلز مایع جدید
ــی  ــع و ذرات مغناطیس ــزات مای ــدی از فل ــاده جدی ــان م محقق
ــام گرفتــه اســت و  ــد eGaln  ن ــد. ایــن مــاده جدی ســاخته ان
جالــب آنکــه قابلیــت مــاده جدیــد بــرای ایجــاد یــا تغییــر حــوزه 
هــای مغناطیســی در حالــت مایــع، پنــج برابــر قدرتمندتــر از فلز 

مایــع خالــص اســت.
 

مشاهده فعالیت مغزی تا 10 دقیقه پس از مرگ
ــب پزشــکی رخ داد.  ــاق عجی ــک اتف ــه گذشــت ی در ســالی ک
پزشــکان بخــش مراقبــت هــای ویــژه در بیمارســتانی کانادایی 
متوجــه شــدند پــس از قطــع دســتگاه هــای پشــتیبانی حیــات 
4 بیمــار در حــال احتضــار و اعــام فــوت آنهــا، هنــوز فعالیــت 

مغــزی شــان ادامــه داشــت.
 

ذخیره اطالعات روی  دی ان ای
دانشــمندان روشــی بــرای رمزگــذاری دی ان ای و ذخیــره 
ــای  ــر از  روش ه ــار کارآمدت ــه 100 ب ــد ک ــه ان ــات یافت اطاع
قبلــی اســت و مــی توانــد ۲15 پتابایــت اطاعــات را روی یــک 

ــا  ــد. دانشــمندان در آزمایــش هــا ب ــره کن گــرم دی ان ای ذخی
ــش  ــام DNA Fountain، ش ــه ن ــی ب ــتفاده از الگوریتم اس
ــه OS و یــک کارت  ــاه، کل یــک رایان فایــل )یــک فیلــم کوت
ــد. ــره کردن ــک ذره دی ان ای ذخی ــازون( را درون ی ــه آم هدی

 

ساخت ابر جامد 
محققــان دانشــگاه MIT نــوع جدیــدی از مــاده بــه نــام »ابــر 
ــر  ــواد »اب ــد و م ــای جام ــی ه ــه ویژگ ــد ک ــاخته ان ــد« س جام
مایــع« را دارد. ایــن مــاده دو خاصیــت متضــاد جامــد و ابرمایع را 
بــا هــم ترکیــب کــرده اســت. بــه گفتــه محققــان ایــن کشــف 
بــه تولیــد آهــن رباهــای ابررســانا و سیســتم هــای حمــل ونقل 

صرفــه جــو در انــرژی کمــک زیــادی مــی کنــد.
 

رشد نخستین جنین مصنوعی در آزمایشگاه
ــان  ــی جه ــن مصنوع ــتین جنی ــی نخس ــمندان انگلیس دانش
ــمندان  ــاختند. دانش ــادی س ــای بنی ــلول ه ــتفاده از س ــا اس را ب
ســلول هــای بنیادیــن ECS و TCS یــک مــوش را مهندســی 
و ترکیــب کردنــد. ســپس آنهــا یــک بســتر ژلــی ســه بعــدی 
ســاختند کــه ســلول هــای بنیــادی  مــی توانســتند در آن رشــد 
ــان  ــد. محقق ــام دهن ــن را انج ــکیل جنی ــد تش ــد و فراین کنن
ــکل  ــه ش ــوط ب ــای مرب ــی رازه ــن روش برخ ــا ای ــد ب امیدوارن

ــد. ــد را کشــف کنن ــن و تول ــری جنی گی
 

قدیمی ترین نشانه حیات کشف شد
میکروارگانیســم هایــی بــه شــکل لولــه هــای قرمــز و کوچکی 
ــادا یافــت شــده انــد کــه  در صخــره هــای شــمال شــرقی کان

۳۶۵ روز اکتشافات علمی را ورق بزنید
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در حقیقــت قدیمــی تریــن فســیل هــای کــره زمیــن هســتند. 
ــت 3.۷۷  ــا قدم ــی ب ــنگ های ــه س ــگام مطالع ــمندان هن دانش
میلیــارد ســال متوجــه فســیل هــای لولــه ای شــکل بــه رنــگ 

قرمــز شــدند.
 

ساخت ماده خم کننده امواج صوت
محققــان نوعــی مــاده جدیــد بــا قدرتــی درونی ســاخته انــد که 
مــی توانــد امواجــی صوتــی را خــم کنــد، شــکل دهــد و آنهــا را 
متمرکــز کنــد. ایــن ســاخته در حقیقــت یــک »فرامــاده« اســت 
کــه گاهــی اوقــات تولیــد آن غیرممکــن بــه نظــر مــی رســد. 
ــپات  ــات اس ــن روش ه ــوان از ای ــی ت ــد م ــان معتقدن محقق
ــاال  ــا شــدت ب ــا  امــواج اولتراســاوند ب هــای صوتــی ســاخت ی

را متمرکــز کــرد.
 

ناپدید شدن ویروس ایدز در بدن 5 بیمار
ــد کــه  ــرای ایــدز ســاخته ان دانشــمندان اســپانیایی واکســنی ب
ویــروس ایــن بیمــاری را در بــدن 5 بیمــار از بیــن بــرده اســت. 
ــن  ــدن ای ــدز در ب ــری از ای ــه اث ــت ک ــاه اس ــت م ــون هف اکن
بیمــاران دیــده نمــی شــود. بیمــاران بــا اســتفاده از این واکســن 
 )ARV(ــه مصــرف داروهــای  ضــد ویروســی ــازی ب دیگــر نی

ــد. ندارن

 آموزش فوتبال به زنبورهای عسل 
ــته  ــال گذش ــدن در س ــری لن ــن م ــگاه کویی ــان دانش محقق
ــه  ــان ب ــد! محقق ــال آموختن ــازی فوتب ــه زنبورهــای عســل ب ب
زنبورهــا یــاد دادنــد بــا پرتــاب کــردن توپــی زرد رنــگ داخــل 
ــت  ــیرین دریاف ــزه ای ش ــال، جای ــن فوتب ــوراخ در زمی ــک س ی

ــد. کنن
 

درمان دست معلول کودک با استخوان پا
پزشــکان توانســته انــد بــرای نخســتین بــار در جهــان اختــال 

ــتخوان و  ــد زدن اس ــا پیون ــودک را ب ــک ک ــت ی ــی دس ژنتیک
ــد. ــان کنن ــای او درم مفصــل از پ

 

7 سیاره مشابه زمین کشف شد
یکــی از مهمتریــن یافتــه هــای محققــان در ســال ۹5 کشــف 
دانشــمندان ناســا بــود آنهــا اعــام کردنــد طــی تحقیقــات خود 
حداقــل ۷ ســیاره مشــابه زمیــن کشــف کــرده انــد. ایــن ســیاره 
ــوری  ــه  40 ســال ن ــد ک ــی چرخن ــتاره م ــک س ــه دور ی ــا ب ه
بــا زمیــن فاصلــه دارد. شــباهت ســیاره هــای کشــف شــده بــه 
ــه  ــت ک ــدان معناس ــطح ب ــای س ــدازه و دم ــاظ ان ــن از لح زمی

احتمــاال در ســطح آنهــا آب وجــود دارد.
 

ــن  ــاق زمی ــذاب در اعم ــن م ــه ای از کرب دریاچ
وجــود 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 متریــک 

تــن دی اکســید کربــن در اعمــاق زمیــن وجــود دارد.
 

رکورد پرتاپ ماهواره در هند زده شد
ــت  ــک ماموری ــا در ی ــه فض ــواره ب ــاب 104 ماه ــا پرت ــد ب  هن
رکــورد جدیــدی در تاریــخ ثبــت کــرده اســت. ایــن کشــور در 

ــه  ــت ب ــک ماموری ــواره را در ی ــادی، 3۷ ماه ــال ۲014 می س
فضــا فرســتاد.

 

نشــانه هایــی از تولــد منظومــه شمســی در کویــر 
لــوت کشــف شــد

 گروهــی از دانشــمندان روس بــا همــکاری اســتادان دانشــگاه 
کرمــان در کویــر لــوت ایــران بقایــای شــهاب ســنگی را یافتنــد 
کــه تصــور مــی شــود حاصــل تولــد منظومــه شمســی در 4.5 
ــی  ــه های ــروه نمون ــن گ ــت. ای ــوده اس ــل ب ــال قب ــارد س میلی
ــه شــهاب ســنگ  ــد کــه ب ــه وزن 13 کیلوگــرم کشــف کردن ب
ــد از  ــود ۸0 درص ــی ش ــور م ــن تص ــتند. همچنی ــباهت داش ش

نمونــه هــا، منشــا فرازمینــی داشــته باشــند.  
 

جلبک 16 ماه در فضا زنده می ماند
دانشــمندان ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی کشــف کــرده انــد 
ــن  ــارج ایســتگاه بی ــاه در فضــای خ ــد 1۶ م ــی توان ــک م جلب
المللــی فضایــی زنــده بمانــد. ایــن نمونــه ها بــه زمین فرســتاده 
ــه  ــن گون ــی در ای ــی ژنتیک ــه تغییرات ــود هرگون ــا وج ــدند ت ش

ــود.   بررســی ش
 

مولکولی که مقاومت ابرباکتری را می شکند
دانشــمندان  مولکولــی ســاخته انــد کــه مــی توانــد مقاومــت در 
برابــر آنتــی بیوتیــک را در ابــر باکتــری هــای مختلــف از بیــن 
ــی  ــر آنت ــری در براب ــر باکت ــت اب ــول مقاوم ــن مولک ــرد. ای بب
ــرد مــی  ــن ترتیــب ف ــه ای ــد و ب بیوتیــک را معکــوس مــی کن
توانــد از داروهایــی اســتفاده کنــد کــه هــم اکنــون بااســتفاده 

هســتند.
 

ماده ای 10 برابر قدرتمند از فوالد ساخته شد
محقــان موسســه MIT توانســته انــد بــه وســیله ترکیــب گرمــا 
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و فشــار یــک ترکیــب ســه بعــدی از گرافــن بســازند. آنهــا طــی 
فرآینــد آزمایــش متوجــه شــدند نمونــه هــای ســاخته شــده از 
ایــن مــاده خلــل و فــرج دار هــر چنــد تراکمــی کمتــر از فــوالد 

دارد امــا 10 برابــر آن قدرتمنــد اســت.

 »اسکات کلی« با فضا خداحافظی کرد
»اســکات کلــی« فضانــورد سرشــناس آمریکایــی بطور رســمی 
از یکــم آوریــل مــاه جــاری میــادی پــس از ۲0 ســال فعالیــت 
ــت در  ــرد. وی توانس ــام ک ــود را اع ــتگی خ ــا بازنشس در ناس
مجمــوع 5۲0 روز در فضــا اقامــت کنــد و اکنــون بــه ماموریــت 

هــای فضایــی خــود در ســن 5۲ ســالگلی خاتمــه داد.

 تولید تخمکهای مصنوعی با چاپگر سه بعدی
ــری چاپگرهــای ســه  ــا بکارگی ــن دانشــگاه بوســتون ب محققی
بعــدی توانســتند تخمــک هایــی را تولیــد کننــد کــه قابلیــت 
ــاور شــدن دارنــد. ســاختار ایــن تخمــک هــای تولیــد شــده،  ب
حــاوی مــوادی ژالتینــی اســت کــه آن را در بــر گرفتــه اســت 
ــق شــده اســت کــه  و در آن هورمــون اســتروژن انســانی تزری

قابلیــت رشــد داشــته باشــد.

 ساخت مولکول های متفاوت با خواص فیزیکی متنوع 
محققیــن آلمانــی موفــق بــه ســاخت مولکــول هایــی شــده اند 
کــه هــر کــدام دارای خــواص فیزیکــی متفاوتــی هســتند. ایــن 

ــد شــوند و  ــد در اشــکال مختلــف تولی مولکــول هــا مــی توانن
کاربــرد آنهــا در ســاخت نانــو روبــات هــا و میکــرو میکســرها بر 

روی تراشــه هــای آزمایشــگاهی اســت.
 

این مولکول همه ویروس ها را نابود می کند
انســتیتو  همــکاری  بــا   IBM محققــان  از  گروهــی   
ــول  ــنگاپور مولک ــو در س ــاوری نان ــتی و فن مهندســی زیس
ــواع  ــودی ان ــت ناب ــه قابلی ــد ک ــرده ان ــد ک ــی تولی بزرگ
ــع از آن مــی شــوند  مختلفــی از ویــروس هــا را دارد و مان

ــد. ــوده کن ــانها را آل ــه انس ک

تولید رگ از ژل
ــه داخــل  ــد کــه پــس از تزریــق ب دانشــمندان ژلــی ســاخته ان
ــم  ــزرگ در عل ــتاوری ب ــن دس ــد. ای ــی کن ــد م ــدن رگ تولی ب
ــی بزرگــی در  ــه دگرگون پزشــکی محســوب مــی شــود کــه ب

ــت منتهــی خواهــد شــد. ــه دیاب ــان ب زندگــی مبتای
 

نام چهار عنصر جدید جدول مندلیف نهایی شد
عناصــر خانــه هــای  113، 115، 11۷ و 11۸ جــدول مندلیف در 
شــرایط آزمایشــگاهی تولیــد شــده بودنــد. نــام ایــن عناصــر بــه 
ترتیــب نیهونیــوم« عنصــر شــماره 113، »موســکوویوم« عنصر 
شــماره 115 و دارای 115 پروتــون، »تنســین« عنصــر شــماره 
ــی  ــدول تناوب ــماره 11۸ ج ــگاه ش ــون« در جای 11۷ و »اوگانس

هســتند.
 

اهدای جایزه نوبل فیزیک به سه دانشمند
ســال گذشــته جوایــز نوبــل در رشــته هــای شــیمی و فیزیــک 
ــد  ــک دیوی ــته فیزی ــت.  در رش ــق گرف ــمند تعل ــه دانش ــه س ب

جــی تولــس، دانکــن هالــدان و  مایــکل کاســترلیتز از انگلیــس 
ــزه را  ــن جای ــاز توپولوژیــک ای ــال ف ــرای کشــف نظــری انتق ب
دریافــت کردنــد. در رشــته شــیمی نیــز ژان پیــر ســاووژ، فریــزر 
ــن  ــاخت کوچکتری ــر س ــه خاط ــگا ب ــارد فرین ــتودارت و برن اس
ماشــین ایــن جایــزه را دریافــت کردنــد.  نوبــل پزشــکی نیــز به 
پروفســور یوشــینوری اســومی بــرای کشــف مکانیســم اتوفاژی 

اهــدا شــد.

عامل قطعی انتقال ویروس زیکا شناسایی شد
دانشــمندان برزیلــی بــه طــور قطعــی اعــام کردنــد کــه پشــه 
Aedes aegypti عامل اصلی انتقال ویروس زیکا به انســان 

اســت.
 

 کشف 100 ناحیه جدید در مغز
دانشــمندان دانشــگاه واشــنگتن نقشــه تــازه ای از مغــز منتشــر 
ــناخته  ــه ناش ــه 100 منطق ــک ب ــاوی نزدی ــه ح ــد ک ــرده ان ک
جدیــد اســت. آنهــا بــا اســتفاده از اســکنرهای پیشــرفته و رایانه 
هایــی کــه از برنامــه هــای قدرتمنــد هــوش مصنوعــی بهــره 
مــی گیرنــد بــرای کشــف مناطــق پنهــان مغــز اســتفاده کــرده 

ــد. ان
 

کشف بزرگترین میدان گاز هلیم دنیا 
محققیــن توانســتند میــدان بزرگــی از گاز هلیــم را در کشــور 
تانزانیــا کشــف کننــد. بــه گفتــه محققیــن ذخایــر گاز هلیــم 
ــردن  ــر ک ــرای پ ــمت آن ب ــک قس ــط در ی ــدان فق ــن می ای
بیــش از یــک میلیــون اســکنرهای پزشــکی ام آر آی کافــی 

ــود. ــد ب خواه
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علـــم و دانش

میکروفسیل اجداد مهره داران

ــمال  ــگاه ش ــس و دانش ــج در انگلی ــگاه کمبری ــان دانش  محقق
شــرق در چیــن در ســالی کــه گذشــت، حــدود 3 میلیــون تــن 
ســنگ آهــک را بررســی کردنــد تــا بتواننــد نمونه هایــی 
کوچکــی از ایــن فســیل را بیابنــد. آنهــا میکروفســیلی کشــف 
ــات  ــی رود از نخســتین نشــانه های حی ــال م ــه احتم ــد ک کردن
ــه  ــود ک ــن موج ــد. ای ــره داران باش ــداد مه ــت اج و در حقیق
ــد  ــه مانن ــی کیس ــوان دریای ــک حی ــام دارد ی ــاکوریتوس ن س
کوچــک اســت کــه 540 میلیــون ســال قبــل در زمیــن زندگــی 

می کــرده اســت.
 

راز به وجود آمدن آب روی زمین

برخاف تصـور معمول دانشـمندان که آب، از فرود شـهاب های 
یخـی به زمیـن ایجـاد شـده، تحقیقاتی که در سـال گذشـته به 
سـرانجام رسـید، نشـان می دهد که سـیاره خاکـی در مرکز خود 
آب مورد نیازش را می سـازد. در همین راسـتا شـبیه سـازی های 
کامپیوتـری جدیـد نشـان می دهـد چگونه فعـل و انفعـال میان 
هیـدروژن مایـع و کوارتز در پوشـش رویی زمیـن احتماال منجر 

به ایجاد آب شـده اسـت.
 

راز جهش نهنگ ها به بیرون آب
ــرای  ــی ب ــا از آب راه ــش نهنگ ه ــد جه ــمندان معتقدن دانش

ــد  ــگاه کویینزلن ــمندان دانش ــت.  دانش ــاط اس ــراری ارتب برق
ــت.  ــادی اس ــرژی زی ــد ان ــد نیازمن ــن فرآین ــدند ای ــه ش متوج
ــد کــه  ــی اتفــاق می افت ــرون آب زمان ــه بی جهــش نهنگ هــا ب
بقیــه نهنگ هــا بســیار دور هســتند. صــدای برخــورد بــدن آنها 
کــه در آب بــه وجــود می آیــد بســیار بلنــد اســت و تــا مســافت 

ــود. ــنیده می ش ــادی ش زی
 

 زباله در معده نهنگ

ــن 30 کیســه پاســتیکی و برخــی  ــا یافت ــروژ ب ــان در ن محقق
ــگ  ــک  نهن ــکم ی ــر درون ش ــتیکی دیگ ــز پاس ــواد دور ری م
شــگفت زده شــدند. ایــن نهنــگ که توســط سرپرســتان ســاحل 
ــر  ــای غی ــادی زباله ه ــر زی ــده، مقادی ــته ش ــروژ کش ــی ن غرب
ــبی  ــامتی نامناس ــت س ــود و وضعی ــورده ب ــت خ ــل بازیاف قاب
ــره ســوترا  ــود در آب هــای کــم عمــق جزی داشــت. مدت هــا ب
پرســه مــی زد. بــه همیــن دلیــل سرپرســتان ســاحلی تصمیــم 

ــد. ــوان را از عــذاب خــاص کنن ــن حی ــد ای گرفتن
 

 ماهی پادار عجیب در مرز استرالیا
ماهــی عجیبــی در یکــی از مرزهــای دریایــی اســترالیا کشــف 

ــن  ــد. ای ــو« می گوین ــی میگ ــد »ماه ــه آن هیبری ــه ب ــد ک ش
هیبریــد مرمــوز از ماهــی و میگــو در حقیقــت نوعــی خروســک 
ــن ماهــی برخــاف گونه هــای  ــب آنکــه ای ماهــی اســت. جال
دیگــر خروســک ماهــی، پــا دارد و بــه وســیله آن کــف اقیانوس 

ــی رود. راه م
 

راز سیاه و سفید بودن پانداها

ــدا را  ــفید پان ــیاه و س ــر س ــل ظاه ــد دلی ــمندان معتقدن دانش
ــه ســیاه  ــن نتیجــه رســیده اند ک ــه ای ــا ب ــد. آنه کشــف کرده ان
و ســفید بــودن بــدن ایــن گونــه از خرســها بــه ایــن دلیل اســت 
ــوع محیــط مختلــف در کوهســتانهای چیــن کــه  ــا دو ن کــه ب
ــگ  ــود هماهن ــوب می ش ــا محس ــی آنه ــی زندگ ــل اصل مح
ــن  ــور ای ــه جان ــی ب ــاختار رنگ ــن س ــال ای ــن ح ــوند. در عی ش
ــتان  ــا دوس ــری ب ــل بهت ــاط و تعام ــا ارتب ــد ت ــکان را می ده ام

ــد. ــرار کنن و دشمنانشــان برق
 

208 ماده معدنی ساخت انسان در زمین

ــه  ــد ک ــی یافته ان ــاده معدن ــی ۲0۸ م ــمندان آمریکای دانش
فعالیت هــا و حضــور انســان در کــره زمیــن آنهــا را بــه 
طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم ایجــاد کــرده اســت. 
ــدند  ــاخته ش ــد س ــور هدفمن ــه ط ــواد ب ــن م ــی از ای برخ
ــه  ــاناها ب ــه رس ــه در نیم ــیلیکونی ک ــه های س ــد تراش مانن
ــوم  ــوم آلومینی ــت اییتری ــا  کریســتال های گارن کار مــی رود ی
ــه  ــر نتیج ــدادی دیگ ــی رود. تع ــه کار م ــا ب ــه در لیزره ک
فعالیت هــای اکتشــافی انســان در معــادن اســت. ماننــد 
مــواد معدنــی کــه بــه طــور ناگهانــی روی دیوارهــای تونــل 

رشــد کرده انــد.
 

عجیب ترین موجودات سال را ببینید
با وجود آنکه انسان امروزی تصور می کند دانش تکامل یافته ای دارد، اما هنوز 

هم ناشناخته های بسیاری وجود دارد که او را حیرت زده می کند. 
 درگوشـه گوشـه جهـان محققـان و دانشـمندان زمـان و انرژی زیـادی را 
صرف درک این ناشـناخته هـا می کنند. این اکتشـافات به مثابـه دریچه ای 
هسـتن که انسـان را با محیـط اطرافش و زمینی کـه در آن زندگـی می کند، 
آشـنا تـر می کننـد. امـا ماموریـت اکتشـافات علمی  فقط آشـنایی انسـان 

با ناشـناخته ها نیسـت. افزایـش دانش انسـان از موجـودات زنـده دیگر و 
کـره زمیـن بـه او کمک می کنـد تا برای خـود و نسـل آینده زندگـی بهتری 
فراهم کند. سـال گذشـته نیـز محققان همچنـان به فعالیت های پژوهشـی 
خـود و البته حیرت زده کردن انسـان با اکتشافاتشـان ادامـه دادند. درهمین 
راسـتا نگاهی بـه برخـی از عجیبترین اکتشـافات علمی سـال گذشـته نیز 

جالب اسـت:
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دانش و  علـــم 

 موجود مرموز در سواحل فیلیپین پس از زلزله

یــک موجــود دریایــی مرمــوز کــه بــدن پرمــو و بزرگــی دارد در 
ســواحل فیلیپیــن یافــت شــد. ایــن در حالــی اســت کــه پــس 
از زلزلــه در مــاه ژانویــه ۲01۷ چنــد موجــود دریایــی عجیــب و 
غریــب در ســواحل جزایــر اســتوایی فیلیپیــن مشــاهده شــدند.

 
ذخیره آهن در مغز معتادان

ــه  ــادان ب ــز معت ــه در مغ ــد ک ــان می ده ــد نش ــات جدی تحقیق
ــه طــور  ــی از آهــن ایجــاد می شــود. ب ــر عجیب کوکاییــن ذخای
معمــول وجــود آهــن بیشــتر در مغــز بــه معنــای کاهــش ایــن 
مــاده معدنــی در نقــاط دیگــر  بــدن انســان اســت. بــه عنــوان 
ــر  ــدن منج ــیژن در ب ــش اکس ــه کاه ــن ب ــود آه ــال کمب مث
ــرا در  ــت زی ــب نیس ــی عجی ــن مخازن ــود چنی ــود. وج می ش

اختاالتــی مانند پارکینســون یا آلزایمــر نیز این اتفــاق می افتد.
 

پارک ژوراسیک واقعی در چین

ــگ  ــت ژجیان ــد ایال ــان می ده ــق نش ــک تحقی ــای ی یافته ه
ــل، احتمــاال یــک  ــون ســال قب ــا 145 میلی ــن حــدود ۶5 ت چی
ــور در  ــادی دایناس ــداد زی ــوده و تع ــی ب ــیک واقع ــارک ژوراس پ
ایــن منطقــه زندگــی می کرده انــد. دانشــمندان چینــی بقایــای 
فســیلی چنــد دایناســور را یافتــه انــد. عــاوه بــر آن ۸ حیــوان 
ماقبــل تاریخــی جدیــد نیــز در ایــن ایالــت کشــف شــده انــد.

 
 مادر شدن یک کوسه بدون جفتگیری!

ســال گذشــته همچنین محققــان از اینکــه کوســه ای گورخری 
یــا پلنگــی بــدون نیــاز بــه جفتگیــری بــا جنــس مخالف بــارور 
ــه  ــدند. وی ب ــا آورده، شــگفت زده ش ــه دنی ــدی ب ــده و فرزن ش

مــدت 1۲ ســال همــراه بــا جفــت خــود در اکواریومــی در شــهر 
تانزویــل اســترالیا زندگــی مــی کــرد. امــا بعــد از آن ایــن کوســه 
ــه  ــر جــدا شــد و ب ــی کوســه هــای ن ــل از تمام ــه طــور کام ب

ناگهــان ســه کوســه ســالم بــه دنیــا آورد.
 

 رمز حلقه های افسانه ای در مراتع آفریقا و استرالیا

ــده  ــح پدی ــره دانشــمندان توضی ــه گذشــت، باالخ ــالی ک در س
لکــه هــای خشــک بــی آب و علــف در مراتــع آفریقــا و اســترالیا 
را یافتنــد. آنهــا بــه وســیله شــبیه ســازی کامپیوتــری بــه ایــن 
نتیجــه رســیده اند کــه عوامــل متعــددی ماننــد رقابــت گیاهان 
ــه هــای  ــع محــدود آب و وجــود الن ــه مناب ــرای دسترســی ب ب
موریانــه هــا در ایجــاد ایــن لکــه هــای خشــک  نقــش داشــته 

ــد. ان
 

شاپرکی که ترامپ نامیده شد

ــن  ــی ای ــی- کانادای ــناس ایران ــت ش ــری زیس ــک نظ وارزی
ــه شــده از مــوزه  ــت گرفت ــگام بررســی مــواد امان حشــره را هن
ــز  ــل آن نی ــام کام ــرد. ن ــف ک ــارت کش ــی بوه ــره شناس حش
»نئوپالپادونالدترامپــی« اســت. نظــری دربــاره دلیــل نامگــذاری 
شــاپرک تــازه کشــف شــده مــی گویــد: شــباهت عجیــب ســر 
ــد ترامــپ دلیــل ایــن امــر  ــه مــدل مــوی دونال ایــن حشــره ب

ــوده اســت. ب
 

رشد دوباره دندان ها با داروی آلزایمر
 دانشــمندان کشــف کــرده انــد داروی آزمایشــی بــرای درمــان 
ــاره دنــدان و التیــام  بیمــاران مبتــا بــه آلزایمــر، بــه رشــد دوب
پوســیدگی آن کمــک مــی کنــد. محققــان کینگــز کالــج لنــدن 
 )Tideglusib( متوجــه شــدند دارویــی بــه نــام تیدگلوســیب
ــدان را  ــزی دن ــش مرک ــود در بخ ــن موج ــای بنیادی ــلول ه س

ــدی  ــاج جدی ــا ع ــب آنه ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــی کن ــک م تحری
تولیــد مــی کننــد.

 
قبیله سرخپوستی با سبک زندگی اولیه

ــه شــد،  ــا بالگــرد گرفت ــه ب ــاده ای ک عکــس هــای خــارق الع
ــه تصویــر کشــید کــه در  ــه در آمــازون را ب اعضــای یــک قبیل
دنیــای کنونــی هنــوز هــم ماننــد اجــداد خــود بــه طــور اولیــه 
زندگــی مــی کننــد. ایــن سرخپوســتان کــوچ نشــین در اعمــاق 
ــی  ــی م ــرو زندگ ــرز پ ــازون و در م ــای موســمی آم ــگل ه جن
کننــد. زبــان ایــن قبیلــه مشــخص نیســت امــا بــه نظــر مــی 

ــد. رســد در ســامت زندگــی مــی کنن
 

موجودات عجیب در اعماق اقیانوس

یـک ماهیگیـر روس بـا انتشـار تصاویـری از موجـودات عجیب 
دریایـی در توییتـر کاربـران ایـن رسـانه را شـگفت زده کـرد. 
دانشـمندان معتقدنـد ایـن موجـودات در اعمـاق اقیانـوس هـا 
زندگـی مـی کنند و هنگامـی که به سـطح آب آورده می شـوند، 

فشـار آب بـه تغییـر شـکل ایـن موجـودات منجـر می شـود.
 
 

کشف آب با قدمت دو میلیارد سال
دانشــمندان موفــق شــدند قدیمــی تریــن آب موجــود در کــره 
زمیــن را در منطقــه کیدمایــن واقــع در اونتاریــو کانــادا کشــف 

کننــد. قدمــت ایــن آب بــه دو میلیــارد ســال مــی رســد.
 

6 گونه جدید حیوانی در اقیانوس هند

 شــش گونــه جدیــد حیوانــات دریایــی در دریاچــه هــای گــذر 
ــن  ــد. آخری ــده ان ــف ش ــد کش ــوس هن ــاق اقیان ــوا در اعم ه
کشــف دانشــمندان مربــوط بــه ارگانیســم هــای ایــن مناطــق 
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علـــم و دانش

شــامل یــک خرچنگ »هــاف«، یــک حلــزون »پلتواســپیرید«، 
ــرم  ــدا و ک ــی نوی ــی، صــدف کوهــی، نوعــی پل صــدف حلزون
پلــی چائــت  اســت. منطقــه ای کــه ایــن حیوانــات دریایــی در 

ــام دارد. ــد »نفــس اژدهــا« ن آن کشــف شــده ان
 

پرهای یک دایناسور در سنگ کهربا

دانشــمندان دم یــک دایناســور همــراه بــا پرهــای آن را بــه طور 
دســت نخــورده در یــک تکــه از ســنگ کهربــا کشــف کردنــد. 
آنهــا بــه طــور یقیــن تشــخیص دادنــد پرهــا متعلــق بــه یــک 
دایناســور اســت. لیــدا شــینگ از دانشــگاه علــوم زمین شناســی 
چیــن ایــن نمونــه خــارق العــاده را ســال گذشــته از بــازاری در 

میانمــار خریــد.
 

گرد و غبار کهکشانی بر پشت بام خانه های پاریس 

ــاک  ــرد و خ ــرم گ ــش از 300 کیلوگ ــی بی ــا بررس ــان ب محقق
پشــت بــام خانــه هــای پاریــس، اســلو و برلیــن توانســتند  غبار 
ــه 4.۶  ــن ذرات کوچــک  ب ــر ای ــد. عم کهکشــانی کشــف کنن
میلیــارد ســال مــی رســد. ایــن نخســتین مرتبــه اســت کــه گرد 
ــه هــای گــرد و خــاک شــهری یافــت  ــی در الی ــار فضای و غب

مــی شــود.
 

نخستین رودخانه آلوده جهان

دانشــمندان متوجــه بقایــای رودخانه ای باســتانی در اردن شــده 
ــوده شــناخته  ــه آل ــوان آن را نخســتین رودخان ــی ت ــه م ــد ک ان
ــه حــدود ۷  ــاور آنهــا ایــن رودخان ــه ب شــده در جهــان نامیــد. ب
هــزار ســال پیــش آلــوده شــده اســت. تحقیقــات دقیــق نشــان 
ــی از  ــوبات ناش ــه رس ــوده ب ــه آل ــن رودخان ــه ای ــد ک ــی ده م

ــوده اســت. ــراق مــس ب احت

 کشف زنبورهای زیرآبی با قابلیت گرده افشانی!

بــر اســاس تحقیقــات صــورت گرفتــه، گیاهــان زیرآبــی 
همچــون گیاهــان خشــکی از طریــق گــرده افشــانی تکثیر می 
ــد گــرده  ــن تصــور مــی شــد کــه فرآین ــا پیــش از ای شــوند. ت
افشــانی گیاهــان بــا تکیــه بــر جریــان آب انجــام مــی شــود اما 
حــاال مشــخص شــده کــه در زیــر آبهــای جهــان فرآینــد گــرده 
افشــانی از طریــق »زنبورهــای دریایــی« صــورت مــی گیــرد.

 
کشف یک رودخانه زیر زمینی در مکزیک

در دل جنــگل حــاره ای و مملــو از گیاهــان و درختــان، مکانــی 
میــان دریــای کارائیــب و خلیــج مکزیــک گــودال هــای آبــی 
ــود  ــه وج ــان متوج ــون  محقق ــه اکن ــود دارد ک ــی وج مخوف
رودخانــه ای در زیــر یکــی از آنهــا شــده انــد. ایــن گــودال آبــی 
ــاق آن  ــه در اعم ــام دارد ک ــق Cenote Angelita ن عمی
رودخانــه ای در جریــان آن اســت کــه محققــان تخمیــن مــی 

ــان باشــد. ــر ســطح زمیــن در جری زننــد حــدود 30 متــر زی
 

حل معمای بازتولید اندامها در مارمولکها

دانشــمندان آمریکایــی و ژاپنــی بــا تحقیــق روی نوعــی 
مارمولــک بــه نــام ســمندر آتشــین متوجــه شــدند ایــن جانــور 
ــتها و  ــا، دس ــش پاه ــاز روی ــزی در ب ــرت انگی ــدی حی توانمن
ــه  ــان داده ک ــتر نش ــای بیش ــی ه ــده دارد. بررس ــع ش دم قط
ســلولهای بنیادیــن ماهیچــه ای در بافــت فیبر ماهیچــه ای این 
گونــه ســمندر وجــود داشــته و در تولیــد ســلولهای ماهیچــه ای 

ــد. ــی کن ــا م ــش بســزایی را ایف ــف نق مختل
 

بزرگترین مار پیتون جهان کشف شد
ــاختمانی  ــک کارگاه س ــان در ی ــون جه ــار پیت ــن م بزرگتری

ــر دارد و وزن آن ۲50  ــار ۸ مت ــن م ــد. ای ــف ش ــزی کش در مال
ــه گفتــه زیســت شناســان بعــداز تخــم  کیلوگــرم اســت امــا ب

ــت داد. ــود را از دس ــان خ ــزی ج ری
 

دلفین ها برای حل معما باهم پچ پچ می کنند

دانشــمندانی کــه بــر روی دلفینهــای Bottlenose مطالعــه 
ــزی  ــتانداران آب ــن پس ــه ای ــد ک ــده ان ــه ش ــد متوج ــی کنن م
درحالــی کــه بــه کمــک یکدیگر تــاش می کننــد تا مشــکل یا 
معمایــی را حــل کننــد بــه نوعــی باهــم پــچ پچ مــی کننــد. این 
ــان خــاص  یافتــه گویــای آن اســت کــه دلفیــن هــا نوعــی زب
خــود دارنــد کــه بــرای حــل چالشــهای پیــش روی شــان مــورد 

اســتفاده قــرار مــی دهنــد.
 

کشف طوالنی ترین حشره دنیا

ــتان  ــا را در اس ــره دنی ــن حش ــی بلندتری ــمندان چین دانش
ــن  ــد. ای ــرده ان ــف ک ــور کش ــن کش ــگ ای ــژی ژان گوان
حشــره کــه Phryganistria نــام دارد ۶۲.4 ســانتیمتر 

ــول دارد. ط
 

علت میگرن کشف شد
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محققیــن مرکــز تحقیقاتــی »ســن دیگــو«   آمریــکا بــا انجــام 
آزمایــش بــر روی کــودکان، نوجوانــان و بزرگســاالنی کــه بــه 
ــود  ــه کمب ــدند ک ــه ش ــد، متوج ــا بودن ــرن مبت ــاری میگ بیم
ــم  ــی( و کوآنزی ــن ب ــن )نوعــی ویتامی ــن دی، ریبوفاوی ویتامی

Q10 موجــب بــروز میگــرن در افراد  می شــود.
 

این ماهی چهره انسانها را تشخیص می دهد

ــه ای از ماهــی  ــد گون محققــان دانشــگاه آکســفورد دریافتــه ان
ــی  ــه archerfish توانای ــوم ب ــاره ای موس ــای مناطــق ح ه
حیــرت انگیــزی در تمایــز قایــل شــدن میان چهــره انســانهای 

ــد. مختلــف دارن
 

کلید درمان چاقی کشف شد

محققیــن دانشــگاه کالیفرنیــا آمریــکا متوجــه شــدند کــه مــس 
نقــش کلیــدی در ســوخت و ســاز بافــت هــای چربــی در بــدن 
ــات انجــام شــده مشــخص  ــده دارد. در نتیجــه تحقیق ــه عه ب
ــی بســیار  ــردن ســلول هــای چرب شــد کــه مــس در از بیــن ب
ضــروری اســت ضمــن اینکــه قــادر بــه ایجــاد انــرژی در بــدن 

هســتند.
 

شهر میکروبها کشف شد

گروهـی از غواصـان در حین گشـت زنـی در زیر آبهای سـاحلی 
یونـان در حوالی جزیـره Zakynthos متوجه سـاختار مدوری 
شدند. تحقیقات بیشتر نشـان داد که این سـاختار توسط یونانیان 
 Pliocene باسـتان تولید نشـده بلکه در دوران زمین شناسـی
کـه به حـدود 5 میلیون سـال پیش مربوط می شـود پدیدار شـده 

و میکروبها آن را سـاخته اند.

 کشف ماهی با دندان های شبیه به انسان

ــه ای در  ــازون در منطق ــه آم ــه رودخان ــق ب ــی متعل ــک ماه ی
ــدان  ــا داشــتن دن ــه ب ــدا شــد ک ــکا پی »سانفرانسیســکو« آمری
هایــی شــبیه بــه انســان، موجــب تعجــب محققــان شــد. ایــن 
ماهــی Pacu نــام دارد و از خانــواده پیرانــا اســت. ماهــی 

ــد. ــی کن ــه م ــک تغذی ــان کوچ ــان و آبزی Pacu از گیاه
 

کشف ژنهای شکل دهنده به بینی

محققــان ژنهایــی را کشــف کــرده انــد کــه عامــل شــکل دهی 
بــه بینــی انســان اســت. ایــن مطالعــه نشــان مــی دهد کــه پهنا 
و نــوک تیــز بــودن بینــی انســان متأثــر از چهــار ژن متفاوتــی 
اســت کــه هــر یــک نقــش حیاتــی را در شــکل دادن بــه بینــی 

ایفــا مــی کننــد.
 

عمیق ترین گودال آبی جهان کشف شد

عمیــق تریــن گــودال آبــی جهــان بــه عمــق بیــش از 300 متر 
در دریــای جنوبــی چیــن کشــف شــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
پیــش از ایــن تصــور مــی شــد گــودال »دیــن« در جزایــر باهاما 
ــن نقطــه جهــان  ــق تری ــوان عمی ــه عن ــر ب ــا عمــق ۲0۲ مت ب

محســوب مــی شــود.
 

کشف شهاب سنگ 30 تنی در آرژانتین
 محققــان همچنیــن در ســالی کــه گذشــت، موفــق بــه 
شناســایی شــهاب ســنگی در آرژانتیــن شــدند کــه در نــوع خود 
یکــی از بزرگتریــن ســنگهای فضایــی کشــف شــده در زمیــن 
ــزار  ــا وزن 30 ه ــن شــهاب ســنگ ب ــی شــود. ای محســوب م

ــوم  ــی و عل ــن شناس ــان زمی ــه کارشناس ــرم توج و ۸00 کیلوگ
ــرد. ــب ک ــه خــود جل ــی را ب فضای

 
کشف نخستین قورباغه فلورسنت دنیا

ــن کشــف شــد.   ــا در آرژانتی نخســتین قورباغــه فلورســنت دنی
ــگام  ــه طــور اتفاقــی و هن ــن موجــود عجیــب را ب ــان ای محقق
مطالعــه رنگدانــه خــال هــای پشــت قورباغــه هــای آمازونــی 
کشــف کردنــد. پوســت ایــن حیــوان در نــور معمولــی بــه رنــگ 
ســبز یــا قهــوه ای تیــره بــا خــال هــای قرمــز اســت امــا زیــر 

نــور چــراغ هــای فلورســنت مــی درخشــد.
 

 احتمــال شناســایی ببــر تاســمانی 80 ســال پــس 
از انقــراض !

۸0 ســال پــس ازآنکــه اعــام شــد »ببــر تاســمانی« منقــرض 
شــده اســت امــا حــاال خبرهــای امیــدوار کننــده ای بــه گــوش 

مــی رســد. 
اکثــر مــردم جهان بــا شــنیدن عنــوان thylacine کــه متعلق 
بــه یــک جانــور منقــرض شــده اســت واکنشــی از خــود نشــان 
نمــی دهنــد امــا وقتــی نــام دیگــر آن یعنــی ببــر تاســمانی یــا 
گــرگ تاســمانی را مــی شــنوند ایــن نکتــه را بــه یــاد مــی آورند 
کــه تنهــا مــی تواننــد آن را در تصاویــر و کتابهــا جســتجو کــرد.

آخریــن ببــر تاســمانی زنــده دنیــا در ســال 1۹3۶ و در حالــی که 
در بــاغ وحــش نگهــداری مــی شــد از دنیــا رفــت. از آن زمــان 
تاکنــون نشــانی از ایــن حیــوان بســیار نــادر مشــاهده نشــده و 
بــه همیــن دلیــل آن را در ردیــف گونــه هــای منقــرض شــده 
قــرار مــی دهنــد. حــاال گروهــی از دانشــمندان درحــال بررســی 
احتمــال وجــود ایــن جانــور در کوینزلنــد اســترالیا هســتند و بــه 

همیــن دلیــل راهــی ســرزمین کانگوروهــا شــده انــد.
ایــن دانشــمندان کــه بــه دانشــگاه جیمــز کــوک اســترالیا تعلق 
ــد کار  ــن هــای متعــددی را در مناطقــی از کوینزلن ــد دوربی دارن
ــای  ــاهده ببره ــاره مش ــی درب ــراد محل ــه اف ــد ک ــته ان گذاش

ــد. ــاتی داده ان ــمانی گزارش تاس
ــد  ــور داده ان ــن جان ــاره ای ــردم درب اگرچــه گزارشــاتی کــه م
عمدتــا مربــوط بــه شــب هنــگام بــوده و ایــن احتمــال وجــود 
ــا  ــند ام ــرده باش ــاهده ک ــری را مش ــوان دیگ ــه حی دارد ک
واقعیتــی کــه دانشــمندان را امیــدوار کــرده ایــن اســت کــه 
چنیــن حیوانــی ظاهــری کامــا متفــاوت بــا ســایر جانــوران 
هــم جثــه خــود دارد و بــه همیــن دلیــل امــکان بــه اشــتباه 

ــم اســت. ــن آن بســیار ک گرفت

دانش و  علـــم 

http://mehrnews.com


صفحه 21 |  شماره 11 | فروردین 96 MEHR NEWSAGENCY

اگرچــه بخــش قابــل توجهــی از ســنگهای فضایــی در آســتانه ورود بــه اتمســفر زمیــن نابــود می 
شــوند امــا برخــی از آنهــا ایــن شــانس را دارنــد کــه مهمــان زمیــن باشــند و جالــب اینکــه ابعــاد 

شــماری از آنهــا چشــمگیر اســت. 
ســنگهای فضایــی کــه ســر از زمیــن درمــی آورنــد بــه عنــوان »شــهاب ســنگ« شــناخته مــی 
شــوند. امــا ســیارکها ابعــاد بســیار بزرگتــری نســبت بــه آنهــا دارنــد، نظیــر آنچــه کــه ۶3 میلیــون 

ســال پیــش بــه زمیــن برخــورد کــرد و زمینــه نابــودی دایناســورها را فراهــم کــرد.

ــکا شــناخته مــی  ــوان بزرگتریــن شــهاب ســنگ کشــف شــده در آمری ــه عن  Willamette ب
شــود کــه ۷.۸ متــر طــول و 15.5 تــن وزن دارد. ایــن ســنگ فضایــی از آهــن و نیــکل تشــکیل 

شــده و در ســال 1۹0۶ توســط مــوزه تاریــخ طبیعــی آمریــکا در نیویــورک شناســایی شــد.
 

Mbozi در دهه 30 میادی در تانزانیا کشــف شــد. این شــهاب ســنگ 3 متر طول و حدود ۲5 تن 
هــم وزن دارد، یعنی چیــزی درحــدود دو برابــر Willamette. مردم تانزانیا تا مدتها از این ســنگ 

فضایــی هــراس داشــتند.

بزرگترین شهاب سنگهای کشف شده در زمین را ببینید
 Cape York بــه عنــوان ســومین شــهاب ســنگ بــزرگ کشــف شــده در تاریــخ شــناخته مــی 
شــود. ایــن ســنگ فضایــی حــدود 10 هــزار ســال پیــش بــا زمیــن برخــورد کــرده اســت. محققان 
ایــن شــهاب ســنگ را کــه حــدود ۲0 تــن وزن دارد در ســال 1۹۹3 در گرینلنــد شناســایی کردنــد و 

هــم اکنــون هــم در دانمــارک نگهــداری مــی شــود.
 

Bacubirito بزرگتریــن شــهاب ســنگ کشــف شــده در مکزیــک اســت کــه حــدود ۲0 تــن 
ــر  ــول و ۲ مت ــر ط ــد 4.۲5 مت ــایی ش ــال 1۸۶3 شناس ــه در س ــی ک ــنگ فضای ــن س وزن دارد. ای

ــرض دارد. ع
 

El Chaco دومیــن شــهاب ســنگ بــزرگ شناســایی شــده در زمیــن محســوب مــی شــود. ایــن 
ــی در  ــنگ فضای ــن س ــد. ای ــایی ش ــال 1۹۶۹ شناس ــه در س ــن وزن دارد ک ــنگ 3۷ ت ــهاب س ش

آرژانتیــن نگهــداری مــی شــود.

ــون در  ــه هــم اکن ــن اســت ک ــن شــهاب ســنگ کشــف شــده در زمی ــوان بزرگتری Hoba عن
نامیبیــا قــرار دارد. نکتــه جالــب اینجاســت کــه تاکنــون امــکان جابجایــی آن فراهم نشــده اســت. 
ایــن ســنگ فضایــی ۶0 تــن وزن داشــته و تصــور مــی شــود ۸0 هــزار ســال پیــش مهمــان زمین 

شــده باشــد.

علـــم و دانش

http://mehrnews.com


نوین فناوریهای 

یکــی از مهــره هــای مهــم تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان، 
بتوانند سهم  که  است  بنیــانی  دانــش  هــای  شــرکت  توسعه 
رو  این  از  باشند.  داشته  فناورانه  محصوالت  بازار  در  قبولی  قابل 
شرکتهای دانش بنیان ایرانی عالوه بر تالش برای داشتن نقش پررنگ 
در بازار داخلی کشور، پا را فراتر گذاشته و بر حضور در عرصه های 
بین المللی و صادرات کاالهای ایرانی تمرکز کرده اند. در این راستا 
ارائه تسهیالت از سوی نهادهای ذیربط دولتی می تواند کمک موثری 

در ایجاد سهم بازار رقابتی این شرکتها با سایر کشورها، باشد.
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فناوریهــای نویــن

طبــق بــرآورد محقــق ان پژوهشــگاه مهندســی زلزلــه و زلزلــه 
ــزرگای  ــا ب ــار ب شناســی، ایــران در ســال ۹5، 10 هــزار و ۷۹0 ب

بیــش از یــک ریشــتر لرزیــده اســت. 
ــه  ــی زلزل ــش بین ــز پی ــس مرک ــاری، رئی ــد مخت ــر محم دکت
ــه  ــی زلزل ــی و مهندس ــه شناس ــی زلزل ــن الملل ــگاه بی پژوهش
ــال ۹5  ــران در س ــای ای ــرزه ه ــن ل ــت زمی در خصــوص وضعی
ــرزه  ــن  ل ــزار و ۷۹0 زمی ــال 13۹5، 10 ه ــت: در س ــار داش اظه
بــا بــزرگای بیــش از یــک ریشــتر بــه وقــوع پیوســته کــه از این 
تعــداد ۲ هــزار و 5۶۸ زمین  لرزه بــاالی ۲.5 ریشــتر و 1۲0 زمین  

لــرزه بیــن 4.5 تــا 5 ریشــتر بــوده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه رویـــداد زمیــن  لــرزه  هــای مختلف در 
ســال 13۹5 نشــان از زلزلــه  خیــز بــودن ایـــران اســت، عنــوان 
کــرد: بــه -صــورت میانگیــن هـــر ماه یــک زمیــن  لــرزه باالی 

4.5 ریشتر رخ داده است.
ــه پژوهشــگاه بیــن  ــه گفتــه رئیــس مرکــز پیــش بینــی زلزل ب
المللــی زلزلــه شناســی و مهندســی زلزلــه، از ایــن میــان 
بیشــترین زمیــن لــرزه هــا در آذر و دی مــاه رخ داده کــه 
مربــوط بــه بوشــهر بــا بــزرگای ۲.۶ تــا 4 ریشــتر و کرمــان بــا 

ــت. ــوده اس ــتر ب ــا 5 ریش ــزرگای۲.5 ت ب

زمین  لرزه  های مهم باالی 5 ریشتر سال 95

بزرگا/ ریشتر حوالی شهر/ استان
5 فارقان استان هرمزگان
5 شهداد کرمان

5.1 پارس آباد آذربایجان
5 افرز فارس

ــال 1۹00  ــته )از س ــال گذش ــد س ــه در ص ــان اینک ــا بی وی ب
ــده در  ــای ثبت ش ــرزه  ه ــن  ل ــوع زمی ــال ۲000( مجم ــا س ت
ــزرگای بیــش  ــا ب ــرزه ب ایــران حــدود ۶۶ هــزار و ۸۹0 زمیــن  ل
از 4 ریشــتر بــوده اســت، گفــت: ولــی در دهــه اخیــر بــه علــت 
افزایــش ایســتگاههای لــرزه -نــگاری تعــداد زمیــن  لــرزه  های 

بــه ثبــت رســیده در ایــران زمیــن 
ــن   ــزار زمی ــدود 30 ه ــش از ح بی

ــت. لرزه اس
دلیــل  بــه  داد:  ادامــه  وی 
قرارگیــری کشــور ایــران بــر 
روی کمربنــد آلــپ- هیمالیــا و 
ــران  ــن واقعیــت کــه فــات ای ای
همواره در معرض یک تنش دائمی 
قــرار دارد، وقــوع ایــن زمیــن  لرزه  
ــرزه  خیــزی ایــران  هــا حاصــل ل

اســت. عامــل اصلــی اکثــر زلزلــه  هــای ایــران، فشــاری اســت 
کــه از ســوی صفحه عربســتان به فــات ایــران وارد می  شــود.
ــل  ــه عوام ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای ــان اینک ــا بی ــاری ب مخت
ــورد توجــه  ــا م ــرزه ای گســل ه ــن خطــر ل ــددی در تخمی متع
ــاد  ــول و ابع ــا ط ــن آنه ــی از مهمتری ــه یک ــرد، ک ــرار می گی ق
گســل اســت، افــزود: قســمت اعظــم کشــور ایــران، از دیــدگاه 

ــود. ــی  ش ــوب م ــر محس ــق پرخط ــزء مناط ــزی ج لرزه خی
وی بــا اشــاره بــه تعــداد زمیــن لــرزه هــای یکــم فروردیــن تــا 
ــارس ۲01۷(  ــا ۸ م ــارس ۲01۶ ت ــال ۹5 )۲0 م ــفند س 1۸ اس
ــوع  ــه وق ــاالی 4.5 ریشــتر ب ــرزه ب ــن  ل ــداد 3۷ زمی گفــت: تع
ــر  ــخ ۲0 اکتب ــان در تاری ــد کرم ــرزه زرن ــن  ل ــه زمی پیوســته، ک
ــرزه  ــه وقــت محلــی بیشــترین پــس  ل ۲01۶ ســاعت 1۸:40 ب

را داشــته اســت.

مهم ترین زلزله  ها در سالی که گذشت
ــه  هــا در ســالی کــه  ــه مهــم تریــن زلزل ــاری در ادامــه ب مخت
گذشــت اشــاره کــرد و گفــت: از مهمتریــن زلزلــه  هــای ســال 
۹5 مــی  تــوان بــه زلزلــه ســاعت 1۸:40 )بــه وقــت محلــی( در 
روز ۲۹ مهرمــاه )مطابــق بــا ســاعت 15:10 )بــه وقــت جهانــی( 
روز ۲0 اکتبــر ۲01۶ ( بــا بــزرگای 4.۹ در مقیــاس امــواج محلی 
)ML( کــه در 1 کیلومتــری زرنــد، ۲1 کیلومتــری یزدان شــهر، 

۲۲ کیلومتــری خانــوک بــه وقــوع پیوســت، اشــاره کــرد.
بــه گفتــه رئیــس مرکــز پیــش بینــی زلزلــه پژوهشــگاه بیــن 
المللــی زلزلــه شناســی و مهندســی زلزلــه، زمیــن  لــرزه فــوق 
ــرزه  ــس ل ــدود ۹0 پ ــته و ح ــی نداش ــی و جان ــارت مال خس

ــته است. داش
وی ادامــه داد: از ســاعت 1۸:40 دقیقــه روز پنجشــنبه ۲۹ مهرتــا 
دهــم دی مــاه، 3 زمین لــرزه  بــا بــزرگای بیــش از چهــار ریشــتر 
در منطقــه زرنــد کرمــان )در عمــق کمتــر از ده کیلومتــر( 
ــده، در  ــت ش ــک ثب ــای کوچ ــداد زلزله ه ــت. تع ــده اس ثبت ش
ایــن بــازه)۲۹ مهــر تــا 10 دی(  بیــش از پنجــاه بــار بوده اســت.
وی تاکیــد کــرد: بــا دانــش فعلــی زلزله شناســی امــکان پیــش 
ــار،  ــورد انتظ ــه م ــزرگای زلزل ــوع و ب ــان وق ــق زم ــی دقی آگاه
مهیــا نیســت؛ امــا در ایــن گونــه مــوارد مــی  تــوان بــه  صــورت 
احتماالتی به افزایش احتمال وقوع زلزله در این منطقه، اشاره کرد.

مختــاری گفــت: حفــظ هوشــیاری و آمادگــی مدیــران بحــران 
محلــی و اســتانی، از اهمیــت باالیــی برخوردار اســت.

نزدیکتریــن گســل بــه این فــوج لــرزه ای گســل کوهبنــان، واقع 
در شــمال کرمــان، در پــای رشــته کــوه هــای شــرق زرنــد، در 
فاصلــه کمــی از ایــن شــهر اســت. ایـــن گســل بــا طــول بیش 
ــی–  ــا راســتای عمومــی شــمال  غرب ــر و ب از دویســت کیلومت
جنــوب شــرقی دارای قطعــات مختلــف بــا شــیب  هــای 
ــای  ــرزه  ه ــن  ل ــل زمی ــن گس ــراف ای ــت. در اط ــاوت اس متف
ــای  ــال ه ــای تاریخــی س ــرزه  ه ــن  ل ــه زمی ــیاری از جمل بس

1۸۶4 و 1۸۷5 میــادی با بزرگای ۶ ثبت شــده اســت.
ــاه ســال 13۸3 شمســی  ــرزه اســفند م وی ادامــه داد: زمیــن  ل
ــا بــزرگای ۶.4 نیــز بــه دلیــل فعالیــت ایــن گســل در قطعــه  ب
نزدیــک »هجــدک زرنــد« رخ داده اســت. همچنیــن ســه زمین  
ــه  ــد و در فاصل ــی شــهر زرن ــر 4.۹ و 4.۷، 4.5 در حوال ــرزه اخی ل

حــدود 10 کیلومتــری از گســل کوهبنــان رخ داده  اســت.

مهم ترین زلزله  ها درسالی که گذشت؛

ایران بیش از ۱۰هزار بار لرزید

 زمین  لرزه های باالی 4.5 ریشتر در سال 1395 زمین  لرزه های باالی 2.5 ریشتر در سال 1395
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ــن ــای نوی فناوریه

یکــی از اقدامــات در ســالی کــه گذشــت، ارائــه 
ــان در  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــه ش ــهیات ب تس
راســتای ایجــاد ســهم بــازار رقابتــی بــا ســایر 
کشــورها بــود. ایــن شــرکت هــا همــواره در راســتای 

ــد.  ــرده ان ــاش ک ــتر ت ــه بیش ــر چ ــادرات ه ص
یکــی از مهــره هــای مهــم تحقــق اقتصــاد دانــش 
ــه  ــتند ب ــان هس ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــان، ش بنی
ــه  ــا ب ــز نهاده ــل ضــروری اســت تمرک ــن دلی همی
ایــن شــرکت هــا باشــد تــا تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 

ــیم. ــاهد باش را ش
ــد  ــی توانن ــی م ــان زمان ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
ــادرات  ــروش و ص ــه ف ــد ک ــل کنن ــر عم ــر ثم مثم
ــه بیــان دیگــر فــروش و صــادرات  داشــته باشــند؛ ب
شــرکت هــای دانــش بنیــان، نقطــه عطــف تحقــق 

ــود. ــد ب ــان خواه ــش بنی اقتصــاد دان
در یکــی دو ســال اخیــر، فــروش شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــه  ــت. ب ــته اس ــمگیری داش ــش چش ــل افزای ــه قب ــبت ب نس
طوریکــه، در ســال 13۹5 فــروش شــرکت هــای دانــش بنیــان 

ــارد تومــان رســید. ــه ۲0 هــزار میلی ب
ــی باشــد و پیــش بینــی شــده کــه  ــد آمــار خوب ایــن مــی توان
ــان از  ــرکت های دانش بنی ــازار ش ــدد ب ــده ع ــال آین ــه س ــا س ت
ــا ۲00 هــزار  ــه 100 ت ــاردی بگــذرد و ب ــروش 10 هــزار میلی ف

میلیــارد برســد.
امــا تنهــا فــروش شــرکت هــای دانــش بنیــان کافــی نیســت 
ــورها،  ــن کش ــی بی ــای رقابت ــاد فض ــرای ایج ــت ب و الزم اس
ــم  ــن کار ه ــام ای ــرای انج ــد. ب ــته باش ــود داش ــادرات وج ص
ــی از  ــوری اقدامات ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
جملــه تســهیات گمرکــی، معافیــت گمرکــی، برگــزاری دوره 
ــرای  ــان ب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــازی ش ــد س ــای توانمن ه
صــادرات، ایجــاد خــط اعتبــاری بــرای شــرکت هــا و .... را بــه 

ــت. ــی در آورده اس ــه اجرای مرحل

برخــورداری شــرکت هــای دانــش بنیــان از 
گمرکــی تســهیالت 

ــش  ــای دان ــرکت ه ــازار ش ــهم ب ــعه س ــه توس ــی ک از آنجای
بنیــان مهــم اســت، تســهیاتی از ســوی معاونــت با همــکاری 
گمــرک جمهــوری اســامی ایــران بــه شــرکت هــا ارائــه شــد. 
ــق شــده  ــا محق ــرای شــرکت ه ــات در ســال ۹5 ب ــن اقدام ای

ــت. اس
ــورت  ــای ص ــاس هماهنگی ه ــت، براس ــه گذش ــالی ک در س
گرفتــه میــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و 
ــان  ــران، ۲۶ شــرکت دانش بنی ــوری اســامی ای گمــرک جمه
ــوان فعــاالن مجــاز اقتصــادی شــناخته شــده اند. ــه عن ــر ب برت
فعــاالن اقتصــادی مجــاز از نظــر گمــرک، اشــخاص حقیقــی 
و یــا حقوقــی هســتند کــه در جابه جایــی بین المللــی کاال 
ــد  ــاخص هایی مانن ــت ش ــاس رعای ــر اس ــوده و ب ــغول ب مش
ــی  ــتن توانای ــررات، داش ــت مق ــوابق از لحــاظ رعای بررســی س
ــرک  ــوی گم ــوارد از س ــایر م ــدات و س ــام تعه ــی در انج مال
ــه ایــن فعــاالن می تواننــد از 1۹ تســهیات مصــوب کمیتــه  ب

ــد. ــره ببرن ــاز به ــادی مج ــاالن اقتص ــزی فع مرک
کاالهــای ایــن شــرکت هــای کــه بــه عنــوان فعــاالن مجــاز 
ــن  ــان ممک ــن زم ــد در کمتری ــده ان ــناخته ش ــادی ش اقتص
ترخیــص مــی شــود و بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان بــرای 
ــرک  ــوی گم ــف از س ــد تخفی ــری  50 درص ــی و بارب جابجای

ــی شــود. اعطــا م

ارائــه معافیــت هــای گمرکــی بــرای شــرکت های 
دانــش بنیان

ــان از آن در  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــه ش ــی ک ــر اقدامات از دیگ
ــت  ــدند، معافی ــد ش ــره من ــادرات به ــرای ص ــته ب ــال گذش س

ــود. ــی ب ــای گمرک ه
ایــن معافیــت هــا بــرای 4 دســته کاال اعمــال شــد؛ اول مربــوط 
ــور  ــه در کش ــه اینک ــروط ب ــود مش ــین آالت ب ــه واردات ماش ب
ســاخته نشــده باشــد؛ دومیــن معافیــت مربــوط بــه تجهیــزات 
آزمایشــگاهی بــرای توســعه فعالیــت های شــرکت بــود. واردات 
ــرکت و  ــک ش ــعه ی ــق و توس ــرای تحقی ــزات ب ــواد و تجهی م
آخریــن مــورد، واردات نمونــه بــرای مهندســی معکــوس جــزء 
معافیــت هــای گمرکــی بــرای شــرکت هــای دانــش بنیــان به 

شــمار مــی رود.
بـر طبق ایـن موضوع،  اگـر یک شـرکتی بخواهد تحـت عنوان 
ورود موقـت، تجهیزاتـی وارد کشـور کنـد و این تجهیـزات را به 
مـدت یک سـال بـه محصـول تولیـد کـرده و آن را صـادر کند، 

مـی توانـد از معافیت گمرکـی برخوردار شـود.
ایــن شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی تواننــد از مســیر ســبز 

ــد. ــورد را وارد کشــور و شــرکت خــود کنن ــن 4 م گمرکــی ای

ایجــاد خــط اعتبــاری بــرای صــادرات محصــوالت 
دانــش بنیــان

ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــزرگ ش ــای ب ــش ه ــی از چال یک
ــد  ــه بای ــت ک ــارات اس ــن اعتب ــی و تضمی ــن مال ــث تامی بح
شــرایط الزم بــرای ایــن شــرکت هــا فراهــم شــود تــا بتواننــد 

ــند. ــته باش ــود را داش ــدی خ ــوالت تولی ــادرات محص ص
ــتقلی،   ــط مس ــی خ ــعه مل ــدوق توس ــته، در صن ــال گذش در س
ــد و در  ــاد ش ــان ایج ــش بنی ــوالت دان ــادرات محص ــرای ص ب
ایــن خصــوص بانــک هــای عاملــی کــه بــا ایــن حــوزه آشــنا 
ــان  ــه ای می ــق نام ــی شــدند؛همچنین تواف ــز معرف هســتند نی
بانــک هــای عامــل و صنــدوق توســعه ملــی نیــز منعقد شــد تا 
بــه صــورت اختصاصــی بــر موضــوع صــادارت کاالهــای دانش 

بنیــان تمرکــز کننــد.

کاهــش نــرخ  تســهیالت صــادرات فنــاوری بــرای 
شــرکت هــای دانــش بنیــان

صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی هــم از ســوی دیگــر در راســتای 
صــادرات هــر چــه بیشــتر شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــهیات  ــرخ تس ــدوق ن ــن صن ــت؛ ای ــام داده اس ــی انج اقدامات
ــادرات  ــان ص ــه خواه ــان ک ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــرای ش ب

ــاند. ــد رس ــه ۹ درص ــد ب ــتند را از 11درص هس

برگــزاری دوره هایــی بــرای صــادرات 
ــان ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش

محصــوالت  صــادرات  زمینه هــای  در  تســهیل 
ــه  ــه برنام ــا از جمل ــازار آنه ــعه ب ــان و توس دانش بنی
ــید. ــود رس ــه اوج خ ــال ۹5 ب ــه در س ــود ک ــی ب های

تســهیل شــرکت های دانــش بنیــان و توانمندســازی 
ــه  ــوالت فناوران ــادرات محص ــتای ص ــا در راس آنه
، ارایــه خدمــات مشــاوره، تدویــن برنامه هــای 
ــی از  ــی بخش ــای مال ــام حمایت ه ــی و انج صادرات
خدمــات کریدور صــادرات محصــوالت فناورانــه بوده 
کــه از طریــق کارگــزاران توســعه صــادرات کریــدور 
ــوزه(  ــر ح ــص در ه ــی متخص ــرکت های خدمات )ش

ــد. ــی یاب ــه م ــم ادام ــه شــد و امســال ه ارائ
ــادرات  ــدور ص ــات کری ــه خدم ــت ک ــده اس ــا ش بن
ــال ۹۶  ــان س ــا پای ــان ت ــش بنی ــرکت دان ــه 400 ش ــل ب حداق

ــود. ــه  ش ارائ
افــزوده شــدن 5 دســتورالعمل بــرای تســهیل هــر 

چــه بیشــتر صــادرات
ــان  ــش بنی ــوالت دان ــادرات محص ــدور ص ــال ۹5 کری در س
ــرای تســهیل صــادرات و تحقــق  ــد را ب 5 دســتور العمــل جدی

ــرد. ــه ک ــان اضاف ــش بنی ــاد دان اقتص
دسـتورالعمل حمایـت از ارزیابـی آمادگـی صادراتـی، حمایـت از 
تدوین طـرح صادراتـی، حمایت از خریـد نمونه اولیـه )کاالهای 
سـرمایه ای( جهـت نمایـش در Showroom، دسـتورالعمل 
حمایت از واسـطه های صادراتی و دسـتورالعمل حمایت از جذب 
نیـروی انسـانی بازرگانی و صـادرات اخیرا به دسـتور العمل های 

کریـدور صادراتی افزوده شـده اسـت.

افزایش تعداد شرکت های مدیریت صادرات
حمایــت از شــرکتهای مدیریــت صــادرات تخصصــی کاالهــای 
ــت  ــه در معاون ــت ک ــی اس ــی از  برنامه های ــان یک ــش بنی دان
ــش  ــا محصــوالت دان ــری شــده ت ــی بطــور جــدی پیگی علم
ــه  ــد واحــد ب ــک برن ــب ی ــع و در قال ــک حــوزه تجمی ــان ی بنی

ــوند. ــه ش ــی عرض ــای صادرات بازاره
در ایــن راســتا تاکنــون بیــش از ۶ شــرکت مدیریــت صــادرات 
ــگاهی،  ــزات آزمایش ــکی، تجهی ــزات پزش ــای تجهی در حوزه ه
ــزات  ــق و تجهی ــزار دقی ــک، اب ــرفته الکترونی ــزات پیش تجهی
ــط  ــزات مرتب ــی و تجهی ــای گیاه ــک، داروه ــک و فوتونی اپتی
ــا صنایــع هوایــی و فضایــی مــورد حمایــت معاونــت علمــی  ب

ــد. ــرار گرفته ان ــاوری ق و فن
شـرکت های مدیریت صـادرات، نقـش واسـطه را در فرآیندهای 
صادراتـی ایفـا می کنند؛ این شـرکتها یکـی از انواع واسـطه های 
صادراتی هسـتند کـه برای کمـک بـه بنگاههای اقتصـادی در 
جهـت ورود بـه بازارهای جهانـی ایفای نقش می کند و بسـته به 
شـرایط و نیـاز می توانند مدیریت تمـام یا بخشـی از فعالیت های 
صادراتی بنگاههـای اقتصادی مخصوص بنگاههـای کوچک و 

متوسـط را بعهده بگیرند.
شـرکت هـای مدیریـت صـادرات بـه گونـه ای عمل مـی کنند 
کـه شـرکت های دانش بنیان بـرای دریافـت موردی خدمـات از 

کریدورصـادرات معاونـت علمـی به آنهـا مراجعه مـی کنند.
ــاد  ــال ۹4 ایج ــان س ــا پای ــادرات ت ــت ص ــرکت مدیری ۶ ش
شــده بودنــد کــه قــرار اســت ایــن موضــوع گســترش یابــد 
و در ســال جدیــد دو برابــر شــود. فعالیــت ایــن شــرکت هــا 
در حــوزه هــای کشــاورزی، فنــاوری اطاعــات، نفــت، گاز و 

ــود. ــد ب پتروشــیمی خواه

کارنامه صادرات شرکتهای دانش بنیان در سال۹۵ 
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فناوریهــای نویــن

ــان  ــال ۹5، نش ــگران در س ــان و پژوهش ــتاوردهای محقق دس
ــد اتفاقــات  ــوآوری و فنــاوری اســت کــه مــی توان ــاروری ن از ب

ــد.  ــم بزن ــرای کشــور رق ــده ب ــی را در ســال هــای آین خوب
اهمیــت فنــاوری بــه برهــه ای از زمــان رســیده کــه مــی تــوان 
ــید.  ــان را چش ــتاورد محقق ــل دس ــش حاص ــه بخ ــم نتیج طع
اکنــون در مرحلــه ای هســتیم کــه برخــی فنــاوری هایــی کــه 
ــد  ــه منصــه ظهــور رســیده ان ــان کشــور  ب ــوآوری محقق ــا ن ب
ــزارش، مهــم  ــن گ ــن رو در ای ــری اســت. از ای ــل بهــره گی قاب
تریــن دســتاوردهای محققــان کشــور را کــه بــه مرحلــه بهــره 

بــرداری رســیده انــد معرفــی مــی کنیــم.
ربــات پیــش خدمــت، بالگــرد، موتــور توبوجــت، دوچرخــه یــوز، 
ربــات ویــژه ناشــنوایان، انــدام هــای مصنوعــی، ســنگ نمــای 
چســبنده، عینک ســنجش دید، پانســمان هــای پلیمــری و ... از 
مهــم تریــن دســتاوردهای محققــان در ســال ۹5 بودنــد کــه به 

بهــره بــرداری رســیدند.

ربات پیش خدمت رستوران

ــات  ــی شــد، رب ــاوری هــا در ســال ۹5 رونمای ــن فن یکــی از ای
پیــش خدمــت بــود. ایــن ربــات توســط محققــان دانشــگاه امیر 

کبیــر ســاخته شــده اســت.
 

موتور توربوجت هواپیما

ــا  ــور ب ــان کش ــط محقق ــی، توس ــت مل ــور توربوج ــن موت اولی
ــاخته  ــا س ــزار پ ــاع 50 ه ــا ارتف ــروازی ت ــرد پ ــت عملک قابلی
ــه ســامانه هــای متعــددی اســت  ــور، مجهــز ب ــن موت شــد. ای
ــدی  ــی از توانمن ــی و محیط ــف عملیات ــرایط مختل ــه در ش ک
باالیــی برخــوردار اســت. موتــور توبوجــت، قابلیــت نصــب بــر 
ــن را  ــر 10 ت ــت حداکث ــا وزن برخاس ــای ب ــواع پرنده ه روی ان

ــت. داراس
 

خودروی خورشیدی »غزال3«
یکــی از دســتاوردهایی کــه محققــان دانشــگاه تهــران همــواره 
ــد، ســاخت خــودروی  ــدم برداشــته ان در راســتای توســعه آن ق
ــود. ایــن خــودرو توانســت یــک ســفر  خورشــیدی »غــزال« ب
چنــد روزه بــه کل ایــران را داشــته باشــد تــا بــه ایرانــی هــا بــه 
خوبــی شناســانده شــود.این خــودروی چهــار چــرخ بــا گنجایش 
ــاعت  ــر در س ــا 130 کیلومت ــر ت ــد حداکث ــین می توان دو سرنش

ســرعت داشــته باشــد.این خــودرو در ســال ۹4 ســاخته شــد و در 
ســال ۹5  اولیــن اســتارت مســافرت را زد.

 
دوچرخه »یوز«

ــاش  ــل ت ــه حاص ــی ک ــاوری های ــن فن ــم تری ــی از مه یک
ــن  ــی خواجــه نصیرالدی ــان دانشــجویان دانشــگاه صنعت محقق
ــه  ــه ای ک ــدی اســت. دوچرخ ــه هیبری ــوده، دوچرخ طوســی ب
ــده،  ــاخته ش ــی و س ــر طراح ــای نصی ــم بادپ ــن تی ــط ای توس
برگرفتــه از یوزپلنــگ ایرانــی و دومنظــوره اســت بــه ایــن معنــا 
کــه هــم پدالــی بــوده و هــم در شــیب هــا می تــوان از سیســتم 

ــرد. ــه مســیر اســتفاده ک ــرای ادام ــی آن ب برق
 

بالگرد »صبا«

ــال ۹5  ــه در س ــان ک ــتاوردهای محقق ــر دس ــن از دیگ همچنی
بــه نتیجــه رســید، بالگــرد ملــی بــا نــام صبــا ۲4۸ بــود. بالگــرد 
ــرکت  ــد ش ــان توانمن ــت متخصص ــه دس ــا ۲4۸ ب ــی صب مل
پشــتیبانی و نوســازی بالگــرد ایــران )پنهــا( وابســته به ســازمان 
صنایــع هوایــی وزارت دفــاع و بــا همــکاری شــرکت های 
ــی و  ــور طراح ــی و دانشــگاهی کش ــز علم ــان و مراک دانش بنی

ســاخته شــده اســت.
 

اندام مصنوعی
ســاخت دســت و پــای مصنوعــی از طریــق سیســتم پنوماتیک 
ــتاوردهای  ــر دس ــردی از دیگ ــی و کارب ــان علم ــط محقق توس
ــرای  ــتگاه ب ــن دس ــود. ای ــته ب ــال گذش ــده در س ــی ش رونمای

نظامیــان نیــز کاربــرد دارد بــه طوریکــه اگــر نظامیــان بخواهند 
بــاری را حمــل کننــد می تواننــد از ایــن پــای مصنوعــی 
ــد و  ــار را تحمــل می کن ــا وزن ب ــن پاه ــرا ای ــد زی اســتفاده کنن

ــود. ــی وارد نمی ش ــرد نظام ــود ف ــای خ ــر پ ــاری ب فش
 

ربات ایرانی ویژه ناشنوایان

 ربات رسـا در دانشـکده مکانیک دانشگاه شـریف طراحی  شده؛ 
ایـن ربـات بـرای اولین بار اسـت که در حوزه ناشـنوایان سـاخته 
شـده اسـت.این ربـات بـا ۲۶ درجـه آزادی در دسـت، 3 درجـه  
آزادی در گـردن و 3 درجـه آزادی در کمـر و پـا مـی توانـد برای 

آمـوزش کودکان ناشـنوا بـه کار گرفته شـود.
 

طراحــی عینــک ســنجش دیــد بــا اســتفاده از لنــز 
کانــون متغیــر

از ســوی دیگــر، محققــان مرکــز تحقیقــات عیــوب انکســاری 
ــه طراحــی  ــق ب ــوم پزشــکی مشــهد موف چشــم دانشــگاه عل
عینــک ســنجش دیــد بــا اســتفاده از لنــز کانــون متغیــر شــدند.

عملکــرد ایــن وســیله مشــابه عملکــرد دســتگاه هــای فاراپتــر، 
رتینســکوپ و تریــال فریــم هایــی اســت کــه درحــال حاضــر 

بــه همــراه جعبــه لنــز در اختیــار چشــم پزشــکان قــرار دارد.
 

ــدون  ــو کامپوزیتــی ب پانســمان هــای پلیمــری نان
ــیمی ــر و پتروش ــگاه پلیم دارو از پژوهش

پژوهشــگران پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمی ایران توانســتند در 
ســال گذشــته، پانســمان هــای بیوپلیمــری ترکیبــی بــدون دارو 

ثمره فناوری در سالی که گذشت/ از بالگرد تا ربات پیش خدمت رستوران
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ــن ــای نوی فناوریه

زخــم پــوش مناســب بــرای زخــم هــای ســوختگی، زخــم پای 
دیابتــی و زخــم ســالک تولیــد کننــد.

 
 سیستم پروتز عصبی

ــه  ــه مرحل ــته ب ــال گذش ــه در س ــتاوردهایی ک ــر دس از دیگ

ــن  ــود. ای ــی ب ــز عصب ــتم پروت ــید سیس ــازی رس ــاری س تج
دســتگاه بــرای افــراد دارای ضایعــه نخاعــی در ســطح کمــر که 
هیــچ حــس حرکتــی ندارنــد، بــوده و ایــن افــراد بــا اســتفاده از 
ــد. ــاوری پیشــرفته مــی تواننــد بایســتند و قــدم بردارن ایــن فن

 

سنگ نمای ساختمانی سبک

محققــان کشــور موفــق بــه طراحــی و ســاخت ســنگ نمــای 
ــاال  ــا چســبندگی ب ــال ب ــن ح ــم و در عی ــا وزن ک ســاختمان ب
ــرای چســباندن  ــی ب ــه مصرف ــواد اولی ــزان م شــدند کــه در می

ــی مــی شــود. ــه جوی صرف

نخستین نوشابه لبنی در ایران 
تولید شد

دانشــمندان دانشــگاه صنعتــی شــریف موفــق بــه تولیــد نخســتین نوشــابه لبنــی بــا 
پایــه شــیر شــدند. ایــن نوشــابه لبنــی بــر خــاف ســایر نوشــابه هــا باعــث تقویــت 

اســتخوان هــا و جلوگیــری از پوکــی اســتخوان مــی شــود. 
محققــان جــوان ایرانــی بــه همراهــی تیمــی از متخصصــان و پژوهشــگران دانشــگاه 
ــار در  ــرای اولیــن ب ــه شــیر، ب ــا پای ــه تولیــد نوشــابه ای ب صنعتــی شــریف موفــق ب

ایــران شــدند.
ــود،  ــی ش ــرف م ــد و مص ــا تولی ــادی در اروپ ــه 50 می ــه از ده ــی ک ــابه لبن نوش
نوشــیدنی محبــوب کشــور ســوئیس اســت. ایــن محصــول بــا تــاش پژوهشــگران 
دانشــگاه صنعتــی شــریف بــرای اولیــن بــار در ایــران و در یکــی از بزرگترین شــرکت 

هــای لبنــی بــه تولیــد انبــوه رســیده اســت.
 نوشــابه لبنــی در واقــع نوشــابه ای اســت کــه بــا پایــه لبنــی تولیــد شــده اســت. ایــن 
نوشــابه هــا همــان طعــم و خاصیــت نوشــابه هــای معمولــی را دارنــد امــا بــه جــای 
ــرآوری  ــده هــای حاصــل از ف ــده هــای مصنوعــی از طعــم دهن رنــگ و طعــم دهن
شــیر در آنهــا اســتفاده مــی شــود بــه ایــن ترتیب مضــرات ایــن محصــول بــه مراتب 

کمتــر از نوشــابه هــای معمولــی اســت.
همچنیــن ایــن نوشــابه ها بــه دلیــل اینکــه فــرآورده لبنــی هســتند، حــاوی مقادیری 

کلســیم، پروتئیــن و امــاح معدنی اســت.
اســتفاده از اســید ماســت بــه جــای اســیدهای مضــر، الکتــوز به جــای شــکر، تقویت 

اســتخوانها بــه جــای پوکــی اســتخوانها از دیگــر ویژگــی های نوشــابه لبنی اســت.

بسته بندی  نانویی که فساد گوشت
 را هشدار می دهد

 محققــان کشــور بــا همــکاری دانشــگاهی 
ــگاهی  ــد آزمایش ــه تولی ــق ب ــادا موف در کان
بــه  قــادر  کــه  شــدند  نانوحســگری 
تشــخیص فســاد گوشــت بــوده و می تــوان 
آن را در بســته بندی های هوشــمند مــواد 

ــرد.  ــتفاده ک ــی اس غذای
عــدم تشــخیص فســاد مــواد غذایــی 
در  گوشــتی  فرآورده هــای  به ویــژه 
بســیاری از مــوارد بــه مســمومیت های 

غذایــی و مــوارد حــاد حتــی منجــر بــه مــرگ خواهــد شــد.
از ایــن رو، آگاهــی از کیفیــت مــواد غذایــی مــورد مصــرف و به طــور ویــژه تشــخیص فســاد فرآورده هــای 
گوشــتی می توانــد نقــش بســزایی را در کاهــش عــوارض ناشــی از مصــرف فرآورده هــای گوشــتی فاســد 
ــرایط  ــی ش ــور ارزیاب ــمند به منظ ــته بندی های هوش ــتفاده از بس ــر، اس ــالیان اخی ــی س ــد. ط ــته باش داش

نگهــداری و کیفیــت فیزیکــی، شــیمیایی و میکروبــی مــواد غذایــی بســیار مــورد توجــه بــوده اســت.
دکتــر حامــد گل محمــدی قانــع، مجــری طــرح ضمــن توضیــح فراینــد فســاد فراورده هــای گوشــتی، در 
رابطــه بــا اهــداف دنبــال شــده در طــرح حاضــر گفــت: فراینــد فســاد فراورده هــای گوشــتی، اغلــب بــا 
تولیــد ترکیبــات نیتروژنــی ماننــد آمینهــای فــرار )به ویــژه آمونیــاک( و دیگــر ترکیبــات شــیمیایی ماننــد 

انواعــی از اســیدها، الکل هــا، اســترها،کتونها و آلدهیدهــا همــراه اســت.
وی افــزود: در ایــن طــرح یــک نانوکامپوزیــت شــفاف زیســتی حــاوی نانــوذرات نقــره تولیــد شــده کــه در 

برابــر ترکیبــات آزاد شــده از گوشــت فاســد واکنــش نشــان داده و تغییــر رنــگ می دهــد.
گل محمــدی قانــع ادامــه داد: اســتفاده از ایــن نانوحســگر در بســته بندی های هوشــمند موجــب می شــود 
ــا  ــوالت ب ــود و محص ــخص ش ــازار مش ــه ب ــه ب ــش از عرض ــتی پی ــای گوش ــی فراورده ه ــاد احتمال فس
کیفیــت بهتــری بــه مصرف کننــدگان ارائــه شــود. همچنیــن عــوارض و بیماری هــای ناشــی از مصــرف 

ــد. ــش یاب ــی کاه ــورت قابل توجه ــد به ص ــت های فاس گوش
بــه گفتــه  گل محمــدی قانــع، در ایــن طــرح، نانــوذرات پاســمونی نقــره درون یــک بســتر نانوســلولز 
باکتریایــی تثبیــت شــده و از آن به عنــوان یــک نانوحســگر جهــت تشــخیص بخــار آمونیــاک متصاعــد 

شــده از گوشــت قرمــز و ماهــی طــی فراینــد فســاد آنهــا  اســتفاده شــده اســت.
وی افــزود: همچنیــن حضــور ذرات در ابعــاد نانــو موجــب شــده بســته بندی نهایــی از خــواص مکانیکــی 
ــد الیه هــای بســیار  ــکان تولی ــو، ام ــاوری نان ــری از فن ــا بهره گی ــن ب ــی برخــوردار باشــد. همچنی مطلوب

نــازک، منعطــف و شــفاف فراهــم آمــده اســت.
ایــن طــرح توســط پژوهشــگران ایرانــی پژوهشــکده تکنولــوژی تولیــد جهــاد دانشــگاهی خوزســتان و 
ــت  ــر صنع ــاوه ب ــرح ع ــن ط ــج ای ــت. نتای ــوده اس ــادا ب ــور کان ــرال کش ــک مونت ــی تکنی ــگاه پل دانش

ــود. ــد ب ــتفاده خواه ــل اس ــز قاب ــکی نی ــوزه ی پزش ــتی، در ح ــای گوش ــته بندی فراورده ه بس
ایــن تحقیقــات از تاش هــای دکتــر حامــد گل محمــدی قانــع- )در حــال حاضــر( عضــو هیــأت علمــی 
پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی ایران-بنت الهــدی حلــی- دانشــجوی مقطــع دکتــرای دانشــگاه 
پلــی تکنیــک مونتــرال کانــادا- و محققانــی دیگــر از ایــن دانشــگاه اســت. نتایــج ایــن کار در مجلــه ی 
Nanoscale بــا ضریــب تأثیــر ۷۶/۷ )جلــد ۸، شــماره ی 15، ســال ۲01۶، صفحــات ۷۹۸4 تــا ۷۹۹1( 

چــاپ شــده اســت.
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فناوریهــای نویــن

درمان سرطان پستان با روشی ترکیبی ممکن شد

محققــان ایرانــی در طرحــی تحقیقاتــی، ســامانه ای ترکیبــی از 
نانــوذرات و نوعــی واکســن را طراحــی کرده انــد کــه می توانــد 
ســرطان پســتان را در مقایســه بــا روش هــای درمانــی متــداول 

بــا کارایــی باالتــری کنتــرل و درمــان کنــد. 
ســرطان پســتان یــا ســرطان ســینه بــه نوعــی ســرطان گفتــه 
ــفانه در  ــود. متأس ــاز می ش ــتان آغ ــت پس ــه از باف ــود ک می ش
کشــور مــا اوج فراوانــی ســرطان پســتان در بیــن زنــان در دهــه  
ــیاری از  ــه  بس ــق گفت ــه طب ــت ک ــان اس ــج عمرش ــار و پن چه

ــی اســت. ــای جهان ــر از آماره ــه پایین ت ــک ده ــکان ی پزش
روش هــای درمــان ســرطان پســتان بــه دو نــوع اصلــی درمــان 
ــی  ــوند. اثربخش ــیم بندی می ش ــی تقس ــان موضع ــی و درم کل
ــای  ــا درمان ه ــی و ی ــی درمان ــای ایمن ــوری روش ه ــد توم ض
ریزمحیــط  اثــر  تحــت  قابل توجهــی  به طــور  متــداول 
ــًا  ــرار دارد. امــا عموم ســرکوب کننده  سیســتم ایمنــی تومــور ق
ــز  ــی در ری ــتم ایمن ــده  سیس ــل تضعیف کنن ــد عام ــور چن حض
ــیوه های  ــوب در ش ــه  مطل ــی نتیج ــع اصل ــور مان ــط توم محی

ــت. ــرطان اس ــان س درم
ــرکوب  ــی در س ــل اصل ــی از عوام ــن یک ــه آدنوزی ــا ک از آنج
ــرار دادن  ــدف ق ــا ه ــذا ب ــت، ل ــور اس ــی توم ــتم ایمن سیس
مولکول هــای تولیــد آن ماننــد CD۷3 می تــوان بــه یــک 

ــت. ــت یاف ــر دس ــی بهت ــه  بالین نتیج
ــی  ــرح در معرف ــری ط ــارق، مج ــدی نی ــان جدی ــر فره دکت
ســامانه دارویــی طراحــی شــده عنــوان کــرد: باتوجــه بــه عــدم 
وجــود روش هــای درمانــی مؤثــر بــرای درمان ســرطان پســتان 
تصمیــم گرفتــه شــد کــه یــک سیســتم ترکیبــی ایجــاد شــود 
ــر شــویم. ــر ایــن بیمــاری نزدیک ت ــه درمــان هرچــه بهت ــا ب ت
وی افــزود: ایــن سیســتم بــا اســتفاده از واکســن ســلول 
دندرتیــک بارگیــری شــده بــا لیــزات تومــور بــه همــراه 
ــا مولکول هــای  ــات بارگیــری شــده ب ــوذرات کیتوزان-الکت نان
ــن  ــت. ای ــده اس ــی ش ــول CD۷3 طراح ــد مولک siRNA ض
سیســتم ترکیبــی جهــت درمــان موش هــای مبتــا به ســرطان 

پســتان مورد ارزیابی قرار گرفته اســت.
ــاز  ــگاهی در ف ــات آزمایش ــارق، مطالع ــدی نی ــه  جدی ــه گفت ب
حیوانــی حاکــی از ایــن اســت کــه اســتفاده از نانــوذرات بارگیری 
ــار  ــزان مه ــده می ــر ش ــای siRNA منج ــا مولکول ه ــده ب ش
ــور کاهــش  ــور در ریزمحیــط توم پاســخ های ایمنــی ضــد توم

ــد. یاب
ــلول های  ــن س ــر واکس ــن ام ــه  ای ــرد: در نتیج ــوان ک وی عن
دندرتیــک توانســته اند بــا کارایــی بیشــتری پاســخ های 
ــن روش  ــوع ای ــد. در مجم ــک کن ــور را تحری ــی ضدتوم ایمن
ــری رشــد ســرطان پســتان در  ــه طــور مؤث ــی ب ــان ترکیب درم

موش هــای آزمایشــگاهی را کاهــش داده اســت.
مجــری ایــن طــرح تحقیقاتــی افــزود: همچنیــن طبــق نتایــج 
حاصــل شــده ایــن درمــان ترکیبــی توانســته حتــی در برخــی 

ــل پاک ســازی  ــه طــور کام ــور ایجــاد شــده را ب ــا توم موش ه
ــل  ــورت قاب ــه ص ــی ب ــان ترکیب ــن، درم ــر ای ــاوه ب ــد. ع کن
توجهــی طــول عمــر موش هــا را افزایــش داده اســت. 
ــی  درعین حــال، بایســتی خاطرنشــان کــرد کــه درمــان ترکیب
ــه جــا  ــر روی موش هــا ب ــز ب ــی نی ــر جانب ــچ اث پیشــنهادی هی

ــت. ــته اس نگذاش
وی افــزود: بــا توجــه بــه ایــن نتایــج مثبــت، امیــد مــی رود کــه 
پــس از انجــام مطالعــات گســترده  در کارآزمایی هــای بالینــی و 
تأییــد کارایــی ایــن روش در انســان، بتــوان از ایــن روش درمان 

ترکیبــی در درمــان ســرطان پســتان اســتفاده کــرد.
ایــن تحقیقــات حاصــل تاش هــای فرهــاد جدیــدی نیــارق- 
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز- دکتــر 
فاطمــه اطیابــی- عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــگاه  ــازی دانش ــجوی داروس ــتگاری- دانش ــی رس ــران- عل ته

علــوم پزشــکی تهــران- و همکارانشــان اســت.

یک کاله الکتریکی عمر بیماران سرطانی را بیشتر 
می کند

ــز  ــه ســرطان مغ کاه الکتریکــی کــه عمــر بیمــاران مبتــا ب
را افزایــش مــی دهــد تــازه تریــن نــوآوری پزشــکی در زمینــه 

ــا ســرطان محســوب مــی شــود.  مقابلــه ب
ایــن فنــاوری نویــن تومورهــای ســرطانی را کــه در بخشــهای 
مختلفــی از مغــز النــه کــرده انــد هــدف قــرار مــی دهــد. طــی 
ــدان الکتریکــی ضعیفــی ایجــاد شــده کــه در  ــد می ایــن فرآین
ــا  نهایــت بــه بیمــاران کمــک مــی کنــد تــا مؤثرتــر از قبــل ب

ســرطان مغزشــان مقابلــه کننــد.
تحقیقــات نشــان مــی دهــد وقتــی ایــن فنــاوری بــا انــواع بــه 
ــود،  ــی ش ــب م ــی ترکی ــیمی درمان ــای ش ــی از داروه خصوص
نــرخ ادامــه حیــات در میــان بیمــاران مبتــا بــه ســرطان مغــز 
ــی  ــج در پ ــن نتای ــد. ای ــی کن ــدا م ــمگیری پی ــش چش افزای
ــات آن در  ــه جزئی ــده ک ــت آم ــه دس ــی ب ــیهای کلینیک بررس
ــه  ــر ارای ــای اخی ــکا در روزه ــات ســرطان آمری ــن تحقیق انجم

ــت. ــده اس ش
ــر  ــه ب ــام دارد ک ــکی Optune ن ــد پزش ــیله جدی ــن وس ای
اســاس یــک فرآینــد از پیــش برنامــه ریــزی شــده میدانهــای 

ــد. ــی کن ــال م ــز ارس ــه مغ ــی را ب ــی مداوم الکتریک
محققــان بــر ایــن باورنــد کــه ایــن روش جدیــد اثــرات 
ــیم  ــرا از تقس ــت زی ــد داش ــمگیری خواه ــرطانی چش ضدس

ســلولهای ســرطانی جلوگیــری مــی کنــد.
ــرای  در جریــان بررســیهای کلینیکــی محققــان از ایــن کاه ب
ــتوما  ــم گولیوباس ــرطان بدخی ــه س ــان ب ــه مبتای ــک ب کم
ــد. ــز بودن ــده ای نی ــج امیدوارکنن ــاهد نتای ــرده و ش ــتفاده ک اس

ــن  ــه از ای ــی ک ــته از مبتایان ــان داد آن دس ــیها نش ــن بررس ای
ــا  ــد ام ــده ان ــده مان ــاه زن ــا ۲1 م ــد ت ــرده ان ــتفاده ک کاه اس
ــا 1۶ مــاه  ــد ت بیمارانــی کــه از ایــن کاه اســتفاده نکــرده بودن

ــد. ــه دادن ــود ادام ــات خ ــه حی ب

یک جوان فلج با تحریک الکتریکی پاهای خود 
را تکان داد

ــه از تحریــک الکتریکــی نخــاع و فیزیوتراپــی  ترکیبــی نوآوران
بــه جوانــی فلــج کمــک کــرد پــس از ســه ســال پاهــای خــود 

را تــکان دهــد. 
محققــان Mayo Clinic بــا همــکاری گروهــی از محققــان 
دانشــگاه UCLA برپایــه تحقیقی که قبــا  دانشــگاه لوییزویل 
انجــام داده بــود، فراینــدی نویــن ایجــاد کردنــد. در ایــن فراینــد 
جریــان هــای الکتریکــی هدایــت شــده بــه نخــاع کمــک مــی 
کنــد تــا کنتــرل  اعضــای فلــج شــده بــدن را دوبــاره بــه دســت 
ــه ســه  ــی ۲۶ ســاله ک ــه جوان ــا ب ــن راســتا آنه ــرد. در همی گی
ســال قبــل در تصادفــی فلــج شــده بــود، کمــک کردنــد دوبــاره 
ــکان دهــد. ایــن جــوان کــه جــارد چینــوک  پاهــای خــود را ت
نــام دارد در اثــر تصــادف بــا جراحــت مهره ششــم قفســه ســینه 

روبــرو شــده بــود.
ــه  ــوک ۲۲ هفت ــک، چین ــو کلین ــق مای ــال در تحقی ــه هرح ب
ــرای  ــود را ب ــات خ ــا عض ــام داد ت ــداوم انج ــی م فیزیوتراپ
تحریــک نخاعــی آمــاده کنــد. ســپس در یــک عمــل جراحــی، 
ــه مجــروح و در نزدیکــی نخــاع او  ــن منطق ــرودی در پایی الکت

ــد. ــته ش کارگذاش
ســه هفتــه پــس از جراحــی پزشــکان فراینــد تحریــک 
ــوک  ــه چین ــه بافاصل ــب آنک ــد. جال ــاز کردن ــی را آغ الکتریک
نســبت بــه تحریــک هــا واکنــش نشــان داد. او هنگامیکــه بــه 
پهلــو خوابیــده بــود توانســت پاهایــش را تــکان دهــد. همچنین 
توانســت بــدون کمــک دیگــران بایســتد و بــا تکیــه بــر میلــه 

ــد. ــظ کن ــوازن خــود را حف ــای ســاپورت ت ه
ایــن تحقیــق مســیر را بــرای انجــام مطالعــات دیگــری همــوار 
کــرده اســت. در همیــن راســتا دانشــمندان قصــد دارنــد روشــی 
تــازه طراحــی کننــد کــه بــرای احیــای ارتبــاط شــبکه اعصــاب 
بــه جــای تحریــک الکتریکــی، بــه طــور مســتقیم ماهیچــه ها 

فعــال شــوند.
دکتــر کنــدال لــی از مایــو کلینیــک مــی گویــد:  مــا عضلــه را 
فعــال نمــی کنیــم امــا ســعی داریــم طــوری اعصــاب نخــاع را 
فعــال کنیــم کــه بیمــار بتوانــد تصمیــم بگیــرد چــه زمانــی می 

خواهــد پاهــای خــود را تــکان دهــد.
البته این تحقیق هنوز در مراحل اولیه است.

حرکت دستان یک معلول با کاشت تراشه ای 
در مغز

مــردی کــه بــه دلیــل جراحــت نخاعــی از شــانه بــه پاییــن فلج 
شــده، اکنــون بــه وســیله میکــرو تراشــه ای کــه در مغــز او قرار 

داده شــده مــی توانــد دســتان خــود را تــکان دهد. 
بیــل کوچیــور بــه دلیــل تصــادف فلــج شــده و قــادر بــه تــکان 
ــرد 5۶  ــن م ــون ای ــا اکن ــود نیســت. ام ــدن خ دادن اعضــای ب
ــته  ــز  او کاش ــه در مغ ــه ای ک ــرو تراش ــک میک ــا کم ــاله ب س
شــده،  مــی توانــد بــه تنهایــی غــذا بخــورد. ایــن تراشــه افــکار 

فناوریهای نوین در دنیای پزشکی 
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ــن ــای نوی فناوریه

ــات  ــرای عض ــتوراتی ب ــه دس ــا را ب ــد آنه ــی خوان ــرد را م م
ــد.  ترجمــه مــی کن

ایــن مــرد در آزمایــش هــا توانســت یــک قاشــق غــذا بخــورد، 
ــی  ــی بین ــا حت ــد ی ــک کن ــش نزدی ــه دهان ــوه را ب فنجــان قه

ــد. ــود را بخاران خ
ــد، ایــن  ــروژه را انجــام داده ان ــه گفتــه محققانــی کــه ایــن پ ب
ــن و  ــدرت گرفت ــه ای اســت کــه دســتگاهی ق نخســتین مرتب

ــد. ــا کن ــول  احی ــرد معل ــک ف حرکــت دادن دســت را در ی
حــوزه  در  دار  ادامــه  تحقیقــی  از  بخشــی  پــروژه  ایــن 
ــت  ــتمی قابلی ــن سیس ــت. چنی BrainGate System اس

فعالیــت در افــراد معلــول را افزایــش مــی دهــد.
ــکا شــرکت  ــا و آمری ــددی از اروپ ــان متع ــروژه محقق ــن پ در ای

ــد. کردن

پروتز عصبی حرکتی برای بیماران ضایعه نخاعی 
بهره برداری شد 

پروتــز عصبــی حرکتــی پــاراواک، بــه مرحلــه تجــاری ســازی و 
در بیمارســتان رفیــده بــه بهــره بــرداری رســید. 

طــرح کان ملــی پروتــز عصبــی حرکتــی پــاراواک بــا حضــور 
ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
و حســن قاضــی زاده هاشــمی، وزیــر بهداشــت، در بیمارســتان 
رفیــده بــه بهــره بــرداری رســید. ایــن پــروژه در یــک شــرکت 
ــه  ــم و صنعــت ب ــان دانشــگاه عل ــان توســط محقق ــش بنی دان
ــه  ــتگاهی اســت ک ــتگاه، دس ــن دس ــیده اســت. ای نتیجــه رس
نقــش مغــز را ایفــا مــی کنــد و بــرای بیمــاران ضایعــه نخاعــی 

ــی رود. ــه کار م ب
 الزم اســت بیمــار در طــول دوره بیمــاری خود)ضایعــه نخاعــی( 
حرکــت هایــی داشــته باشــد تــا از بــروز مشــکاتی همچــون 
زخــم بســتر، تحلیــل عضــات و ... جلوگیــری کنــد؛ بــر همین 
اســاس محققــان کشــور دســتگاهی را طراحــی کــرده انــد کــه 
نقــش مغــز را ایفــا مــی کننــد و فرمــان هــای حرکتــی الزم را 

بــه اعصــاب و عضــات بیمــاران منتقــل مــی کننــد.
اگــر هــر بیمــاری کــه دچــار قطــع نخــاع شــده باشــد از ایــن 
دســتگاه اســتفاده کنــد مــی توانــد از تحلیــل رفتــن عضــات، 
زخــم بســتر، مشــکات گــردش خــون و دفــع و... جلوگیــری 
کنــد. ایــن پــروژه از ســال گذشــته در حــال آزمایشــاتی بــوده و 

امســال بــه مرحلــه تجــاری ســازی رســیده اســت.
ــت  ــی اس ــه نخاع ــاران ضایع ــرای بیم ــتگاه ب ــن دس ــن اولی ای
کــه در بیمارســتان رفیــده مســتقر شــده و از ایــن پــس تعــداد 

ــورد  ــا م ــک ه ــی در کلینی ــورت آزمایش ــه ص ــری از آن ب دیگ
اســتفاده قــرار مــی گیــرد تــا پــس از اخــذ مجوزهــا بــه صــورت 

ــازار رود. ــه ب ــی ب عموم
ــی،  ــای توانبخش ــک ه ــوان در کلینی ــی ت ــتگاه م ــن دس  از ای
ــا قیمــت  ــن محصــول ب ــرد و قیمــت ای ــه و ... اســتفاده ک خان

ــود. ــد ب ــت خواه ــل رقاب ــی آن قاب جهان

پیوند موفقیت آمیز سلول های شبکیه از 
سلول های بنیادین شخص دیگر

ــد  ــد ســلول های شــبکه چشــم تولی ــه پیون ــق ب پزشــکان موف
شــده از ســلولهای بنیادیــن فــرد دیگــری شــده انــد. ایــن اقــدام 
ــه  ــورت گرفت ــا ص ــار در دنی ــتین ب ــرای نخس ــز ب حیرت انگی

اســت. 
ــورت  ــی ص ــرد ژاپن ــک م ــر روی ی ــابقه ب ــد بی س ــن پیون ای
گرفتــه و براســاس آنچــه کــه در بســیاری از منابــع خبــری آمده 

ــد. ــه حســاب می آی ــا ب ــوع خــود در دنی ــورد در ن نخســتین م
ــتی را از  ــلول های پوس ــکان س ــده پزش ــه پیچی ــن برنام در ای
بانــک اهداکننــده دریافــت کــرده و بــا اســتفاده از فناوری هــای 
نویــن پزشــکی آنهــا را دوبــاره برنامه ریــزی کــرده تــا در نهایت 
ــلولها از  ــن س ــد. ای ــتخراج کنن ــا اس ــلولهای iPS را از آنه س
اهمیــت زیــادی برخوردارنــد زیــرا می تــوان آنهــا را بــرای تولیــد 

انــواع متنوعــی از ســلولها در بــدن بــه کار گرفــت.
ــه خصــوص پزشــکان ســلولهای iPS را درون  در ایــن مــورد ب
نوعــی از ســلولهای شــبکیه پــرورش داده و ســپس آنهــا را بــه 

ــد. ــده تزریــق کردن ــرد گیرن درون شــبکه چشــم ف
ــت  ــاله اس ــدوداً ۶0 س ــرد ح ــک ف ــلولها ی ــن س ــده ای گیرن
ــه ضعــف ماهیچــه زندگــی  ــا ب ــا چشــمان مبت کــه مدتهــا ب
ــد  ــا آن ح ــر از درد چشــم ت ــن اواخ ــا همی ــی ت ــرده و حت می ک
ــه چندانــی  ــا از دســت دادن بینایــی فاصل ــرده کــه ت ــج می ب رن
ــت. ــده اس ــول ش ــی او متح ــاال زندگ ــا ح ــت. ام ــته اس نداش

البتــه شــاید از نظــر بســیاری ایــن دســتاورد چنــدان هــم جدیــد 
نباشــد زیــرا همیــن پزشــکان پیشــتر در ســال ۲014 موفــق به 
پیونــدی مشــابه شــده بودنــد امــا تفــاوت مهــم اینجاســت کــه 
برخاف آن مــورد، این بار ســلولهای iPS به دســت آمده مربوط 

بــه پوســت شــخص دیگــری اســت.

گرمای بدن انسان برق تولید می کند

دانشــمندان یــک وصلــه پاســتیکی ژلــه ای ســاخته انــد کــه 
مــی توانــد گرمــای بــدن را بــه انــرژی الکتریکــی تبدیــل کنــد. 

ســاخت چنیــن وصلــه ای بــدان معناســت کــه فنــاوری هــای 
ــای  ــتگاه ه ــمند ودس ــای هوش ــاعت ه ــد س ــیدنی مانن پوش
کنتــرل ســامتی را مــی تــوان بــا ایــن وســیله ســاده کــه بــدن 

مــی چســبد، شــارژ کــرد.
ــگاه  ــان در دانش ــی ووه ــگاه مل ــر آزمایش ــون ژو مدی ــر ج دکت
هواژونــگ چیــن ایــن وصلــه خــارق العــاده را ســاخته اســت که 
بــه پوســت انســان مــی چســبد. البتــه در آینــده و بــا پیشــرفت 
فنــاوری مــی تــوان ایــن وصلــه را بــه لبــاس یــا حتــی دســتگاه 
ــذب  ــه ای را ج ــر نقط ــای ه ــا گرم ــباند ت ــل چس ــای موبای ه

کنــد.
ــده  ــاوری در آین ــن فن ــد: ای ــی گوی ــاره م ــن ب ــون ژو  در ای ج
کاربردهــای فراوانــی خواهــد داشــت زیــرا بــه راحتــی گرمــای 
بــدن انســان را بــه انــرژی مــورد نیــاز بــرای کارکــردن دســتگاه 

هــای الکترونیکــی تبدیــل خواهــد کــرد.
ــی در دو طــرف یــک  ــاوری دو صفحــه آهن ــن فن  براســاس ای
ــان  ــرار داده مــی شــود کــه جری ــه ای ق ــه پاســتیکی ژل وصل

الکتریســیته را از خــود عبــور مــی دهــد.
ایــن فراینــد ســلول هــای الکتریکــی کوچکــی مــی ســازد کــه 
قابلیــت اتصــال بــه یکدیگــر را دارنــد. از ســوی دیگــر بــه طــور 
معمــول بــدن انســان بســیار گرمتــر از محیــط اطرافــش اســت 
بنابرایــن پــس از چســبیدن ایــن وصلــه بــه بــدن نوعــی ولتــاژ 

بــه وجــود مــی آیــد.
 در نمونــه آزمایشــگاهی محققــان توانســتند از یــک وصلــه که 
بــه پوســت چســبیده بــود، یــک ولتــاژ بــرق تولیــد کننــد. ایــن 
درحالــی اســت کــه باتــری آیفــون بــرای شــارژ شــدن فقــط به 

5 ولتــاژ  بــرق نیــاز دارد.
ــری حــدود  ــع ۸ ســانتی مت ــا ضل ــه ای ب  در آزمایشــات از وصل
0.3 میکــرووات الکتریســیته تولیــد شــد کــه البتــه مقــدار کمی 

اســت.
 بــه گفتــه ژو درحــال حاضــر بــا ایــن میــزان انــرژی نمــی توان 
موبایــل یــا ســاعت هوشــمند را شــارژ کــرد امــا در آینــده ایــن 

مشــکل رفــع خواهــد شــد.

ساخت حسگری برای تشخیص رطوبت پوست با 
فناوری نانو

پژوهشــگران بــا اســتفاده از نانوســیم نقــره موفــق بــه ســاخت 
ــدن  ــت ب ــدن پوس ــه ش ــدار هیدرات ــه مق ــدند ک ــگری ش حس
آتش نشــان ها،  بــرای  کار  ایــن  می کنــد.  مشــخص  را 
ــت.  ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــربازان از اهمی ــکاران و س ورزش
محققــان دانشــگاه کارولینــای شــمالی موفــق بــه ارائــه 
حســگری شــدند کــه می توانــد مقــدار هیدراتــه شــدن پوســت 
انســان را مشــخص کنــد. از ایــن فنــاوری بــرای تعییــن 
خشــکی پوســت برخــی افــراد کــه منجــر بــه مشــکاتی برای 

آنهــا می شــود، می تــوان اســتفاده کــرد.
ایــن حســگر وزن کمــی داشــته، انعطاف پذیــر و دارای قابلیــت 
ــف  ــا ادوات مختل ــوان ب ــن حســگر را می ت ارتجاعــی اســت. ای

ترکیــب و ســپس روی بــدن نصــب کــرد.
جــان مــوث از محققــان ایــن پــروژه معتقــد اســت کــه تعییــن 
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فناوریهــای نویــن

ــزی  ــدن کاری دشــوار اســت، چی ــه شــدن آب ب کمــی هیدرات
ــا  ــکاران ی ــربازان، ورزش ــر س ــراد نظی ــی اف ــرای برخ ــه ب ک
آتش نشــان ها بســیار حیاتــی اســت. ایــن افــراد کــه در 
معــرض دمــای بــاال هســتند، ممکــن اســت دچــار خشــکی در 

ــوند. ــت ش ــطح پوس س
ــا  ــار داشــت: م ــروژه اظه ــن پ ــان ای ــر محقق ــگ ژو از دیگ یون
ــا ســطح  ــه مــا اجــازه می دهــد ت ــه کردیــم کــه ب ــاوری ارائ فن
ــم.  ــرد مشــخص کنی ــر ف ــرای ه ــه شــدن پوســت را ب هیدرات
ــه  ــگری ک ــود. حس ــام می ش ــا انج ــورت درج ــه ص ــن کار ب ای
ــه  ــت از پوســت اســتفاده می شــود ب ــرای مراقب ــا ســاختیم ب م
طــوری کــه ایمنــی و ســامت کاربــر در محیط هــای خــاص را 

ــد. ــن می کن تضمی
از جنــس  الکتــرود  از دو  ایــن حســگر  بــه گفتــه وی، 
کامپوزیت هــای پلیمــری االســتیک تشــکیل شــده کــه در آن 
ــا،  ــن الکتروده ــتفاده شــده اســت. ای ــره اس از نانوســیم های نق
خــواص الکتریکــی پوســت را رصــد می کننــد. خــواص 
الکتریکــی پوســت بــه صــورت قابــل پیش بینــی و متناســب بــا 
میــزان هیدراتــه شــدن، تغییــر می کنــد. بنابرایــن از الکترودهــا 

ــرد. ــتفاده ک ــر اس ــن پارامت ــن ای ــرای تعیی ــوان ب می ت
ایــن گــروه تحقیقاتــی، ایــن حســگر را روی پوســت مصنوعــی 
کــه از ســطوح هیدارتــه متفاوتــی برخــوردار بــود مــورد آزمایش 
ــد و دریافتنــد کــه نتایــج ایــن حســگر تحــت تاثیــر  قــرار دادن

رطوبــت محیــط نیســت.
ــل پوشــیدن مــورد  محققــان ایــن حســگر را در دو ســامانه قاب
آزمایــش قــرار دادنــد بــه طــوری کــه در یــک ســاعت مچــی 
و یــک چســب بــدن ایــن حســگر قــرار داده شــد. هــر دو ابــزار 

ــد.  ــه کردن ــت ارائ ــا موفقی ــت را ب ــه پوس ــوط ب ــات مرب اطاع
ــن آن اســت. ــت پایی ــاوری، قیم ــن فن ــای ای ــی از مزیت ه یک

اختراع محقق ایرانی برای سالم نگه داشتن 
اعضای پیوندی بدن

ــدزدن  ــدا و پیون ــه اه ــوط ب ــی مرب ــای اصل ــش ه یکــی از چال
اعضــای مختلــف بــدن، مــدت زمــان زیــادی بــرای پیونــد زدن 
ــا فرارســیدن زمــان انجــام عمــل  اســت کــه گاهــی اوقــات ت

ــاز اســت.  جراحــی مــورد نی
گذشــت زمــان طوالنــی ممکــن اســت بــه کیفیــت و ســامت 
ــه  ــدارد ک ــود ن ــی وج ــاند و تضمین ــدن آســیب برس اعضــای ب
نگهداشــتن اجــزای بــدن در محیط بســته و ســرد موجب ســالم 

مانــدن و حفــظ کیفیــت آنهــا شــود.
ــردن  ــن جداک ــادی بی ــه زی ــد فاصل ــه نبای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ایــن اعضــا و پیونــد زدن آنهــا وجــود داشــته باشــد و بســیاری 
از اعضــای بــدن بــه خاطــر نبــود اکســیژن آســیب جــدی مــی 

بیننــد، ۶0 درصــد از اعضــای بــدن اهدایــی ماننــد قلــب و ریــه 
ســاالنه بــدون اســتفاده باقــی مــی ماننــد.

ــون، کلمســون و  ــا دانشــمندان دانشــگاه هــای کارنگــی مل ام
مینــه ســوتا بــا همــکاری یکدیگــر فنــاوری جدیــدی را بــرای 
ــرای  ــی ب ــدن اهدای ــداری مناســب اعضــای ب حفاظــت و نگه

ــد. ــداع کــرده ان ــد اب پیون
ــی  ــده را م ــخ زده ش ــی ی ــدن اهدای ــای ب ــق اعض ــن طری از ای
ــدن  ــه ب ــد زدن ب ــرای پیون ــرده و ب ــرم ک ــه ســرعت گ ــوان ب ت

ــا وارد شــود. ــه آنه ــدون آنکــه آســیبی ب ــرد، ب اســتفاده ک
به گفتـه نویـد منوچهرآبادی محقق پسـادکترا در دانشـگاه مینه 
سـوتا، این روش گرم کـردن نانو نام گرفتـه و در قالب آن دریچه 
هـای قلـب و رگ های خونـی خوک بـا موفقیت با تزریـق مواد 
شـیمیایی خاصی که آغشـته به نانوذرات اکسـید آهن و پوشـیده 
از سـیلیکون بودنـد، منجمـد شـد و ایـن اجـزای بـدن در دمای 

منفـی 1۶0 درجه سـانتیگراد نگهداری شـدند.
ــدن خــوک در درون یــک ســیم پیــچ  در ادامــه ایــن اجــزای ب
الکترومغناطیــس قــرار گرفتنــد تــا از ایــن طریــق یــک میــدان 
مغناطیســی متنــاوب ایجــاد شــود. بــا ایــن کار اجــزای یاد شــده 
در هــر دقیقــه 100 تــا ۲00 دقیقــه گرمتــر شــدند و ایــن فراینــد 
10 تــا 100 برابــر ســریع تــر از روش هــای قبلــی بــوده اســت.

بـه گفته منوچهرآبـادی وی و همکارانش توانسـته اند با موفقیت 
نانوذرات اکسـیدآهن را از روی اجزای بـدن خوک پاک کنند و به 
منظور کسـب اطمینان برخی آزمایشـی های ایمنی را هم انجام 
داده انـد. دانشـمندان امیدوارنـد بتواننـد ظرف چند سـال آینده از 
ایـن روش بـر روی انسـان هـا و برای پیونـد زدن سـریع اجزایی 

ماننـد کبـد و کلیه هم اسـتفاده کنند.

 اسـتارت آپ آمریکایی دوربینی 
کـه  سـاخته  دوچرخـه  بـرای 
بـا اتصـال بـه تلفـن هوشـمند 
توانـد  مـی  سـوار  دوچرخـه 
تصـادف را پیـش بینـی کنـد. 
 یکـی از مشـکات دوچرخـه 
سـواران نبود آیینه های کناری 
بـرای کنترل فضای پشـت سرشـان در معابر اسـت. راه حل سـنتی بـرای این مشـکل نصب آیینه 

روی دسـته های دوچرخه است.
 امـا یک اسـتارت آپ آمریکایی به نـام Smart Bike راه حـل جدید و نوینی دارد که شـامل یک 

دوربین و تلفن هوشـمند است.
دوربیـن کـه Hexagone نـام دارد، به اپلیکیشـن موبایل متصل می شـود و بـرای کاربر تصویر 
واضحـی از پشـت سـرش فراهم می کنـد. البتـه پیـش از این نیـز دوربین هایـی با همیـن قابلیت 
سـاخته و به بازار  عرضه شـدند. امـا Hexagone ویژگی هـای جالب دیگری هـم دارد که آن را 
متمایـز مـی کند. ایـن دوربین خطر تصـادف را پیـش بینی می کنـد و می توانـد به طور خـودکار با 

شـماره تماس های اضطـراری کاربر تمـاس بگیرد.
عـاوه برایـن دوربین هوشـمند  به طور خـودکار هنگام  گردش بـه چپ و راسـت و توقف دوچرخه  

با روشـن کردن چراغ هشـدار مـی دهد.
همچنیـن دوربیـن بـا یـک پاوربانک ۶ هـزار میلی آمپـری  یکپارچـه شـده، بنابرایـن هنگامیکه از 

دوچرخـه اسـتفاده نمی شـود، کاربـر مـی تواند تلفـن همراه خـود را شـارژ کند.  

دوچرخه ای که تصادف را پیش بینی می کند

لبـاس پارچـه ای سـاده ای تولیـد شـده کـه برخـی از 
بخـش هـای آن مجهز بـه اجـزای محافظ بـرای حفظ 
جان شـما و جلوگیری از شکسـتگی و جراحت در شرایط 
حسـاس اسـت.  این لباس از نظر ظاهری تفـاوت زیادی 
با لباس های پارچه ای عـادی ندارد، امـا در درون آن از یک 
الیه محافظ بدن استفاده شده که بسـیار منعطف بوده و در 
صـورت برخورد ناگهانی با موانع سـخت، سـقوط یا تصادم 

از آسـیب دیـدن بدن جلوگیـری می کند.
در واقـع پوشـیدن ایـن لبـاس می توانـد مکملـی برای 
کاهخودهـای محافظ باشـد که از سـر در برابر آسـیب 
محافظت می کننـد. جی – فورم به جای اسـتفاده از فوم 
های سـنتی از مـاده خاصی موسـوم بـه RPT اسـتفاده 
کـرده کـه در برابر فشـار و ضربـه ناگهانی بسـیار مقاوم 

اسـت و مـی توانـد کل ایـن فشـار را جـذب و در درون 
خـود توزیـع کند.

ــش در  ــا پی ــال ه ــد از س ــی گوی ــازنده م ــرکت س ش
تــاش بــرای ابــداع ایــن فنــاوری بــوده و از آن بــرای 
افزایــش ایمنــی موتورســیکلت هــا و حتــی قــاب تلفــن 
ــن از  ــش از ای ــرد. پی ــراه اســتفاده خواهــد ک هــای هم
ــد  ــت آی پ ــاب تبل ــاخت ق ــرای س ــده ب ــاده یادش م
اســتفاده شــده بــود. در نتیجــه تبلــت یــاد شــده بعــد از 

ــد. ــالم مان ــاد س ــیار زی ــاع بس ــقوط از ارتف س
قیمــت مــدل زنانــه ایــن لبــاس 130 دالر و قیمــت مــدل 
ــازان 110 دالر اســت. مــدل  ــرای اســکی ب محافــظ آن ب
هــای ســاده تــر ایــن لبــاس هــا کــه تنهــا از زانــو یــا بــازو 

محافظــت مــی کننــد نیــز ۷0 دالر قیمــت دارنــد.

این لباس ساده پارچه ای جانتان را نجات می دهد
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ــن ــای نوی فناوریه

روباتی که ۱۰۰۰ نوع ساالد درست می کند

یــک شــرکت کالیفرنیایــی روباتی ســاخته کــه قابلیــت انــدازه گیری بیــش از ۲0نــوع مــاده غذایی 
و تهیه ســاالد را دارد. عاوه بر آن مجهز به فناوری شــمارش دقیق کالری های یک غذاســت. 

ایــن روبات آشــپز کــه »ســالی« نــام گرفته دســتور تهیــه هــزار نــوع ســاالد را در اختیــار دارد و می 
تواند هر یک از آنها را فقط در یک دقیقه تهیه کند.

ــوزه حــل مشــکات  ــه در ح ــاخته ک ــات را س ــن روب ــی Chowbotics ای شــرکت کالیفرنیای
خدمات غذایی مانند پاکیزگــی و کارآمدی فعالیت می کند.

ایــن روبــات قــرار اســت در کافــی شــاپ هــا، رســتوران و هتــل هــا بــه کار گرفتــه شــود و قــادر 
خواهــد بــود ســاالدهای تــازه و ســالم را با توجه بــه درخواســت فرد تهیــه کنــد. جالب آنکــه روبات 

مذکــور میــزان دقیــق کالــری غــذای ســفارش شــده را تخمیــن مــی زنــد.
کافی اســت مشــتریان کاســه ســاالد را در ایــن روبات قــرار دهند و از روی صفحه نمایشــی لمســی 

دستگاه ســاالد دلخواه را انتخاب کنند.

طراحی روباتهایی با پوستی شبیه انسان

ــه آنهــا  ــوان ب ــات هایــی هســتند کــه مــی ت محققــان دانشــگاه آکســفورد در حــال طراحــی رب
پوســت مصنوعــی پوشــاند تــا ظاهری کاما شــبیه بــه انســان هــای معمولی پیــدا کنند. 

در حالــی کــه ربــات هــای امــروزی از نظــر نحــوه تکلــم و شــیوه نــگاه کــردن و تعامــل بــا انســان 
هــا روز بــه روز در حــال بهتــر شــدن هســتند، تــاش بــرای بهبــود ظاهر ســرد و ماشــینی آنهــا نیز 

بیشــتر و بیشــتر مــی شــود.
ــد از  ــرده ان ــا طراحــی ک ــات ه ــرای رب ــه ب ــد بافــت انســانی خاصــی ک پژوهشــگران مــی گوین
شــباهت فراوانــی بــا پوســت واقعــی بــدن انســان برخــوردار اســت و مــی توانــد در صورت کشــیده 

شــدن، خراشــیده شــدن و ایجــاد هرگونــه مشــکل دیگــر خــود را ترمیــم و اصــاح کنــد.
البتــه ایــن نــوع بافــت هــای مصنوعــی انســانی هنــوز در مراحــل اولیــه طراحــی بــوده و نســبتا 
گــران قیمــت هســتند، امــا مــی تــوان انتظــار داشــت در گــذر زمــان هزینــه تولیــد آنهــا کاهــش 
یابــد و در آینــده ای نــه چنــدان دور شــاهد تولیــد ربــات هایــی باشــیم کــه افــراد بــه علــت ظاهــر 

انســانی خــود تمایــل زیــادی بــه تعامــل بــا آنهــا داشــته باشــند.
ــاز مــی گــردد. در آن زمــان  ــه ســال ۲013 ب ــوع بافــت هــا ب ــداع ایــن ن تاریخچــه طراحــی و اب
محققــان بــرای اولیــن بــار موفــق بــه طراحــی بافــت قلــب انســان شــدند کــه از انعطــاف زیــادی 
برخــوردار بــود. قــرار اســت ایــن بافــت پوســتی بــر روی تعــدادی از ربــات هــای انســان نمــا مانند 

ــود.  ــش ش Kenshiro  و Eccerbot  آزمای

روباتها با ماهیچه و پوست بدن انسان پیوند می خورند

محققــان دانشــگاه آکســفورد پیــش بینــی مــی کننــد در آینــده نزدیــک روبــات هــا بــا ماهیچــه، 
مفاصــل و پوســت انســان پوشــش یابنــد. 

محققــان آکســفورد معتقدنــد در آینــده نزدیک مــی تــوان از روبــات هــای دارای ماهیچه و پوســت 
انســان بــرای بهبــود مجروحــان و افــراد ســالمند اســتفاده کرد.

آنهــا متعقدنــد روبــات هــای کنونــی از جملــه Eccerbot )ماشــینی پاســتیکی با اســتخوان ها، 
تاندون و پوســت انســان(  به پرورش بافت های واقعی بدن انســان درآینده کمک می کنند.

طــی دهــه گذشــته پیشــرفت هــای زیــادی در حــوزه تولیــد روبــات هــای شــبیه انســان ایجــاد 
شــده اســت تــا بــا شــیوه ای ایمــن تــر و طبیعــی تــر بــا انســان ارتبــاط برقــرار کننــد.

 هــدف از ســاخت ایــن روبــات هــا شــبیه ســازی واقعــی و دقیــق آناتومــی بــدن انســان  اســت. به 
گفتــه محققــان ســاخت روبــات هایــی شــبیه انســان  ســبب مــی شــود پیوندهــای بافتــی بهتری 

نســبت بــه  نمونــه هــای ســاخته شــده در آزمایشــگاه فراهــم کــرد.   

سری به دنیای روباتها

ساخت بزرگترین ذخیره ساز برق خورشیدی جهان در استرالیا
تــا پایــان امســال بزرگتریــن مزرعــه بــرق خورشــیدی جهــان 
در اســترالیا ســاخته مــی شــود. بدیــن ترتیــب تحولی بــزرگ در 

ایــن صنعــت ایجــاد خواهــد شــد. 
پایـگاه خبری سـاینس الرت در گزارشـی نوشـت: کار سـاخت و 
سـاز این مزرعـه خورشـیدی در جنـوب اسـترالیا بـه زودی آغاز 
مـی شـود. این مجموعـه عظیـم در نوع خـود در دنیـا بزرگترین 
محسـوب مـی شـود و ایـن تنهـا بـه دلیـل نصـب 3.4 میلیون 

صفحـه خورشـیدی و 1.1 میلیـون باتـری خواهـد بود.
ــروژه  ــن پ ــه، ای ــه ریزیهــای صــورت گرفت ــر اســاس برنام ب
ــود و در  ــی ش ــل م ــادی تکمی ــاری می ــال ج ــان س ــا پای ت

آن زمــان اســت کــه ایــن مزرعــه بــزرگ بــرق خورشــیدی 
ــزارع  ــی م ــازی تمام ــره س ــد و ذخی ــت تولی ــث ظرفی از حی
ــد  ــر چن ــد زد ه ــار خواه ــان را کن ــر جه ــابه در سراس مش
ــه و  ــان در گوش ــری همچن ــیدی دیگ ــرق خورش ــزارع ب م
ــر از  ــعت بزرگت ــث وس ــه از حی ــتند ک ــال هس ــا فع ــار دنی کن
ــی  ــوب م ــترالیا محس ــوب اس ــده  در جن ــاخته ش ــه س نمون

ــوند. ش
ظرفیــت نهایــی ایــن مجموعــه 330 مــگاوات خواهــد بــود کــه 
بــرای تأمیــن بــرق ده هــا هــزار خانــه کافــی بــه نظر می رســد.
ــه  ــن مزرع ــازنده ای ــوان س ــه عن ــرکت Lyon Group ب ش

بــرق خورشــیدی در گزارشــی اعــام کــرد کــه ایــن مجموعــه 
ظرفیت حداقــل 100 مگاوات بــرق خورشــیدی را دارد.

ایــن دســته از مــزارع بــرق خورشــید بــه عنــوان شــاخص تریــن 
پــروژه هــا در زمینــه توســعه انرژیهــای پایــدار و تجدیدپذیــر در 
نظــر گرفتــه مــی شــود کــه نمایشــی هیجــان انگیــز از آینــده 

هــم هســتند.
ــارد دالر  ــک میلی ــه ی ــا هزین ــید ب ــم خورش ــه عظی ــن مزرع ای

ــود. ــی ش ــاخته م س
ــه از راه  ــس از 1۸ دقیق ــا پ ــه تنه ــت ک ــب اینجاس ــه جال نکت
انــدازی ایــن مجموعــه، 330 مــگاوات بــرق تولیــد خواهد شــد.
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فناوریهــای نویــن

رکورد بازده صفحات خورشیدی 
شکسته شد

محققــان آلمانــی نســل جدیــدی از صفحــات خورشــیدی را ســاخته انــد کــه از حیــث تولیــد بــرق 
رکــوردی جدیــد برجــای گذاشــته اســت. 

در ایــن پــروژه جدیــد کــه بــا بهــره گیــری از پیشــرفته تریــن فناوریهــای موجــود در زمینــه تولیــد 
بــرق از انــرژی خورشــیدی ارایــه شــده، محققــان آلمانــی توانســته انــد نســل جدیــدی از صفحات 

خورشــیدی را ســاخته انــد کــه بــازده کاری آن ۲1.۹ درصــد اســت.
پربــازده تریــن صفحــات خورشــیدی کــه هــم اکنــون در مرحلــه تولیــد انبــوه قــرار دارد بــا بــازده 

1۹ درصــدی کار مــی کنند و حاال این رکورد هم شکســته شــده اســت.
ایــن نــوآوری در انســتیتو سیســتمهای انــرژی خورشــیدی فرانهوفــر آلمــان ارایــه شــده اســت. در 
ســاخت ایــن صفحات خورشــیدی از نــوع N با عملکرد باال اســتفاده شــده اســت. ســیلیکون به کار 

گرفتــه شــده در ایــن صفحــات از نــوع چند کریســتالی هســتند.
تحقیقــات نشــان مــی دهــد در مقایســه بــا ســیلیکنهای نــوع P، نــوع N در برابــر ناخالصــی هــا از 

جملــه آهــن کــه عملکــرد صفحــات خورشــیدی را مختــل مــی کنــد مقاومــت باالتــری دارند.
همچنیــن ســلولهای خورشــیدی کــه در صفحــات جدیــد ســاخته شــده اند ویژگــی ضد انعکاســی 
بــه مراتــب بهتــری دارنــد. محققــان آلمانــی آنهــا را بــه گونــه ای ســاخته انــد کــه تقریبــا ســیاه 

بــوده و هیــچ مــرز قابــل تشــخیصی میــان آنهــا دیــده نمــی شــود.
بــاال بــودن بــازده کاری صفحــات خورشــیدی مهمتریــن فاکتــور تعییــن کننــده در توســعه ایــن 

فنــاوری محســوب مــی شــود.
بــاال بــودن قیمــت ایــن صفحــات یکــی دیگــر از نکاتــی اســت کــه در عــدم بــه کارگیــری آن 
در مقیــاس کان تأثیرگــذار بــوده و دانشــمندان تــاش مــی کننــد نســل آتــی آنهــا را بــا قیمتــی 

ارزان تــر تولیــد و روانــه بــازار کننــد.

آهن ربا سرطان را ردیابی می کند
دانــه هــای ریــز آهــن ربــا کــه پوششــی شــکری دارنــد، بــه پزشــکان کمــک مــی کننــد تــا 

میــزان گســترش ســرطان را ردیابــی کننــد. 
هنگامیکــه آهــن رباهــای ریــز بــه بــدن بیمــار تزریــق شــوند، مــی تــوان بــا اســتفاده از یــک 
ــود  ــه محــل وج ــک ب ــاوی نزدی ــای لنف ــره ه ــاب(  گ ــبیه فلزی ــزی ش ــا )چی ــن رب ــه آه میل

ــرد. ــی ک ســرطان را ردیاب
گــره هــای لنفــاوی نوعــی سیســتم لنفــاوی تشــکیل مــی دهنــد کــه مایعــات را از بافــت تمام 
بــدن خــارج کــرده و بــه جریــان خــون وارد مــی کننــد. اگــر ســلول هــای ســرطانی وارد ایــن 

سیســتم شــوند،   بیمــاری بــه ســرعت در بخــش هــای دیگــر بــدن گســترده مــی شــود.
 روش ســنتی شناســایی گــره لنفــاوی، تزریــق  مــاده رادیواکتیــو بــه حوزه ای اســت کــه تومور 

در آن وجود داشــته اســت.
 امــا فنــاوری جدیــد بــه جــای رادیواکتیــو از دانــه هــای ریــز آهــن ربــا اســتفاده مــی کنــد کــه 
انــدازه آنهــا یــک صــدم گلبــول هــای قرمــز اســت. دانــه هــای آهنربایــی از دی اکســید آهــن 

ســاخته شــده انــد تــا نوعــی میــدان مغناطیســی ایجــاد کنند.
ســپس بــا شــکر پوشــانده مــی شــوند تــا بــه بافــت هــای بــدن آســیبی نرســانند. در ادامــه، ۲0 
دقیقــه پــس از تزریــق ایــن دانــه هــا در اطــراف محــل تومــور، آنهــا بــه ســمت سیســتم های 
لنفــاوی حرکــت مــی کنند. جــراح یــک میلــه حســاس بــه نــام Sentimag را بــاالی محل 

رشــد تومــور نگــه مــی دارد.
ــه ســرطان نشــان داد اســتفاده  ــا ب ــا حضــور 1۶0 زن مبت ــا ب تحقیقــی در دانشــگاه کالیفرنی
ــو اســت. دانشــگاه بیمارســتان ســاوث منچســتر  ــر از روش رادیواکتی ــا موثرت ــه ه ــن دان از ای

ــد. ــه صــورت آزمایشــی اجــرا مــی کن ــاوری را در انگلیــس ب ــن فن انگلیــس  ای

ــای  ــلول ه ــیله س ــه وس ــد ب ــده ان ــق ش ــان موف محقق
بنیــادی غــده تیمــوس مصنوعــی بســازند کــه عوامــل 
ــن  ــان را از بی ــدن انس ــرطانی در ب ــای س ــد توموره رش

ــرد.  مــی ب
تیمــوس یــک عضــو کوچــک در قســمت باالی قفســه 
سینه، پشت اســتخوان سینه، در فضای قفســه سینه و در 
بین ریه ها اســت که ســلول های لنفوســیت T را پرورش 

می دهد.
ایــن نــوع ســلول هــا نقــش مهمــی در سیســتم ایمنــی 
بــدن دارنــد. لنفوســیت هــای T در دوران کودکــی 
و نــوزادی مقاومــت بــدن در برابــر بیمــاری هــای 
ــا گــذر عمــر و در  عفونــی را افزایــش مــی دهــد. امــا ب
دوران بزرگســالی از تجمــع ســلول هــای T کاســته مــی 
شــود و در افــراد مســن غــده تیمــوس بــه ســختی قابل 

ــخیص است. تش

ــد  ــان دانشــگاه UCLA موفــق شــده ان ــون محقق اکن
ــل  ــه عوام ــازند ک ــی بس ــوس مصنوع ــده تیم ــک غ ی
ــد.  ــی کن ــف م ــرطانی را متوق ــای س ــلول ه ــد س رش
دانشــمندان در مرکــز تحقیقــات ســلول هــای بنیــادی 
ــی  ــن گام ــد ای Eli and Edythe Board  معتقدن
ــه حســاب  مهــم در تحقیقــات ســلول هــای بنیــادی ب
مــی آیــد و مســیر را بــرای درمــان ســرطان فراهــم مــی 

ــد. کن
جالــب آنکــه غــده تیمــوس مصنوعــی برخــاف نمونــه 
طبیعی در طول عمر فرد زنده می ماند و سلول های سالم 

تولید می کند.
ــق  ــن تحقی ــان ای ــی از مولف ــروک یک ــی ک ــر گی دکت
ــوان  ــی ت ــوس را م ــی تیم ــده مصنوع ــد: غ ــی گوی م
ــای  ــلول ه ــه س ــرد ک ــی ک ــور مهندس ــج ط ــه تدری ب

ــرد. ــن بب ــد و از بی ــری کن ــدف گی ــرطانی را ه س

غده تیموس مصنوعی برای از بین بردن سلول های سرطانی ساخته شد

http://mehrnews.com


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

معـاون وزیـر ارتباطـات از کاهـش ۲0درصدی تعرفـه پهنای 
بانـد ارتباطـات داخـل کشـور بـرای افزایـش ترافیـک داخلی 
در شـبکه ملـی اطاعـات طبـق مصوبـه کمیسـیون تنظیـم 

مقـررات ارتباطـات خبـر داد. 
محمدجـواد آذری جهرمی گفـت: این مصوبه در جلسـه عصر 
روز گذشـته کمیسـیون تنظیـم مقـررات ارتباطـات و پیـرو 
پیشـنهاد شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت و توافـق بـا شـرکت 

مخابـرات ایـران نهایی شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت توضیـح داد: پـس 
از افتتـاح فـاز دوم شـبکه ملـی ارتباطـات و بـا هدف توسـعه 
محتـوای داخل کشـور بـرای ارائه سـرویس در بسـتر شـبکه 
ملی ارتباطات پیشـنهاد کاهش تعرفه ترنسمیشـن زیرسـاخت 
بـا توافـق بـا شـرکت مخابـرات ایـران بـه سـازمان تنظیـم 
مقـررات ارتباطـات ارائـه شـد  و بعـد از جلسـات متعـدد روز 
گذشـته کمیسـیون تنظیـم مقـررات تصمیـم گرفـت بـرای 
کاهـش هزینـه تمام شـده محتـوای داخلـی در کشـور تعرفه 
سـرویس انتقـال را برای سـرویس دهندگان ایـن خدمات ۲0 

درصـد کاهـش دهد.
معـاون وزیـر ارتباطـات اضافـه کـرد: بر مبنـای ایـن مصوبه 
هزینـه تمـام شـده خریـد پهنـای بانـد بـرای اپراتورهـای 
اینترنتـی و موبایـل کـه ترافیـک داخلـی را ارائـه مـی دهنـد، 
کاهـش پیـدا مـی کنـد. در واقـع مـا قصـد داریـم بـا کاهش 
تدریجـی نـرخ پهنـای بانـد داخلـی سـرویس هـای داخلـی 

ارتباطـات بـه سـمتی برونـد کـه اپراتورهـا دیگـر از میـزان 
ترافیـک هزینـه ای از مشـترک دریافـت نکنند و تنهـا هزینه 
هـای مشـترک در قبـال سـرویس و حق اشـتراک آن باشـد.

جهرمـی، رشـد اقتصـادی متناسـب بـا محتـوای بومـی را 
از جملـه دالیـل اجـرای ایـن مصوبه عنـوان کـرد و گفت: 
ایـن مصوبه اثـرات خوبـی بـرای اپراتورهـای ارائـه دهنده 
خدمـات در بسـتر شـبکه ملـی اطاعـات دارد و در نهایـت 
ایـن خدمـات بـا قیمـت مناسـب بـه مصـرف کننـده نهایی 

رسـد. می 
وی گفـت: مـا همچنان در حـال مانیتور توسـعه بازار هسـتیم 
و بـا مدیریـت سـازمان تنظیـم مقـررات و توافـق بـا شـرکت 
مخابـرت ایـران کاهـش مجـدد تعرفه پهنـای بانـد ارتباطات 

داخلـی را در حـال بررسـی داریم.

وی خاطرنشـان کـرد: ایـن کاهـش قیمـت بـرای توسـعه 
بـه  داخلـی  ترافیـک  توسـعه  و  داخلـی  هـای  سـرویس 

دهـد. مـی  عمـل  آزادی  ارتباطـی  اپراتورهـای 
جهرمـی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن مصوبـه تکمیـل کننـده 
مصوبـه ۲3۷ کمیسـیون تنظیـم مقـررات ارتباطـات اسـت 
کـه بـر مبنـای آن دیگـر میـزان ترافیک بـر اسـاس ظرفیت 
محاسـبه نمی شـود و بـر اسـاس مصرف محاسـبه می شـود 
بـه همیـن ترتیـب واحـد محاسـبه تعرفـه در ایـن مصوبـه بر 

اسـاس مگابیـت شـده اسـت.
وی گفـت: بـرای مثـال مصرف پهنـای بانـد تا صـد مگابیت 
حـدود ۲۷ هـزار تومان محاسـبه می شـد که اگـر این مصرف 
بـه صـد گیگابیت برسـد قیمـت آن 10 هـزار تومان محاسـبه 
مـی شـد کـه بـر اسـاس مصوبـه روز گذشـته از هر پایـه این 

مصـرف، ۲0 درصـد کاهـش قیمت محاسـبه می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه از اول مـرداد مـاه تـا اول بهمـن ماه 
و در یـک بـازه شـش ماهـه، شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت 
توسـعه بـازار را مانیتـور و محاسـبه کـرده اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: ایـن پیشـنهاد ۲0 درصـدی بـرای کاهـش پهنـای باند 
انتقـال داخلـی طبق برآوردهـای هزینه ای در این بـازه زمانی 

صـورت گرفته اسـت.
بـه گفتـه جهرمـی، مصوبه جدیـد کمیسـیون تنظیـم مقررات 
بـرای کاهـش ۲0 درصـدی تعرفـه پهنـای بانـد ارتباطـات 

داخلـی از اول فروردیـن سـال ۹۶ قابـل اجراسـت.

تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی 2۰ درصد ارزان شد

ــه کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات  مصوب
در تعییــن تعرفــه ترجیحــی ترافیــک ارتباطــات 
داخلــی نســبت بــه ارتباطــات بیــن الملــل 
ــرای  ــرای اج ــت را ب ــای اینترن ــف اپراتوره تکلی

ــرد.  ــخص ک ــت مش ــرخ اینتران ن
کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات طی یک 
ســال گذشــته بــا ســه مصوبــه تعرفــه اســتفاده از 
ــی اطاعــات را  خدمــات ارتباطــی در شــبکه مل

محاســبه و تعییــن کــرد.
ایــن کمیســیون در خــرداد مــاه امســال مصوبــه 
شــماره ۲3۷ در آذر مــاه مصوبــه ۲4۸ و در بهمــن 
ــرخ  ــن ن ــدف تعیی ــا ه ــه ۲51 را ب ــاه مصوب م
ــی  ــبکه مل ــی در ش ــوای داخل ــتفاده از محت اس
اطاعــات بــه تصویــب رســاند. بــر ایــن اســاس 
بــا سررســید مهلــت مدنظــر رگوالتــوری بــرای 

اجــرای ایــن مصوبــات، اپراتورهــای ارتباطــی ملــزم بــه تفکیک 
ترافیــک اینترنــت از اینترانــت و اعمــال آن بــه صــورت شــفاف 

ــد. ــران شــده ان ــرای کارب ب
ــه  ــن جلس ــات در آخری ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی کمیس
ــه  ــق مصوب ــرد. طب ــاح ک ــه ۲4۸ را اص ــاد مصوب ــود مف خ
ــه  ــه ب ــا توج ــات ب ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی ۲4۸ کمیس
ــات  ــق الزام ــتای تحق ــده در راس ــاد ش ــای ایج ــی ه آمادگ
مصــوب شــبکه ملــی اطاعــات موضــوع تفکیــک ترافیــک 
داخــل از خــارج را در راســتای تغییــر ســرعت و تعرفــه بــرای 
ــه  ــن مصوب ــود. در ای ــرده ب ــوب ک ــی و مص ــران بررس کارب
ــا  ــه دهنــده خدمــات اینترنــت ت ــه تمامــی اپراتورهــای ارائ ب
ــک  ــکان تفکی ــه ام ــود ک ــده ب ــت داده ش ــاه مهل 30 دی م
ــه  ــرای هم ــوی ب ــه نح ــل را ب ــن المل ــل و بی ــک داخ ترافی

ــه  ــه و ســرعت دسترســی ب ــد کــه تعرف ــران ایجــاد کنن کارب
ــد. ــاوت باش ــرویس متف ــن س ای

هــم اکنــون کمیســیون تنظیــم مقــررات در جدیدتریــن مصوبه 
ــرای  ــدی را ب ــرایط جدی ــل و ش ــی را تکمی ــه قبل ــود، مصوب خ
ــی   ــات داخل ــک اطاع ــرای ترافی ــی ب ــه ترجیح ــال تعرف اعم
ــقف  ــه س ــن مصوب ــا ای ــق ب ــرد. مطاب ــب ک ــی و تصوی بررس
ــه  ــه تعرف ــقف مصوب ــد س ــی 50 درص ــات داخل ــه ارتباط تعرف
ــد در  ــاوت بای ــن تف ــده و ای ــف ش ــل تعری ــن المل ــات بی ارتباط
ــر و بســته هــای  ــداری شــده از ســوی کارب حجــم هــای خری
ــه صــورت تفکیــک  ــه صراحــت و ب ــت ب ــف شــده اینترن تعری

ــود. ــت ش ــده، رعای ش
ــاخت  ــات زیرس ــرکت ارتباط ــه ش ــن مصوب ــن در ای همچنی
موظــف شــده تــا یــک مــاه آینــده شــرایطی را فراهــم کنــد که 
بــا ایجاد »الیه ملــی ترانزیــت IP«، ترافیک ارتباطــات داخلی به 

ــا  ــل ب ــن المل ــک بی صــورت مجــزا از ترافی
ــه  ــک دهــم تعرف ــر ی ــادل حداکث ــه مع تعرف
اینترنــت در اختیــار اپراتورهــای ارائــه دهنــده 

ــرد. ایــن خدمــات قــرار گی
همچنیــن کمیســیون تنظیــم مقــررات 
ارتباطــات در جهــت توســعه تولیــد محتــوای 
داخــل در شــبکه ملــی اطاعــات کــف 
ــه  ــران را ب ــل ای ــن المل ــک بی ــه ترافی تعرف
میــزان ۶0 درصــد ســقف تعرفــه مصــوب و 
ــه میــزان  کــف تعرفــه ترافیــک داخلــی را ب
10 درصــد ســقف تعرفــه قبلــی تعییــن کرد.

ایــن کمیســیون در جلســه شــماره ۲53 خود 
ــات  ــه خدم ــه ۲3۷ در خصــوص تعرف مصوب
ــق  ــت پرســرعت را اصــاح کــرد. طب اینترن
ایــن مصوبــه محاســبه حجــم اینترنــت 
کاربــران بــر اســاس مجمــوع ترافیــک ارســال و دریافــت تعیین 

ــد. ش
پیــش از ایــن در مصوبــه ۲3۷ تعرفــه هــای تعییــن شــده بــرای 
حجــم ترافیــک دریافتــی بــود و کــف همــه مبالــغ تعرفــه هــا 
ــه  ــود ک ــده ب ــن ش ــه تعیی ــقف تعرف ــزان ۶0 درصــد س ــه می ب
ــای  ــت ه ــه سیاس ــه ب ــا توج ــررات ب ــم مق ــیون تنظی کمیس
حاکــم بــر شــبکه ملــی اطاعــات ایــن دو بنــد از مصوبــه ۲3۷ 

ــرد. ــاح ک را اص
ــای ارتباطــی موظــف  ــات اپراتوره ــر ارتباط ــام وزی ــق اع طب
شــدند از 15 اســفند مــاه امــکان تفکیــک ترافیــک ارتباطــات 
ــد  ــم کنن ــان فراه ــرای کاربرانش ــل را ب ــن المل ــی از بی داخل
تاکنــون در زمینــه اجــرای ایــن مصوبــه اطــاع رســانی صورت 

ــه اســت. نگرفت

نرخ های جدید اینترنت داخلی اعالم شد 
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۱۳۰هزار شغل در حوزه فناوری 
اطالعات در سال۹۶ ایجاد می شود

وزیــر ارتباطــات همزمــان بــا نامگــذاری ســال ۹۶ بــه نــام ســال اقتصادمقاومتــی تولیــد و 
اشــتغال، از برنامــه ریــزی بــرای ایجــاد 130 هــزار شــغل در حــوزه فنــاوری اطاعــات در 

ســال جدیــد خبــر داد. 
ــه  ــا هم ــه ب ــتیم ک ــت: ســال ۹5 را در شــرایطی پشــت ســر گذاش ــود واعظــی گف محم
ــه  ــد اقتصــادی کشــور ب ــتیم؛  رش ــته داش ــای گذش ــال ه ــه در س ــی ک ــت های محدودی
مراتــب بهتــر از گذشــته بــود؛ رشــد صنعــت، خدمــات و همچنیــن  محصوالت کشــاورزی 
قابــل توجــه بــود و امیدوارم کــه انشــاءاهلل  در ســال جدیــد  بتوانیــم در دو موضــوع  اولویت 
ــردم،  ــت م ــود معیش ــم بهب ــان و دوم ه ــز و جوان ــردم عزی ــتغال م ــت، اول اش دار دول

دســتاوردهای بیشــتری داشــته باشــیم.
ــه گام هــای اساســی  ــن زمین ــد در ای ــه بتوان ــن اســت ک ــت ای ــه داد: هــدف دول وی ادام
بــردارد. بــا توجــه بــه شــرایطی کــه در اقتصــاد کشــور بــه وجــود آمــده و بــا سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی کــه همــواره درســال هــای آتــی هــم مــورد توجــه ویــژه ایــن نظــام و 
دولــت اســت،  باقیمانــده مشــکات اقتصــادی حــل خواهــد شــد. خوشــحالیم از اینکــه در 

ســال ۹5،  توانســتیم فــاز اول و دوم شــبکه ملــی اطاعــات را  بهــره بــرداری کنیــم.
بــه گفتــه وی ، پــروژه هــای مختلــف درحــوزه ICT بــه پایــان رســیده اســت. در راســتای 
ــم در 3.5 ســال  ــدا کردی گســترش زیرســاخت هــای شــبکه ارتباطــی کشــور توفیــق پی

گذشــته، در بحــث انتقــال و پهنــای بانــد، شــبکه کشــور را، ده برابــر توســعه دهیــم .
واعظــی اضافــه کــرد: خوشــحالیم از اینکــه توجــه ویــژه ای بــه مناطــق محــروم ، مناطــق 
مــرزی و روســتاهای کشــور در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات شــده اســت و عاوه 
ــه بیــش از ۲5 هــزار روســتای کشــور،  ــم، ب براینکــه تلفــن روســتایی را کامــل کــرده ای
ــت،  ۹0  ــن دول ــان ای ــا پای ــه ت ــن اســت ک ــر ای ــا ب ــاش م ــم و ت ــذار کردی ــت واگ اینترن
درصــد روســتاهای بــاالی ۲0 خانــوار بــه اینترنــت پــر ســرعت، تجهیــز شــوند و بتوانند از 
خدماتــی کــه در ایــن حــوزه وجــود دارد؛ از نظــر علمــی ، ســامت ، بازرگانــی و کشــاورزی 

اســتفاده کننــد.
وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد: همچنیــن بــا توجــه بــه افزایــش نیــاز مــردم بــه اســتفاده 
ــم و در  ــه کاهــش دادی ــد مرحل ــت را در چن ــه اینترن ــای آن، تعرف ــه ه ــت و هزین از اینترن
ــش  ــت کاه ــدای دول ــه ابت ــبت ب ــد نس ــدود 50 درص ــه ح ــت ، تعرف ــت ثاب ــوزه اینترن ح
یافتــه اســت و امیدواریــم بــا سیاســتی کــه درپیــش داریــم در آینــده  بــاز هــم ایــن تعرفــه 
کاهــش  یابــد، بــرای اولیــن بــار هنگامــی کــه مــردم عزیــز مــا از پهنــای بانــد داخــل ، از 
خدمــات بومــی و محتــوای داخلــی اســتفاده مــی کننــد، عــاوه برتخفیــف هــای گذشــته  
50 درصــد دیگــر ، تخفیــف در نظــر گرفتــه شــده تــا بتوانیــم در آینــده ســرویس و خدمات 

بهتــری را بــه مــردم واگــذار کنیــم.
ــب و  ــات کس ــی اطاع ــبکه مل ــتر ش ــتیم در بس ــق داش ــال ۹5 توفی ــت: در س وی گف
کارهــای الکترونیکــی و دانــش محــور را ایجــاد کنیــم  و خوشــحالیم کــه جوانــان و فــارغ 
التحصیــان مــا در بخــش هــا  و صنــف هــای مختلــف، تلفیقــی از شــغل هــا و کســب و 

کارهــای ســنتی را بــا الکترونیکــی، بــه مــردم ارایــه مــی کننــد.
واعظــی افــزود: در ســال ۹5 ، 100 هــزار شــغل در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
ــوزه،  ــن ح ــش در ای ــا 30 درصــد افزای ــال ۹۶،  ب ــه در س ــم ک ــد و امیدواری ــود آم ــه وج ب

بتوانیــم 130 هــزار شــغل، بــه وجــود بیاوریــم.

نسل سوم موبایل تا پایان دولت 
سراسری می شود

 
 وزیــر ارتباطــات از سراســری شــدن نســل ســوم موبایــل تــا پایــان دولــت، اجرایــی شــدن مصوبــه 

تفکیــک ترافیــک اینترنــت از اینترانــت و تصمیــم اتخــاذ شــده بــرای بــازی »کلــش« خبــر داد. 
محمــود واعظــی از اتمــام پوشــش نســل ســوم تلفــن همــراه تــا پایــان دولــت در تمامــی شــهرهای 
کشــور خبــر داد و گفــت: بیــش از ۷50 شــهر نیــز تــا پایــان دولــت یازدهــم بــه نســل چهــارم تلفــن 

همــراه مجهــز مــی شــوند.
وی بـا اشـاره بـه ارائـه جایزه کیفیـت به شـرکت های حـوزه فنـاوری اطاعـات و ارتباطات گفـت: آن 
دسـته از شـرکت هایـی که  کیفـت باالتـری دارند در ایـن رویداد شـناخته شـده و تعامل و نـوع نگاه ما 
نسـبت بـه آنها متفـاوت خواهد بود. از سـوی دیگـر ارزیابـی های صـورت گرفته در خصـوص عملکرد 

ایـن شـرکت هـا باعث بـاال رفتن نـگاه مثبت مـردم بـه این شـرکت ها خواهد شـد.
واعظـی بـا بیان اینکـه به هیچ عنـوان رقیبی برای شـرکت های خصوصـی این بخش نیسـتیم، اضافه 
کـرد: مـا در وزارت ارتباطات سـعی کرده ایـم فعالیت انحصاری را شکسـته و نگاه نظارتـی و حمایتی به 
صورت یکسـان به تمامی شـرکت ها داشـته باشـیم و بسـتری فراهم کنیم تا عاوه بر گسـترش کیفی 

خدمات ICT، شـاهد گسـترش کمی فناوری ارتباطات و اطاعات در کشـور باشـیم.
واعظــی بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفته طــی یک ســال گذشــته در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات گفــت: هزینــه خدمــات ایــن حــوزه را در چنــد مرحلــه کاهــش داده ایــم و طبــق دســتور دو 
روز قبــل کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات هزینــه پهنــای بانــد بــرای شــبکه انتقــال در داخــل 

کشــور را ۲0 درصــد کاهــش دادیــم.

اپراتورهای ارتباطی دیگر دلهره ای برای اتمام پهنای باند نخواهند داشت
ــی اطاعــات  ــرای اســتفاده از شــبکه مل ــه هــا ب ــا هــدف کاهــش هزین وی گفــت: ایــن موضــوع ب
ایجــاد شــده اســت تــا اپراتورهــای ارائــه دهنــده خدمــات بــه جــای فــروش حجــم اینترنــت نســبت 
بــه فــروش ســرویس و خدمــت اقــدام کننــد و دلهــره ای بــرای اتمــام پهنــای بانــد نداشــته باشــند.

وزیــر ارتباطــات در مــورد اجــرای مصوبــه تفکیــک قیمــت ترافیــک اســتفاده از ســایت هــای داخلــی 
نســبت بــه اینترنــت بیــن الملــل نیــز گفــت: هــم اکنــون شــاهد هســتیم کــه شــرکت هــا یکــی پس 
از دیگــری ایــن مصوبــه را اجرایــی کــرده انــد و روی ســایت ایــن شــرکت ها نحــوه محاســبه ترافیک 

اینترنــت از اینترانــت و ســایت هــای پربازدیــد اعــام شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن مصوبــه باید بــدون تردیــد توســط تمامــی ارائــه دهنــدگان اینترنــت اجرا 
شــود، خاطرنشــان کــرد: حتــی شــرکت هایــی کــه ایــن تعرفــه را روی بســته هــای اینترنتــی اعمــال 

کــرده انــد بیــش از 50 درصــد کاهــش قیمــت داده انــد.
ــه اپراتورهــای موبایــل نیــز تعمیــم داده شــده و در بســته اینترنتــی  واعظــی گفــت: ایــن موضــوع ب
اپراتورهــای موبایــل نیــز دیــده می شــود و اگــر مشــترکی در ایــن زمینــه نارضایتــی دارد مــی تواند آن 

را بــه ســامانه 1۹5 شــکایات وزارت ارتباطــات اعــام کنــد.
وزیـر ارتباطـات در خصـوص اضافه شـدن هزینـه آپلود بـه اینترنت اظهـار کرد: در گذشـته بـا توجه به 
اینکـه ۹۹ درصد اسـتفاده کاربران مربـوط به دانلود می شـد، برای آپلود هزینـه ای وجود نـدارد اما اکنون 

بـا توجه بـه افزایش اسـتفاده از این بخـش قاعدتا الزم اسـت هزینه هـای آن نیز پرداخت شـود.
واعظــی، اظهــار کــرد: زمانــی هیــچ اســتفاده ای از آپلــود نمــی  شــد امــا اکنــون میــزان اســتفاده از ایــن 
خدمــت بیشــتر شــده و بــا توجــه بــه اینکــه آپلــود فایل هــا هــم بــرای شــرکت های مختلــف هزینــه 

بــه دنبــال دارد، طبیعــی اســت ایــن هزینــه دریافــت شــود.
وی ادامــه داد: بــه عبــارت دیگــر ایــن گونــه نبــوده کــه پیــش از ایــن آپلــود فایل هــا رایــگان باشــد 

بلکــه اســتفاده  چندانــی از ایــن خدمــت چنــدان صــورت نمی گرفــت.

تصمیمی برای محدودیت در بازی کلش گرفته نشده است
واعظــی در مــورد اینکــه جایگزیــن ایرانــی بــرای نــرم افــزاز فیلتــر شــده »ویــز« وجــود نــدارد توضیح 
داد: ایــن نــرم افــزار جایگزیــن بســیاری در ایــران دارد کــه الزامــا ایرانــی نیســتند و کســانی کــه از ایــن 

نــرم افــزار تاکنــون اســتفاده مــی کــرده انــد مــی تواننــد از نــرم افزارهــای مشــابه اســتفاده کننــد.
وی تاکیــد کــرد: موضــوع فیلتراپلیکیشــن مســیریاب »ویــز« در قوه قضائیه بررســی شــده و اســتدالل 
نیــز ایــن بــود کــه ایجــاد کننــده ایــن نــرم افــزار کشــور مناســبی نبــوده اســت کــه از مــا نیــز ایــن 

موضــوع درســت اســت و مــا بافاصلــه حکــم قاضــی را اجــرا کردیــم.
بــه گفتــه وزیــر ارتباطــات فیلتــر ایــن نــرم افزار بــه هیــچ کســب و کاری لطمــه نمــی زنــد و جایگزین 

خارجی مناســب بــرای آن وجــود دارد.
وی در مـورد اعـام تصمیـم محـدود کردن دسترسـی بـه بازی کلـش آف کلنز از سـوی دبیر شـورای 
عالـی فضـای مجـازی تاکیـد کـرد: در زمینـه محدود کـردن دسترسـی کاربـران بـه این بـازی چیزی 
نشـنیده ام و در جلسـه ای که در این خصوص برگزار شـد دوسـتان پیشـنهادات متعددی را داشته اند اما 

هیـچ یـک از آنها تصویب نشـد و هـم اکنون این بـازی در دسـترس قـرار دارد.
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ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــات گف ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط  وزی
فضــای انتخاباتــی موجود در کشــور، فاز ســوم و تکمیلــی پروژه 
ــی  ــدازی م ــات راه ان ــد از انتخاب ــات را بع ــی اطاع ــبکه مل ش

ــم.  کنی
محمــود واعظــی در دیــدار نــوروزی بــا فعــاالن بخــش 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات کشــور برنامــه هــای ســال ۹۶ 

ــرد. ــریح ک ــوزه را تش ــن ح در ای
ــه ایجــاد رشــد اقتصــادی در تمامــی شــاخص  ــا اشــاره ب وی ب
هــای کشــور در ســال ۹5 اظهــار داشــت: بیــش از ۷00 هــزار 
شــغل در ســال ۹5 ایجــاد شــده اســت کــه بیــش از ۶30 هــزار 
شــغل از ایــن تعــداد، شــغل خالــص بــوده اســت و ایــن رقــم در 

کشــور بــی ســابقه ارزیابــی مــی شــود.
ــزار  ــش از 100 ه ــال ۹5، بی ــه در س ــه اینک ــاره ب واعظــی بااش
ــد  ــاد ش ــات ایج ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــوزه فن ــغل در ح ش
ــاد  ــدی ایج ــش 30 درص ــا افزای ــم ب ــا داری ــال بن ــت: امس گف
اشــتغال در ایــن بخــش، 130 هــزار شــغل بــرای حــوزه فناوری 

ــم. ــات و ارتباطــات ایجــاد کنی اطاع
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــات ب ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
بهتریــن گزینــه بــرای ریاســت جمهــوری دوره آینــده شــخص 
آقــای روحانــی اســت کــه مــی توانــد بمانــد و وعــده هــای خود 
را در خصــوص اشــتغال و رشــد اقتصــادی نهایــی کنــد در مورد 
ــرای تحقــق شــعار »اقتصــاد  برنامــه هــای وزارت ارتباطــات ب

ــا  ــی ب ــکاری نزدیک ــت: هم ــتغال« گف ــد و اش ــی، تولی مقاومت
وزارت کار بــرای تحقــق ایــن شــعار آغــاز کردیــم کــه طرحــی، 
تحــت عنــوان »طــرح تکاپــو« بــرای مهــارت آمــوزی نیــروی 

انســانی ایــن حــوزه تعریــف شــده اســت.

تمــام شــهرهای کشــور مجهــز بــه نســل ســوم 
موبایــل مــی شــوند

وزیــر ارتباطــات از توســعه نســل هــای ســوم و چهــارم موبایــل 
در کشــور در ســال ۹۶ خبــر داد و گفــت: بنــا داریــم در ۶ ماهــه 
اول امســال، تمــام شــهرهای کشــور را مجهــز بــه نســل ســوم 
شــبکه تلفــن همــراه کنیــم. همچنیــن قصــد داریــم ۷50 الــی 

۸00 شــهر را بــه نســل چهــارم موبایــل مجهــز کنیــم.
وی همچنیــن از برنامــه هــا بــرای افزایــش تولیــد اپلیکیشــن و 
برنامــه هــای  نــرم افــزاری و خدمــات ارتباطــی در کشــور خبــر 

داد و گفــت: مقدمــات ایــن برنامــه فراهــم شــده اســت.
واعظــی بــا تأکیــد بــر اینکــه راه انــدازی دولــت الکترونیــک 
ــش  ــی و بخ ــای ارتباط ــرای اپراتوره ــی را ب ــت خوب فرص
ــود را  ــات خ ــد خدم ــا بتوان ــی آورد ت ــم م ــی فراه خصوص
ــد  ــال قص ــن ح ــت: در همی ــد گف ــه دهن ــر ارائ ــن دفت در ای
داریــم، موانــع کســب و کارهــای اینترنتــی را برطــرف کنیــم 
ــه  ــتی ب ــی آش ــنتی و اینترنت ــای س ــب و کاره ــان کس و می

ــم. ــود آوری وج

130 میلیــارد تومــان تســهیالت بــه بخــش دانش 
ــی دهیم ــان م بنی

ــارغ التحصیــان  ــرای ف ــر ایجــاد اشــتغال ب ــر ارتباطــات ب وزی
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــات تاکی ــاوری اطاع ــات و فن ــوزه ارتباط ح
بالــغ بــر 1۶ درصــد فــارغ التحصیــان کشــور مربــوط بــه ایــن 
حــوزه هســتند و ۶ رشــته مرتبــط بــه حــوزه فنــاوری اطاعــات 
ــارغ التحصیــان  ــن ف ــرای ای ــد ب و ارتباطــات کاســت کــه بای

اشــتغال ایجــاد کنیــم.
واعظــی بــا تأکیــد بــر حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان 
گفــت: بــرای ســال ۹۶، رقمــی حــدود 130 میلیــارد تومــان بــه 
عنــوان وام وجــوه اداره شــده بــرای شــرکت های دانــش بنیان و 

بخــش خصوصــی ایــن حــوزه کنــار گذاشــته ایــم.

فـاز تکمیلی شـبکه ملی اطالعـات بعـد از انتخابات 
راه انـدازی می شـود

وزیــر ارتباطــات درخصــوص برنامــه مدنظــر بــرای تکمیــل 
شــبکه ملــی اطاعــات گفــت: بیــش از ایــن قــرار بــود فــاز 
تکمیلــی شــبکه اطاعــات در اردیبهشــت مــاه و همزمــان بــا 
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــدازی شــود ام ــی ارتباطــات، راه ان روز جهان
تعطیــات و فضــای انتخاباتــی موجــود در کشــور، بنــا را بــر 
آن گذاشــتیم کــه فــاز ســوم ایــن پــروژه کــه فــاز تکمیلــی 
ــدازی  ــات راه ان ــی اطاعــات اســت بعــد از انتخاب شــبکه مل

شــود.
وی در خصــوص ارزیابــی ارتباطــات نــوروزی گفــت: تــا امــروز 
عصر نتیجــه ارزیابــی را از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 

دریافــت مــی کنــد.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات افــزود: براســاس تمــاس 
ــا کشــیک هــای  ــن ســازمان و ب ــا ای ــه ب هــای صــورت گرفت
ــه  ــات ب ــت ارتباط ــت وضعی ــلم اس ــه مس ــه ک ــوروزی آنچ ن
ــوده و مــا رضایــت  ــر ب ــه ســالهای قبــل بهت مراتــب نســبت ب

ــتیم. ــوروز داش ــام ن ــات در ای ــه خدم ــبی از ارائ نس
وی در مــورد اختــال ایجــاد شــده در برقــراری دیتــای 
مشــترکان در ســاعات اولیــه تحویــل ســال تاکیــد کــرد: آنچــه 
ــه  ــوط ب ــوده و مرب ــات ب ــی اطاع ــبکه مل ــتر ش ــه در بس ک
ارتباطــات داخلــی مــی شــود، مشــکلی نداشــته و اگــر مشــکلی 
بــوده مربــوط بــه اینترنــت بین الملــل در ســاعت  اولیــه تحویل 

ــوده اســت. ــال ب س
ــه در  ــت ک ــن اس ــا ای ــه م ــی توج ــرد: تمام ــد ک ــی تأکی واعظ
ــد و  ــتفاده کنن ــی اس ــات داخل ــردم از ارتباط ــد م ــال جدی س
کیفیــت ارتبــاط هــا بــرای آنهــا بیــش از گذشــته افزایــش یابــد.

راه اندازی فاز تکمیلی شبکه ملی اطالعات به بعد انتخابات موکول شد

8 شهر کشور به فیبرنوری مجهز می شوند
 وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات گفــت: ۸ شــهر کشــور بــه زودی بــا همــکاری شــرکتهای داخلــی و 

خارجــی بــه فیبــر نــوری مجهــز مــی شــود. 
محمــود واعظــی امــروز در دومیــن همایــش سیســتم هــای نویــن مخابــرای بــی ســیم در دانشــگاه صنعتــی 
شــریف بــا اشــاره بــه یــک اپراتــور ایرانــی کــه قــرار بــود برخــی شــهرهای کشــور را بــه فیبرنــوری مجهــز 
کنــد و نتوانســت گفــت: ایــن اپراتــور با همــکاری یــک شــرکت خارجــی اقــدام هــای الزم را بــرای تجهیز  ۸ 

کان شــهر بــه فیبــر نــوری آغــاز مــی کنــد.
وی اظهــار داشــت: اپراتــور ایرانــی در بــرآورد هزینــه هــای کار دچــار اشــتباه شــده بــود و همیــن امــر موجــب 

تاخیــر در اجــرای پــروژه شــد.
ــه  ــروژه ب ــا یــک شــرکت خارجــی داشــتیم، پ ــا مذاکراتــی کــه ب ــر ارتباطــات گفــت: در حــال حاضــر ب وزی
میــزان ۹0 درصــد پیشــرفت داشــته و قــرار اســت پــس از انعقــاد قــرارداد، فــاز عملیاتــی پــروژه آغــاز شــود.
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ــن  ــرد ای ــاخت، عملک ــات زیرس ــرکت ارتباط ــل ش مدیرعام
ــات در  ــی اطاع ــبکه مل ــداف ش ــق اه ــرای تحق ــرکت را ب ش
ــت  ــت تراتزی ــدن ظرفی ــرد و از 5 برابرش ــریح ک ــال ۹5 تش س

ــر داد.  ــت خب ــه گذش ــالی ک ــل درس ــن المل ــات بی ارتباط
، محمــد جــواد آذری جهرمــی مهمتریــن کار شــرکت 
ــرای  ــدی ب ــای ج ــتن گام ه ــاخت را برداش ــات زیرس ارتباط
ــاره  ــا اش ــرد و ب ــوان ک ــات، عن ــی اطاع ــبکه مل ــق ش تحق
ــه ایجــاد مراکــز IXP و افزایــش کیفیــت ســرویس هــای  ب
بومــی، گفــت: کاهــش ۲0 درصــدی تعرفــه هــای ارتباطــی 
ــات را در  ــی اطاع ــبکه مل ــت ش ــال ۹5 ، تقوی ــر س در اواخ

داشت. پی 

ــاخت  ــبکه زیرس ــت ش ــدن ظرفی ــر ش 2.5 براب
ــالش 3 ــتاورد ت ــور، دس کش

وی یکــی از گام هــای جــدی ایــن شــرکت را بهــره بــرداری از 
پــروژه تــاش 3 بیان کــرد و افــزود: با انجــام این پروژه  درســال 
۹5،  ظرفیت شــبکه زیرســاخت نســبت به ابتدای ســال، ۲.5 برابر 

شــد.
ــات  ــادل اطاع ــز تب ــاد مراک ــات ایج ــر ارتباط ــاون وزی مع
)IXP( چهارگانــه در تهــران ، مشــهد ، تبریــز و شــیراز را یکی 
دیگر از اقدامات شــرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۹5 اعام 
کــرد وگفــت: ایــن مراکــز در قــم ، اصفهــان و اهــواز هــم راه 
ــدگان  ــه ســرویس دهن ــه کاهــش هزین ــه ب ــدازی شــد ک ان
خدمــات ارتباطــی و افزایــش کیفیــت ســرویس هــای بومــی، 

کمــک شــایانی کــرد.

کاهش قیمت انتقال داده تا 84 درصد
 وی بــه مصوبــات ۲14 و ۲3۷ ســازمان تنظیــم مقــررات اشــاره 
ــرکت  ــات، ش ــن مصوب ــاس ای ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــرد و ب ک
ارتباطــات زیرســاخت کاهــش تعرفــه هــا را در دو مرحلــه انجام 
داد، تصریــح کــرد : بــا مصوبــه ۲14 ســرویس هــای داخلــی از 
طریــق شــبکه زیرســاخت تقریبــا رایــگان شــد و تــا 4۲ درصــد 
در ســرویس اینترنــت و تــا ۸4 درصــد در شــبکه انتقــال داده هــا 

کاهــش تعرفــه داشــتیم.
جهرمــی آخریــن گام درحــوزه تقویــت شــبکه ملــی اطاعــات 
ــال ۹5  ــر س ــی در اواخ ــه ارتباط ــدی تعرف ــش ۲0 درص را کاه
بیــان کــرد و گفــت : بــا حرکــت بــه ســمت تعالــی ســازمانی، با 
بهبــود کیفیــت ســرویس درمشــترک نهایــی، مشــتری مــداری 
ــک مســئله  ــوان ی ــه عن را در شــرکت ارتباطــات زیرســاخت ب

مهــم پیگیــری کردیــم .

ــاختار  ــر س ــا تغیی ــداری ب ــتری م ــرورت مش ض
شــرکت ارتباطــات زیرســاخت

ــاره  ــاخت اش ــات زیرس ــرکت ارتباط ــاختار ش ــر س ــه تغیی وی ب
کــرد و بــا بیــان اینکــه اداره کل تجــاری و همچنیــن فنــاوری 
اطاعــات در ایــن ســاختار مســتقل شــد، خاطــر نشــان کــرد: 
ــه ســمت مشــتری  ــر ســاختار حرکــت خــود را ب ــن تغیی ــا ای ب
مــداری آغــاز کردیــم و بــا راه انــدازی ســامانه پاســخگویی بــه 

ــم. مشــترکین ایــن مســیر را ادامــه دادی

شــفاف ســازی در حــوزه کیفیــت ســرویس هــای 
ارتباطــی

ــات  ــی از اقدام ــاخت یک ــات زیرس ــرکت ارتباط ــل ش مدیرعام
مهــم ایــن شــرکت را شــفاف ســازی در حــوزه کیفیــت 
ســرویس هــای ارتباطــی اعــام کــرد و افــزود : پایــش و بهبود 

ــه  ــال ۹5 ب ــی در س ــای ارتباط ــرویس ه ــت س ــتمر کیفی مس
صــورت جــدی انجــام شــد بــه نحــوی کــه بــا اعــام ســازمان 
تنظیــم مقــررات دســترس پذیــری شــبکه زیرســاخت 5 درصــد 

ــته اســت . ــود داش ــال ۹5، بهب در س

افزایش 5 برابری ظرفیت ترانزیت بین الملل
ــز  ــل را نی ــن المل ــری ظرفیــت ترانزیــت بی وی افزایــش 5 براب
از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در حــوزه ارتباطــات زیرســاخت 
ــن  ــری ای ــش 5 براب ــا افزای ــت : ب ــد داش ــرد و تاکی ــان ک بی
شــاخص رکــوردی در حــوزه ترانزیــت بیــن الملــل بــا توجــه به 

ــه دســت آمــد. فعالیــت هــای انجــام شــده ب

بهبــود کیفیــت ســرویس اینترنــت شــرکت 
زیرســاخت ارتباطــات 

معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، بهبــود کیفیــت 
ــی  ــاخت را اقدام ــات زیرس ــرکت ارتباط ــت ش ــرویس اینترن س
ــا همــکاری تمــام  ــر و مهــم دانســت و در ادامــه گفــت : ب موث
مجموعــه شــرکت  ارتباطــات زیرســاخت ، اهدافــی کــه 
درســند توســعه ایــن شــرکت در ســال ۹5 تعریــف شــده بــود؛  
تقریبــا محقــق شــد و البتــه در برخــی از شــاخص هــای تعالــی 
ــرای تحقــق آن  ــه کار بیشــتری اســت کــه ب ــاز ب ســازمانی نی

ــم. ــی کنی ــاش م ت
ــن حــوزه اشــاره  ــه ششــم توســعه در ای ــه برنام ــه مصوب وی ب
ــه دنبــال چابــک  ــه مــا ب ــا ابــاغ ایــن مصوب کــرد و افــزود : ب
ســازی ســاختار شــرکت زیرســاخت هســتیم کــه بــا اجــرای آن 
گام هــای جــدی تــری بــرای تعالــی ســازمانی و بهبــود کیفیت 

ســرویس هــای ارتباطــی برداریــم.

 لــزوم افزایــش 60 برابــری در ظرفیــت ترانزیــت،  
ــق برنامه ششــم توســعه طب

ــه  ــخ ب ــاخت در پاس ــات زیرس ــرکت ارتباط ــل ش  مدیرعام
ــه  ــت منطق ــازار ترانزی ــران در ب ــهم ای ــه س ــوالی در زمین س
نیــز گفــت : مطابــق بــا مــاده 35ســند برنامــه ششــم توســعه 
، ایــران  بایــد در پایــان ایــن برنامــه، بــه ســهم مناســبی در 
ــه  ــده ک ــاره ش ــف اش ــد ال ــاده ۸3 بن ــد و در م ــه برس منطق
ــه 30  ــات را ب ــت ارتباط ــت ترانزی ــات، ظرفی وزارت ارتباط

ــه معنــی اســت کــه بایــد  ترابیــت توســعه دهــد کــه ایــن ب
ــیم . ــته باش ــری داش ــش ۶0 براب افزای

بهــره گیــری از پتانســیل بخــش خصوصــی بــرای 
ارتقــاء ترانزیــت بیــن الملــل

 وی افــزود : در راســتای رســیدن بــه ایــن شــاخص، برنامــه 
هایــی را وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بایــد پیگیری 
کنــد کــه برخــی ماننــد چابــک ســازی بدنــه اجرایــی 
ــرمایه  ــا و س ــئولیت ه ــک مس ــطه تفکی ــه واس ــاخت ب زیرس
ــی  ــای قانون ــه مجوزه ــاز ب ــی، نی ــش خصوص ــذاری بخ گ
ــم مهمتریــن  دارد کــه در حــال پیگیــری هســتیم و امیدواری
برنامــه مــا کــه بهــره گیــری از پتانســیل بخــش خصوصــی 
بــرای ارتقــاء وضعیــت ترانزیــت بیــن الملــل از طریــق ایــران 

ــود. ــق ش اســت، محق

شبکه مادر مخابراتی حاکمیتی  می ماند
جهرمــی دربــاره تقســیم شــرکت ارتباطــات زیرســاخت به ســه 
شــرکت و مباحــث مطــرح شــده در ایــن زمینــه نیــز بــا اشــاره 
بــه اینکــه شــرکت زیرســاخت متولــی شــبکه مــادر مخابراتــی 
اســت، تصریــح کــرد: شــبکه مــادر مخابراتــی الزامــا حاکمیتــی 
ــادر  ــبکه م ــر ش ــام ب ــت نظ ــدل حاکمی ــری درم ــت و تغیی اس

مخابراتــی اتفــاق نمــی افتــد.

ــاخت  ــات زیرس ــرکت ارتباط ــاختار ش ــر س تغیی
ــئولیتها ــازی مس ــی س ــرای تخصص ب

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن تغییــر ســاختار بــرای تخصصــی 
ســازی مســئولیت هــا اســت، خاطــر نشــان کــرد: بــرای اینکــه 
توســعه شــبکه داخــل یــا نــوع تجــارت و مــدل تجــاری شــبکه 
داخــل نســبت بــه توســعه شــبکه بیــن الملــل متفــاوت اســت، 
ــا  ــا ایــن تغییــر ســاختار چابــک ســازی انجــام مــی شــود وب ب
ــه اهــداف خــود ســریعتر مــی  مشــارکت بخــش خصوصــی ب

رســیم.
ــرد:  ــد ک ــات تاکی ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــاون وزی مع
درنهایــت شــرکت زیرســاخت حاکمیتــی و دولتــی باقــی مــی 
ــرای  ــی ب ــم و نگران ــری نداری ــنل  تغیی ــوزه پرس ــد و در ح مان

ــدارد. ــود ن ــنل وج ــکاری پرس ــه هم ادام

ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین الملل ۵ برابر شد
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت: نــرخ موثــر یــک گیگابایــت اینترنــت بــر مبنــای تکنولــوژی 
ADSL کــه در ســال ۹۲، ســه هــزار و ۶00 تومــان محاســبه مــی شــد امــروز بــه 1400 تومــان 

رســیده است. 
ــر قیمــت اینترنــت طــی سیاســت هــای  ــد تغیی ــا تشــریح رون محمــد جــواد آذری جهرمــی ب
اتخــاذ شــده در ایــن زمینــه توضیــح داد: با تــاش های صــورت گرفتــه و ایجاد زیرســاخت های 
ارتباطی الزم شــاهد کاهش قیمت اینترنت هستیم اما با این وجود همچنان جایگاه ایران در سطح 

منطقه نیازمند اصاح است.
 ADSL وی با بیان اینکه در سـال ۹۲ نرخ اینترنـت به ازای یک گیگابایت در اسـتفاده از اینترنت
در شـهری ماننـد تهران حـدود 3 هـزار و ۶00 تومان بود که هـم اکنون این رقم بـه 1400 تومان 
رسـیده اسـت. در همین حال قیمت یـک گیگابایت اینترنت در شهرسـتانها نیز از 3 هـزار و 500 

تومان در سـال ۹۲ بـه ۹05 تومان کاهش پیدا کرده اسـت.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری شــاهد دو بــار تخفیــف ۲0 درصــدی بــرای پهنــای بانــد 
اینترنــت بودیــم، گفــت: بــه ایــن ترتیــب قیمــت ســرویس هــا کاهــش پیــدا کــرده کــه ایــن 

رویــه بــه نفــع مشــترکان نهایــی و تولیــد کننــدگان محتــوای داخلــی اســت.
ــه ۲4۷ کمیســیون تنظیــم مقــررات  ــا بیــان اینکــه در قالــب مصوب معــاون وزیــر ارتباطــات ب
ارتباطــات شــرایطی فراهــم شــده تــا مشــترکان بــرای اســتفاده از اطاعــات در بســتر شــبکه 
ملــی اطاعــات نصــف قیمــت اینترنــت را پرداخت کننــد، خاطرنشــان کــرد: کاهــش قیمت در 
اینترنــت نتیجــه ســرمایه گــذاری در بخشــهای زیرســاختی کشــور و شــبکه مخابراتــی اســت.
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بــا بیــان اینکــه شــبکه ملــی اطاعــات و ســرویس 
هــای بومــی ایــن شــبکه باعــث ایجــاد بیــش از 130 هــزار شــغل در ایــن بخــش شــده اســت، 
ــاخت و شــرکت  ــات زیرس ــق شــرکت ارتباط ــاس تواف ــر اس ــز ب ــته نی ــه گذش ــه داد: هفت ادام
مخابــرات ایــران نــرخ پهنــای بانــد بــرای انتقــال محتــوای داخــل  کشــور ۲0 درصــد کاهــش 

یافــت و مــا همچنــان مصمــم بــه تــداوم کاهــش ایــن نــرخ هســتیم.
وی تاکیـد کـرد: ایجاد بـازار مصرف محتوا در داخل کشـور در گـرو تولیدات داخلی اسـت و برای 

توسـعه ایـن بازار نیازمنـد ارتقا کیفیت سـرویس های قابـل ارائه به مشـترکان خواهیم بود.

هر گیگابایت اینترنت از ۳۶۰۰ 
تومان به ۱۴۰۰ تومان رسید

ایران در تولید تجهیزات شبکه انتقال 
مخابراتی به خودکفایی رسید

ــاوری  ــر ارتباطــات و فن ــاون وزی مع
ــران در  ــی ای ــات از خودکفای اطاع
ــال  ــبکه انتق ــوژی ش ــد تکنول تولی
فیبــر نــوری خبــر داد و گفــت: 
تولیــد  لحــاظ  بــه  هم اکنــون 
ــه  ــبکه در الی ــن ش ــزات ای تجهی
ــم.  ــرار داری ــی ق ــک جهان ــراز ی ت
جهرمــی  آذری  محمدجــواد 
اقتصــاد  »برجــام،  همایــش  در 
و  ســرمایه گذاری  مقاومتــی، 
و  ارتباطــات  حــوزه  در  اشــتغال 
ــه  ــا اشــاره ب ــاوری اطاعــات« ب فن

عملکــرد ایــران در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی و دســتاوردهای ایجــاد شــده در فضــای پســاتحریم 
گفــت: موضــوع برجــام باعــث رفــع تهاجمــات اقتصــادی علیــه کشــور کــه در راســتای فروپاشــی 
ــد. در  ــود، ش ــده ب ــزی ش ــمنان پایه ری ــوی دش ــردم از س ــوم م ــی عم ــش نارضایت ــام و افزای نظ
ایــن راســتا شــاهد ایجــاد اشــتغال و رونــق اقتصــادی بــا مــدل تعییــن شــده در معمــاری اقتصــاد 

مقاومتــی هســتیم.
ــا اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی، ســهل انگاری هایی کــه  ــا بیــان اینکــه امــروز ب وی ب
پیــش از ایــن در تولیــدات داخلــی و رفــع نیازمندی هــای کشــور از داخــل وجــود داشــت، مــورد 
ــات  ــاوری اطاع ــوزه فن ــتغال در ح ــعه و اش ــون توس ــت: هم اکن ــه اســت، گف ــرار گرفت ــه ق توج
ــای اقتصــاد  ــر مبن ــن توســعه ب ــم کــه مــدل ای ــد داری ــا تأکی و ارتباطــات محســوس اســت و م

ــی اســت. مقاومت
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات تصریح کــرد: هم اکنــون ۲3 هــزار کیلومتر از شــبکه 
فیبــر نــوری کشــور بــا تولیــدات داخلــی فیبــر نــوری تجهیــز شــده و امیدواریــم بــا حمایت هــای 
صــورت گرفتــه بــر تــداوم ایــن تولیــدات، شــاهد ســاخت تکنولــوژی تار نــوری در کشــور باشــیم.

ــه شــبکه های انتقــال  ــوط ب ــزات مرب ــدات تجهی آذری جهرمــی همچنیــن از خودکفایــی در تولی
فیبــر نــوری خبــر داد و گفــت: هم اکنــون ایــن تکنولــوژی بــا ظرفیــت 10 گیگابیــت بــر ثانیــه در 
کشــور تولیــد می شــود و مــا نیــز امیدواریــم بــه زودی ظرفیــت 100 گیگابیــت نیــز زیــر بار بــرود؛ 
بــر ایــن اســاس بــا تولیــدات صــورت گرفتــه، ایــن ادعــا را داریــم کــه بــه لحــاظ تولیــدات شــبکه 

انتقــال در الیــه یــک تــراز جهانــی بــه خودکفایــی رســیده ایم.
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت گفــت: بــا ســرمایه گذاری 140 هــزار میلیــارد تومانی در 
شــبکه فیبــر نــوری، امــروز موفق شــدیم کــه در مســیر انتقــال فیبــر نــوری عــراق و افغانســتان از 

تکنولــوژی بومــی خودمــان اســتفاده کنیم.
ــه انتقــال در مراکــز حســاس  ــد الی ــی اطاعــات بای ــای ســند شــبکه مل ــر مبن وی ادامــه داد: ب
ــع داخلــی در  ــر 40 درصــد از مناب ــغ ب کشــور بومــی باشــد، ایــن بومی ســازی اتفــاق افتــاده و بال

ــه اســت. ــرمایه گذاری صــورت گرفت ــن بخــش س ــعه ای ــوزه توس ح
آذری جهرمــی، افزایــش ســهم منطقــه ای ایــران در حــوزه ترانزیــت ارتباطــات را از جملــه اهــداف 

اقتصــاد مقاومتــی دانســت کــه بــه زودی محقــق می شــود.

سامانه »ویروس کاو« راه اندازی شد/ 
فایلهای مشکوک را اسکن کنید

ســامانه »ویــروس کاو« بــه عنــوان پویشــگر نــرم افزارهــای مخــرب توســط مرکــز مدیریــت 
امــداد و هماهنگــی عملیــات رخدادهــای رایانــه ای )ماهــر( راه انــدازی شــد. 

ســامانه ویــروس کاو )پویشــگر بدافــزار چنــد موتــوره( بــا در اختیــار داشــتن 10 آنتــی ویــروس 
بــه روز، مــی توانــد فایل هــای مشــکوک را مــورد بررســی قــرار دهــد.

ــاوری  ــازمان فن ــه س ــته ب ــر وابس ــز ماه ــط مرک ــه توس ــامانه ک ــن س ــتفاده از ای ــا اس ب
ــه  ــه ب ــگام مواجه ــد در هن ــی توان ــر م ــت، کارب ــده اس ــدازی ش ــران راه ان ــات ای اطاع
فایلــی مشــکوک در اینترنــت یــا رایانــه خــود و یــا دریافــت ایمیلــی با پیوســت مشــکوک،  
ــی  ــج اســکن آن را توســط آنت ــذاری کــرده و نتای ــن ســامانه بارگ ــل مربوطــه را در ای فای

ــد. ــاهده کن ــف مش ــای مختل ویروس ه
در ایــن ســامانه امنیــت و محرمانگــی فایل هــای بارگــذاری شــده مدنظــر قرارگرفتــه اســت و 

ــود. ــد ب ــل اســتفاده خواهن ــن قاب ــز به صــورت کامــا آفای آنتی ویروس هــا نی
ســامانه »ویــروس کاو« کــه بــه نشــانی https://scanner.certcc.ir در دســترس قرار 
دارد، توســط مرکــز پژوهشــی آپــای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه ســفارش مرکــز ماهــر 

پیــاده ســازی شــده اســت.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــز  ــن مرک ــای نوی ــاوری ه ــر فن ــس دفت رئی
وزارت  کارنامــه  مجلــس،  پژوهشــهای 
ــد  ــت از تولی ــوص حمای ــات را در خص ارتباط
ــزار، در  ــرم اف ــال و صنعــت ن ــوای دیجیت محت
ســالی کــه گذشــت غیرقابــل قبــول توصیــف 

ــرد.  ک
ــات  ــرد وزارت ارتباط ــی عملک ــدی فقیه مه
ــات و  ــاوری اطاع ــعه فن ــوص توس در خص
ــته تشــریح  ــک ســال گذش ارتباطــات را در ی
کــرد و حمایــت از تولیــد محتــوا و خدمــات و 
کاربردهــای الکترونیکــی را مهمتریــن چالــش 

ــر دانســت. ــک ســال اخی ــن حــوزه در ی ای
ــات در  ــه وزارت ارتباط ــد براینک ــا تاکی وی ب
ــت  ــوا و صنع ــد محت ــت از تولی ــه حمای زمین
ــت،  ــی نداش ــل قبول ــه قاب ــزار، کارنام ــرم اف ن

افــزود: برغــم آنکــه وزارت ارتباطــات در برخــی حــوزه 
ــی،  ــاختهای ارتباط ــد و زیرس ــای بان ــعه پهن ــد توس ــا مانن ه
عملکــرد قابــل قبولــی داشــته اســت امــا در حــوزه حمایــت 
از تولیــد محتــوا بــا توجــه بــه آنکــه ایــن پــروژه بــه عنــوان 
یکــی از پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن وزارتخانــه 
ســپرده شــد امــا در ایــن حــوزه موثــر عمــل نکــرده اســت.
فقیهــی آمــار تولیــد بالــغ بــر 150 هــزار اپلیکیشــن در 
کشــور را نتیجــه فعالیــت وزارت ارتباطــات ندانســت و 
ــات در  ــاوری اطاع ــات و فن ــت وزارت ارتباط ــت: حمای گف
ــب تســهیات »وام وجــوه اداره شــده«  ــوا در قال ــد محت تولی
بایــد بــرآورد شــود کــه شــواهد نشــان مــی دهــد کــه ایــن 

ــود. ــد نب ــد کارآم ــه بای ــور ک ــهیات آنط تس
ــهای  ــز پژوهش ــن مرک ــای نوی ــاوری ه ــر فن ــس دفت رئی
ــی در  ــاختهای ارتباط ــعه زیرس ــه توس ــاره ب ــا اش ــس ب مجل
قالــب شــبکه ملــی اطاعــات، تاکیــد کــرد: درصورتــی کــه 
ــن  ــم ای ــعه ندهی ــبکه، توس ــن ش ــا ای ــب ب ــوا را متناس محت

ــود. ــد ب ــد نخواه ــبکه کارآم ش
ــوا  ــعه محت ــی توس ــاختهای اصل ــه زیرس ــان اینک ــا بی وی ب
ــع  ــز توزی ــوزه مراک ــه اســت و در ح در کشــور شــکل نگرفت
ــم، گفــت:  ــوا )CDN ( خیلــی ضعیــف عمــل کــرده ای محت
ــور جســتجوی  ــی همچــون ایجــاد موت ــای حاکمیت در بحثه
ــن  ــا و اپلیکیش ــرم افزاره ــد و ن ــل نش ــی حاص ــی موفقیت مل
ــا  ــد ت ــازار نیام ــه ب ــی ب ــای رقابت ــاد فض ــرای ایج ــی ب های

ــد. ــی باش ــی فعل ــای خارج ــرم افزاره ــن ن جایگزی
فقیهــی بــا تاکیــد براینکــه شــواهد نشــان مــی دهــد کــه در 
ایــن زمینــه حمایــت خوبــی انجــام نشــده و بخــش خصوصی 
نتوانســته در ایــن عرصــه، کار موثــری انجــام دهــد، 
خاطرنشــان کــرد: براســاس اظهــارات وزارت ارتباطــات، 
ــه  ــده« ب ــوه اداره ش ــان از محــل »وام وج ــارد توم 140 میلی
شــرکتهای فنــاوری اطاعــات اختصــاص یافتــه اســت امــا 
شــرایط و ویژگیهــای تخصیــص ایــن وام، رونــد آن و اینکــه 
ــه  ــاص یافت ــی اختص ــروژه های ــه پ ــه چ ــهیات ب ــن تس ای

ــت. ــخص نیس ــت مش اس
وی گفــت: از ســوی دیگــر عــاوه بــر ایــن اعتبــارات، 
حمایــت از خدمــات و محتــوای الکترونیکــی در ردیــف 
ــات  ــی اطاع ــبکه مل ــات ش ــا و خدم ــه ای کاربرده بودج
نیــز دیــده شــده اســت امــا ایــن اعتبــارات تاکنــون در ایــن 

ــت. ــده اس ــص داده نش ــه تخصی زمین
این کارشـناس حوزه فنـاوری اطاعـات با بیـان اینکه ردیف 
بودجـه مربوط بـه کاربردهـا و خدمات شـبکه ملـی اطاعات 
نبایـد برای پـروژه های مرکـز تحقیقـات مخابرات کـه پایان 
آن هـم معلـوم نیسـت هزینـه شـود، اضافـه کـرد: از وزارت 
ارتباطـات انتظـار مـی رفـت هزینـه هـای ایـن بخـش را در 
قالـب حمایـت از بخـش خصوصـی می دیـد تا شـاهد تقویت 

و تسـریع تولیـد محتـوای نـرم افزاری باشـیم.
وی بــا توضیــح اینکــه هزینه کــرد ردیــف بودجــه »خدمــات 
و کاربردهــای شــبکه ملــی اطاعــات« و اختصــاص آن بــه 

ــت  ــوده اس ــوس نب ــی، ملم ــش خصوص بخ
افــزود: بــا وجــودی کــه ایــن اعتبــارات 
در دولــت هزینــه شــد امــا شــاهد تولیــد 
محتــوای  حــوزه  در  خاصــی  محصــول 
تنهــا  نبودیــم.  دیجیتــال  و  الکترونیکــی 
ــرح  ــی مط ــتجوی مل ــور جس ــوع موت موض
شــده اســت کــه هنــوز هــم ماهیــت آن 

کامــل نیســت.
ــز  ــن مرک ــای نوی ــاوری ه ــر فن ــس دفت رئی
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــس ب ــهای مجل پژوهش
ــز وزارت  ــتارتاپها نی ــت از اس ــوزه حمای در ح
ارتباطــات بــه عنــوان یــک شــتابدهنده 
عملکــرد موفقــی نداشــته و در ایــن خصــوص 
ــرده  ــل ک ــر عم ــق ت ــی، موف ــت علم معاون
ــن  ــد کــرد: بخــش خصوصــی ای اســت، تاکی
ــت و  ــه ای نیس ــی رایان ــام صنف ــازمان نظ ــا س ــوزه، تنه ح
ــه  ــتند ک ــیاری هس ــک بس ــان کوچ ــش بنی ــرکتهای دان ش
بــرای نیازمندهایهــای اولیــه، بــه حمایــت دولــت نیازمندنــد.

ــی  ــت و امکانات ــن ســوال کــه جنــس حمای ــا طــرح ای وی ب
کــه وزارت ارتباطــات بــه اســتارتاپها ارائــه داده اســت 
ــی  ــاد مقاومت ــداف اقتص ــا اه ــق ب ــت: مطاب ــت؟ گف چیس
ــر  ــال 10 براب ــرف 5 س ــال ظ ــوای دیجیت ــد محت ــد تولی بای
ــا پایــان ســال ۹5 بــه دو برابــر مــی رســید امــا  شــود کــه ت

مســتندات آن مشــخص نیســت.
ــد  ــای بان ــه پهن ــوع ارائ ــرد: موض ــی خاطرنشــان ک فقیه
رایــگان و خریــد ترافیــک اطاعــات از تولیدکننــدگان 
محتــوای دیجیتــال از جملــه راهکارهــای حمایتــی اســت که 
ــه  ــر گرفت ــوا درنظ ــدگان محت ــرای تولیدکنن ــا ب ــام دنی در تم
مــی شــود امــا وزارت ارتباطــات در ایــن زمینــه موفــق عمــل 

ــت. ــرده اس نک
ــهای  ــز پژوهش ــن مرک ــای نوی ــاوری ه ــر فن ــس دفت رئی
ــرای  ــد تنهــا ب ــا بیــان اینکــه تخفیــف پهنــای بان مجلــس ب
ــه شــده اســت، اضافــه کــرد:  ترافیــک داخلــی درنظــر گرفت
ــت و  ــگان اس ــد رای ــای بان ــد پهن ــوا نیازمن ــده محت تولیدکنن
ــن  ــات از ای ــک اطاع ــد ترافی ــب خری ــد در قال ــت بای دول
ــا  ــد اپراتوره ــد و ســهمی از درآم ــت کن ــدگان حمای تولیدکنن
ــدگان  ــن تولیدکنن ــه ای ــوق ب ــوان مش ــه عن ــاخت ب و زیرس

ــد. ــاص یاب اختص

کارنامه غیرقابل قبول دولت در حمایت از تولید محتوای دیجیتال

وزیــر ارتباطــات گفــت: تعویــق در افتتــاح پــروژه دولــت الکترونیــک بــه 
دلیــل نبــود وقــت خالــی در برنامــه رئیــس جمهــور اســت و در صورتــی 
ــاح  ــروژه افتت ــن پ ــان اســفند ای ــا پای ــد ت ــا وقــت دهن ــه م کــه ایشــان ب

می شــود. 
ــت  ــروژه دول ــاح پ ــر در افتت ــل تأخی ــه دالی محمــود واعظــی در پاســخ ب
الکترونیــک، از اتمــام کار فاز نخســت پــروژه دولــت الکترونیک در کشــور 

خبــر داد و گفــت: ایــن پــروژه بــرای دهــه فجــر آمــاده افتتــاح بــود.
وی افــزود: در پــروژه دولــت الکترونیــک کار بزرگــی انجــام شــده اســت 
و بــه همیــن دلیــل مــا عاقــه مندیــم کــه فــاز نخســت ایــن پــروژه بــا 

حضــور رئیــس جمهــور بــه بهــره بــرداری برســد.
واعظــی ادامــه داد: بــه دلیــل درگیری هــا و مشــغله رئیــس جمهــور در دهــه فجــر ایــن امــکان 
ــوع مســائلی همچــون ســیل در جنــوب  ــه دلیــل وق ــز ب محقــق نشــد و پــس از دهــه فجــر نی
کشــور و مشــکات خوزســتان، امــکان حضــور رئیــس جمهــور بــرای افتتــاح ایــن طــرح نبــود.

ــس  ــه رئی ــتی ب ــرد: درخواس ــدواری ک ــار امی ــات اظه ــر ارتباط وزی
جمهــور ارائــه شــده تــا زمانــی به افتتــاح ایــن پــروژه اختصــاص یابد 

و رئیــس جمهــور در مراســم افتتــاح حضــور داشــته باشــند.
وی در پاســخ بــه تاخیــری کــه بــرای بهــره بــرداری از ایــن پــروژه 
ــور  ــس جمه ــی، رئی ــر دلیل ــه ه ــر ب ــت: اگ ایجــاد شــده اســت گف
گرفتــار بودنــد و مــا نتوانســتیم این وقــت را تعییــن کنیــم، مجبوریم 
ــت الکترونیــک را  ــروژه دول ــاز نخســت پ ــدون حضــور ایشــان، ف ب

افتتــاح کنیــم.
پیــش از ایــن قــرار بــود ایــن پــروژه در دهــه فجــر رونمایــی شــود، 
بــا اجــرای پــروژه دولــت الکترونیــک، بالــغ بــر ۷0 دســتگاه اجرایــی 
و دولتــی، خدمــات خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بــه مــردم ارائــه خواهند کــرد. همچنیــن قرار 
اســت همزمــان بــا رونمایــی از پــروژه دولــت الکترونیــک، پــروژه دولــت موبایــل نیــز آغــاز شــود. 
ایــن طــرح امــکان دریافــت خدمــات دولتــی را از طریــق موبایــل بــرای مــردم فراهــم می کنــد.

دلیل تعویق افتتاح پروژه دولت الکترونیک/ رئیس جمهور وقت خالی نداشت
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

وزیــر دادگســتری از تشــکیل کمیســیون ســاماندهی کســب و 
ــات  ــری مشــکات و مطالب ــای فضــای مجــازی و پیگی کاره

ــر داد.  ــت خب ــن کســب و کارهــا در دول ای
ــم  ــت ه ــدی در نشس ــی پورمحم ــام مصطف ــت االس حج
ــل  ــرای ح ــتری ب ــاد و دادگس ــات، ارش ــی وزرای ارتباط اندیش
مشــکات کســب و کارهــای فضــای مجــازی بــر توجــه دولت 
بــرای حــل موضوعــات کســب و کار آنایــن و فضــای مجازی 

تاکیــد کــرد.
وی گفــت: در دولــت بــر ایــن موضــوع تاکیــد شــده اســت کــه 
بایــد مشــکات ایــن بخــش بررســی و حــل شــود بــه همیــن 
ــته  ــه گذش ــنبه هفت ــه چهارش ــوع در جلس ــن موض ــل ای دلی
هیــات دولــت مطــرح شــد و دولــت دو هفتــه زمــان داد تــا ایــن 
موضــوع ســاماندهی شــود لــذا کمیســیون ســاماندهی کســب و 
کارهــای فضــای مجــازی تشــکیل و مســئول پیگیــری امــور 

شــد.
وزیــر دادگســتری موضــوع عــدم اجــرای قانــون کپــی رایــت، 
عــدم حمایــت از تولیــدات فرهنگــی، وجــود خــاء قوانیــن در 
ایــن بخــش و نیــز وجــود قوانیــن و مقــررات جزیــره ای مرتبــط 
بــا کســب و کارهــای فضــای مجــازی را از جملــه مشــکاتی 
عنــوان کــرد کــه ایــن کســب و کارهــا بــا آن مواجــه هســتند و 

ــرای آن فکــری صــورت گیــرد. بایــد ب

الیحــه جامــع مالکیــت فکــری در حــال تصویــب 
ــت اس

وزیــر دادگســتری از تهیــه الیحــه جامع مالکیــت فکــری و ارائه 
آن بــه مجلــس خبــر داد و گفــت: در ایــن الیحــه بخشــی بــه 
موضوعــات مربــوط بــه فضــای مجــازی اختصــاص یافتــه کــه 

ــد. ــد تصویــب را طــی می کن ــون فرآین هــم اکن
وی بــا اشــاره بــه تشــکیل شــورای هماهنگــی بــرای مالکیــت 
ــن الیحــه  ــرد: ای فکــری در وزارت دادگســتری خاطرنشــان ک
ــل  ــه دلی ــازی و ب ــای مج ــی فض ــورای عال ــتور ش ــق دس طب
تاخیراتــی کــه در آن وجــود داشــت مجــددا در دســتور کار قــرار 
گرفــت و مباحــث حقوقــی و تکنیکــی مربــوط بــه موضوعــات 
کپــی رایــت و مالکیــت فکــری در حــال بررســی در ایــن الیحه 

اســت.
ــب و  ــوزه کس ــی ح ــش خصوص ــاالن بخ ــه فع ــاب ب وی خط
ــن  ــی در ای ــر ماحظات ــت: اگ ــازی گف ــای مج ــای فض کاره
زمینــه داریــد مــی توانیــد بــا هماهنگــی بــا دبیرخانــه شــورای 
هماهنگــی مالکیــت فکــری موضوعــات را مطــرح کنیــد تــا در 

ــود. ــری ش ــه آن پیگی زمین

اتحادیــه کســب و کارهــای فضــای مجــازی 
ــود ــی ش ــکیل م تش

ــط  ــتورالعمل و ضواب ــب دس ــن از تصوی ــدی همچنی پورمحم
تشــکیل اتحادیــه کســب و کارهــای فضــای مجــازی در 
ــه  ــکیل اتحادی ــت: تش ــر داد و گف ــارت خب ــی نظ ــورای عال ش
ــات کســب و کارهــا  ــرای مطالب ــی ب ــد امــکان حقوق مــی توان

ــد. ــم کن را فراه
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد محیــط حضــور در فضــای ســایبر 
بــرای شــهروندان امــن باشــد خاطرنشــان کــرد: در ایــن فضــا با 
آرامــش خاطــر مــی تــوان فعالیــت هــای اقتصــادی را توســعه 

داد.
ــرداران  ــرای بهــره ب ــر اینکــه ایجــاد امنیــت ب ــد ب ــا تاکی وی ب
و کســب و کارهــای فضــای مجــازی دارای اهمیــت بســیاری 
اســت، اضافــه کــرد: فضــای ســایبر مباحثــی در حــوزه کســب 
و کارهــا ایجــاد کــرده کــه نیازمنــد قوانیــن و مقــررات و قانــون 
گــذاری بــرای رعایــت حقــوق متقابــل تمامــی بازیگــران ایــن 

عرصــه هســتیم.

ارائــه راهــکاری بــرای مشــکالت فیلترینــگ 
کســب و کارهــای فضــای مجــازی

ــوی  ــه از س ــکاتی ک ــه مش ــاره ب ــا اش ــتری ب ــر دادگس وزی
فعــاالن صنــف کســب و کارهــای آنایــن در خصــوص 
قوانیــن مربــوط بــه فیلترینــگ مطــرح شــده اســت، گفــت: این 
ــه  ــوای مجرمان ــق محت ــن مصادی ــروه تعیی موضــوع را در کارگ
ــه ایــن  ــوط ب ــم و معتقدیــم کــه آییــن نامــه مرب مطــرح کردی

ــت. ــی اس ــد بازنویس ــوزه نیازمن ح
وی افــزود: در حــال حاضــر مشــکلی کــه وجــود دارد این اســت 
ــک کســب و کار از  ــا ی ــایت و ی ــک س ــی در ی ــر تخلف ــه اگ ک
ــن فیلترینــگ منجــر  ــق قوانی ــد طب ــری وجــود آی ســوی کارب
بــه تعطیلــی میزبــان و ســایت مربوطــه مــی شــود کــه در ایــن 
زمینــه خودمــان نیــز دغدغــه داریــم و قبــول داریــم کــه بایــد 

قوانیــن دیگــری بــرای ایــن موضــوع تضمیــن شــود.
پورمحمــدی بــا بیــان اینکــه هنــوز نمــی تــوان پاســخ روشــنی 
بــه موضــوع فیلترینــگ در ایــن بخــش داد خاطرنشــان کــرد: 
هــم اکنــون در حــال کار بــر روی این موضــوع هســتیم و قبول 
داریــم کــه فیلترینــگ وضعیت بــدی را بــرای کســب و کارهای 
فضــای مجــازی ایجــاد مــی کند چــرا کــه ایــن کســب و کارها 
هویــت فیزیکــی ندارنــد و حتــی یــک ســاعت مســدود شــدن 
ایــن کســب و کارهــا و ســایت آنهــا مــی توانــد آنهــا را از فضای 
مجــازی محــو کنــد و ضربــه فنــی بــه ایــن کســب و کار وارد 
مــی شــود. بــر ایــن اســاس مــا تــاش مــی کنیــم بــا تدویــن 
آییــن نامــه ای نــوع مجــازات و حکــم مجــازات در ایــن بخــش 
را بــه نحــو دیگــری انجــام دهیــم تــا چنانچــه درخواســتی در 
خصــوص تخلــف یــک ســایت صــورت مــی گیــرد به ســرعت 
اجــازه فیلترینــگ داده نشــود در همیــن حــال دنبــال راهــکاری 

بــرای رفــع ابهــام و قانــون گــذاری در ایــن بخــش هســتیم.
ــت و احــراز  ــی رای ــات موضــوع کپ ــه پورمحمــدی اثب ــه گفت ب
ــد  ــی و فراین ــری قضای ــن ام ــب و کار آنای ــای کس آن در فض
پیچیــده ای اســت کــه نمــی شــود بــه ایــن راحتــی در مــورد آن 
اظهــار نظــر کــرد. بــر ایــن اســاس مــا خواهــان ایجــاد قوانین و 
مقــررات بــرای ایــن فعالیــت هــا هســتیم و از کســب و کارهای 

اینترنتــی اســتقبال مــی کنیــم.
وی گفــت: مــا قبــول داریــم کــه ســرعت رشــد ایــن کســب و 
کارهــا بســیار زیــاد اســت و مــا بایــد خودمــان را بــا ایــن رشــد  

تطبیــق دهیــم.
بــه گفتــه وی، دولــت طالــب جــدی فعالیت کســب و کارهــا در 
فضــای مجــازی اســت امــا عقیــده دارد کــه بایــد فضای ســنتی 
حفــظ شــود، اگرچــه جامعــه نمــی توانــد منتظــر فضای ســنتی 
ــاوری اطاعــات و فضــای مجــازی   ــد چــرا کــه فن باقــی بمان

بــه ســرعت خــود را بــه جامعــه دیکتــه مــی کنــد.
وی همچنیــن از فعــاالن فضــای مجــازی خواســتار پرداختــن 
ــد و  ــازی ش ــای مج ــامت در فض ــی و س ــث امنیت ــه مباح ب
ــه شــما کمــک و از شــما  ــت ب ــد دول ــی خواهی ــر م ــت: اگ گف
حمایــت کنــد بایــد ایــن دغدغــه عمومــی را مدنظــر قــرار دهید 

ــا مســیر فعالیــت تــان همــوار شــود. ت

کمیسیون ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی در دولت تشکیل شد

بررســی هــای موسســه آی بــی ام نشــان مــی دهــد در ســال 
ــر  ــات از سراس ــواع اطاع ــند و ان ــارد س ــش از 4 میلی ۲01۶ بی
جهــان در فضــای مجــازی منتشــر شــده کــه بیــش از مجمــوع 
اســناد نشــت کــرده بــه اینترنــت در دو ســال قبــل از آن اســت. 
در گــزارش تــازه واحــد امنیتــی شــرکت آی بــی ام موســوم بــه 
 ۲01۷ IBM X-Force Threat Intelligence Index
تصریــح شــده کــه بخــش اعظــم ایــن اســناد شــامل اطاعــات 
ــای  ــخصی، داده ه ــور ش ــات عب ــاری، کلم ــای اعتب کارت ه

مربــوط بــه ســامت شــخصی و ... هســتند.

ــت  ــای جنای ــتراتژی ه ــرات در اس ــی تغیی ــاد برخ ــا ایج ــا ب ام
ــوه  ــیوهای انب ــد آرش ــناد افشاشــده دیگــری مانن ــایبری، اس س
ــه  ــوط ب ــات مرب ــف تجــاری، اطاع ــناد مختل ــا، اس ــل ه ایمی
ــای  ــه فض ــز ب ــع نی ــای منب ــوی و کده ــت معن ــوق مالکی حق

ــد. ــی کن ــت م ــازی نش مج
ــد  ــی ام معتق ــی آی ب ــد امنیت ــد واح ــاون ارش ــو مع ــب بارل کال
اســت جانیــان ســایبری در ســال ۲01۶ از روش هــای متنوعــی 
بــه خصــوص طراحی بــاج افــزار بــرای دسترســی بــه اطاعات 
مدنظــر خــود بهــره گرفتنــد و بــا توجــه بــه رکوردشــکنی حجم 

ــته  ــام و دس ــات خ ــوه اطاع ــود انب ــده و وج ــات افشاش اطاع
بنــدی نشــده بایــد در انتظــار ابــداع روش هــای خاصــی بــرای 

دســته بنــدی داده هــای مذکــور باشــیم.
آی بی ام می گوید در سال ۲015 موسسات ارائه دهنده خدمات 
به  حمله  و  داشتند  قرار  حمله  مورد  موسسات  درصدر  درمانی 
شرکت های مالی کاهش یافت. اما در سال ۲01۶ مجددا حمله 

به موسسات مالی و اعتباری تشدید شد.
ــم  ــت ه ــه اینترن ــرده ب ــات نشــت ک ــزان اطاع بیشــترین می
ــه شــرکت هــای مخابراتــی و شــرکت هــای حــوزه  ــوط ب مرب
ــا 3.4  ــر ب ــال ۲01۶ براب ــه در س ــوده ک ــات ب ــاوری اطاع فن
ــناد  ــدی اس ــش 5۶۶ درص ــت. افزای ــوده اس ــند ب ــارد س میلی
افشاشــده در اینترنــت در ســال ۲01۶ زنــگ هــای خطــر را در 

ــت. ــدادرآورده اس ــه ص ــات ب ــت اطاع ــوزه امنی ح

بررسی ها از وضعیت اینترنت در سال 2۰۱۶ ؛

افزایش ۵۶۶ درصدی اسناد افشاشده در اینترنت 
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی وزارت ارتباطات از تأســیس 
شــهرک بین المللــی ICT بــا همــکاری مشــاورین ســنگاپوری 
ــرو  ــیتی پی ــدازی مدیاس ــز راه ان ــه اقتصــادی و نی ــن منطق در ای

دســتور رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی خبــر داد. 
ســعید زرنــدی در خصــوص اقدامــات صــورت گرفتــه در منطقه 
خدمــات هوایــی و ویــژه اقتصــادی »پیــام« وابســته بــه وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعات اظهار داشــت: تأســیس شــهرک 
بین المللــی فنــاوری اطاعــات و ارتباطات با همکاری مشــاورین 
ســنگاپوری و به دســتور معاونت نوآوری وزارت ارتباطــات در این 

منطقه در حال شکل گیری است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فــاز نخســت ایــن پــروژه در حــد انجام 
ــی، جذابیت ســنجی و خوشــه بندی انجــام شــده  طــرح مطالعات
اســت، گفــت: مشــاورین ســنگاپوری تاکنــون در 10 کشــور دنیا 
ایــن مــدل شــهرک را پیاده ســازی کرده انــد و هم اکنــون 
ــهرک  ــدازی ش ــرای راه ان ــی ب ــی مفهوم ــه طراح ــز در مرحل نی

ــژه اقتصــادی هســتند. بین المللــی ICT در ایــن منطقــه وی

30 شــرکت بــزرگ ICT در منطقــه اقتصــادی 
ــوند ــتقر می ش ــام« مس »پی

زرندی از اسـتقرار 30 شـرکت بزرگ حـوزه فنـاوری اطاعات و 
ارتباطـات تا شـهریور ماه در منطقـه ویژه اقتصـادی »پیام« خبر 
داد و گفـت: ایـن 30 شـرکت، برندهـای معـروف داخلـی در این 
حـوزه هسـتند که می تواننـد فعالیت های خـود در حـوزه خدمات 

هوایـی و اقتصـادی را در این منطقـه ارائه دهند.
ــرای اســتقرار  ــن ب ــار زمی ــن از اختصــاص 1۶ هکت وی همچنی

شــرکت های دانش بنیــان طبــق تفاهــم صــورت گرفتــه میــان 
وزیــر ارتباطــات و معــاون علمــی فنــاوری رئیس جمهــور خبــر 
ــر  ــاوه ب ــه، ع ــورت گرفت ــای ص ــا حمایت ه ــت: ب داد و گف
ــن  ــان، ای ــرکت های دانش بنی ــرای ش ــر ب ــد نظ ــهیات م تس
ــادی، از  ــه اقتص ــن منطق ــتقرار در ای ــورت اس ــرکت ها در ص ش
ــاس  ــن اس ــر ای ــوند؛ ب ــوردار می ش ــز برخ ــی نی ــای گمرک مزای
ــان،  ــرکت های دانش بنی ــرای ش ــده ب ــم ش ــای فراه ــا فض ب
امکانــات زیربنایــی از ســوی وزارت ارتباطــات و امکانــات 
آزمایشــگاهی و منابــع صنــدوق ســرمایه گذاری از ســوی 

ــد. ــد ش ــم خواه ــی فراه ــت علم معاون

شهر رسانه های اجتماعی راه اندازی می شود
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی وزارت ارتباطــات همچنین 
از برنامه ریــزی بــرای اجــازه مشــارکت و حضــور بخــش 
ــه  ــن منطق ــاخت های ای ــرمایه گذاری زیرس ــی در س خصوص
اقتصــادی خبــر داد و گفــت: در همیــن حــال بــا دســتور رئیــس 
ــدازی  ــی فضــای مجــازی، در حــال تأســیس و راه ان ــز مل مرک

ــتیم. ــیتی( هس ــی )مدیاس ــانه های اجتماع ــهر رس ش
وی گفـت: ایـن پـروژه در چند کشـور از جملـه امـارات، آلمان و 
انگلسـتان راه انـدازی شـده اسـت و مـا نیـز مطالعـات راه اندازی 
ایـن شـهر را مشـابه بـا تجربه کشـورهای نامبـرده بـا همکاری 

و مشـاوره دانشـگاهی در انگلسـتان آغـاز کرده ایـم.
زرنــدی تصریــح کــرد: مدیاســیتی در راســتای اســتقرار 
ــرکت های  ــی و ش ــانه های اجتماع ــوزه رس ــتارتاپ های ح اس
ــاد  ــی( ایج ــش  ویدئوی ــتینگ )پخ ــه برودکس ــال در زمین فع

می شــود و طــرح اولیــه آن بــرای رئیــس مرکــز ملــی فضــای 
ــت. ــده اس ــه ش ــازی ارائ مج

مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی وزارت ارتباطــات بــا اشــاره 
ــه  ــک در منطق ــارت الکترونی ــرای تج ــتری ب ــاد بس ــه ایج ب
اقتصــادی »پیــام« گفــت: در ایــن زمینه نیــز کار مشــترکی را با 

ــم. ــاز کرده ای ــت آغ ــرکت پس ــان و ش ــوری آذربایج جمه
وی همچنیــن از راه انــدازی گمــرک تخصصــی بــرای واردات 
و صــادرات محصــوالت فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
ــد در راســتای  ــت: گمــرک تخصصــی می توان ــر داد و گف خب
افزایــش ســرعت ترخیــص واردات مؤثــر باشــد و بــرای تائید 
ــور،  ــه کش ــات ب ــاوری اطاع ــه واردات محصــوالت فن نمون
آزمایشــگاه تخصصــی ایــن کاالهــا را نیــز قــرار اســت در این 
ــاری  ــه ج ــاس در هفت ــن اس ــر ای ــیم؛ ب ــته باش ــه داش منطق
ــن  ــریف در ای ــی ش ــگاه صنعت ــوی دانش ــگاهی از س آزمایش

ــود. ــتقر می ش ــکان مس م
ــر 400 میلیــارد تومــان  ــغ ب ــه گفتــه زرنــدی، در ســال ۹5 بال ب
درآمــد از ایــن منطقــه اقتصــادی بــه خزانــه دولــت واریــز شــده 

اســت کــه رشــد صــد درصــدی را نشــان می دهــد.

شهر رسانه های اجتماعی راه اندازی می شود

ــی ۲00  ــات از تعطیل ــاوری اطاع ــف فن ــه صن ــس اتحادی رئی
واحــد صنفــی بــه دلیــل ورشکســتگی و بــی توجهــی دولــت به 

ایــن کســب و کار در ســالی کــه گذشــت خبــر داد. 
ســیدمهدی میرمهــدی بــازار فنــاوری اطاعــات را در ســال ۹5 
بــازاری بــی ســامان و گســیخته توصیــف کــرد کــه ســبب شــد 
بســیاری از واحدهــای صنفی بــه کســب و کار خود پایــان دهند 
و ســرمایه شــان را بــه صنــف و یــا کشــور دیگــر منتقــل کننــد.
ــالی  ــی در س ــام دیجیتال ــر و اق ــازار کامپیوت ــریح ب وی در تش

کــه گذشــت، گفــت: خریــد دولــت و ادارات دولتــی و خصوصــی 
ــل عــدم  ــه دلی ــک ســال گذشــته ب ــری در ی ــام کامپیوت از اق
اختصــاص بودجــه بــه ایــن موضــوع، در حــد صفــر بــود و حتی 
ادارات دولتــی در خریــد کارتریــج هــم بــا مشــکل مواجــه بودند.

ــا بیــان  ــه ب رئیــس اتحادیــه صنــف فنــاوری اطاعــات و رایان
اینکــه بــه رغــم رکــود حاکــم بــر ایــن بــازار، واحدهــای صنفی 
مجبــور بــه پرداخــت مالیاتهــای هنگفتــی هســتند، ادامــه داد: 
ــا بســیاری از واحدهــای صنفــی  ــن موضــوع ســبب شــده ت ای

تعطیــل و ســرمایه خــود را بــه خــارج از کشــور ببرنــد و یــا اینکه 
بــه ســمت فعالیــت زیرزمینــی و کســب و کار قاچــاق کــه نیــاز 

بــه پرداخــت عــوارض و مالیــات نــدارد، روی بیاورنــد.
میرمهــدی بــا تاکیــد براینکــه دولــت بــه هیــچ عنــوان از صنف 
فنــاوری اطاعــات حمایــت نمــی کنــد، ادامــه داد: درســالی که 
گذشــت تنهــا از دولــت حــرف شــنیدیم امــا بــه هیــچ یــک از 
ایــن وعــده هــا عمــل نشــد و حتــی در زمینــه دریافــت مالیــات 

نیــز دولــت هیچگونــه حمایتــی از ایــن صنــف نکــرد.
ــاوری  ــف فن ــکاری کمــر صن ــی و بی ــان اینکــه گران ــا بی وی ب
ــال ۹5  ــرد: در س ــان ک ــت؛ خاطرنش ــته اس ــات را شکس اطاع
ــول و  ــل کاهــش ارزش پ ــه دلی ــر ۲00 واحــد صنفــی ب ــغ ب بال
ورشکســتگی، تعطیــل شــد و بــا وضعیــت موجــود، پیــش بینی 
مــی کنیــم کــه در ســال ۹۶ تعــداد تعطیلــی واحدهــای صنفــی 

ایــن بخــش بــه بیــش از 3 برابــر برســد.
ــته  ــت: در گذش ــه گف ــاوران رایان ــف فن ــه صن ــس اتحادی رئی
ــه  ــوط ب ــات مرب ــاوری اطاع ــوزه فن ــی در ح ــای دولت خریده
ســرور، لــپ تــاپ، پــی ســی، تجهیــزات شــبکه و کارتریــج می 
شــد، امــا متاســفانه هــم اکنــون دولــت در ایــن بخــش بودجــه 
ــه در  ــرآورد شــده ک ــه ب ــه نحــوی ک ــد. ب ــه نمــی کن ای هزین
ــر از  ــف، کمت ــن صن ــی از ای ــزان خریدهــای دولت ســال ۹5، می

نصــف ســالهای قبــل شــده اســت.
ــق  ــت، تحق ــعار دول ــه ش ــت ک ــی اس ــن درحال ــزود: ای وی اف
ــد  ــه ایــن هــدف نیازمن ــت الکترونیــک اســت و رســیدن ب دول
ــاوری  ــای فن ــه ابزاره ــی ب ــازمانهای دولت ــز ادارات و س تجهی

ــت. ــات اس اطاع

وضعیت صنف فناوری اطالعات در سال ۹۵؛

2۰۰ واحد صنفی حوزه فناوری اطالعات تعطیل شدند
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

افزایش ۳2 درصدی
 سایت های هک شده 

ــداد ســایت هــای هــک شــده در ســال  ــد تع ــن حــال گــوگل مــی گوی درهمی
ــر  ــه و در اکث ــش یافت ــا ســال ۲015 حــدود 3۲ درصــد افزای ۲01۶ در مقایســه ب
مــوارد مدیــران ســایت هــای هــک شــده حتــی از ایــن موضــوع مطلــع نشــده 

ــد.  ان
گــوگل ایــن اطاعــات را در گــزارش امنیتــی ســال ۲01۶ خــود منتشــر کــرده و 
هشــدار داده کــه انتظــار مــی رود در آینــده تعــداد ســایت هــای هــک شــده بــاز 
هــم افزایــش یابــد، زیــرا بســیاری از وب ســایت هــای اینترنتــی از برنامــه هــای 
منســوخ و تاریــخ گذشــته اســتفاده کــرده و به همیــن علــت دارای آســیب پذیری 

هــای متعــددی هســتند.
ــد فعلــی کنــد  در بخشــی از ایــن گــزارش تصریــح شــده: انتظــار نمــی رود رون
ــره  ــا از حف ــر شــده و سوءاســتفاده آنه ــرا رویکــرد هکرهــا تهاجمــی ت شــود، زی
ــه روز در حــال افزایــش اســت. هــای امنیتــی موجــود در ســایت هــا هــم روز ب
گــوگل از فنــاوری مرورگــری ایمــن یــا Safe Browsing بــرای هشــدار دادن 
بــه کاربــران مرورگــر کــروم یــا جســتجوگران در گــوگل در مــورد ســایت هــای 
آلــوده یــا دارای محتــوای هــرزه نگارانــه اســتفاده مــی کنــد، امــا افــرادی کــه از 
مرورگرهــای دیگــری اســتفاده مــی کننــد لزومــا از مشــکات ســایت هــای خود 

مطلــع نمــی شــوند.
ــر اســاس گــزارش امنیتــی گــوگل ۶1 درصــد از مالــکان ســایت هــای هــک  ب
شــده هرگــز از ایــن موضــوع مطلــع نمــی شــوند، زیــرا ابــزار امنیتــی الزم را بــر 
روی ســایت هــای خــود نصــب نکــرده انــد. اســتفاده از نــرم افزارهای وب ســرور 
قدیمــی، سیســتم هــای مدیریــت محتــوای آســیب پذیــر و پاگیــن هــای نفــوذ 

پذیــر هــم احتمــال هــک شــدن را افزایــش مــی دهــد.
از جملــه دیگــر ســهل انــگاری هایــی کــه احتمــال هــک شــدن ســایت هــا را 
ــف، صــادر  ــور ضعی ــات عب ــه اســتفاده از کلم ــوان ب ــی ت ــد م ــی ده ــش م افزای
کــردن مجوزهــای دسترســی آســان بــرای کاربــران ســایت هــا، عــدم اســتفاده 
از HTTPS بــرای الگیــن، امکان پذیر کردن اپلود ســاده فایل بــرای کاربران فاقد 

ــرد. ــاره ک ــت و .... اش صاحی

رکورد زنی در ذخیره اطالعات؛

ذخیره 2۱۵ پتابایت اطالعات
 روی یک دی ان ای !

 دانشــمندان روشــی بــرای رمزگــذاری دی ان ای و 
ــر  ــار کارآمدت ــه 100 ب ــد ک ــه ان ــات یافت ــره اطاع ذخی
از  روش هــای قبلــی اســت و مــی توانــد ۲15 پتابایــت 
ــد.  ــره کن ــرم دی ان ای ذخی ــک گ ــات را روی ی اطاع
ــادل 13.3  ــت مع ــر پتابای ــه ه ــت ک ــی اس ــن درحال ای

ــت HD اســت. ــا کیفی ــو ب ســال ویدئ
ــا  ــکاری دین ــا هم ــا ب ــگاه کلمبی ــش از دانش ــو الری یانی
زیلینســکی از مرکــز ژنــوم نیویــورک ایــن روش را 
طراحــی کــرده انــد. آنهــا در ایــن زمینــه از روش جدیــد 
ــترین  ــه بیش ــد ک ــتفاده کردن ــذاری دی ان ای اس رمزگ
میــزان اطاعات به ازای هر نوکلئوتیــد را ذخیره می کند. 
این دو دانشــمند در آزمایش ها با اســتفاده از الگوریتمی به 
ــم  ــک فیل ــل )ی ــش فای ــام DNA Fountain، ش ن
کوتــاه، کل یــک رایانــه OS و یــک کارت هدیــه 
ــد. ــره کردن ــک ذره دی ان ای ذخی ــازون( را درون ی آم
الریــش در ایــن بــاره مــی گویــد: روش رمزگــذاری مــا 

100 بــار کارآمدتــر از روشــهایی اســت که در ســال ۲01۲ ســاخته شــد و مــی توانــد ۲15 پتابایــت اطاعات 
را در یــک گــرم دی ان ای ذخیــره کنــد.

هرچنــد ایــن روش بــرای ذخیــره ســازی اطاعــات بســیار کارآمــد اســت امــا بایــد در نظــر داشــت کــه 
ــج  ــن  پکی ــره ای ــرای ذخی ــاد اســت. ب ــره و خوانــش اطاعــات در دی ان ای بســیار زی ــه هــای ذخی هزین
ــر  ــزار دالر دیگ ــنتز دی ان ای و دو ه ــرای س ــزار دالر ب ــت ه ــی در دی ان ای، هف ــی ۲ مگابایت اطاعات
بــرای انجــام توالــی آن هزینــه شــده اســت. بــه عقیــده الریــش یــک دهــه طــول خواهــد کشــید تــا ذخیره 

ــل دســترس باشــد. ــرای عمــوم مــردم قاب اطاعــات در دی ان ای ب
البتــه حتــی در آن زمــان هــم ایــن فنــاوری بــرای ذخیــره اطاعاتــی ماننــد ســابقه بیمــار در سیســتم هــای 
پزشــکی اســتفاده مــی شــود و احتمــال کمــی وجــود دارد تــا آن را بــه عنــوان آخریــن فنــاوری در اختیــار 

عمــوم مــردم قــرار دهنــد.
ــره ســازی اطاعــات روی دی ان ای توســط گروهــی از محققــان دانشــگاه هــاروارد در ســال ۲01۲  ذخی
میــادی ایجــاد شــد. از آن زمــان تاکنــون گــروه هــای تحقیقاتــی مختلفــی ایــن روش  را ارتقــا داده انــد. 
مایکروســافت نیــز ســال گذشــته ادعــا کــرد روشــی بــرای ذخیــره اطاعــات ایجــاد کــرده کــه نســبت بــه 

متدهــای پیشــین ۲0 بــار کارآمدتــر اســت.
ایــن روش درحقیقــت حفــظ اطاعــات پایــه توالــی دی ان ای اســت. این فنــاوری بــا اســتفاده از  دی ان ای 

مصنوعــی انجــام مــی شــود  کــه در ماشــین هــای الیگونوکلئوتیدی بــه کار مــی رود.
ماشــین هــای الیگونوکلئوتیــدی نیــز بــه نوبه خــود بــرای ذخیــره ســازی و بازیابــی اطاعــات دی ان ای به 
کار مــی رود. ایــن نــوع سیســتم ذخیــره، فشــرده تــر از نوارهــای مغناطیســی و هــارد درایوهاســت زیــرا در 

دی ان ای اطاعــات بیشــتری ذخیــره مــی شــود.
دانشــمندان معتقدنــد بــا اســتفاده از همیــن روش مــی تــوان بــه طور موثــر تمــام اطاعــات جهــان را درون 

یــک اتــاق فشــرده و ذخیــره کــرد!  

ــای  ــعه ه ــس از  اش ــت وایرل ــای اینترن ــبکه ه ــه زودی ش ب
مــادون قرمــز ســاخته مــی شــوند. ایــن شــبکه هــا  100 برابــر 
ــی  ــت متصــل م ــه اینترن ــی ب ســریعتر از سیســتم هــای کنون

ــوند.  ش
ــرای  ــازه ب ــی ت ــوون روش ــاوری آینده ــگاه فن ــان دانش  محقق
اتصــال بــه اینترنــت طراحــی کــرده انــد کــه بــه  آنتــن هــای 
نــوری مرکــزی اتــکا دارد. ایــن آنتــن هــا اشــعه هایــی بــا طیف 
ــی ســیم ارســال  ــه دســتگاه هــای ب ــف  ب ــوری مختل هــای ن
مــی کننــد. بــه عبــارت دیگــر  هنگامیکــه چنــد دســتگاه  بــه 

ــال  ــاط دچــار اخت ــراری ارتب شــبکه متصــل مــی شــوند، برق
نمــی شــود.

ــبکه  ــه، ش ــام گرفت ــه Li-Fi ن ــتم ک ــن سیس ــتفاده از ای ــا اس ب
ــن کار  ــرای ای ــی شــوند. ب ــز م ــر نی ــی ســیم ایمــن ت ــای ب ه
ــای  ــعه ه ــه اش ــل ب ــور کام ــه ط ــور ب ــی مذک ــبکه اینترنت ش
مســتقیم نــور از یــک فیبــر بصــری اتــکا دارد. از ســوی دیگــر 
چــون تمــام بخــش هــای آن ثابــت اســت و حرکــت نمــی کند، 
نیاز بــه الکتریســیته نــدارد، بنابراین الزم نیســت اقداماتــی برای 

ــز انجــام شــود. ــداری از آن نی نگه

 براســاس ایــن روش مــی تــوان چنــد آنتــن نــوری را در منطقه 
مــورد نظــر احــداث کــرد. هرکــدام از آنتــن هــا مجهــز بــه دو 
شــبکه اســت کــه نــور را بــا طــول مــوج و زاویــه هــای مختلف 
منتشــر مــی کننــد. بنابرایــن اگــر فــرد هنــگام اســتفاده از تلفن 
ــه  ــرود و دسترســی مســتقیم ب ــت خــود راه ب ــا تبل هوشــمند ی
اشــعه اینترنــت نداشــته باشــد، اشــعه دیگــری اینترنــت را برای 

او فراهــم مــی کنــد.  
ــر در  ــال دیگ ــج س ــا پن ــاوری ت ــن فن ــان ای ــه محقق ــه گفت  ب

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــوم ق ــار عم اختی

تا ۵ سال آینده؛

شبکه های اینترنتی مادون قرمز جایگزین وای فای می شوند
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ــن  ــابقه تری ــی س ــایی ب ــه شناس ــق ب ــوگل موف ــان گ محقق
ــد کــه  ــورد نشــت اطاعــات در وب در ســال ۲01۷ شــده ان م
نتیجــه آن ضــرورت تغییــر تمامــی کلمــات عبــور مورد اســتفاده 

ــی اســت.  ــران ســایت هــای اینترنت کارب
مشــکل یادشــده تــا بــدان حــد جــدی اســت کــه باعث افشــای 
بســیاری از کلمــات عبــور مــورد اســتفاده کاربــران، پیــام هــای 
خصوصــی آنهــا و دیگــر اطاعات حســاس ارســالی کاربــران در 

بســیاری از وب ســایت هــای اینترنتــی مــی شــود.
از جملــه ســایت هایــی کــه اطاعــات خصوصــی کاربرانــش به 
همین علت در معرض خطر قرار گرفته می توان به اوبر، فیت بیت و 

OKCupid اشــاره کرد.
مشـکل یـاد شـده که توسـط برخـی محققـان امنیتـی کلودبلید 
نام گرفته ناشـی از یک آسـیب پذیـری در کدهای مورد اسـتفاده 
شـرکت وب مشـهور کلودفلیر است و البته بی شـباهت به آسیب 
پذیری مشـهور هـارت بلید یا خـون ریـزی قلب در سـال ۲015 

نیسـت. البته ایـن بار تعداد سـرورهایی کـه اطاعات کاربـران از 
آنها سرقت شده بسیار بیشتر است.

آســیب پذیــری یــاد شــده باعــث شــده ســرورهایی کــه وظیفــه 
ــد  ــده دارن ــر عه ــایت را ب ــون وب س ــش از دو میلی ــی بی میزبان
اطاعاتــی را به طــور تصادفــی در فضــای مجازی نشــت دهند. 
مشــکل مذکــور زمانــی تشــدید مــی شــود کــه بدانیــم برخــی 
 cache ــوع اطاعــات را در ــور جســتجوهایی کــه ایــن ن موت
خــود ذخیره می کننــد هم می توانند عامل نشــت ایــن اطاعات 

باشــند.
بــه عنــوان مثــال اگــر کاربــری بــا بازدیــد از ســایت اوبــر یــک 
تاکســی گرفتــه باشــد، ممکــن اســت اطاعــات رد و بدل شــده 
توســط وی به علت اســتفاده اوبر از خدمات کلودفلیــر به اینترنت 
نشــت کــرده باشــد. بــرای ســرقت ایــن اطاعــات نیــازی بــه 
حمله هکری نیست و این افراد بدون مشکل خاصی می توانند داده 

های مذکور را سرقت کنند.

ــا از  ــده، ام ــایی ش ــل شناس ــدود ده روز قب ــور ح ــکل مذک مش
شــهریور مــاه وجــود داشــته و بــه احتمــال زیــاد کاربران ســایت 
هــای HTTPS هــم بــه همیــن علــت آســیب دیــده انــد. لــذا 
ــای  ــایت ه ــود در س ــور خ ــات عب ــد کلم ــران بای ــه کارب هم
ــکاری  ــا هم ــر ب ــد کلودفلی ــر چن ــد، ه ــوض کنن ــف را ع مختل
ــا ابعــاد  ســایت هــای طــرف قــرارداد خــود در تــاش اســت ت
ایــن مشــکل را بــه حداقــل برســاند و بــه همیــن منظــور وصله 

ــرده اســت. ــه ک ــز ارائ ــی را نی ای امنیت

حفره امنیتی خانمان برانداز اینترنتی شناسایی شد

جستجوگر تصویری برای کره 
زمین راه اندازی می شود

ــن در  ــره زمی ــادی از کل ک ــیار زی ــواره ای بس ــای ماه ــروزه عکــس ه ام
ــدازی  ــه راه ان ــاوری را ب دســترس اســت و همیــن امــر شــرکت هــای فن

ــری تشــویق کــرده اســت.  یــک جســتجوگر تصوی
شــرکت پانــت کــه دارای بیــش از 150 دوربیــن در کل کــره زمین اســت 

و چنــد شــرکت نوپــای دیگــر در طــرح ایــن جســتجوگر مشــارکت دارند.
 Descartes Labs ــه ــوم ب ــا موس ــای نوپ ــرکت ه ــن ش ــی از ای یک
بــرای تســهیل جســتجو در انبــوه ایــن عکــس هــا و اطاعــات از فنــاوری 
هوشــمندی اســتفاده کرده کــه قادر بــه درک جزییــات نمایش داده شــده در 
ــای  ــس ه ــوان عک ــی ت ــزار م ــن اب ــا ای ــت. ب ــور اس ــای مذک ــس ه عک
ــن  ــرای یافت ــا را ب ــس ه ــی از عک ــا انبوه ــرد ی ــایی ک ــابه را شناس مش

اطاعاتی خــاص جســتجو کرد.
جســتجوگر بصــری ایــن شــرکت یافتــن اقــام مشــابه در عکــس هــای 
مختلــف را ممکن می کند و به عنوان مثال توانســته مشــابهت هایی را میان 
عکــس هایــی کــه در چیــن و آمریــکا گرفتــه شــده انــد، تشــخیص دهــد. 
https://search.descarteslabs. جســتجوگر یاد شــده از آدرس
com در دســترس اســت و عاقمندان مــی توانند به رایگان از آن اســتفاده 

کننــد.
ــی در عکســی  ــر روی یــک اســتخر شــنای خال ــال اگــر ب ــوان مث ــه عن ب
ــه شناســایی مــوارد مشــابه در  کلیــک کنیــد، جســتجوگر مذکــور قــادر ب

ــود. نقشــه خواهــد ب
ایــن جســتجوگر بــرای بررســی تغییــرات کــره زمیــن نیــز قابــل اســتفاده 
ــوزه  ــان ح ــت، متخصص ــط زیس ــان محی ــرای کارشناس ــذا ب ــت و ل اس

ــود. ــد ب ــان و ... بســیار ارزشــمند خواه ــط بان ــا، محی جغرافی

معرفی مشکل دارترین گوشیهای
 اندروید و ای او اس 

بررســی هــای موسســه تحقیقاتــی بانکــو نشــان مــی دهــد بــر خــاف تصــور برخــی از مــردم گوشــی هــای 
اندرویــدی کارآیــی بیشــتری در مقایســه بــا مــدل هــای مختلــف آیفــون دارنــد و کمتــر دچــار مشــکل می شــوند. 
بررســی میلیــون هــا گوشــی بازگشــت داده شــده ســاخت شــرکت هــای مختلــف در آمریــکا، آســیا و اروپــا نشــان 

مــی دهــد کــه احتمــال وقــوع مشــکل بــرای انــواع آیفــون بیــش از گوشــی هــای اندرویــدی اســت.
گــزارش Blancco Technology Group کــه از ســه ماهــه چهــارم ســال ۲015 تــا ســه ماهــه چهــارم 
ســال ۲01۶ انجــام شــده، حاکیســت تعــداد گوشــی هــای آیفونــی کــه دچــار مشــکات حــاد و بعضــا غیرقابل حل 

مــی شــوند از اندروید بیشــتر اســت.
ــد، مشــکل و  ــر گوشــی هــای اندرویــدی دچــار مشــکل شــده ان طــی ایــن مــدت گوشــی هــای آیفــون دو براب
نقــص در سیســتم عامــل iOS از ۲5 درصــد در ســه ماهــه اول ســال ۲01۶ بــه ۶۲ درصــد در ســه ماهــه ســوم 

ســال ۲01۶ افزایــش یافتــه اســت. امــا ایــن رقــم در مــورد گوشــی هــای اندرویــدی 4۷ درصــد اســت.
در میــان مــدل هــای مختلــف گوشــی آیفــون، آیفــون ۶ و ۶ اس بدترین عملکــرد را داشــته اند. از جمله مشــکات 
متــداول در میــان مــدل هــای مختلــف ایــن گوشــی مــی تــوان بــه از کارافتــادن ناگهانــی برنامــه هــا، داغ شــده 
بیــش از حــد و نقــص در عملکــرد گوشــی اشــاره کــرد. اما بیشــترین مشــکل گوشــی هــای اندرویــدی مربــوط به 

نقــص ناگهانــی دوربیــن، مشــکات مربــوط بــه شــارژ شــدن و مشــکات یــو اس بــی بــوده اســت.
در میــان گوشــی هــای مختلــف اندرویــدی بیشــترین مشــکات مربــوط بــه گوشــی هــای ســاخت سامســونگ 
و بــه خصــوص نــوت ۷ بــوده و پــس از آن تولیــدات شــیوامی، موتــوروال، ســونی، لنــووو اختاالتــی داشــته انــد.
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ــی  ــی از گوش ــه زن ــا گمان ــد از ماهه ــونگ بع ــرانجام سامس س
ــرد.  ــی ک ــود رونمای ــاس خ ــی اس ۸ و اس ۸ پ ــای گالکس ه
عاقمنــدان در آمریــکای شــمالی در صــورت پیــش خریــد این 

ــد کــرد.  ــل دریافــت خواهن گوشــی هــا آنهــا را در ۲1 آوری
ــط  ــا ۷50 دالر و متوس ــر ب ــی اس ۸ براب ــت گوش ــط قیم متوس
ــر  ــا ۸50 دالر اســت. ه ــر ب ــاس براب ــت گوشــی اس ۸ پ قیم
ــات  ــا کاســته شــدن از برخــی امکان ــزوده شــدن ی ــا اف ــد ب چن
ــی  ــش م ــا 100 دالر افزای ــر ت ــده حداکث ــاد ش ــای ی ــت ه قیم

ــد. یابن
ــزاری  ــا پرداخــت ۹۹ دالر اضافــی مــی تواننــد اب عاقمنــدان ب
ــا هدســت  ــاد شــده را ب ــد کــه گوشــی هــای ی ــداری کنن خری
واقعیــت مجــازی Gear VR و دســته کنتــرل آن ســازگار مــی 
کنــد. همچنیــن امــکان نصــب کارت حافظــه ۲5۶ گیگابایتــی 
بــر روی ایــن گوشــی وجــود دارد کــه در نــوع خــود کــم ســابقه 

اســت.
دارای  ترتیــب  بــه  پــاس   ۸ اس  و   ۸ اس  گوشــی  دو 
نمایشــگرهای 5.۸ و ۶.۲ اینچــی بــوده و بــه جــای نصــب دکمه 
home فیزیکــی بــر روی آنهــا ایــن دکمــه بــه طــور مجــازی 
در گوشــی هــای یادشــده افــزوده شــده اســت. ایــن امــر باعــث 
مــی شــود کل صفحــه جلویــی گوشــی بــرای مشــاهده ویدئــو 

ــل  ــا قاب ــه ه ــر برنام ــوای دیگ ــس و محت و عک
اســتفاده باشــد.

یکــی از امکانــات جالــب گوشــی هــای مذکــور 
ــه  ــت ک ــمند Bixby اس ــری هوش ــط کارب راب
ــردی و  ــای کارب ــه ه ــات برنام ــی امکان ــا برخ ب
قابلیــت هایــی ماننــد دوربیــن، فهرســت تمــاس، 
بخــش گالــری و پیــام هــا ســازگار شــده اســت. 
ــا  ــد از عکاســی ب ــران بع ــال کارب ــوان مث ــه عن ب
 Bixby ــد از ــی توانن ــی م ــک ش ــی از ی گوش
ــوده و از  ــه ب ــی چ ــوژه عکاس ــه س ــند ک بپرس
ــی  ــرد و حت ــداری ک ــوان آن را خری ــی ت کجــا م
از Bixby بخواهنــد تــا عکــس هایــی مشــابه با 

ــد. ــش ده ــی را نمای آن ش
گوشــی هــای یــاد شــده دارای ســه قابلیــت امنیتــی بیومتریک 
بــوده کــه عبارتنــد از حســگر اثرانگشــت، اســکنرهای امنیتــی و 
 ، Home ــزار شناســایی چهــره. بــه محــض لمــس دکمــه اب
ــران را تشــخیص مــی دهــد و اگــر وی را  دوربیــن چهــره کارب

مالــک گوشــی تشــخیص دهــد قفــل آن را بــاز مــی کنــد.
ــن  ــا ای ــراه ب ــده هم ــه ش ــر عرض ــی دیگ ــزار جانب ــک اب ی
گوشــی Samsung Dex اســت کــه گوشــی هــای یــاد 

ــرای ایــن  ــد. ب ــه رومیــزی تبدیــل مــی کن ــه رایان شــده را ب
کار بایــد تنهــا گوشــی را بــه ابــزار مذکــور متصــل کــرد تــا 
ــه  ــد و موشــواره را ب ــوان نمایشــگر، صفحــه کلی در ادامــه بت

ــرد. ــل ک ــی متص گوش
گفتنــی اســت گالکســی اس ۸ دارای دوربیــن 1۲ مگاپیکســلی 
در پشــت و دوربیــن عکاســی ســلفی ۸ مگاپیکســلی، پردازنــده 
اســنپ دراگــون ۸35 بــا 4 گیگابایــت رم و باتــری 3000 میلــی 
ــای  ــی ه ــم دارای ویژگ ــاس ه ــی اس ۸ پ ــری و گالکس آمپ

مشــابه اســت. امــا باتــری آن 3500 میلــی آمپــری اســت.

گالکسی اس 8 و اس 8 پالس رونمایی شدند

شــرکت اچ تــی ســی دو گوشــی پرچمــدار جدیــد خــود را روانــه 
ــام  ــی ن ــو پل ــرا و ی ــو الت ــن دو گوشــی ی ــرده اســت. ای ــازار ک ب

دارند. 
U Ultra کــه قدرتمندتــر از U Play اســت، دارای نمایشــگر 
ــاوری  ــی آن از فن ــه در طراح ــت ک ــده ای اس ــه ای خمی شیش
ســطح مایــع اســتفاده شــده اســت. فنــاوری یاد شــده نمایشــگر 
ایــن گوشــی را شــفاف تــر و باریکتــر کــرده و مشــاهده صفحــه 

آن در زیــر تابــش نــور آفتــاب را تســهیل مــی کنــد.

این گوشــی ماننــد گوشــی LG V۲0 دارای دو نمایشــگر اســت. 
یکــی نمایشــگر 5.۷ اینچــی Super LCD با دقــت ۲5۶0 در 
1440 پیکســل و دیگــری یک نمایشــگر کوچــک ۲.05 اینچی 
بــا دقــت 1۶0 در 1040 پیکســل بــرای نمایــش اطاعیــه هــا و 

میان برهای ضروری است.
 ،Nougat ۷.0 Android اســتفاده از سیســتم عامــل
 4  ،۸۲1  Qualcomm Snapdragon پردازنــده 
گیگابایــت رم، ۶4 یــا 1۲۸ گیگابایــت حافظــه داخلــی بــا قابلیت 

ــن  ــای ای ــی ه ــر ویژگ ــه دیگ ــه از جمل ــزودن کارت حافظ اف
گوشــی اســت. اگــر کاربــران مــدل 1۲۸ گیگابایتی این گوشــی 
را انتخــاب کننــد، مــی تواننــد نمایشــگر ضدخــش و آســیب را 
ــد. ــود انتخــاب کنن ــرای حفاظــت بیشــتر از گوشــی خ هــم ب

در گوشــی یــاد شــده بــه جــای اســتفاده از جــک هــای هدفــون 
ــاندن صــدای  ــرای رس ــت USonic ب ــری از قابلی 3.5 میلیمت
ــه گــوش شــما اســتفاده شــده  ــون ب فایــل هــا از طریــق هدف
اســت. U Ultra همچنیــن دارای دو دوربیــن 1۲ مگاپیکســلی 
 4K در پشــت بــا قابلیــت فوکــوس خــودکار و ضبــط ویدئوهــای
ــا  ــن عکاســی ســلفی 1۶ مگاپیکســلی ب ــن طــور دوربی و همی
 10۸0p قابلیــت فوکــوس خــودکار لیــزری و  ضبــط ویدئوهــای

است.
دوربیــن ســلفی ایــن گوشــی در شــرایطی کــه نــور محیــط کــم 
اســت مــی توانــد در حالــت 4 مگاپیکســلی UltraPixel قــرار 
بگیــرد تــا تصاویــر بهتــری تهیــه کنــد. قابلیــت شــارژ ســریع 
ــای  ــی ه ــر ویژگ ــه دیگ ــری از جمل ــی امپ ــری 3000 میل و بات

گوشــی یاد شــده اســت.
U Play از بخــش اعظــم ایــن قابلیــت ها برخــوردار اســت، اما 
ســبک تــر و کوچــک تــر اســت و دارای نمایشــگر 5.۲ اینچی با 
دقــت 1۹۲0 در 10۸0 بــوده و در مقایســه بــا U Ultra که 1۷0 
گــرم اســت تنهــا 145 گــرم وزن دارد. ایــن گوشــی تنهــا یــک 
 ،MediaTek Helio P10 نمایشــگر دارد و در آن از پردازنــده
ــی و  ــت حافظــه داخل ــا ۶4 گیگابای ــت رم، 3۲ ی ــا 4 گیگابای 3 ی

دوربیــن هایی مشــابه بــا U Ultra اســتفاده شــده اســت.
ــد  ــی فاق ــن گوش ــلفی ای ــلی س ــن 1۶ مگاپیکس ــه دوربی البت
قابلیــت فوکــوس خــودکار لیــزری و امــکان ضبــط ویدئوهــای 
ــری اســت. ــی آمپ ــن گوشــی ۲500 میل ــری ای 4K اســت. بات

 U بــا قیمــت ۷50 دالر قابــل خریــداری اســت. امــا U Ultra
Play هنوز عرضه نشده و زمانی برای به بازارآمدن آن هم اعام 

نشده است.

دو گوشی جدید با دوربین قدرتمند سلفی رونمایی شد
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جایگزین قفل و کلید ساخته شد/ با گوشی در خانه را باز کنید
همزمــان بــا هوشــمندتر شــدن خانــه هــای مــدرن زمــان آن رســیده کــه از اســتفاده از قفــل و کلیــد بــرای ورود 

بــه منــازل نیــز راحــت شــوید. از همیــن رو یــک سیســتم دسترســی جدیــد ابــداع شــده اســت. 
ایــن سیســتم دسترســی کــه Latch R Series نــام دارد، اولیــن سیســتم دسترســی هوشــمند اختصاصــی 
بــرای آپارتمــان هــا و درب هــای ورودی ســاختمان هــا لقــب گرفتــه کــه حتــی بــر روی آسانســورها هــم قابــل 

نصــب اســت تــا افــراد غریبــه نتواننــد وارد اماکــن خصوصــی شــوند.
بــرای اســتفاده از ایــن سیســتم تنهــا بایــد کارتــی را در برابــر نقطــه تعییــن شــده بکشــید تــا درب بــر روی شــما 

بــاز شــود و در زمــان خــروج بــا اســتفاده مجــدد از همیــن کارت درب خانــه یــا آسانســور قفــل مــی شــود.
سیســتم یــاد شــده بــا گوشــی هــای هوشــمند هــم ســازگاری دارد و لــذا ســاکنان خانــه هــا مــی توانند بــه جای 
اســتفاده از کارت هــای هوشــمند از گوشــی هــای خــود اســتفاده کننــد. همچنیــن آنهــا مــی تواننــد بــرای ورود 
کــد درب خاصــی را وارد کننــد.  سیســتم یــاد شــده دارای تنظیمــات خاصــی بــرای ورود افــراد مهمــان اســت تا 

آنهــا بــا دریافــت کــد ورود یــا ارائــه مجــوز دسترســی از طریــق گوشــی بتواننــد وارد منازل شــوند.
ــه شــیوه هــای متنــوع اســت کــه از وقــوع  ــه هــا ب مهــم تریــن مزیــت ایــن سیســتم امــکان دسترســی خان
مشــکات ناگهانــی در صــورت از کار افتــادن یکــی از ایــن روش هــا جلوگیــری مــی کنــد. سیســتم مذکــور 
همچنیــن بــرای ارائــه خدمــات از وای – فــای، Ethernet، بلوتــوث و دیگــر فنــاوری هــای ارتباطــی متداول 

در همــه ســاختمان هــا بهــره مــی گیــرد.
عاقمنــدان بــا اســتفاده از ایــن خدمــات بایــد بــرای نصــب سیســتم یــاد شــده 400 دالر پرداخــت کننــد و البته 

سیســتم مذکــور از دو ســال خدمــات پــس از فــروش بهــره منــد خواهــد بــود.

تبلت جان سخت هم از راه رسید

 شــرکت آرکــوس تبلــت مقاومــی بــه نــام Saphir 101 طراحــی کــرده کــه بعیــد اســت 
بتوانیــد آن را بشــکنید یــا بــا انداختــن در آب از کار بیاندازیــد. 

ــن  ــه زمی ــری ب ــاع یــک مت ــی از ارتف ــه راحت ــد ب ــن تبلــت جــان ســخت را مــی توانی ای
ــود. ــه آن وارد نمــی ش ــیبی ب ــه آس ــید ک ــن باش ــد و مطمئ بیندازی

همچنیــن ضربه زدن و تاش برای خش انداختن نمایشــگر این تبلت هــم به جایی نخواهد 
رســید. این تبلت در برابر گرد و خاک و توفان هم کاما مقاوم است.

ایــن تبلــت مجهــز به یــک نمایشــگر 10.1 اینچــی بــا دقــت 1۲۸0 در ۸00 و یــک دوربین 
ــو و دوربیــن 5 مگاپیکســلی در  ــرای تهیــه عکــس هــای ســلفی در جل ۲ مگاپیکســلی ب
پشــت اســت. بنابرایــن Saphir 101 ســخت افــزار قدرتمنــدی نــدارد و البتــه مــی تــوان 

حــدس زد علــت ایــن مســاله جلوگیــری از افزایــش قیمــت تبلت اســت.
ــزی و  ــده 1.3 گیگاهرت ــه پردازن ــوان ب ــه دیگــر ویژگــی هــای ایــن تبلــت مــی ت از جمل
هشــت هســته ای MT۸1۶3، یــک گیگابایــت رم، 1۶ گیگابایــت حافظــه داخلــی، امــکان 
نصــب کارت حافظــه خارجــی، باتــری ۶000 میلــی آمپــری و باتــری بــا شــارژ 5 ســاعت 

اشــاره کــرد.
ــتریو و سیســتم  ــوی اس ــورت USB Type-C، دو بلندگ ــن دارای پ ــت همچنی ــن تبل ای
عامــل اندرویــد ۷ نوقاســت. زمــان عرضــه عمومــی ایــن تبلــت و قیمــت تمــام شــده آن 

ــده است. اعام نش

نسل جدیدی از هوش مصنوعی؛

تلویزیون هایی که عالئق بینندگان
 را   درک   می کنند

 خــط تولیــد جدیــدی از تلویزیونهــای هوشــمند راه انــدازی شــده کــه از هــوش مصنوعی فــوق العاده 
ای برخوردارنــد.  ایــن تلویزیــون های هوشــمند سامســونگ دارای نمایشــگرهای QLED هســتند و 
مــی تواننــد تصاویــر ویدئویــی بــا کیفیــت Blu Ray را بــا دقــت و جزییــات اصلــی تصویــر پخــش 
کننــد و از یــک رابــط کاربــری نــرم افــزاری بــه روزشــده بــه نــام Smart Hub برخوردارنــد کــه 

عاوه بر قابلیت اتصال به اینترنت، توانایی درک عائق و ســلیقه افــراد را هم دارد.
کاربــران ایــن تلویزیــون تقریبــا نیــازی بــه اتصــال هیــچ کابلــی بــه آن ندارنــد، زیــرا تلویزیــون یــاد 
شــده از فنــاوری بــی ســیم پیشــرفته ای برخــوردار اســت. تمامــی پــورت هــای اتصالی ضــروری این 
تلویزیــون هــم در یــک جعبــه خــاص موســوم بــه One Connect Box جمــع شــده کــه مــی 
تــوان آن را بــه فاصلــه 5 تــا 14 متــری از تلویزیــون قــرار داد و آن را از طریــق یــک کابــل فیبــر نوری 
بــا کمتــر از دو میلیمتــر ضخامــت بــه خــود تلویزیــون متصــل کــرد. بــرای طراحــی ایــن کابــل از 

فنــاوری ویــژه ای اســتفاده شــده کــه تکمیــل آن دو ســال بــه طــول انجامیــده اســت.
خریــداران ایــن تلویزیــون همچنیــن مــی تواننــد به گشــت و گــذار در ســایت هــای اینترنتــی، خرید 
آنایــن، حضــور در شــبکه هــای اجتماعــی و اجــرای برخی بــازی هــای تعاملــی بپردازنــد. همچنین 

برخــی خدمــات تفریحــی هــم از طریــق ایــن تلویزیون در دســترس اســت.
کنتـرل ایـن تلویزیون با صـدور فرامین صوتی ممکن اسـت و این محصـول جدید به تدریـج با درک 
عـادات کاربـری هر فـرد خود را به طـور پیش فرض بر اسـاس همان عـادات تنظیم مـی کند. قیمت 

نهایـی این تلویزیـون ها هفته آینـده و همزمان بـا عرضه آنها بـه بازار اعام می شـود.
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با ضخامت کاغذ دیواری؛

تلویزیونی که به دیوار می چسبد
ــدازه کاغــذ دیــواری هــای  ــه ان ــه w۷ تولیــد شــده کــه ضخامــت آن ب تلویزیونــی موســوم ب

ــوار چســباند.  ــه دی ــه راحتــی ب ــوان آن را ب مــورد اســتفاده در منــازل اســت و مــی ت
ــاده ای  ــارق الع ــگ خ ــک رن ــاال و تفکی ــر بســیار ب ــت تصوی ــون OLED از کیفی ــن تلویزی ای

ــد. ــی پشــتیبانی مــی کن ــوده و از تمامــی فرمــت هــای مهــم پخــش تلویزیون برخــوردار ب
طراحــی ایــن تلویزیــون در نــوع خــود منحصــر بــه فــرد و چشــمگیر اســت و کیفیــت صــدای 
پخــش شــده توســط آن هــم از ســوی کارشناســان مطلــوب ارزیابــی شــده اســت. شــاید تنهــا 
نقطــه ضعــف قابــل ذکــر بــرای ایــن تلویزیــون بلندگــوی پخــش صــدای آن باشــد کــه تــا 
حــدی بــزرگ بــوده و بــدون اســتفاده از آن نمــی تــوان صــدای تلویزیــون یــاد شــده را شــنید.
ایــن تلویزیــون کــه تنهــا ۲.5۷ میلیمتــر ضخامــت دارد اولیــن بــار در نمایشــگاه فنــاوری ســی 
ــه گذشــته عرضــه شــد و وزن آن هــم حــدود 3 کیلوگــرم اســت. شــرکت ال  ای اس در ژانوی
جــی مــی گویــد فــروش ایــن تلویزیــون ۶5 اینچــی را از مــاه آوریــل یعنــی حــدود یــک مــاه 

دیگــر آغــاز مــی کنــد.
ــا  ــه مــی شــود ال جــی آن را ب ــا گفت ــوز اعــام نشــده، ام ــون هن ــن تلویزی ــی ای قیمــت نهای
ــرای  ــد ب ــه خاطــر داشــته باشــید بای ــا ب ــد. ام ــازار مــی کن ــه ب ــی حــدود ۸000 دالر روان قیمت
شــنیدن صــدای ایــن تلویزیــون از بلندگــوی مجــزا کــه 10.5 کیلوگــرم وزن دارد اســتفاده کنید.

ربات آفتاب پرست هم از راه رسید
دانشــمندان دانشــگاه ام آی تــی، موفــق بــه ســاخت پوســت رباتیــک بــا اســتفاده از چاپگرهای 
ســه بعــدی شــده انــد کــه رنــگ آن بــر مبنــای شــرایط محیطــی تغییــر کــرده و بــا آن تطبیــق 

پیــدا مــی کنــد. 
Subramanian Sundaram رهبــر ایــن گــروه تحقیقاتــی مــی گویــد بــرای طراحــی 
پوســت رباتیــک یــاد شــده از برخــی حیوانــات الهــام گرفتــه کــه رنــگ پوستشــان در محیــط 

زندگــی طبیعــی و بــر اســاس رنــگ محیــط اطــراف تغییــر مــی کنــد.
از جملــه حیوانــات الهــام بخــش ایــن گــروه نوعی سوســک طایی رنــگ بوده کــه مــی تواند در 
صورت لزوم رنگ پوســت خود را به خاکســتری تغییر دهد تا از دید دشمنان مخفی بماند. محققان 
بــرای طراحــی پوســت رباتیــک تغییــر رنــگ دهنــده از مــدار الکتریکــی منعطف بــا برخــی مواد 
پاســتیکی اســتفاده کــرده اند و چــاپ آن را بــا اســتفاده از چاپگری خــاص در دانشــگاه ام آی تی 

موســوم بــه MultiFad انجــام داده اند.
بخــش هــای تغییررنــگ دهنــده حــاوی تعــدادی الکتــرود، دو ترانزیســتور چاپــی و پلیمرهــای 
نیمــه هــادی اســت. طراحــی ایــن پوســت رباتیــک هنــوز در مرحلــه آزمایشــی اســت و هنــوز 

زمانــی بــرای تکمیــل و اســتفاده تجــاری از آن اعــام نشــده اســت.

   تا 2۰۴۰؛

جمعیت روبات ها از انسان بیشتر می شود
 مدیــر ارشــد یــک شــرکت اجرایــی  مخابراتــی پیــش بینــی مــی کنــد تــا ۲040 میــادی جمعیــت روبــات هــا 

از انســان هــا بیشــتر شــود. 
ماسایوشــی ســان مدیــر ارشــد اجرایــی شــرکت مخابراتــی ســافت بانــک معتقــد اســت طــی ۲0 ســال آتــی، 

هــزار میلیــارد میکروتراشــه بــرای اینترنــت اشــیا طراحــی و عرضــه مــی شــود.
او اشاره کرد تا ۲040 میادی جمعیت روبات ها از انسان بیشتر خواهد شد.

البتــه ســان هشــدار داد ایــن پیشــرفت هــا بــدون ریســک نیســت و بایــد چالــش هــای امنیــت ســایبری نیــز 
درنظــر گرفتــه شــود.

حرکات لب، رمز عبور 
رایانه و گوشی می شود

 گروهــی از محققــان از روش جدیــدی بــرای شناســایی هویــت 
کاربــران اســتفاده کــرده انــد کــه در قالــب آن یــک فــرد بــرای 
ــوی  ــد از الگ ــی توان ــی م ــا گوش ــه ی ــل رایان ــردن قف ــاز ک ب

خاصــی از حــرکات لــب خــود اســتفاده کنــد. 
پرفســور چیونــگ یــو مینــگ و گروهــی از محققــان دانشــگاه 
ــور  ــه عب ــه کلم ــن روش را ک ــگ ای ــگ کن ــت در هن باپتیس

مبتنــی بــر لــب نــام گرفتــه ابــداع کــرده انــد. روش یــاد شــده 
مبتنــی بــر حــرکات خــاص لــب و بیــان کلمــه ای بــه عنــوان 

ــر اســت. ــا لــب هــای کارب کلمــه عبــور ب
ــب  ــد از آنجــا کــه نحــوه حــرکات ل ــان مــی گوین ــن محقق ای
هــر فــرد منحصــر بــه فــرد و بــی همتاســت، لــذا هکرهــا نمــی 
تواننــد بــه ســادگی ایــن روش را دور زده و وارد سیســتم هــای 
ــه  ــک کلم ــد نحــوه ادای ی ــی گوین ــان م ــوند. آن ــه ای ش رایان
توســط دو نفــر هــم بــا یکدیگــر متفــاوت اســت و سیســتم یــاد 
شــده بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه مــی توانــد ایــن تفــاوت 

را درک کــرده و تشــخیص دهــد.
سیســتم رایانــه ای ابــداع شــده توســط محققــان یــاد شــده 
بــا بررســی ویژگــی هــای بصــری لــب هــای افــراد در زمــان 

ــه  ــک الی ــرکات و ... ی ــت، ح ــه حال ــات و از جمل ــان کلم بی
امنیتــی جدیــد بــرای دسترســی بــه برنامــه هــا و رایانــه هــا 
ــر از  ــن سیســتم بهت ــد ای ــان مــی گوین ــد. آن ایجــاد مــی کن
سیســتم هــای تشــخیص هویــت صوتــی اســت کــه ممکــن 
ــه  ــه ب ــس زمین ــم پ ــدای مزاح ــود ص ــت وج ــه عل ــت ب اس
خوبــی عمــل نکننــد. ایــن سیســتم توســط افــراد معلــول یــا 
ــی  ــای خارج ــان ه ــه زب ــلط ب ــا نامس ــم ی ــدرت تکل ــد ق فاق

ــل اســتفاده اســت. هــم قاب
سیســتم تاییــد هویــت از طریــق حــرکات لــب هنــوز در مرحلــه 
ــرای ایمــن ســازی  ــوان ب ــی ســازی اســت و از آن مــی ت نهای
دسترســی بــه خودپردازهــای بانکــی، سیســتم هــای پرداخــت 

همــراه و ... هــم اســتفاده کــرد.

http://mehrnews.com


صفحه 46 | شماره 11 | فروردین 96 MEHR NEWSAGENCY

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

اولین رایانه کوانتومی قابل استفاده 
عمومی عرضه می شود

ــرای عمــوم  ــه IBM Q کــه ب ــه کوانتومــی موســوم ب شــرکت آی بــی ام قصــد دارد اولیــن رایان
قابــل دســترس باشــد را تولیــد کنــد. 

ــا بهــره گیــری از پلتفــورم کلــود آی بــی ام از تــوان محاســباتی کوانتومــی برخــوردار  IBM Q ب
خواهــد بــود.

ــوان از  ــن اســت کــه می ت ــه اســت ای ــی نهفت ــس کامپیوترهــای کوانتوم ــه در پ ــی ک ــده اصل ای
خــواص و قوانیــن فیزیــک کوانتــوم بــرای ذخیره ســازی و انجــام عملیــات روی داده هــا اســتفاده 
کــرد. مهــم تریــن مزیــت اســتفاده از ایــن رایانــه هــا ایــن اســت کــه تــوان پــردازش و ســرعت 
باالیــی بــرای انجــام محاســبات دارنــد و لــذا مــی تواننــد پیچیــده تریــن مســائل ریاضــی و ... را با 

ســرعت خیلــی زیــادی حــل کننــد.
هزینــه ســاخت ایــن رایانــه بــا توجــه بــه فنــاوری پیچیــده مــورد اســتفاده در آنها بســیار باالســت 
ولــی آی بــی ام وعــده داده بــا همــکاری تعــدادی از شــرکای تجــاری خــود آنهــا را طــی ســال 
هــای آینــده در دســترس عمــوم قــرار دهــد. ایــن شــرکت مــی گویــد ســخت افزارهــای مــورد 
اســتفاده در رایانــه هــای کوانتومــی تجــاری در دســت طراحــی هســتند و برنامــه هــای کاربــردی 

ســازگار بــا ایــن رایانــه هــا نیــز در آینــده نزدیــک قابــل اســتفاده خواهنــد بــود.
آی بــی ام در ســال ۲01۷ قصــد دارد ابــزاری ســاده نیــز عرضــه کنــد کــه طراحــی نــرم افزارهــا 
و برنامــه هــای کاربــردی ســاده بــرای اســتفاده در رایانــه هــای کوانتومــی را ممکــن مــی کنــد.

آغاز سانسور عکس های نامناسب 
در اینستاگرام

کاربــران برنامــه بــه اشــتراک گــذاری عکــس اینســتاگرام از ایــن پــس مــی تواننــد از خدمات 
جدیــدی ماننــد سیســتم تاییــد هویــت دومرحلــه ای و سانســور عکــس هــای آزاردهنــده و 

دارای محتــوای نامناســب بهــره منــد شــوند. 
اینســتاگرام از ایــن پــس عکــس هایــی را کــه بــه هــر علــت نامناســب تشــخیص دهــد مات 
و غیرشــفاف مــی کنــد و پیــام محتــوای دارای حساســیت را بــر روی آنهــا بــه اشــتراک مــی 
گــذارد تــا کاربــران در صــورت تمایــل بــر روی ایــن عکــس ها کلیــک کــرده و محتوایشــان 

ببینند. را 
ــادی از  ــداد زی ــی در اینســتاگرام مــات شــوند کــه توســط تع ــرار اســت تنهــا عکــس های ق
کاربــران بــه عنــوان عکــس هــای دارای محتــوای نامناســب یــا آزاردهنــده عامــت گــذاری 
شــوند. ایــن سیاســت جدیــد در مــورد ویدئوهایــی بــا محتــوای نامناســب هــم اعمــال مــی 
شــود و البتــه اگــر عکــس یــا ویدئویــی بــه وضــوح سیاســت هــای محتوایــی اینســتاگرام را 

نقــض کنــد، از روی آن حــذف خواهــد شــد.
از زمــان اعمــال ایــن سیاســت جدیــد برخــی عکــس هــای کاربــران اینســتاگرام بــه صــورت 
مــات نمایــش داده مــی شــود و کاربــران بایــد بــرای مشــاهده آنهــا یــک بــار بــر رویشــان بــا 
دســت ضربــه بزننــد. امــا تغییــر مهــم تــر اعمــال سیاســت تاییــد هویــت دومرحلــه ای بــه 
منظــور بــرای ارتقــای امنیــت اینســتاگرام اســت کــه جلــوی دسترســی هکرهــا بــه حســاب 
کاربــری افــراد را تنهــا بــا اطــاع از کلمــه عبورشــان مــی گیــرد و درنظرگرفتــن یــک رمــز 

جدیــد قابــل دریافــت از طریــق گوشــی را ممکــن مــی کنــد.

تماس صوتی برای کاربران تلگرام 
فراهم شد

پیــام رســان تلگــرام در بــه روزرســانی جدیــد خــود حــاال ایــن امــکان را بــرای کاربرانــش فراهــم 
ــتفاده از  ــکان اس ــرام ام ــران تلگ ــب کارب ــن ترتی ــد. بدی ــرار کنن ــی برق ــاس صوت ــه تم ــرده ک ک

ــد. ــه Telegram Calls را فراهــم مــی کن ــدی موســوم ب ــات جدی خدم
ــا فراهــم شــده و  ــران مســتقر در اروپ ــرای کارب ــه اول ب البتــه قــرار اســت ایــن خدمــات در مرحل

ســپس در سراســر جهــان قابــل اســتفاده باشــد.
ــرای  ــی را ب ــی و ویدئوی ــکان تمــاس صوت ــام رســان ام ــر اپلیکیشــنهای پی ــال حاضــر اکث در ح

کاربرانشــان فراهــم کــرده انــد و حــاال تلگــرام نیــز وارد این گود شــده اســت.
تلگــرام اعــام کرده که از هــوش مصنوعی برای افزایش کیفیت تماســها اســتفاده می کنــد. در این 
خصوص اعام شــده که هوش مصنوعی تلگرام از اطاعات تماســی مختلفی نظیر ســرعت شــبکه 

اســتفاده مــی کنــد.
ــم شــخصی کاربرانــش در قابلیــت  ــرای تأمیــن امنیــت و حفــظ حری ــن شــرکت همچنیــن ب ای
جدیــدی کــه فراهــم کــرده از همــان چارچــوب بــه کار گرفتــه شــده در Secret Chat خــود 
اســتفاده مــی کنــد. نکتــه قابــل توجه این اســت کــه فعــا ایــن قابلیت جدیــد تنها بــرای بــر روی 

تلفنهای هوشمند مبتنی بر سیســتم عامل اندروید قابل استفاده است.
پــاول دوروف بنیانگــذار تلگــرام عــدم بــه کارگیــری ایــن قابلیــت در سیســتمهای همــراه مبتنــی 
بــر سیســتم عامــل iOS را متوجــه اپــل و تعلــل طوالنی مــدت ایــن شــرکت در تأیید ایــن خدمات 

جدیــد دانســته اســت.

گوگل تاک حذف می شود
شرکت گوگل قصد دارد G chat یا همان گوگل تاک را حذف کند. 

برنامــه Gchat یکــی از محبوب ترین محصوالت گوگل اســت اما این شــرکت فناوری اعام 
کرده در ماه ژوئن این اپلیکیشــن را حذف خواهد کرد.این برنامه که با نــام GoogleTalk نیز 
شــناخته شــده اســت، یکــی از پرطرفدارتریــن خدمــات پیــام رســان اســت و تخمیــن زده مــی 

شــود ۷.5 میلیــون کاربــر فعــال داشــته باشــد.
 Hangouts مــی توانند از برنامــه GoogleTalk البته این شــرکت اعــام کرده کاربــران

کنند. استفاده 
GoogleTalk  در ۲005 میادی افتتاح شــد و به عنوان یک خدمت پیام رســان با اســتقبال 
خوبی مواجه شــد. بــه همین دلیل ۸ ســال بعد گــوگل  Hangouts، دومین اپلیکیشــن پیام 
رســان خــود را عرضــه کــرد کــه قابلیــت ارســال پیــام متنــی، صــوت و ویدئــو چــت نیــز در 

ــود. آن فعــال شــده ب
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مشخصات سیستم عامل اندروید8   لو رفت
اطاعــات منتشــر شــده توســط منابــع خبــری نشــان مــی دهــد کــه گــوگل قــرار اســت ســه ویژگــی 

جدیــد بــه گوشــی هــای اندرویــد ۸ بیفزایــد. 
در شــرایطی کــه تنهــا دو درصــد از کاربــران سیســتم عامــل اندرویــد بــه نســخه ۷ این سیســتم عامل 
مهاجــرت کــرده انــد، گــوگل قصــد دارد نســخه بعــدی اندرویــد موســوم بــه اندرویــد ۸ را طراحــی کند.

اندرویــد ۸ احتماال در اواخر ســال ۲01۷ عرضه می شــود و اولیــن ویژگی تــازه آن Copy Less نام دارد 
که به کاربران گوشی های اندرویدی امکان می دهد به طور خودکار اطاعات مرتبط با موضوعی خاص را 
برای کپی کردن از یک منبع پیدا کنند. با این کار ارسال اطاعات مدنظر از طریق پیامک یا ایمیل تسهیل 

می شود.
بــه عنــوان مثــال اگــر شــما بــا دوســتتان در حــال گــپ زدن در مــورد غــذا خــوردن در رســتورانی خاص 
باشــید و بخواهیــد اطاعات مربــوط به مکان این رســتوران را از میــان انبوهی از مطالب بیان شــده بیابید 
تنهــا کافیســت بــه صفحــه گــپ برگردیــد عبــارت ایــن رســتوران در ... را تایــپ کنیــد تــا پیشــنهاداتی 

در مــورد آدرس رســتوران مذکــور نمایــش داده شــود تــا بتوانیــد آنهــا را کپــی کنید.
قابلیــت جــذاب دیگــر امــکان ضربــه زدن بــا انگشــت بــر روی یــک آدرس و بــاز شــدن خــودکار برنامه 
نقشــه گــوگل بــرای نشــان دادن آدرس محــل مذکــور اســت. این قابلیــت قبا در گوشــی هــای آیفون 

ــته است. وجود داش
ویژگــی ســوم، امــکان تایــپ تنهــا یــک حــرف انگلیســی بــرای اجــرای برخــی فرامیــن اســت. بــه 
عنــوان مثــال بــا تایــپ کــردن حــرف C فهرســت تمــاس هــا یــا Contatcts در دســترس قــرار می 

گیــرد. گــوگل هنــوز ایــن اطاعــات را رد یــا تاییــد نکــرده اســت.

ارسال پول برای افراد از طریق 
جیمیل ممکن شد

 کاربــران برنامــه اندرویــدی جیمیــل از ایــن پــس مــی تواننــد از درون محیــط ایــن برنامه 
بــرای دیگــران پــول ارســال کننــد، بــدون انکــه نیــازی بــه اســتفاده از دیگــر برنامــه های 

ــادل مالی باشــد.  تب
 Google ــا ــوگل ی ــول گ ــف پ ــه کی ــد برنام ــل بای ــول از درون جیمی ــال پ ــرای ارس ب
Wallet فعــال باشــد. البتــه ایــن خدمــات قبــا از طریــق نســخه رومیــزی جیمیــل و 
ــا گوشــی هوشــمند  ــود، امــا امــکان اســتفاده از آن ب Google Wallet در دســترس ب

قابلیتــی کــم نظیــر اســت.
بــرای ارســال پــول از ایــن طریــق تنهــا کافیســت وارد محیــط برنامــه موبایلــی جیمیــل 
شــوید و بــر روی دکمــه ضمیمــه کــردن فایــل کلیــک کنیــد تــا بــه جــای ضمیمــه کردن 

عکــس و متــن و ویدئــو ایــن بــار حوالــه ارســال مالــی را بــرای گیرنــده درنظــر بگیریــد.
ــرد دریافــت  ــول و انتخــاب ایمیــل ف ــه ضمیمــه کــردن پ پــس از انتخــاب کــردن گزین
کننــده، مبلــغ ارســالی را تایــپ کــرده و پــس از انتخــاب گزینه ارســال شــاهد ارســال مبلغ 

درنظــر گرفتــه شــده خواهیــد بــود.
گــوگل ایــن خدمــات را بــه رایــگان ارائــه مــی دهــد و از فرســتنده یــا گیرنــده هزینــه ای 
دریافــت نمــی کنــد. خدمــات یــاد شــده تنهــا در آمریــکا در دســترس اســت و البتــه هنــوز 

بــرای کاربــران نســخه iOS برنامــه جیمیــل فعال نشــده اســت.

محبوبیــت برنامــه هــای موبایلــی روز بــه روز در حــال 
افزایــش اســت و بررســی هــا نشــان مــی دهــد ایــن 
محبوبیــت در ســال هــای آینــده رشــد چشــمگیری خواهــد 

داشــت. 
گــزارش تــازه ایــن موسســه نشــان مــی دهــد کــه بازارهــای 
ــا  ــاکان ب ــی کم ــای آت ــال ه ــی در س ــای موبایل ــه ه برنام
ــه در  ــرف هزین ــوند و ص ــی ش ــه م ــراوان مواج ــتقبال ف اس
ــا در  ــه ه ــوع برنام ــن ن ــد و اســتفاده از ای ــرای خری جهــان ب
ــی  ــارد دالر م ــام آور 13۹ میلی ــم سرس ــه رق ــال ۲0۲1 ب س

ــد. رس
در مقــام مقایســه بایــد گفــت ایــن رقــم در ســال ۲01۶ برابر 
بــا ۶1.۸ میلیــارد دالر و در ســال ۲01۷ معــادل ۸۲.۲ میلیــارد 
دالر بــرآورد شــده اســت. از 13۹ میلیــارد دالری کــه در ســال 
۲0۲1 صــرف خریــد و اســتفاده از برنامــه هــای موبایلــی می 
شــود ۷۶.5 میلیــارد دالر مربــوط بــه کشــورهای منطقه آســیا 
و اقیانوســیه، حــدود 35 میلیــارد دالر مربــوط بــه کشــورهای 
قــاره آمریــکا و ۲۷.5 میلیــارد دالر مربــوط بــه منطقــه غــرب 

آســیا و شــمال آفریقــا خواهــد بــود.
بــر اســاس برآوردهــای App Annie فروشــگاه موبایلــی 
ــاکان  ــه iOS App Store کم ــوم ب ــل موس ــرکت اپ ش
بیشــترین محبوبیــت را خواهــد داشــت و در ســال ۲0۲1 بیش 
از ۶0 میلیــارد دالر درآمــد برای اپل به ارمغان مــی آورد. پس از 
آن هم گوگل پلی و دیگر بازارهای فروش برنامه های موبایلی 

اندرویدی قرار دارند.
ــهور  ــی مش ــای موبایل ــی از بازاره ــی برخ ــوع درامدزای مجم
 Tencent، Baidu، بــه غیــر از گــوگل پلــی ماننــد
Xiaomi، Huawei از 10 میلیــارد دالر در ســال ۲01۶ به 
۲0 میلیــارد دالر در ســال ۲01۷ مــی رســد. از جملــه بازارهای 
ــن،  ــه چی ــوان ب ــی ت ــی م ــای موبایل ــه ه ــور برنام نوظه
ــترین  ــا بیش ــرد. ام ــاره ک ــزی اش ــل و اندون ــک، برزی مکزی
ــه  ــوط ب ــکان ایــن بازارهــا مرب ــرای مال میــزان درآمدزایــی ب
امریــکا، چیــن، ژاپــن، کــره جنوبــی و انگلیــس خواهــد بــود. 
ــد در  ــه ۸5 درص ــال ۲01۶ ب ــد در س ــهم از ۷5 درص ــن س ای

ــید. ــد رس ــال ۲0۲1 خواه س

افزایش درآمدزایی با اپ ها؛

۵ کشور درآمدزا از طریق اپلیکیشن های موبایل
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

اپلیکیشن تشخیص بیماری توسط 
یک ایرانی ساخته شد

یــک کارآفریــن ایرانی اپلیکیشــن 
موبایلــی طراحــی کــرده کــه طــی 
ــد  ــی ده ــخیص م ــه تش دو دقیق
ــی  ــات درمان ــد خدم ــار نیازمن بیم

ــر.  ــا خی اورژانســی اســت ی
ــذار  ــان گ ــا بنی ــی پارس ــر عل دکت
شــرکت   در  اپلیکیشــن  ایــن 
معتقــد   Babylon Health
اســت چنیــن برنامــه ای بــه 
ــا  ــد ت ــی کن ــک م ــکان کم پزش
ــز  ــا تمرک ــان بیمــاری ه روی درم
کننــد و دیگــر نیــازی نیســت 

مــدت زمــان زیــادی را بــه شناســایی آن و مطالعــه عائــم اختصــاص دهنــد.
پارســا امیــدوار اســت ایــده اولیــه  »چــت- بــات« را در خطــوط  NHS111)خطــوط تلفنــی بــرای 

درخواســت کمــک هــای اورژانســی در انگلیــس و اســکاتلند( در انگلیــس راه انــدازی کنــد.
شــیوه کار آن نیــز بســیار ســاده اســت؛ ایــن اپلیکیشــن عایــم بیمــاری را از افــراد ســوال می کند 

و پــس از پاســخ کاربــر ســواالت بیشــتری از آنهــا مــی پرســد تــا وضعیــت بیمــار را ارزیابــی کند.
ســاخت چنیــن برنامــه موبایلــی بــه معنــای آن اســت کــه فنــاوری بــه زودی از پزشــکان پیشــی 

مــی گیــرد و در نتیجــه فراینــد درمــان و بهبــود بــا ســرعت بیشــتری انجــام خواهــد شــد.
ــون در حــال توســعه اســت توانســته در شناســایی اختــاالت  اپلیکیشــن مذکــور کــه هــم اکن
شــکمی از پزشــکان پیشــی بگیــرد. از ســوی دیگــر اپلیکیشــن تحــت آزمایــش هــای بیشــتری 

ــد اختــاالت در بقیــه قســمت هــای بــدن را تشــخیص دهــد. ــا بتوان اســت ت
 درهمیــن راســتا پارســا مــی گویــد: مــا دربــاره بیــش از 300 میلیــون موضــوع، دانــش و اطاعات 
جمــع آوری کردیــم. مغــز هیــچ انســانی نمــی توانــد ایــن کار را انجــام دهد. ایــن بیشــترین میزان 

اطاعــات دربــاره خدمــات درمانــی کلینیکــی اســت کــه در یــک رایانــه جمع شــده اســت.
در حــال حاضــر ایــن اپلیکیشــن طی دوره آزمایشــی شــش ماهــه  بــه بیــش از 1.۲ میلیــون نفر در 

لنــدن، بارنــت، کامــدن، انفیلــد، هارینگــی و ایســلینگتون  خدمــات ارائه  کرده اســت.

نرم افزار پیش بینی احتمال بروز 
سکته طراحی شد

محققــان کشــور موفــق بــه طراحــی نــرم افــزاری بــرای پیــش بینــی احتمــال بــروز ســکته 
در افــراد شــدند. 

ــرم افــزار  و دفتــر آمــوزش و ارتقــای ســامت  ــا همــکاری یــک شــرکت تولیــد کننــده ن ب
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی نــرم افــزار »راهنمــای خطرســنجی ســکته های 

قلبــی، مغــزی و ســرطان«  طراحــی و تولیــد شــده اســت.
بیمــاری هــای غیــر واگیــر مهــم تریــن علــت مــرگ و میــر و ناتوانــی در کشــورهای توســعه 
یافتــه و در حــال توســعه هســتند. از  ایــن رو محققــان موفــق بــه طراحــی نــرم افزاری شــدند 
کــه مــی تــوان احتمــال بــروز ســکته را در افــراد پیــش بینــی کنــد. ایــن اپلیکیشــن بــر پایــه 
یــازده اصــل کلــی بــرای خــود مراقبتــی و پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری هــای غیــر واگیــر 
تدویــن شــده وتحــت  برنامــه پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری هــای غیــر واگیــر در جمهــوری 

اســامی ایــران )ایراپــن( تهیــه شــده اســت.
نکتــه اساســی ایــن برنامــه هــا محتــوای قابــل اعتمــاد و مــورد تاییــد اســت کــه کمتــر در 
ــه  ــزان خطــر ابتــا ب ــدا می ــن برنامــه ابت ــده مــی شــود. در ای ــن حــوزه دی برنامــه هــای  ای
ســکته هــای قلبــی مغــزی و ســرطان را بــرای کاربــران محاســبه مــی شــود و رنــگ قلــب 

ــد. ــران را مشــخص مــی کن کارب
ــرد  ــر ف ــرای ه ــس از آن ب پ
یــک  برنامــه مشــخصی 
ارائــه مــی شــود کــه بــا 
رعایــت آن افــراد مــی تواننــد 
بــه یــک قلــب ســبز و ســالم 
برســند. ایــن برنامه بــه همت 
محققــان ایرانــی طراحــی 
شــده و مراســم رونمایــی 
ــل روز  ــزار موبای ــرم اف ــن ن ای
ــات  ــور مقام ــا حض ــنبه ب ش
برگــزار  بهداشــت  وزارت 

خواهــد شــد.

ســایت افشــاگر ویکــی لیکــس مــی گویــد اســنادی بــه دســت 
آورده کــه نشــان مــی دهــد ســازمان جاسوســی ســیا بــه روش 
هــای مختلــف گوشــی هــا، تلویزیــون هــا و خودروهــا را بــرای 

ســرقت اطاعــات شــهروندان رصــد مــی کنــد. 
ــه  ــک مجموع ــه بخشــی از ی ــاد شــده ک ــناد ی ــر اســاس اس ب
اســناد بزرگتــر هســتند کــه قــرار اســت در آینــده توســط ویکی 

لیکــس منتشــر شــوند، حتــی نــرم افزارهــای 
ــات هکــری  ــر اقدام ــم در براب ــروس ه ضدوی

ــر هســتند. ســازمان ســیا آســیب پذی
ــا  ــایل از آنه ــن وس ــردن ای ــک ک ــا ه ــیا ب س
بــرای ضبــط صــدا و تصویربــرداری مخفیانه و 
مشــاهده پیــام هــای خصوصی افــراد اســتفاده 
مــی کنــد و حتــی مــی توانــد بــه درون برنامه 
هــای گــپ دارای رمزگــذاری هــم نفــوذ کنــد 

و مکالمــات افــراد را اســتراق ســمع کنــد.
بــه نظــر مــی رســد ســیا از بســیاری از آســیب 
پذیــری هــای موجــود در نــرم افزارهــا و 
ــای  ــتفاده در فض ــورد اس ــزاری م ــخت اف س
ــی، گوشــی  ــد روترهــای اینترنت مجــازی مانن
هــای هوشــمند و رایانــه هــای مــک و ویندوز 
بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود اســتفاده مــی 

ــد. کن
یکــی از ابــزار هکری ســیا موســوم بــه »فرشــته گریــان« برای 
حملــه بــه تلویزیــون هــای هوشــمند سامســونگ طراحی شــده 
ــد و  ــی ده ــرار م ــی ق ــت خاموشــی قاب ــا را در وضعی ــه آنه ک
کاربــر تصــور مــی کنــد تلویزیــون خامــوش اســت. امــا در ایــن 
حالــت تمــام مکالمــات افــراد در اتــاق ضبــط شــده و از طریــق 

اینترنــت بــرای ســرورهای ســیا ارســال مــی شــود.
ســیا همچنیــن در تــاش بــرای آلــوده کــردن سیســتم هــای 
کنتــرل خودروهــا و کامیــون هاســت و در اســناد ویکــی لیکس 
ادعــا شــده کــه ایــن آلودگــی هــا تقریبــا غیرقابــل شناســایی و 

غیرقابــل کشــف هســتند.
ســازمان جاسوســی ســیا دارای واحــدی موســوم بــه 
وســایل ســیار اســت. وظیفــه ایــن واحــد 
طراحــی بدافــزار بــرای کنتــرل و ســرقت 
مختلــف  هــای  مــدل  از  اطاعــات 
ــر  گوشــی آیفــون اســت. علــت تمرکــز ب
آیفــون محبوبیــت ایــن گوشــی در میــان 
ــراد  ــگان تجــاری، دیپلمــات هــا و اف نخب
مشــهور اســت. البتــه ســیا از گوشــی 
هــای اندرویــدی هــم غافــل نیســت و از 

ــد. ــی کن ــی م ــم جاسوس ــا ه آنه
از جملــه برنامــه هــای گــپ موبایلــی 
مشــهور رمزگــذاری شــده کــه ســیا از آنهــا 
جاسوســی مــی کنــد مــی تــوان بــه واتــس 
ــران  ــذا کارب اپ و ســیگنال اشــاره کــرد و ل
ایــن برنامــه هــا هــم نبایــد احســاس 

ــد. ــت کنن امنی

افشاگری ویکی لیکس درباره جاسوسی سیا از تلویزیون، گوشی و خودرو
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مختــرع وب نســبت بــه جاسوســی ســازمان ســیا از اطاعــات 
شــخص افــراد و اخبــار دروغیــن هشــدار داد. 

تیــم برنــرز لــی دانشــمند علــوم رایانــه ای کــه ۲۸ ســال قبــل 
WWW را اختــراع کــرد، نســبت بــه جاسوســی ســیا در 

ــان داد. ــش نش ــراد واکن ــات اف اطاع
ــده  ــه در آن آم ــرده  ک ــه ای منتشــر ک ــن راســتا او بیانی درهمی
ــران رشــد ســه  ــه شــدت نگ ــته ب ــاه گذش اســت:  طــی 1۲ م
رونــد در حــوزه فنــاوری هســتم. بنابرایــن معتقــدم بایــد بــرای 
ــزاری در  ــوان  اب ــه عن ــی وب ب ــیل واقع ــه پتانس ــتیابی ب دس
خدمــت انســان بــه ایــن ســه رونــد چالــش برانگیــز پرداخــت.  
ــی  ــار دروغین ــات شــخصی و اخب ــه او افشــای اطاع ــه گفت کــه ماننــد آتــش بــه همــه جــا ســرایت مــی کننــد، دو مــورد از  ب

چالــش هــا هســتند.
ــه  ــرد ک ــاره ک ــیا اش ــی س ــناد جاسوس ــه اس ــه ب او در ادام
در ویکــی لیکــس منتشــر شــده بــود. برنرزلــی مــی 
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــورهایی ک ــی در کش ــد: حت گوی
ــد  ــد، رص ــی کن ــل م ــهروندان عم ــود ش ــه س ــت ب دول
ــر  ــد غی ــا ح ــراد ت ــات اف ــه اطاع ــی ب ــردن و دسترس ک
قابــل تصــوری پیــش رفتــه اســت. ایــن امــر تاثیــر 

ناخوشــایندی بــر  آزادی بیــان دارد.
 برنــرز لــی یکــی از آخریــن دســت انــدرکاران فنــاوری اســت 
ــرده  ــان ک ــات را بی ــت اطاع ــاره امنی ــود  درب ــی خ ــه نگران ک

ــت. اس

ــی  ــان م ــس نش ــی لیک ــده ویک ــر ش ــازه منتش ــناد ت اس
دهــد ســازمان ســیا از روشــی بــرای جاسوســی در آیفــون 
ــاک  ــی پ ــه حت ــرده ک ــتفاده ک ــک اس ــای م ــه ه و رایان
ــزار را  ــز بداف ــل نی ــتم عام ــدد سیس ــب مج ــردن و نص ک

ــرد.  ــی ب ــن نم از بی
ــدی  ــد ج ــزار تهدی ــن بداف ــد ای ــی معتقدن ــان امنیت کارشناس
ــنادی  ــاس اس ــت. براس ــل نیس ــی اپ ــران معمول ــرای کارب ب
ــس از  ــور پ ــزار مذک ــرده بداف ــه ویکــی لیکــس منتشــر ک ک
نصــب در دســتگاه هــای اپــل بــه هیــچ شــیوه ای و حتــی بــا 

ــاک نمــی شــود. ــاره سیســتم عامــل پ نصــب دوب
ــزار در  ــن بداف ــد ای ــر معتقدن ــان ام ــال کارشناس ــر ح ــه ه ب

ــت. ــه اس ــه کار رفت ــی ب ــای قدیم ــون ه آیف
بــه عنــوان مثــال ایــن روش جاسوســی شــامل آیفــون هــای 
ــر  ــزار هک ــرای نصــب بداف ــال۲00۸ اســت. ب ــدل 3G  س م
بایــد دسترســی فیزیکــی بــه دســتگاه داشــته باشــد. ســازمان 
ســیا ایــن روش را فقــط بــرای کاربرانــی اســتفاده مــی کنــد 
کــه از قبــل هــدف گرفتــه شــده انــد و بــرای  طیــف وســیع 

جمعیتــی بــه کار بــرده نمــی شــود.

واکنش مخترع وب به جاسوسی سیا از اطالعات کاربران

دستگاه های قدیمی اپل آلوده به بدافزارهای ابدی سیا

ویکی لیکس کد نرم افزاری ابزارهای 
هک   »سیا«   را   منتشر می کند

ــزاری ابزارهــای هــک ســازمان ســیا را  ــرم اف ویکــی لیکــس اعــام کــرده ، کــد ن
منتشــر مــی کنــد. 

جولیــان آســانژ موســس وب ســایت ویکــی لیکــس در کنفرانــس خبــری اعــام کرد 
در آینــده کــد نــرم افــزاری ابزارهــای هکــی کــه ســازمان ســیا بــرای جاسوســی در 

تلفــن هــا و دســتگاه هــای هوشــمند بــه کارگرفتــه را منتشــر خواهــد کــرد.
ــاره گفــت: مــا تصمیــم داریــم  دسترســی بــه جزئیــات فنــی اضافــی را  او در ایــن ب
بــرای شــرکت هــا فراهــم کنیــم. بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان راه حلــی بــرای ایــن 

حفــره هــا ایجــاد کــرد تــا مــردم امنیــت اطاعــات بیشــتری داشــته باشــند.
بــه گفتــه آســانژ هنگامیکــه وصله هــای امنیتــی آمــاده شــوند، وی جزئیات بیشــتری 

را بــه طــور عمومــی منتشــر مــی کند.

اطالعیه اپل درباره خبر ویکی لیکس/ 
نقطه ضعفها را برطرف می کنیم

  
 

شــرکت اپــل اعــام کــرده مشــغول رفــع حفــره 
هــای امنیتــی اســت کــه احتمــاال ســازمان 
ــه  ــا در برنام ــکا از آنه ــات جاسوســی آمری اطاع
هــای جاسوســی خــود اســتفاده مــی کرده اســت. 
وب ســایت ویکــی لیکــس بیــش از ۸ هــزار ســند 
ــای رمزگشــایی و ســرقت  ــه ه ــات برنام از جزیی
اطاعات ســازمان CIA از گوشــی هــا، خودروها، 
تلویزیــون هــای هوشــمند را منتشــر کــرد. طبــق 
اطاعــات ویکی لیکــس  ســازمان CIA بدافزاری 
در اختیــار دارد که می تواند در گوشــی های آیفون، 
مک و سیســتم های عامل OS را جاسوســی کند.

 درهمیــن راســتا اپــل طــی بیانیــه ای اعــام کرد 
هرگونه نقطه ضعفی را در این خصوص برطرف می کند.

در بیانیــه اپــل آمــده اســت:  اپــل عمیقــا بــه حفــظ حریــم خصوصــی و امنیــت مشــتریان خــود تعهــد دارد. 
در  آیفــون هــای امــروزی از بهتریــن فنــاوری هــای  امنیــت اطاعــات  اســتفاده مــی شــود و مــا بــه طــور 

مــداوم ســعی داریــم تــا بهتریــن کیفیــت را حفــظ کنیــم.
 محصوالت  و نرم افزارهای ما طوری طراحی شــده اند تا به ســرعت  آپدیت های امنیتی را در اختیار مشتریان 

قــرار دهند. درهمین راســتا ۸0 درصــد کاربران از آخرین نســخه سیســتم  عامل ما اســتفاده می کنند.
 هرچنــد تحلیــل هــای اولیه نشــان می دهــد بســیاری از اطاعاتــی که امــروز فاش شــده در آخرین نســخه 
iOS بــه آن اشــاره شــده، اما ما همچنــان به فعالیت ادامــه می دهیم تا به هر ســرعت هرگونــه نقطه ضعفی 

را شناســایی  و برطــرف کنیــم.
مــا همیشــه از کاربــران مــی خواهــد تــا آخریــن نســخه iOS را دانلــود کننــد تــا جدیدتریــن آپدیــت هــای 

امنیتــی را در اختیــار داشــته باشــند.
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آی پد جدید بی سروصدا
 از راه رسید

رونمایی بی سروصدای اپل از تبلت ۹.۷ اینچی جدید خود نشان می دهد که 
دیگر این روزها کسی منتظر عرضه مدل های جدید این محصول نیست. 

علیرغــم بــازار نــه چنــدان پررونــق خریــد و فــروش تبلــت، اپل تــاش دارد 
میــزان فــروش ایــن رایانــه هــای لوحــی را بــا طراحــی آی پــد مذکــور کــه 

تنهــا 3۲۹ دالر قیمــت دارد، افزایــش دهــد.
ای پــد جدیــد اپــل در ســه رنــگ طایــی، نقــره ای و خاکســتری عرضــه 
مــی شــود و در حالی که مــدل 3۲ گیگابایتی آن با دسترســی به شــبکه های 
ــه  ــت ک ــن تبل ــی ای ــدل 3۲ گیگابایت ــای 3۲۹ دالر قیمــت دارد، م وای – ف
عاوه بر ســازگاری با شبکه های وای – فای قابل اتصال به شبکه های تلفن 

همراه نیز هســت 45۹ دالر قیمت گذاری شده است.
دیگــر ویژگــی هــای ایــن آی پــد بــه شــرح زیــر اســت: پردازنــده ۶4 بیتــی 
ــت، و  ــر انگش ــگر اث ــارژ، حس ــاعت ش ــا 10 س ــری ب ــه A۹، بات ــوم ب موس
 A۹ دوربیــن فــوق دقیــق ۸ مگاپیکســلی. بایــد توجــه داشــت کــه پردازنــده
همــان پردازنــده ای اســت کــه در گوشــی هــای آیفــون ۶ و ۶ پــاس هــم 

مورد استفاده قرار گرفته است.
ــتقبال  ــا اس ــد ب ــت جدی ــن تبل ــه ای ــرده ک ــدواری ک ــل اظهارامی اپ
ــه  ــون برنام ــن شــرکت بیــش از 1.3 میلی ــه ای ــه گفت مواجــه شــود. ب
ــورد اســتفاده  ــاد شــده م ــت ی ــر روی تبل ــرای اســتفاده ب ــردی ب کارب
ــن  ــد ای ــفارش خری ــد س ــی توانن ــدان م ــت. عاقمن ــه اس ــرار گرفت ق
ــد  ــه بع ــر یــک هفت ــد و آن را حداکث ــت را از ۲4 مــارس اغــاز کنن تبل

ــد. ــت کنن دریاف
ــا  ــم ب ــاس را ه ــون ۷ و ۷ پ ــد، آیف ــد آی پ ــدل جدی ــر م ــاوه ب ــل ع اپ
ــش  ــورد افزای ــدار در م ــور هش ــه منظ ــی و ب ــز و آلومینیوم ــش قرم روک

ــت. ــرده اس ــه ک ــدز عرض ــاری ای ــترش بیم گس

طراحی قاب برای سازگار کردن آیفون با 
گوشی های اندرویدی

اجــرای برنامــه هــای اندرویــدی بــر روی گوشــی هــای 
آیفــون یکــی از اهــداف مهــم هکرهاســت. امــا حــاال بــا 
طراحی یــک قاب خــاص تحقق این هدف تســهیل شــده 

است. 
قــاب یــاد شــده کــه چشــم یــا Eye نــام دارد بــا حمایــت 
مالــی Kickstarter ســاخته شــده و اجــرای همزمــان 
دو سیســتم عامــل اندرویــد و iOS را ممکــن مــی کنــد. 
ــا  ــه ب ــت ک ــی مجزاس ــک گوش ــل ی ــاب در عم ــن ق ای
ــات و  ــه امکان ــی ب ــون دسترس ــه آیف ــدن ب ــل ش متص

ــد. ــف را ممکــن مــی کن قابلیــت هــای مختل
ــون و دوربیــن هــای  ــو، میکروف ــاد شــده از بلندگ ــاب ی ق
گوشــی آیفــون اســتفاده مــی کنــد، امــا خــود نیــز از دیگــر 
امکانــات یــک گوشــی اندرویــدی برخــوردار اســت. ایــن 
قــاب از قابلیــت نصــب دو ســیم کارت برخــوردار اســت و 

مــی تــوان بــه آن کارت حافظــه هم افــزود. جــک هدفــون 3.5 میلیمتــری و امــکان نصــب باتــری جداگانه و تراشــه 
ان اف ســی از جملــه دیگــر امکانــات ایــن قــاب اســت.

قــاب مذکــور حتــی دارای نمایشــگر 5 اینچــی AMOLED نیــز هســت و لــذا امکانــات زیــادی را به گوشــی آیفون 
شــما مــی افزایــد. قــاب یــاد شــده بــا همــه ایــن امکانــات 1۲۹ دالر قیمــت دارد و البتــه اگر امــکان اســتفاده از ســیم 
کارت از آن حــذف شــود، قیمــت قــاب یــاد شــده بــاز هــم کاهــش مــی یابــد و بــه ۹5 دالر مــی رســد. عرضــه قــاب 

یــاد شــده از اواســط تابســتان ســال آینــده آغــاز می شــود.

ــده  ــال دهن ــون ۸، اتص ــد دارد در آیف ــل قص ــه اپ ــت ک ــی از آن اس ــف حاک ــای مختل ــزارش ه گ
ــد.  ــض کن ــد تعوی ــای جدی ــی ه ــو اس ب ــا ی ــتگاه را ب ــل دس ــگ« کاب »الیتنین

هــواداران آیفــون یــک بــار دیگــر واکنــش خشــمگینی نســبت بــه اخبــار مبنــی تغییــر لــوازم جانبــی 
ایــن تلفــن هوشــمند نشــان دادنــد. زیــرا در ایــن صــورت  کاربــران آیفــون مجبــور مــی شــوند هنــگام 

ارتقــا دســتگاه لــوازم جانبــی جدیــدی تهیــه کننــد.
 اگــر گــزارش هــای جدیــد صحــت داشــته باشــند، صاحبــان آیفــون بایــد کابــل هــای شــارژ فعلــی 
ــد  ــتاندارد USB C را دارن ــه ســوکت اس ــد ک ــای جدی ــد و در عــوض نســخه ه ــار بگذارن ــود را کن خ

ــد. بخرن
 مشــهور اســت کــه اپــل همیشــه اتصــال  دهنــده هــای کابــل جدیــدی را مــی ســازد کــه اســتفاده از 
آنهــا ســریعتر و راحــت تــر اســت. امــا بیشــتر اوقــات ایــن بــدان معناســت کــه فنــاوری هــای قبلــی 

دیگــر مــورد قبــول نیســتند و کاربــر بایــد بــا صــرف هزینــه ای دســتگاه خــود را ارتقــا دد.
در حــال حاضــر اتصــال دهنــده هــای الیتنینــگ در  تمــام محصــوالت ایــن غــول فنــاوری ازجملــه 

آیفــون و آیپــد بــه کار مــی رود.

حراج رایانه »اپل وان« در آلمان 
ــه  ــل وان، نخســتین رایان ــه اپ ــک دســتگاه رایان  ی
ــه حــراج  ــز ســاخته در آلمــان ب ای کــه اســتیو جاب

گذاشــته مــی شــود. 
ــل  ــالم اپ ــه س ــی از ۸ نمون ــادر یک ــین ن ــن ماش ای
ــی  ــش بین ــت و پی ــان اس وان) Apple1 (در جه
مــی شــود بــه قیمــت 31۷.۶۹3 هــزار  دالر 
ــاک،  ــتیو وزنی ــز و اس ــتیو جاب ــود.  اس ــه ش فروخت
ــال  ــه شــخصی را در س ــن رایان ــل ای موسســان اپ
1۹۷۶ ســاختند امــا  فقــط 150 نمونــه تولیــد کردند 

ــند. ــواده بفروش ــای خان ــتان و اعض ــه دوس ــا ب ت
جالب آنکه وزنیاک این دستگاه را خود طراحی کرده و به طور دستی آن را ساخته است.

آیفون دارها باید کابل شارژ فعلی خود را کنار بگذارند
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــل  ــی موبای ــره جهان ــزاری کنگ ــا برگ ــان ب همزم
اســپانیا  کشــور  بارســلونا  شــهر  در   2017
ــن  ــوزه تلف ــا در ح ــای روز دنی ــن فناوریه دیدتری

ــدند. ــی ش ــراه معرف هم

بکارگیری فناوری جدید در صفحه نمایش 
گوشی موبایل

بــرای اولیــن بــار در یــک گوشــی هوشــمند، از فنــاوری 
»دالبــی ویــژن« اســتفاده شــد کــه ایــن فنــاوری تصویــری بــا 
روشــنایی، کنتراســت و رنگــی بســیار متمایــز و بــا کیفیت تــر را 

ــذارد.  ــش می گ ــه نمای ــر ب ــرای کارب ب
ــا  ــمند G۶ ب ــد هوش ــی جدی ــس از گوش ــی الکترونیک ال ج
صفحه نمایــش FULLVISION کــه به راحتــی در یــک 
دســت جــا می گیــرد، در نمایشــگاه بارســلونا رونمایــی کــرد.
ــًا جدیــدی در صفحــه  نمایــش  ایــن گوشــی از فرمــت کام
اســتفاده می کند که باتجربه بصری ســینمایی کامل می شــود. 
همچنین نســبت صفحه نمایش آن به بدنه ۸0 درصد اســت و از 
دوربیــن بــا لنــز عریــض و امکانــات دیگــری بهــره می بــرد.
G۶ بــه اصــول اولیــه بــرای رســیدن بــه یــک گوشــی فــوق 
ــه  ــا ب ــده ت ــه ای طراحی ش ــت و به گون ــته اس ــرفته برگش پیش

بازخوردهــا و نظــرات مشــتریان پاســخ دهــد.
 5.۷ FullVision ــش ــا صفحه نمای ــی G۶ ب ــی ال ج گوش
اینچــی QHD+ )وضــوح تصویر 1.440 در ۲.۸۸0( و نســبت 
تصویــر 1۸:۹ کــه بــرای اولیــن بــار در گوشــی های هوشــمند 
ــا  ــه ب ــود. در مقایس ــه می ش ــازار عرض ــه ب ــده ب استفاده ش
نســبت تصویــر معمــول 1۶:۹، نســبت تصویــر 1۸:۹ فضــای 
نمایــش بیشــتر و تجربــه همه جانبــه ای هنــگام دیــدن ویدئــو 

ــذارد. ــده می گ ــار مصرف کنن ــردن در اختی ــازی ک و ب
ایــن گوشــی می توانــد عکس هایــی بــا ســایز کامــا مربعی و 
نسبت 1:1 بگیرد که بهترین سایز برای نرم افزارهای اینستاگرام، 
اسنپ چت و دیگر شبکه های اجتماعی است. کاربران همچنین 
ــل 4:3، 1۶:۹ و  ــری مث ــای دیگ ــبت تصویره ــد نس می توانن

1۸:۹ هــم انتخــاب کننــد.
گوشــی ال جــی G۶ از آلومینیــوم و شیشــه ساخته شــده و 
ــره ای  ــفید، نق ــای س ــت و در رنگ ه ــزی اس ــاب دور آن فل ق
و مشــکی بــه بــازار می آیــد. پشت گوشــی کامــًا تخت اســت 
و هیــچ  بیرون زدگــی دوربینــی بــرای محافظت در کار نیســت. 
ــیه ای  ــود. حاش ــل می ش ــک کام ــیه باری ــا حاش ــه ب ــن بدن ای
که در بــاال با بازطراحی و قــرار دادن جای دوربین، سنســورها و 
بلندگــو در یــک ردیــف، بــه کمتریــن حــد خود رســیده اســت.

ــی را  ــا طراح ــه نه تنه ــش و بدن ــرد صفحه نمای ــای گ لبه ه
یکدســت کــرده  اســت، بلکــه شــدت ضربــه بــه گوشــی را در 

هنــگام افتــادن کــم می کنــد.
ال جــی G۶ اولیــن گوشــی هوشــمندی اســت کــه از 
ــری  ــد و تصوی ــتفاده می کن ــاوری Dolby Vision اس فن
بــا روشــنایی، کنتراســت و رنگــی بــا کیفیــت بــاال بــه نمایش 
ــا نســبت  ــش QHD+ ب ــراه صفحه نمای ــه هم ــذارد. ب می گ
تصویــر 1۸:۹، گوشــی ال جــی G۶ تجربــه تماشــای تصویــر 

ســینمایی همه جانبــه و کامل تــری ارائــه می دهــد.
ــت و  ــلی در پش ــن 13 مگاپیکس ــا دو دوربی ــی ب ــن گوش ای
ــد  ــا مانن ــز 1۲5 درجــه عریــض، عکس هــای پاناروم دارای لن
ــن  ــا دوربی ــی ب ــن گوش ــن ای ــرد. همچنی ــض می گی و عری
ــه  ــرداری 100 درج ــه تصویرب ــلی و زاوی ــوی 5 مگاپیکس جل
عرضــه می شــود. دوربیــن بــا لنــز عریــض، انحنــای حاشــیه 
تصویــر را کمتــر کــرده تــا تصویــر طبیعی تــری بــه نمایــش 

ــذارد. بگ
ایــن گوشــی از اســتاندارد ضــدآب و خــاک IP۶۸ بهــره مــی 
بــرد کــه باعــث می شــود کامــًا در مقابــل ذرات خــاک مقاوم 
بــوده و در برابر آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه مقاومت 

کنــد.
ــرایط ســخت  ــا در ش ــده ت ــه ای طراحی ش گوشــی G۶ به گون
کامــًا قابل اعتماد باشــد و توانســته 1۶ تســت مختلــف نظامی 
۸10G را پشــت ســر بگذارد. این گوشــی تســت های بیشتری 
بــرای دمای باال و اشــیای تیــز از ســر گذارنده اســت و به عاوه 
از فناوری انحصاری اســتفاده می کند که گرمــا را پخش کرده و 

حــرارت را کــم می کند.
ــی  ــار در گوش ــن ب ــرای اولی ــه ب ــده ک ــای خنک کنن لوله ه
ال جــی اســتفاده می شــوند بــه پخــش کــردن و تمرکززدایــی 

دمــای درونــی کمــک می کننــد.
پرچــم دار G۶ اولیــن موبایلــی اســت کــه بــا دســتیار صوتــی 
گــوگل عرضــه می شــود. دســتیار صوتــی گــوگل به صــورت 
یکپارچــه و مســتقیم بــا نرم افزارهــای ال جــی کارکــرده 
ــود را  ــواب خ ــا ج ــد ت ــی را می ده ــن توانای ــران ای ــه کارب و ب
ســریع تر دریافــت کــرده، کاراهــای روزانــه خــود را مدیریــت 
ــد و در  ــذت ببرن ــا ل ــیقی ها و ویدئوه ــن موس ــد، از بهتری کنن
ــال  ــه دنب ــه ب ــر از همیش ــریع تر و دقیق ت ــود س ــتگاه خ دس

ــد. ــزی بگردن چی
به عاوه دســتیار گوگل هرچه بیشــتر مورداســتفاده قــرار گیرد، 
درک بیشتر در مورد کاربر پیداکرده و شخصی تر می شود. دستیار 
گوگل الگوهای جلسات قبلی را بررســی کرده و مکانی مناسب 
ــنهاد  ــت، پیش ــغول اس ــر مش ــه کارب ــی ک ــان محیط در هم

می دهــد.

رونمایی از هدست جدید واقعیت مجازی با 
دسته کنترل

سامســونگ مــدل جدیــدی از هدســت واقعیــت مجــازی خــود 
را همــراه بــا دســته کنتــرل در کنگــره جهانــی موبایــل در شــهر 

بارســلون اســپانیا عرضــه کــرد. 
هدســت بــه روزشــده Gear VR کــه بــا همــکاری 
ــد شــده قابلیــت اجــرای طیــف گســترده ای  Oculus تولی

ــا را دارد. ــازی ه ــا و ب ــه ه از برنام
ســازگاری بــا بــدن انســان و طراحــی خمیــده بــه منظــور قرار 
ــر  ــه دیگ ــان از جمل ــورت انس ــم و ص ــر روی چش ــن ب گرفت
ــته  ــت دس ــت. هدای ــده اس ــاد ش ــت ی ــای هدس ــی ه ویژگ
ــذا  ــا یــک دســت ممکــن اســت و ل ــن هدســت ب ــرل ای کنت
ــده  ــاد ش ــرل ی ــته کنت ــا دس ــا Gear VR ب ــردن ب ــازی ک ب

ــان است. آس
ــا  ــدی ب ــه بع ــای س ــرکات ویدئوه ــازگاری ح ــش س افزای
ــط  ــن در محی ــرار گرفت ــس ق ــان ح ــورت انس ــرکات ص ح
اجــرای بــازی یــا برنامــه را هــم بــه طــور کامــل بــه کاربــران 
 Home، منتقــل مــی کنــد. قــرار گرفتــن کلیدهــای
ــران  ــه کارب ــرل ب ــته کنت ــر روی دس Volume  و Backب
ــرف  ــود را برط ــری خ ــای کارب ــا نیازه ــد ت ــی ده ــکان م ام

ــد. کنن
همچنیــن یــک مــچ بنــد هــم همــراه بــا ایــن دســته کنتــرل 
عرضــه مــی شــود تــا در زمــان اجــرای بــازی هــای هیجــان 
ــط  ــه محی ــتتان ب ــان از دس ــه ناگه ــرل ب ــته کنت ــز دس انگی
ــده دارای  ــه روز ش ــت ب ــن هدس ــود. ای ــاب نش ــراف پرت اط
لنزهــای 4۲ میلیمتــری بــا زاویــه دیــد میدانــی 101 درجــه و 

قیمــت فــروش آن هنــوز اعــام نشــده اســت.

جدیدترین گوشی هواوی در ۷ رنگ عرضه شد

ــا ۷ رنــگ و  ــی چینــی ب ــن گوشــی پرچمــدار کمپان جدیدتری
ــل  ــگاه موبای ــارژ در نمایش ــاوری سوپرش ــتیبانی از فن ــا پش ب

ــد.  ــه ش ــلون عرض بارس
کمپانــی چینــی هــواوی جدیدتریــن پرچمدارانــش را )P10 و 
ــه عنــوان پرچــم دار  Plus P10 ( معرفــی کــرد. ســری P ب
گوشــی هــای هــواوی شــناخته مــی شــود کــه از جدیدتریــن 
ــرد.  ــزاری بهــره مــی ب ــزاری و ســخت اف فناوری هــای نرم اف
امســال ایــن کمپانــی در گوشــی هــای P10 و Plus P10 از 
ــت  ــو و پش ــای جل ــذاب و دوربین ه ــد و ج ــدی جدی رنگ بن
الیــکا بــا قابلیت هــای میان بــر بــرای تجربــه عکاســی 

پیشــرفته تر اســتفاده کــرده اســت.
ــه تمــدن  ــواوی گفــت: »همانطــور ک ــر ه ــو، مدی ریچــارد ی
ــرار  ــر ق ــا را تحــت تاثی ــوژی همــه جوانــب دنیــای م و تکنول
داده انــد، مــا نیــز ســعی کردیــم محصــوالت جدیدی بــا تجربه 
کاربــری تــازه بــا قابلیت هــا و بهبودهایــی در راســتای بهبــود 
 P10 ــن اســاس هــر دو گوشــی ــر ای ــم. ب ــه کنی زندگــی ارائ

جدیدترین ها در نمایشگاه موبایل بارسلونا 
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ــکا  ــی الی ــرفته عکاس ــای پیش ــه قابلیت ه و Plus P10 ب
ــن و  ــه بهتری ــرای ارائ ــخت افزاری ب ــه  س ــی نوآوران و طراح

ــد.« ــعه یافته ان ــری توس ــه کارب ــن تجرب قدرتمندتری
دوربیــن پشــتی P10 از دو سنســور ۲0 مگاپیکســلی مونوکروم 
و 1۲ مگاپیکســلی رنگــی بــا f/۲.۲ تشــکیل شــده اســت. در 
ــلی  ــور ۲0 و 1۲ مگاپیکس ــز دو سنس ــی plus P10 نی گوش
ــی از  ــر دو گوش ــن ه ــت. دوربی ــه اس ــرار گرفت ــا f/1.۸ ق ب
لرزش گیــر اپتیــکال و سیســتم فوکــوس خــودکار هیبریــدی 

پشــتیبانی می کننــد.
ــر دوربیــن  هــواوی در ایــن ســری از گوشــی هایش عــاوه ب
دوگانه پشتی، برای ساخت دوربین جلویی نیز با الیکا همکاری 
 Leica کــرده اســت. هــواوی دوربین ایــن گوشــی ها را با نــام
Pro Edition ۲.0 Dual-Camera  معرفــی کــرده 

است.
ــا  ــتی انحن ــل پش ــای پن ــی ها لبه ه ــن گوش ــی ای در طراح
ــورده   ــای تراش خ ــا لبه ه ــی ب ــه خوب ــا ب ــن انحن ــد و ای دارن
فریــم هماهنــگ شــده اســت. بدنــه P10 و plus P10، تمام  
فلــزی اســت و فقــط نــوار باریکــی از شیشــه در بخــش پشــت 
وجــود دارد کــه دوربیــن و فلــش LED روی آن قــرار گرفتــه 

است.
ــا  ــد ۷.0 نوق ــه اندروی ــی P10 و plus P10 ب ــر دو گوش ه
مجهــز شــده اند و از دســتیار دیجیتــال اندرویــد اسیســتنت نیز 
بهــره می برنــد. ایــن گوشــی ها در هفــت رنــگ ســفید، آبــی، 
طایی، مشــکی، نقره ای، رزگلد و ســبز به بــازار عرضه خواهند 

شد.
 Kirin ــواوی ــی ه ــده اختصاص ــه پردازن ــی ب ــن دو گوش ای
ــکیل  ــی تش ــته پردازش ــه از ۸ هس ــده اند ک ــز ش ۹۶0 مجه
شــده و بــا پردازشــگر گرافیکــی Mali-G۷1 ســازگار اســت. 
درهمیــن حــال ایــن گوشــی ها بــه ترتیــب از باتــری 3۲00 و 
3۷50 میلــی آمپر ســاعتی بــا پشــتیبانی از فناوری سوپرشــارژ 

ــد. هــواوی برخوردارن
ــال از  ــل امس ــی موبای ــره جهان ــن در کنگ ــواوی همچنی ه
نســل دوم ســاعت هوشــمندش، Huawei Watch ۲ نیــز 
رونمایــی کــرد؛ ایــن ســاعت طراحــی ورزشــی دارد و ترکیبــی 

ــا اســتانداردهای صنعتــی اســت. از فناوری هــای مــدرن ب

سونی نخستین تلفن هوشمند دنیا با دوربین ویژه 
را رونمایی کرد

 4Kــش ــه نمای ــا صفح ــا ب ــمند دنی ــن هوش ــتین تلف نخس
HDR  رونمایــی شــد. وجــود صفحــه نمایــش بــا وضــوح 
ــار  ــر آن چه ــوح تصاوی ــه وض ــت ک ــن معناس ــه ای 4K  ب
ــی  ــاالی فعل ــت ب ــش باکیفی ــر از صفحــات نمای ــر بهت براب

است. 
 4K ــا صفحــه نمایــش  ســونی نخســتین تلفــن هوشــمند ب
را در کنگــره جهانــی موبایــل رونمایــی کــرد.  همچنیــن ایــن 
ــود  ــی دانل ــد و توانای ــن قدرتمن ــمند دارای دوربی ــن هوش تلف

ــا ســرعت باالســت.  فایــل هــای مختلــف ب
ــم  ــرکت مه ــن ش ــد ای ــی رس ــر م ــه نظ ــتا ب ــن راس در همی
فنــاوری ژاپنــی قصــد دارد دوبــاره ســهم و درآمــد خــود از بازار 
تلفــن هــای هوشــمند دنیــا را بــاز پــس گیــرد. در هــر حــال 
ایــن تلفــن هوشــمند Xperia XZ نــام دارد و قراراســت بــا 
ــازار بــزرگ موبایــل رقابــت  اپــل، سامســونگ و هــواوی در ب

کنــد.
وجــود صفحــه نمایــش بــا وضــوح 4K در ایــن تلفــن 
هوشــمند بــدان معناســت کــه وضــوح تصاویــر چهــار برابــر 
ــاالی کنونــی اســت. ــر از صفحــات نمایــش باکیفیــت ب بهت

همچنیــن Xperia XZ مــی توانــد بــا ســرعت یــک 
گیگابایــت در ثانیــه انــواع فایــل هــا را دانلــود کنــد.  بنابرایــن 
تلفــن هوشــمند مــی توانــد طــی چنــد ثانیه یــک فیلــم کامل 

ــد. ــود کن را دانل
ــن  ــت. دوربی ــچ اس ــتگاه 5.5 این ــن دس ــش ای ــه نمای صفح
ــل  ــتی آن 1۹ مگاپیکس ــن پش ــتگاه 13 و دوربی ــی دس جلوی

ــتند. هس

اعالم نوتیفیکیشن به کاربر موبایل با عالئم 
درخشان

ــمندی  ــن هوش ــل، تلف ــی موبای ــده قدیم ــد کنن ــک تولی ی
ســاخته کــه نوتیفیکیشــن هــا را بــا خامــوش و روشــن شــدن 
چــراغ هــای ال ای دی موبایــل بــه کاربــر اعــام مــی کنــد. 
ــا از  ــادی از شــرکت ه ــداد زی ــل  تع ــی موبای در کنگــره جهان
محصــوالت جدید خــود رونمایــی کردند. امــا هیچ یــک از آنها 
ــمند آلکاتل A5LED درخشان نبود! در پشت  مانند تلفن هوش
ــرای  ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــراغ های ــمند چ ــن هوش ــن تلف ای
نشــان دادن نوتیفیکیشــن بــه کاربــر روشــن و خامــوش مــی 

شــوند.
البتــه برخــی تلفــن هــای اندرویــد از چــراغ هــای ال ای دی 
برای اعام نوتیفیکیشــن به کاربر اســتفاده می کنند. اما آلکاتل 
A5LED 35 چــراغ بــزرگ ال ای دی و صدهــا چــراغ کوچک 
دارد کــه بــرای اعام نوتیفیکشــن بــه کاربر، روشــن و خاموش 
می شــوند. این چــراغ هــای ال ای دی حتی بــا پخش موزیک 

هم کار می کنند.
مشــخصات ایــن تلفــن هوشــمند نشــان مــی دهــد، آلکاتــل 
ــا  ــن ویژگــی ه ــان رده اســت. ای A5LED یــک گوشــی می
عبارتنــد از صفحــه نمایــش 5.۲ اینچــی بــا ۷۲0 مگاپیکســل، 
ــه  ــت حافظ ــک، 1۶ گیگابای ــا ت ــته ای مدی ــده ۸ هس پردازن
داخلــی، ۲ گیگابایــت رام ، باتــری ۲۸00 میلــی آمپــری و بدنــه 
ای پاســتیکی.  همچنیــن دوربین پشــت دســتگاه ۸ و دوربین 

ــل  است. جلویی 5 مگاپیکس

بلک بری دوباره به بازار می آید
ــمند  ــن هوش ــی تلف ــات چین ــاوری ارتباط ــرکت فن ــک ش ی
ــا برنــد بلــک بــری در کنگــره جهانــی موبایــل  جدیــدی را ب

ــرد.  ــد ک ــی خواه رونمای
ــی  ــر تمایل ــود دیگ ــری خ ــک ب ــرکت بل ــه ش ــود آنک ــا وج ب
بــه تولیــد تلفــن همــراه نــدارد و از ایــن عرصــه خــارج شــده، 
امــا بــه نظــر مــی رســد شــرکت مخابراتــی TCL قصــد دارد 
دوبــاره تلفــن هــای قدیمــی بــا کیبوردهــای فیزیکــی را احیــا 
کنــد. البتــه تلفــن مذکــور مجهــز بــه سیســتم عامــل اندروید 

خواهــد بــود.
ــق  ــراردادی ح ــی ق ــی ط ــرکت چین ــن ش ــته ای ــال گذش س
ــا از  ــری را اجــاره کــرد ت ــد بلــک ب ــام برن اجــازه اســتفاده از ن
نــام ایــن شــرکت بــرای تلفــن هــای هوشــمند جدید اســتفاده 
ــون  ــم اکن ــری ه ــک ب ــه بل ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای کن
ــه  ــاره ب ــل دوب ــد موبای ــود را از تولی ــت هــای خ ــز فعالی تمرک

ســاخت نــرم افــزار منتقــل کــرده اســت.
درهرحــال TCL در کنگــره جهانــی موبایــل از تلفن هوشــمند 
ــی  ــی م ــام Black Berry KEYone رونمای ــه ن ــود ب خ

کنــد.
Black Berry KEYone   دارای سیســتم عامــل اندرویــد 
۷ )آخریــن ورژن اندوریــد(، کیبــورد QWERTY مجهــز 
بــه حســگرهای اثــر انگشــت، صفحــه نمایــش 4.5 اینچــی 
 ،DTEK ــام ــه ن ــری ب ــک ب ــی بل ــزار امنیت ــرم اف ــی، ن لمس
ــه( و دو  ــارژ در 3۶ دقیق ــد ش ــریع)قابلیت 50 درص ــارژ س ش

 1۲ و   ۸ دوربیــن 
خواهــد  مگاپیســلی 

ــود. ب
اسـتوی  گفتـه  بـه 
 TCL مدیـر سـیتولی 
شـمالی  آمریـکای  در 
هـدف ایـن شـرکت از 
بلـک  دوبـاره  عرضـه 
بـه  دسـتیابی  بـری 
مشـتریان بیشـتر و بـه 
چالـش کشـیدن غول 
های فنـاوری مانند اپل 
اسـت.   سامسـونگ  و 

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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فناوری خـودرو
در دنیای امروز فناوری ها پیوند عمیقی با خودروسازی دارند به نحوی که 
خودروسازان از فناوریهای نوین در تمام بخش ها از جمله ایمنی، کاهش 
مصرف سوخت، سرعت بیشتر، طراحی فضای داخلی و غیره استفاده می 
کنند. درهمین راستا استانداردهای خودروسازی هر روز باالتر می رود و 

خودروها هر روز هوشمندتر، راحت تر و زیباتر می شوند.
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خودروی الکتریکی سه نفره زنانه 
شــرکت تویوتــا در ســالی کــه گذشــت، طــرح 
ــرد  ــه ک ــره را عرض ــه نف ــی س ــه خودروی اولی
ــودران  ــورت خ ــه ص ــاز ب ــورت نی ــه در ص ک
  i-Tril ــه ــودرو ک ــن خ ــد. ای ــی کن ــت م حرک
نــام گرفتــه بــرای ســفرهای درون شــهری بــا 
ــی  ــش بین ــت و پی ــب اس ــم مناس ــرعت ک س
مــی شــود مشــتریان آن زنــان باشــند. جالــب 
آنکــه سرنشــین جلــو مــی توانــد خــودرو را در 
وضعیــت خــودران  قــرار دهــد و از ســفر لــذت 

ــرد. بب

معرفی خودروهایی که جنجال به پا کردند
در سالی که گذشت غول های خودروسازی دنیا ایده های اولیه و خودروهای هوشمند و خارق العاده متعددی به بازار عرضه کردند از خودروی زنانه 
با سه چرخ تا پهپاد تاکسی در چین تا خودروی خودرانی که کابین آن بیشتر فضایی برای زندگی است تا تردد در جاده ها. در همین راستا بر آن شدیم تا 

برخی از خودروهای خبرساز ۱۳۹۵ در بازار جهانی را مرور می کنیم.
درحقیقت در دنیای امروز فناوری های نوین پیوند عمیقی با خودروسازی دارند. از آنها در تمام بخش ها استفاده می شود؛ ایمنی، کاهش مصرف 
سوخت، سرعت بیشتر،   طراحی فضای داخلی و غیره. درهمین راستا استانداردهای خودروسازی هر روز باالتر می رود. خودروها هر روز هوشمندتر، 
راحت تر  و زیباتر می شوند. این روند رقابتی را در بازار ایجاد کرده و شرکت ها سعی دارند  با ارائه ویژگی های نوین از خودروهای سه چرخه برقی تا 

صندلی های چرخنده را در خودروها جا دهند تا تجربه بهتری برای راننده فراهم کنند.

 
گرانترین خودروی جاده ای دنیا 

شــرکت مرســدس بنــز طــرح اولیــه گرانبهاتریــن خــودروی SUV دنیــا بــه قیمــت 500 هــزار 
 Mercedes-Maybach G-Class جدیــد کــه SUV دالر را  منتشــر کرده اســت. ایــن
ــن  ــد گرمک ــاده دارد مانن ــارق الع ــای خ ــاوری ه ــه ای از فن ــت، مجموع ــه اس ــام گرفت ۶50 ن

فنجــان و میزهــای تاشــو در آن بــه کار گرفتــه شــده انــد.

فنــاوری خــودرو
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امن ترین لیموزین دنیا 

ــس  ــپ، ریی ــد ترام ــدی دونال ــون پون ــن 1.۲ میلی لیموزی
ــن  ــن تری ــت، ام ــه گذش ــالی ک ــکا در س ــور آمری جمه
خــودروی دنیــا لقــب گرفــت. ویژگــی هــای خــارق العــاده 
ایــن خــودرو باعــث شــده ترامــپ آن را »هیــوال« بنامــد! 
هیــوال بیــش از هشــت تــن وزن دارد و ضخامــت درهــای 
فوالدی آن هشت اینچ است. جالب آنکه وزن درهای خودرو 
هــم انــدازه وزن درهــای هواپیمــای بویینــگ ۷5۷ اســت و 
قفــل هایــی خــاص دارد کــه مــی توانــد در برابــر هرگونــه 
ــه  ــد. شیش ــت کن ــیمیایی مقاوم ــی و ش ــه بیولوژیک حمل
ــه را دارد. ــر گلول جلویــی خــودرو قابلیــت مقاومــت در براب

 
نخستین خودروی خودران مسابقه ای

شــرکت »روبوریــس« در کنگــره جهانــی موبایــل از 
نخســتین خــودروی خــودران مســابقه ای جهــان رونمایی 
ــه ۹۷5  ــام گرفت ــوکار« ن ــه »روب ــودرو ک ــن خ ــرد. ای ک
ــدرت  ــا ق ــور ب ــار موت ــوکار چه ــرم وزن دارد. در روب کیلوگ
300 کیلــووات ســاعت و باتــری 540 کیلوواتــی بــه 
کاررفتــه اســت. همچنیــن حداکثــر ســرعت خــودرو 3۲0 

کیلومتــر بــر ســاعت اعــام شــده اســت.

 
پهپاد تاکسی در دبی

مقامــات حمــل ونقــل شــهری در دبی اعــام کــرده اند پهپاد تاکســی 
شــخصی را آزمایش خواهند کرد. آنهــا قصد دارند درتابســتان ۹۶ بهره 
بــرداری عملیاتــی از پهپاد تاکســی را آغاز کننــد. این وســیله نقلیه می 
توانــد ظــرف 30 دقیقــه 40 تــا 50 کیلومتــر مســافت را با حداکثــر وزن 

100 کیلوگــرم طــی کنــد.

فنــاوری خــودرو
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آزمایش خودروی پرنده در سال جاری

»تــام انــدرس« مدیرعامــل ارشــد ایربــاس ســال گذشــته ابــراز امیــدواری کرد 
کــه خــودروی پرنــده تــک سرنشــین خــود را تــا پایــان ســال جــاری میــادی 
آزمایــش کند. طــرح اولیه خودروی پرنــده Vahana نام دارد و تک سرنشــین 
و خــودران اســت. ایــن وســیله بــه عقیــده ایربــاس راه حلــی ایــده آل بــرای 

گریــز از ترافیــک هــای شــهری بــه حســاب مــی آید. 

 
ونی که خودران است

ــرح  ــام از ط ــا اله ــن ب ــس واگ ــرکت فولک ش
 Microbus  ۲-Volkswagen Type
ــیار  ــادی بس ــه 1۹۶0 و 1۹۷0 می ــه در ده ک
محبــوب بود، مینی واگن جدیدی را ســاخت که 
ID Buzz نــام دارد. ایــن خــودرو دارای دو 
موتــور اســت. همچنیــن مــی توانــد ۲۷0 
کیلومتــر را بــا یــک مرتبــه شــارژ طــی کنــد. 
ون جدیــد مــی توانــد طــی 30 دقیقــه ۸0 
ــن  ــودرو را تامی ــاز خ ــورد نی ــرژی م ــد ان درص
ــه سیســتم خــودران  ــن ون مجهــز ب ــد. ای کن

ــت. نیز اس

 خودروی الکتریکی با قابلیت شارژ خارق العاده
در نمایشــگاه محصوالت الکترونیکی مصرفی ۲01۷ آمریکا طرح اولیه خودروی  FF۹1 و متعلق به شــرکت »فارادی فیوچر« بود. این 
خــودرو مــی توانــد  ۶0۸ کیلومتــر را پــس از یــک بار شــارژ طــی کند. همچنین شــتاب خــودروی برقــی آن از صفــر تــا 100 کیلومتر 

در ســاعت حــدود ۲.3۹ ثانیه اســت.
 

فنــاوری خــودرو
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خودرویی با دوربین سلفی
شــرکت »فیــات کرایســر« طــرح اولیه 
ــال« را  ــام »پرت ــه ن ــود ب ــی ون خ مین
ــرد.  ــی ک ــگاه CES  رونمای در نمایش
ایــن خــودروی الکتریکــی مجهــز بــه 
ــوت  ــورت و ص ــایی ص ــاوری شناس فن
اســت. جالــب آنکــه ایــن خــودرو 
ــار  ــلفی دارد. در کن ــن س ــک دوربی ی
ــه  ــت ک ــتمی اس ــه سیس ــز ب آن مجه
مســافرانی کــه در عقــب نشســته انــد 
ــن  ــاره ای ــا درب ــد ت را تشــویق مــی کن
ســفر در شــبکه هــای اجتماعی پســتی 

ــند. بنویس

 
کنترل پاسپورت و بار مسافر با مینی ون

دو مهنــدس آمریکایــی طــرح اولیــه ونــی 
خــودران مخصــوص مســافران فــرودگاه اختــراع 
کــرده انــد کــه وزن بــار مســافران را انــدازه مــی 
ــی  ــکن م ــان را اس ــای آن ــپورت ه ــرد و پاس گی
کنــد. ســپس آزمایشــات اشــعه ایکــس و تحلیل 
شــیمیایی بارهــا را قبــل از رســیدن بــه فــرودگاه 
فراهــم کنــد. مینــی ون نکســوس ظرفیــت چهار 

ــر را دارد. نف

 
خودرویی با دستیار شخصی و باغچه 

شــرکت سوئیســی رینــس اســپید کانســپت 
جدیــدی از خودروهــای خــودران را خلــق کــرد کــه 
عاوه بر آنکه یک دستیار شخصی، شرح حال نویس 
آماتــور، کار آفریــن و دفتــر کار موبایل اســت، باغچه 
هــم دارد. همچنیــن خــودروی رینــس اســپید مــی 
توانــد آدرس رســتورانی در نزدیــک محــل زندگــی 

کاربــر را بــه او پیشــنهاد دهــد.

فنــاوری خــودرو
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 خودرویی برای معلوالن
ایــده مفهومــی EQUAL در واقــع یــک خــودروی کوچــک اســت کــه فــرد معلــول درحالــی کــه 
ســوار بــر صندلــی چرخــدار اســت بــه راحتــی وارد آن شــده و پــس از اســتقرار در خــودرو شــروع به 
رانندگــی مــی کنــد. ایــن خــودروی برقــی بــدون در نظــر گرفتــن باتــری 350 کیلوگــرم وزن دارد.

 

آئودی خودرو ۶ متری ساخت
شــرکت آئــودی خــودروی شــش دری تولیــد کرده کــه طــول آن ۶ متــر و 3۶ 
ســانتیمتر اســت و از خــودروی Maybach S۶00 شــرکت مرســدس بنز و 
خــودروی Fiesta شــرکت فــورد بلندتــر اســت .بدنــه ایــن خــودرو عمدتــا از 

آلومنیوم ســاخته شــده است.

ترکیب کامیون و ون
شــرکت تویوتــا یــک خــودروی مفهومــی بــه نــام uBox ســاخت کــه در واقــع ترکیبــی از چنــد 
خــودرو یعنــی مینــی ون، شاســی بلنــد و کامیــون زرهی اســت. ســقف این خــودرو کاما شیشــه 

ای اســت و برای باال بردن مقاومت آن از فیبر کربن و محافظ های آلومنیومی اســتفاده شده است.

 
خودروی با طراحی داخلی شبیه 

هواپیما
روســیه   Mirrow خودروســازی  شــرکت 
 Provocator ــام ــا ن خــودروی مفهومــی را ب
ســاخته کــه درب آن از قســمت عقــب بــاز مــی 
ــل  ــون داخ ــودرو همچ ــن خ ــل ای ــود. داخ ش
هواپیمــا طراحــی شــده و درب هایی در کنــار آن 
تعبیــه شــده کــه در مــوارد اورژانســی مــی تــوان 

ــرد. ــا اســتفاده ک از آنه
 

فنــاوری خــودرو

http://mehrnews.com


صفحه 59 |  شماره 11 | فروردین 96 MEHR NEWSAGENCY

 مجلل ترین اتاق خودروی جهان
 Lounge ــام ــا ن ــی را ب ــاق خودروی ــوو« ات ــرکت »ول ش
ــن  ــل تری ــوان مجل ــه بعن ــرده ک ــی ک Console طراح
ــود.  ــی ش ــوب م ــان محس ــودروی جه ــل خ ــی داخ طراح
داخــل ایــن اتــاق بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه  هدفون 
ــای  ــا تماش ــیقی ی ــه موس ــردن ب ــوش ک ــرای گ ــی ب های
ــی  ــن صندل ــود دارد همچنی ــور وج ــق مانتی ــم از طری فیل

ــتند. ــاژور هس ــای آن ماس ه

 
2 وسیله نقلیه روی ۴ چرخ

شــرکت خودروســازی Audi در راســتای طراحــی 
خودروهــای مفهومــی خــود ایــن بــار از اتومبیــل شاســی 
ــر روی آن  ــه ب ــرد ک ــی ک ــام Q3 رونمای ــا ن ــدی ب بلن
اســکوتر هــم طراحــی شــده اســت. بــر روی ســپر عقــب 
ایــن خــودرو، کشــوی برقــی قــرار گرفتــه اســت کــه روی 
ــرق  ــرژی خــود را از طریــق ب آن اســکوتر وجــود دارد و ان

ــد. ــن مــی کن ــر روی صفحــه آن تامی موجــود ب
 

کم مصرف ترین خودروی جهان
شــرکت »شــل« در راســتای اجــرای پــروژه 
خــودروی Project M خودرویــی تولیــد خواهــد 
ــل  ــن اتومبی ــرف تری ــم مص ــوان ک ــه عن ــرد ک ک
ــن خــودرو  ــور ای ــدک مــی کشــد. موت جهــان را ی
بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه مقاومت ســطحی 
را بــه حداقــل مــی رســاند تــا بــه افزایــش بازدهــی 
ــن خــودرو در  ــزان مصــرف ای ــد. می آن کمــک کن
هــر 100 کیلومتــر بــه ازای ســرعت ۷0 کیلومتــر بر 

ســاعت یــک لیتــر اســت.
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اتوبوس خودران با مسافران حرف می زند

ــاوری چاپگــر ســه  ــا فن ــی را ب ــوس خودران ــکا، اتوب شــرکت Olli آمری
بعــدی طراحــی کــرد کــه قــادر اســت بــا اســتفاده از ابــر رایانه ای کــه در 
آن تعبیــه شــده بــا مســافران خــود در مســیر صحبت کنــد. بــرای مثال، 
ــافت  ــدار مس ــورد مق ــودران در م ــوس خ ــد از اتوب ــی توانن ــافران م مس
مانــده بــه مقصد خــود یــا چگونگــی کار کــردن ایــن اتوبوس، پیشــنهاد 

رســتوران خــوب و ... ســوال کننــد.

 
خودرویی برای معابر باریک

ــام  ــا ن ــی را ب ــی مفهموم ــودروی مین ــرد خ ــام ک ــی ام و، اع ــرکت ب ش
MiniVision Next 100 تولید کرده که برای استفاده در مناطق شهری 
طراحــی شــده اســت. طراحــی آن  به گونه ای اســت که مــی توانــد در معابر 
بســیار باریــک شــهری نیــز حرکــت کنــد. ویژگــی منحصــر بــه فــرد ایــن 
خــودوری مینــی مفهومــی، قابلیــت گرفتــن برنامــه از کاربــر خــود اســت تا 
بــه صــورت خــودکار در طــول هفتــه او را بــه مکان هــای مــورد نیــاز کاربر 

برســاند.  

 
اولین کامیون تمام برقی دنیا رونمایی شد

ــه  ــدام غافلگیران ــک اق ــان در ی ــز آلم ــدس بن مرس
موفــق بــه ســاخت اولیــن کامیــون تمــام برقــی دنیــا 
ــون  ــام دارد. کامی ــون Urban ن ــن کامی ــد. ای ش
کاما برقی در مقایســه بــا کامیون های دیزلی بســیار 
کــم ســر و صداتــر و ظرفیــت حمــل بــار آن ۲۹ تــن 
اســت. Urban بــا یکبــار شــارژ کامــل مــی توانــد 

ــد. ــل را طــی کن 1۲4 مای
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خودروی سوپر اسپورت دومیلیون دالر ی

شــرکت خودروســازی المبورگینی ایتالیــا از خودروی »ســنتناریو 
رودســتر« )Centenario Roadster( رونمایی کرد. ارزش 
این خــودرو بیــش از دو میلیون و ۲00 هــزار دالر اســت. از ویژگی 
قابل توجــه این خودرو توان موتور ۷۷0 اســب بخاری آن و شــکل 

ظاهری تقریبا شبیه به اتاق کوپه است.

 
خودروی برقی ۳ چرخه در ریو

ــی  ــدل مفهوم ــر از م ــش ت ــه پی ــان ک ــازی نیس ــرکت خودروس ش
BladeGlider در نمایشــگاه خــودروی توکیــو رونمایــی کــرده بود، 
مــدل واقعــی آن را ســاخت  کــه  در برزیــل رونمایــی شــد. محصــول 
خاقانه نیســان کــه ظاهری V شــکل دارد مجهز به درهایی اســت که 
همچون بال پرندگان به ســمت باال باز می شــود. این خودرو دارای یک 

صندلــی در جلــو و دو صندلی در ســمت عقب اســت.
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خودروی تمام خودران 
تا 2۰2۰ ساخته می شود

یک اسـتارت آپ جهانی اعام کـرده تا ۲0۲0 میادی خـودروی تماما خـودران را در بازار آمریکا 
عرضه می کند. 

 این شـرکت کـه Nio نـام دارد خودورهای الکتریکی مسـابقه ای می سـازد و توسـط ویلیام لی 
کارآفرین چینی در سـیلیکون ولی تاسـیس شـده است.  

طبـق بیانیه این شـرکت خـودروی مذکـور در حقیقـت یک همـراه دیجیتال یـا روباتی بـا چهار 
چـرخ اسـت. Eve مجهـز به موتـور هوش مصنوعـی با رابـط بصری انسـانی اسـت. همچنین 
پنـل های شیشـه ای خـودرو مجهز به فناوری »چشـم انـداز افزوده« هسـتند. این فنـاوری نوع 

جدیـدی از سـرگرمی برای سرنشـینان فراهـم می کنند.
 خودروی مذکور با گنجایش شـش سرنشـین سـاخته می شـود و هرچند تمام خودران اسـت اما 

مکانـی برای راننـده نیز در نظر گرفته خواهد شـد.
بـه گفته کریس توماسـون نایب رییس Nio این شـرکت نخسـتین خـودروی تماما خـودران را 

در ۲0۲0 میـادی در بازار آمریکا عرضه می کند.
Eve در بازار احتماال با خودروهای شرکت تسا و فارادی فیوچررقابت خواهد کرد.

ایجاد شبکه حمل و نقل خودران 
برای اتصال 2 جزیره 

ــارات  ــراد را از ام ــا اف ــد ت ــده ان ــک خری ــای روباتی ــه ای از پاده ــی مجموع ــهری دب ــات ش  مقام
ــد.  ــل کنن ــرز) Blue Waters( منتق ــو وات ــی بل ــره مصنوع ــه جزی ــی ب ــده عرب متح

 ایــن سیســتم حمــل و نقــل شــامل ۲5 وســیله نقلیــه خــودران خواهــد بــود کــه امــارات متحــده 
عربــی را بــه جزیــره بلوواتــرز منتقــل مــی کننــد.

 البتــه جزیــره بلوواتــرز هــم اکنــون در حــال احــداث اســت،  امــا مقامــات شــهری دبــی امیدوارند با 
چنیــن سیســتم حمــل و نقلــی بتواننــد در یــک ســاعت 10 هــزار نفــر را جابه جــا کنند.

شــرکت فنــاوری هلنــدی ۲gettere  سیســتم حمــل و نقــل خــودران جدیــد را میــان امــارات 
ــودران را در  ــای خ ــه ای از پاده ــا مجموع ــرکت قب ــن ش ــرد. ای ــد ک ــرا خواه ــرز اج و بلووات

ــرد. ــرا ک ــی اج ــایگی ابوظب ــیتی« در همس »مصدرس
این شبکه حمل و نقل خودران از اواخر ۲01۸ یا اوایل ۲01۹ میادی اجرایی می شود.  

خودروی الکتریکی سه نفره ویژه 
زنان از راه می رسد

ــی  ــه خودروی ــرح اولی ــازی ط ــای خودروس ــول ه ــی از غ یک
ســه نفــره را در نمایشــگاه خــودروی ژنــو ارائــه خواهــد کــرد 
کــه در صــورت نیــاز بــه صــورت خــودران حرکــت مــی کنــد. 
ــه ای از  ــده اولی ــه ای ــا ارائ ــا ب ــل شــرکت تویوت ســه ســال قب
ــام  ــه ن ــا ســه چــرخ و گنجایــش دو سرنشــین ب ــی ب خودروی
ــون  ــد. اکن ــی ش ــای الکتریک ــوزه خودروه i-Road وارد ح
ــه سرنشــین   ــش س ــا گنجای ــده را ب ــان ای ــن شــرکت  هم ای
  i-Tril ــه ــودرو ک ــن خ ــت. ای ــرده اس ــه ک ــرخ ارائ و  چهارچ
ــا ســرعت کــم  ــام گرفتــه بــرای ســفرهای درون شــهری ب ن

ــب است. مناس
 جالــب آنکــه سرنشــین جلــو مــی توانــد خــودرو را در وضعیت 

خــودران  قــرار دهــد و از ســفر لــذت ببــرد.
ایــده اولیــه ایــن خــودروی الکتریکی ســبک توســط اســتودیو 
ــری از  ــه عناص ــده ک ــی ش ــویED۲ طراح ــی فرانس طراح
ــل  ــل ونق ــایل حم ــی، وس ــی، الکتریک ــای دوبخش خودروه
عمومــی و موتورســیکلت را درهــم آمیختــه و ســفری 

ــد. ــم کن ــینان فراه ــرای سرنش ــب ب ــش و جال لذتبخ
 i-Tril ۶00 کیلوگــرم وزن، ۲.۸3 متــر طــول و 1.4۶ متــر 
ارتفــاع دارد کــه در آن از فنــاوری Active Lean تویوتــا نیز 

اســتفاده شــده اســت. البتــه غــول خودروســازی جزییــات مربــوط به حداکثــر ســرعت ارائــه نکرده 
امــا  اعــام کــرده خــودرو  بــا هربــار شــارژ مــی توانــد مســافت ۲00 کیلومتــر را طــی کنــد.

 تویوتــا بــازاری خــاص بــرای ایــن وســیله نقلیــه در نظــر دارد؛ ایــن شــرکت تصمیــم دارد آن را 
بــرای زنــان 30 تــا 50 ســاله در شــهرهای کوچــک و متوســط بازاریابــی کنــد کــه  زندگــی پــر 

ــد. جنــب و جوشــی دارن
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راه اندازی اتوبوس کامال خودران 
در کالیفرنیا

اســتفاده آزمایشــی از دو اتوبــوس کامــا خــودران و بــدون نیــاز بــه راننــده در کالیفرنیــا آغاز شــده 
اســت.  قیمــت هــر یــک از ایــن اتوبــوس هــا ۲50 هــزار دالر اســت و تعــداد صندلــی هــای آنهــا 

اندکــی کمتــر از اتوبــوس هــای عــادی اســت.
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه بــرای اولیــن بــار اتوبــوس هــای یــاد شــده فاقــد راننــده هســتند و 
برخــاف اتوبــوس هــای خــودران قبلــی هیچ فــردی بــه عنــوان پشــتیبان هــم در اتوبــوس های 
یــاد شــده حضــور نخواهــد داشــت تــا در شــرایط خــاص کنتــرل ایــن اتوبــوس هــا را در دســت 

بگیــرد.
بنابرایــن هیــچ ســازوکاری بــرای حضــور افــرادی بــه غیــر از مســافران در ایــن اتوبــوس هــا پیش 
بینــی نشــده اســت. اتوبــوس هــای یــاد شــده تنهــا 1۲ نفــر ظرفیــت دارنــد و قــرار اســت در آینده 
نزدیــک در خیابــان هــای کالیفرنیــا بــرای حمــل و نقــل مســافران بــه کار گرفته شــوند. هــر چند 

در ایــن زمینــه تاریــخ دقیقــی اعام نشــده اســت.
منابــع خبــری مــی گوینــد احتمــال مــی رود اســتفاده عمومــی از ایــن اتوبــوس هــا از ســال ۲01۸ 
ــن  ــت ای ــرایط حرک ــردن ش ــرای مشــخص ک ــی ب ــدات قانون ــال تمهی ــن ح ــود. در عی ــاز ش آغ

اتوبــوس هــا در خیابــان هــای شــهرهای کالیفرنیــا در دســت بررســی اســت.

 یــک غــول خودروســازی، گرانبهاتریــن خــودروی SUV دنیــا 
بــه قیمــت 500 هــزار دالر را مــی ســازد. 

 مرســدس بنــز تصمیــم دارد در اتومبیــل جدیــد خــود، ویژگــی 
هــای لوکــس را بــه خــودروی جــاده ای SUV بیفزایــد.

 Mercedes-Maybach کــه  جدیــد   SUV ایــن 
G-Class ۶50 نــام گرفتــه، در نمایشــگاه خــودروی ژنــو 

رونمایــی شــد و اکنــون بــا برچســب قیمــت 500 هــزار دالری 
گرانبهــا تریــن خــودروی SUV دنیــا لقــب گرفتــه اســت. بــه 
ــده فقــط ۹۹ دســتگاه از آن ســاخته  ــد کنن ــه شــرکت تولی گفت

خواهــد شــد.
ــدنی و  ــع ش ــقف جم ــد س ــاخ جدی میب
موتــور 1۲ ســیلندر دارد. امــا ایــن تمــام 
مشــخصات آن نیســت. مجموعه ای از 
فنــاوری هــای خــارق العــاده دارد ماننــد 
گرمکــن  فنجــان و میزهــای تاشــویی 
کــه در کنســول میــان دو صندلــی 
عقــب پنهــان مــی شــوند نیــز بایــد بــه 

ایــن ویژگــی هــا اضافــه کــرد.
براســاس اطاعــات موجــود طــول 
ــن دو  ــه بی ــر، فاصل خــودرو حــدود 5مت
محــور حــدود 3 متــر و  ارتفــاع آن نیــز 

بیــش از ۲ متــر تخمیــن زده شــده اســت. ســقف ایــن خــودرو از 
جنــس پارچــه اســت کــه جمــع مــی شــود.

ــیار  ــب بس ــینان عق ــرای سرنش ــره ب ــودروی 4 نف ــن خ ای
ــه ســقف تاشــوی خــودرو دسترســی  ایــده آل اســت. آنهــا ب
ــد  ــد کــه از جنــس پارچــه اســت. سرنشــینان مــی توانن دارن
ــد.  ــته کنن ــاز و بس ــقف را ب ــن س ــه ای ــک دکم ــار ی ــا فش ب
همچنیــن در میبــاخ جدیــد یــک پارتیشــن شیشــه ای وجــود 
ــد.  دارد کــه دو بخــش خــودرو را از یکدیگــر مجــزا مــی کن
بخــش عقــب خــودرو تهویــه جداگانــه  و دو صفحــه نمایــش 

ــی دارد. 10 اینچ
ــا  ــت ام ــس اس ــیار لوک ــل آن بس ــد داخ ــه هرچن ــب آنک جال
ــر  ــه روی ه ــده ک ــی ش ــوری طراح ــی آن ط ــش خارج بخ
ســطحی قابلیــت حرکــت دارد. قــدرت موتــور 1۲ ســیلندری آن 
4۶3 کیلــووات)۶30 اســب بخــار( بــا گشــتاور 1000 نیوتــن متر 

ــاه ســپتامبر عرضــه مــی شــود. ــن خــودرو در م اســت.  ای

گرانترین خودروی جاده ای دنیا از راه می رسد

تولید پیچیده ترین قطعات 
خودروها با چاپگر سه بعدی 

شــرکت خودروســازی فــورد اعــام کــرد موفــق بــه ابــداع چاپگرهــای ســه بعــدی شــده که می 
تواننــد کل قطعــات پیچیــده و پیشــرفته خودروهــا را بــه طــور یکپارچه تولیــد کنند. 

ایــن چاپگرهــای ســه بعــدی پیشــرفته قابلیــت طراحــی قطعــات بزرگــی را دارنــد کــه تــا پیــش 
از ایــن قابــل تولیــد بــا اســتفاده از چاپگرهــای ســه بعــدی نبــوده اند.

چاپگــر یــاد شــده کــه 3D Infinite Build نــام دارد توســط شــرکت Stratasys تولیــد 
شــده اســت. فــورد اولیــن شــرکت خودروســازی جهــان اســت کــه از فنــاوری Stratasys به 

طــور آزمایشــی بدیــن منظــور بهــره گرفته اســت.
اســتفاده از چاپگــر یــاد شــده فعــا در مرحلــه آزمایشــی اســت و کارشناســان فــورد مــی گوینــد 
اســتفاده از چاپگرهــای ســه بعــدی بــرای تولیــد قطعــات مختلــف خــودرو هــم باعــث کاهــش 

وزن تمــام شــده اتومبیــل هــا مــی شــود و هــم مصــرف ســوخت آنهــا را کاهــش مــی دهــد.
فــورد بــرای طراحــی قطعــات خــودرو بــا اســتفاده از ایــن چاپگــر ســه بعــدی برنامــه رایانــه ای 
ویــژه ای را هــم ابــداع کــرده کــه ضمــن تحلیــل و بررســی قطعــه آمــاده شــده بــرای طراحــی، 

نحــوه عملکــرد بــازوی رباتیــک چاپگــر یــاد شــده را هــم برنامــه ریــزی مــی کنــد.
شــاید نقطــه ضعــف مهــم فعلــی ایــن چاپگر ســه بعــدی ســرعت پاییــن تهیــه خروجی توســط 
آن باشــد کــه موجــب مــی شــود اســتفاده از ایــن روش در مقیــاس انبــوه بــرای خودروســازان 

فعــا اقتصــادی نباشــد.

فنــاوری خــودرو

http://mehrnews.com


صفحه 64 | شماره 11 | فروردین 96 MEHR NEWSAGENCY

امن ترین خودروی جهان در اختیار 
ترامپ قرار می گیرد

 لیموزیــن 1.۲ میلیــون پونــدی دونالــد ترامــپ، رییــس جمهــور آمریــکا امــن تریــن خــودروی دنیا 
ــب گرفته اســت.  لق

هفتــه گذشــته تصاویــری از جدیدتریــن لیموزیــن رییــس جمهــور آمریــکا منتشــر شــد. ویژگــی 

هــای خــارق العــاده ایــن خــودرو باعــث شــده ترامــپ آن را »هیــوال« بنامــد!
ایــن خــودروی 1.۲ میلیــون پوندی بخشــی از ناوگان 1۲ دســتگاهی اســت کــه هزینــه کل آن 15 

میلیــون پونــد خواهــد بــود و امــن تریــن خــودروی جهان اســت.
خــودروی صنــدوق دار از SUV هــای معمــول بلندتــر اســت و نســخه نهایــی ســیاه و نقــره ای 
خواهــد بــود. جنــرال موتــورز، ســازنده ایــن خــودرو قــرار بــود آن را بــرای مراســم تحلیــف ترامــپ 
آمــاده کنــد. امــا ایــن امــر بــه تاخیــر افتــاد و اکنــون قــرار اســت هیــوال در اواخــر ایــن مــاه تحویل 

داده شــود.
 هیــوال بیــش از هشــت تــن وزن دارد و ضخامــت درهــای فــوالدی آن هشــت اینــچ اســت. جالب 
آنکــه وزن درهــای خــودرو هــم انــدازه وزن درهــای هواپیمــای بویینــگ ۷5۷ اســت و قفــل هایی 

خــاص دارد کــه مــی توانــد در برابــر هرگونه حملــه بیولوژیکــی و شــیمیایی مقاومــت کند.
شیشــه جلویــی خــودرو قابلیــت مقاومــت در برابــر گلولــه را دارد. بدنــه آن نیــز 5 اینــچ ضخامــت 

دارد.
در کنــار ایــن مــوارد و تعبیــه بــاک خــودروی ضــد انفجــار در هیــوال، کــف آن نیــز چنــان قدرتمند 

اســت کــه مــی توانــد در برابــر بمــب هــای جــاده ای مقاومــت کند.
فقــط پنجــره ســمت راننــده بــاز مــی شــود و در صنــدوق عقــب آن نیــز کیســه هــای خــون از 
گــروه خونــی رییــس جمهــور بــرای مواقــع اضطــراری ذخیــره مــی شــود. همچنین یک سیســتم 
ــه شــیمیایی کارآمــد  ــز وجــود دارد کــه در صــورت حمل ــدوق عقــب خــودرو نی اکســیژن در صن

اســت.
ــود  ــا وج ــی ب ــه حت ــتند ک ــوالر هس ــای ک ــوال، تایره ــب هی ــای جال ــی ه ــر از ویژگ ــی دیگ یک
پنچــری بــه مســیر خــود ادامــه مــی دهنــد. عــاوه بــر ایــن مــوارد هیــوال چنــد دوربیــن دیــد 
درشــب نیــز دارد.   البتــه هیــوال تنهــا خــودروی پیشــرفته نــاوگان حمــل و نقــل رییــس جمهــور 
نیســت. همچنیــن روی ســقف یکــی از خودروهــای اســکورت رییــس جمهــور، آنتــن مخابراتــی 

موبایلــی مخصــوص او نصــب مــی شــود.

نخستین خودروی خودران 
مسابقه ای رونمایی شد

 نخستین خودروی خودران مسابقه ای دنیا رونمایی شد. 
 شــرکت »روبوریــس« در کنگــره جهانــی موبایــل از نخســتین خودروی خــودران 

مســابقه ای جهــان رونمایــی کرد.
ــن  ــرم وزن دارد. همچنی ــه ۹۷5 کیلوگ ــام گرفت ــوکار« ن ــه »روب ــودرو ک ــن خ ای
طــول و عــرض آن بــه ترتیــب 4.۸ و ۲ متــر اســت. همچنیــن در روبــوکار چهــار 
ــه کاررفتــه  ــووات ســاعت و باتــری 540 کیلوواتــی ب ــا قــدرت 300 کیل ــور ب موت
اســت. همچنیــن حداکثــر ســرعت خــودرو 3۲0 کیلومتــر بــر ســاعت اعام شــده 

اســت.
عــاوه بــر موتــوری قدرتمنــد در روبــوکار، پنــج LIDAR )فنــاوری نویــن برای 
انــدازه گیــری مســافت تــا هدفــی خــاص بــه وســیله لیــزر(، دو رادار، 1۸ حســگر 
اولتراســونیک، دو حســگر ســرعت و شــش دوربیــن واقعیــت افــزوده بــه کار رفته 

انــد.
قــرار اســت در ســال جــاری دو روبــوکار بــا یکدیگــر مســابقه بدهنــد. بــه نظــر 

ــرای مســابقات خودروهــای خــودران باشــد. مــی رســد ایــن ســرآغازی ب

طرح اولیه از خودرویی عجیب

ون مجهز به تلویزیون ۴۰  اینچی را ببینید

یــک شــرکت خودروســازی بــه تازگــی طــرح اولیــه ونــی را منتشــر کــرده کــه در آن یخچــال، قهــوه ســاز و 
یــک  تلویزیــون 40 اینچــی وجــود دارد. 

ــه کــرده کــه در آن  ــه خــودروی V-Class Business Lounge را ارائ ــاس طــرح اولی شــرکت براب
یخچــال، قهــوه ســاز و یــک سیســتم ســرگرمی کامــل وجــود دارد.

در اصــل قلــب  ایــن ون  سیســتم کنتــرل پنــل لمســی برابــاس اســت. ایــن سیســتم کنتــرل یــک صفحــه 
ــار دو سرنشــین بخــش عقبــی خــودرو قــرار مــی گیــرد. ایــن پنــل در خــارج  لمســی اســت کــه در اختی
خــودرو نیــز قابــل دسترســی اســت، بنابرایــن  مســافران مــی تواننــد حتــی قبــل از آنکــه وارد خودروشــوند، 

تنظیمــات دلخــواه خــود را در سیســتم وارد کننــد.
مســافران مــی تواننــد حالــت صندلــی خــود را تنظیــم کننــد. مــی تــوان صندلــی هــا را در وضعیــت خوابیده 
یــا کامــا نشســته تنظیــم کــرد. همچنیــن صندلــی هــای هوشــمند خــودرو مجهــز بــه دســتگاه ماســاژ، 
ــرد.  ــی وارد ک ــرل لمس ــه کنت ــوان در صفح ــی ت ــات را م ــن تنظیم ــام ای ــتند. تم ــه هس ــن و تهوی گرمک
همچنیــن هــر صندلــی مجهــز بــه یــک زیرپایــی الکترونیکــی اســت کــه پاهــای مســافر خســته نشــود.
در ایــن خــودرو بــرای یک سیســتم پارتیشــنی الکترونیکی وجــود دارد کــه درحقیقــت تلویزیونــی 40 اینچی 

اســت. ایــن پارتیشــن  فضــای جداگانــه ای بــرای مســافران ایجاد مــی کند.
 در V-Class Business Lounge اینترنــت LTE نیــز فراهــم شــده اســت. کنــار هــر صندلــی نیــز 

مکانــی بــرای شــارژ تلفــن همــراه تعبیه شــده اســت.  

فنــاوری خــودرو

http://mehrnews.com


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

ــور  ــای کش ــئوالن هوافض ــدد مس ــای متع ــول ه ــود ق ــا وج ب
بــرای پرتــاب حداقــل یــک ماهــواره در ســال ۹5، این وعــده در 
ســالی کــه گذشــت محقق نشــد و ماهــواره هــای »دوســتی« و 

»ناهیــد 1« بــه فضــا فرســتاده نشــدند. 
ــن  ــه مــدار پایی ــاب حداقــل 4 ماهــواره ب ــا ســابقه پرت ــران ب ای
ــی  ــاوری فضای ــب فن ــور صاح ــره 10 کش ــو( در زم ــن )لئ زمی
ــه مســئوالن بخــش هوافضــای کشــور  ــرار دارد و آنطــور ک ق
بــر آن تاکیــد دارنــد هــم اکنــون کشــورمان بــه دانــش ســاخت 
ــه و درحــال تکمیــل کــردن ایــن دانــش  ماهــواره دســت یافت

ــت. اس
ــن اســاس اگرچــه مســئوالن وزارت ارتباطــات و ســازمان  برای
فضایــی کشــور در آغــاز بــه کار دولــت یازدهــم، بارهــا برایــن 
ــای  ــه  فناوری ه ــد در مقول ــه نبای ــتند ک ــد داش ــوع تاکی موض
فضایــی، فقــط روی پرتــاب ماهــواره تمرکــز کــرد اما در ســالی 
ــواره از  ــاب ماه ــه گذشــت موضــوع طراحــی، ســاخت و پرت ک
جملــه مهمتریــن موضوعاتــی بــود کــه از ســوی مســئوالن بــه 
ــف  ــن تکلی ــرای تعیی ــی ب ــده های ــوان و وع ــدد عن ــور متع ط
ــد  ــام من ــگاهی، نظ ــده دانش ــن مان ــای روی زمی ــواره ه ماه
کــردن ســاخت ماهــواره هــا و نیــز پرتــاب ۲ ماهــواره ســاخته 

ــد. ــده، داده ش ش
ــال  ــش در س ــن بخ ــت ای ــه وضعی ــی ب ــود نگاه ــن وج ــا ای ب
ــئوالن  ــای مس ــده ه ــی از وع ــه برخ ــد ک ــی ده ــان م ۹5 نش
عملیاتــی نشــد؛ اگرچــه موفقیتهایــی در خصــوص رســیدن بــه 
هــدف داشــتن ماهــواره بومــی تــا حــدی تحقــق یافتــه اســت.

ساخت ماهواره بومی »پارس 1« کلید خورد
ــنجش از  ــی س ــواره بوم ــاخت ماه ــرارداد س ــدن ق ــی ش نهای
ــا یــک شــرکت روســی و آغــاز بــه کار ایــن  دور »پــارس 1« ب
پــروژه را شــاید بتــوان از جملــه مهمتریــن اتفاقاتــی دانســت که 
ــواره  ــن ماه ــی رخ داد. ای ــاوری فضای ــوزه فن ــال ۹5 در ح در س
ــا 5  ــعه ت ــه ششــم توس ــداف برنام ــا اه ــق ب ــرار اســت مطاب ق
ــی و  ــا بوم ــواره کام ــتین ماه ــوان نخس ــه عن ــده ب ــال آین س
ــل  ــار کام ــرد و تحــت اختی ــرار گی ــن ق ــدار زمی ــی در م عملیات

ــود. ــت ش ــران، مدیری ای
ــان وزارت  ــه می ــورت گرفت ــرات ص ــی مذاک ــاس ط ــن اس برای
ــیه ،  ــماس« روس ــی »کاس ــرکت فضای ــران و ش ــات ای ارتباط
قــرارداد ســاخت ایــن ماهــواره منعقــد و مراحــل ســاخت آن بــا 
کســب مجــوز از شــورای اقتصــاد و تدویــن پیوســت مربوطــه، 

آغــاز شــد.
در ایــن زمینــه محمــود واعظــی وزیــر 
ارتباطــات گفتــه بــود: »ســاخت ماهــواره 
ــت  ــر اس ــان ب ــنجش از دور، زم ــی س عملیات
ــا ماهــواره هــای کوچــک و  ــاس ب ــل قی و قاب
دانشــجویی کــه تاکنــون ســاخته ایم، نیســت. 
ــئولیت  ــه مس ــد ک ــل دارن ــی تمای ــها حت روس
پرتــاب ماهــواره هــای ســاخته شــده و کوچک 
مــا را برعهــده بگیرنــد و بــه محــض آنکــه مــا 
بخواهیــم، آن را انجــام مــی دهنــد. امــا در این 
پــروژه مــا چشــم انــداز بســیار وســیع تــری را 
دیــده ایــم و همانطــور کــه قــول داده بودیم در 
آینــده نزدیــک ۲ ماهــواره ملی ســنجش از دور 

ــم.« ــی کنی ــی م ــی را عملیات و مخابرات
از ســوی دیگــر وی از طراحــی و ســاخت 
ــوان نخســتین ماهــواره  ــه عن ــن ماهــواره ب ای

مشــارکتی بــا همــکاری تمامی دانشــگاه هــا و مراکز پژوهشــی 
ــرد  ــام ب ــور ن ــس جمه ــتور رئی ــق دس ــوزه هوافضــا و طب در ح
ــاوری  ــوزه فن ــور در ح ــدات رئیس جمه ــق تأکی ــت: طب و گف
فضایــی بــه جــای پراکنــده کاری و ســاخت ماهواره هــای 
جداگانــه در دانشــگاه ها، مرکزیتــی را تحــت مدیریــت ســازمان 
فضایــی ایــران ایجــاد کرده ایــم تــا ســرعت فعالیــت در بخــش 
ــه  ــت را در رابط ــن سیاس ــد و ای ــش یاب ــور افزای ــی کش فضای
ــه کار  ــی ب ــی و مخابرات ــی سنجش ــای آزمایش ــا ماهواره ه ب

گرفته ایــم.
محمــود واعظــی تاکیــد کــرد: بــر ایــن اســاس اول بــا تشــکیل 
کنسرســیوم مشــترک فضایــی توســط ســازمان فضایی ایــران، 
ســاخت اولیــن ماهــواره مشــارکتی بــا همــکاری دانشــگاه هــا و 

مراکــز پژوهشــی در پــروژه »پــارس 1«، آغــاز شــد.
درهمیــن حــال برنامه ریــزی بــرای ســاخت ماهــواره مخابراتی 
بومــی نیــز در ســال ۹5 صــورت گرفــت و مذاکــرات متعــددی 
ــن  ــی در ای ــره جنوب ــن و ک ــیه، چی ــه، روس ــور فرانس ــا 4 کش ب
زمینــه انجــام شــد تــا هماننــد یــک ماهــواره بومــی سنجشــی، 
ایــران تــا 10 ســال آینــده دارای یــک ماهــواره مخابراتــی بومی 
ــی  ــرات نهای ــن مذاک ــون ای ــا تاکن ــود؛ ام ــی ش ــا عملیات کام

نشــده اســت.

ماهواره »دوستی« به فضا نرفت
ــات  ــر ارتباط ــی، وزی ــازمان فضای ــس س ــه رئی ــودی ک ــا وج ب
ــرای  ــزی ب ــه ری ــا از برنام ــی باره ــی فضای ــز مل ــس مرک و رئی
ــام »دوســتی«، کــه در  ــا ن پرتــاب ماهــواره دانشــگاه شــریف ب
ســال ۹4 توســط رئیــس جمهــور رونمایــی شــده بــود، ســخن 
ــا  ــاب ب ــرای پرت ــرات ب ــی از انجــام مذاک ــان آورده و حت ــه می ب
ماهــواره بــر بومــی خبــر داده بودنــد، امــا پرتــاب ایــن ماهــواره 

ــه ســال ۹5 نرســید. ب
در ایــن زمینــه گفتــه شــده بــود کــه ماهــواره »دوســتی« آمــاده 
ــا  ــده و ت ــام ش ــز انج ــاب آن نی ــرات پرت ــت و مذاک ــاب اس پرت
ــه عنــوان ماهــواره سنجشــی  پایــان ســال ۹5 ایــن ماهــواره ب

بــه فضــا پرتــاب خواهــد شــد امــا ایــن وعــده محقــق نشــد.
ماهواره های »ناهید1« و »پیام« رونمایی شدند

ــاوری فضایــی در بهمــن مــاه ســال  ــی فن ــا روز مل همزمــان ب
۹5 ماهــواره مخابراتــی »ناهیــد1« ســاخت پژوهشــگاه فضایــی 
ایــران و ماهــواره سنجشــی »پیــام« ســاخت دانشــگاه امیرکبیر 
ــس  ــور رئی ــا حض ــد، ب ــود را گذراندن ــی خ ــل کیف ــه مراح ک

جمهــور رونمایــی شــدند.
طبــق اظهــارات مســئوالن، قرار شــد ماهــواره 
ــر  ــواره ب ــا ماه ــک« ب ــد ی ــی »ناهی مخابرات
بومــی »ســفیر« و در ارتفــاع 300 کیلومتری از 
ســطح زمیــن، بــه فضــا پرتــاب شــود. پرتــاب 
ایــن ماهــواره نیــز از دیگــر وعــده هــای 
مســئوالن هوافضــای کشــور بــرای ســال ۹5 
بــود کــه بــه تحقــق نرســید. درهمیــن حــال 
ماهــواره »پیــام« کــه ماهــواره سنجشــی 
اســت قــرار اســت بــا »ماهــواره بــر ســیمرغ « 
تــا حــدود 550 کیلومتــر از ســطح زمین بــرود.
درســالی کــه گذشــت رئیــس ســازمان فضایی 
ایــران بــا تاکیــد بــر نظــم بــه وجــود آمــده در 
ــرد:  ــام ک ــی، اع ــای فضای ــروژه ه ــرای پ اج
بســیاری از ماهــواره هــای دانشــگاهی کــه تــا 

وضعیت ماهواره های ایرانی در سال ۹۵؛

»دوستی« به فضا نرفت/ »پارس ۱« و »ناهید 2« تعیین تکلیف شدند
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ــوا و فضــا هـــ

پیــش از ایــن تعلــل داشــته و روی زمیــن مانــده بودنــد فعــال 
ــم. ــد کرده ای ــرارداد منعق ــا ق ــرای آنه شــدند و ب

ــد 2«  ــی »ناهی ــات ســاخت ماهــواره مخابرات عملی
آغــاز شــد

پــروژه ســاخت ماهــواره مخابراتــی »ناهیــد ۲« پــس از اتمــام 
کار ماهــواره مخابراتــی »ناهیــد 1« آغــاز و مراحــل طراحــی و 

ســاخت آن بــه پژوهشــگاه فضایــی ایــران ســپرده شــد.
ــرای  ــور ب ــردی کش ــای راهب ــه برنامه ه ــروژه از جمل ــن پ ای
دســتیابی بــه ماهواره هــای مخابراتــی زمین آهنــگ اســت کــه 
بــا اجــرای ایــن ماهــواره تحقیقاتــی، کشــورمان یــک گام دیگر 

ــه ایــن فنــاوری فضایــی نزدیــک می شــود. ــه دســتیابی ب ب
مأموریــت ماهــواره مخابراتــی »ناهیــد ۲«، تمرکــز بــر توســعه 
و آزمــون فناوری هــای اساســی مــورد نیــاز بــرای رســیدن بــه 
ــر  ــا عم ــه ب ــت ک ــگ اس ــی زمین آهن ــای مخابرات ماهواره ه
ــری  ــی و اندازه گی ــاط مخابرات ــد ارتب ــی دو ســال می توان عملیات
تشعشــعات و آزمــون ارتبــاط همزمــان تلفنــی را انجــام دهــد.

از جملــه مشــخصات ایــن پــروژه، طراحی و ســاخت ماهــواره ای 
در ابعــاد ۶4 در ۶4 ســانتیمتر و بــه وزن 100 کیلوگــرم اســت که 
در ارتفــاع 500 کیلومتــری زمیــن و در زاویــه 55 درجــه مــداری 

ــرد. ــرار می گی ق
ــده  ــاه آین ــی 4۸ م ــی ط ــواره مخابرات ــن ماه ــت ای ــرار اس ق
طراحــی و ســاخته شــود و از جملــه اهــداف آن، کســب 
ــاوری انتقــال مــداری و توســعه و تثبیــت بخشــی  دانــش و فن

ــوان  ــی، ت ــای مخابرات ــروری در محموله ه ــای ض از فناوری ه
ــت. ــده اس ــوان ش ــرانش عن ــتم های پیش ــی و سیس الکتریک

اتمــام طراحــی و ســاخت ماهــواره ظفــر بــه ســال ۹۶ موکــول 
شــد

ــز  ــر نی ــواره ظف ــاخت ماه ــی و س ــت طراح ــال ۹5 وضعی درس
تعییــن تکلیــف نشــد و منوچهــر منطقــی رئیــس مرکــز ملــی 
ــر در  ــواره ظف ــام طراحــی و ســاخت ماه ــران از اتم ــی ای فضای

ــر داد. ــال ۹۶ خب س
ــرای توســعه  ــف شــده ب ــای تعری ــروژه ه ــه پ ــاره ب ــا اش وی ب
فنــاوری فضایــی در کشــور و بــا همــکاری دانشــگاهها و 
ــان  ــش بنی ــای انجــام شــده توســط شــرکتهای دان ــز کاره نی
گفــت: از جملــه ایــن پــروژه هــا مــی تــوان بــه ماهــواره هــای 
ــد، آت ســت، ظفــر  دانشــجویی دوســتی )شــریف ســت(، ناهی
ــن  ــن ماهواره هــا تعیی ــاح ۲ اشــاره کــرد کــه تمامــی ای و مصب

تکلیــف شــده اند.
ــواره  ــی و ماه ــه طراح ــاح ۲ درمرحل ــواره مصب ــت: ماه وی گف
ــه  ــت مطالع ــای در دس ــه ماهواره ه ــر از جمل ــر و ظف امیرکبی
محســوب می شــود. درهمیــن حــال قــرارداد »ماهــواره ظفــر« 

ــز در حــال بازنگــری اســت. نی
از ســوی دیگــر محســن بهرامــی نیــز بــا بیــان اینکــه قــرارداد 
پرتــاب ســه ماهــواره بــه فضــا منعقــد شــده اســت، گفتــه بــود: 
ــواره ای  ــتین ماه ــریف نخس ــگاه ش ــتی از دانش ــواره دوس ماه
ــن  ــاب مــی شــود. همچنی اســت کــه نیمــه دوم ســال ۹5 پرت
ــواره آت  ــران و ماه ــوع از صاای ــواره طل ــی شــود ماه ــاش م ت

ســت از دانشــگاه امیرکبیــر تــا ظــرف یــک ســال آینده بــه فضا 
ــاب شــوند. پرت

طراحــی مفهومــی نانوماهــواره مکعــب ایرانــی بــه 
اتمــام رســید

در ســال ۹5 طراحــی مفهمومــی ســاخت نانوماهــواره مکعــب 
ایرانــی نیــز بــه اتمــام رســید و رئیــس ســازمان فضایــی ایــران 
اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن ماهــواره هــا در آینــده نزدیک، 

جایگزیــن ماهــواره هــای ســنگین مــی شــوند.
بــه گفتــه بهرامــی، ماهــواره هــای مکعبــی بــا نــگاه بــه آینــده 
طراحــی و برنامــه ریــزی می شــوند و کوچک بــودن آنهــا دلیل 
بــر ناتــوان بــودن ایــن نــوع ماهــواره هــا نیســت بلکــه بــا توجه 
بــه پیشــرفت هــای علمــی در آینــده نزدیــک، ایــن ماهــواره ها 

جایگزیــن ماهــواره هــای ســنگین خواهد شــد.
معــاون وزیــر ارتباطــات افــزود: بــه منظــور گســترش فنــاوری 
ــران  ــی ای ــان قشــر دانشــگاهی، ســازمان فضای ــی در می فضای
ــابقه دانشــجویی  ــزاری مس ــه برگ ــدام ب ــال ۹4 اق ــر س در اواخ
طراحــی و ســاخت نانوماهــواره مکعــب ایرانــی کــرد. درهمیــن 
حــال بــه ســازمان همــکاری هــای فضایــی آســیا و اقیانوســیه 
)اپســکو( پیشــنهاد شــد کــه ایــن مســابقات بــه صــورت منطقه 
ای برگــزار و ماهــواره هــای برگزیــده توســط ایــن ســازمان بــه 
فضــا پرتــاب شــود کــه در صــورت تصویــب در شــورای اپســکو 
کــه ســال ۹۶ در تهــران برگــزار خواهــد شــد ایــن مهــم انجــام 

مــی شــود.

ــا را  ــارد دالری ناس ــه 1۹.5 میلی ــد ترامــپ الیحــه بودج دونال
ــی  ــا نگاه ــوردی ب ــس فضان ــن آژان ــاال ای ــرد. ح ــا ک امض

جــدی بــه مریــخ فکــر مــی کنــد. 
ــور  ــس جمه ــزارش داد: رئی ــپرس« گ ــن اکس ــو ایندی »ین
آمریــکا بودجــه چشــمگیر 1۹.5 میلیــارد دالری آژانــس 
ــا  ــی ۲01۸ را امض ــال مال ــرای س ــور ب ــن کش ــوردی ای فضان
کــرد تــا بدیــن ترتیــب هــدف جدیــد بــرای اعــزام انســانها بــه 

ــد. ــده باش ــف ش ــخ تعری مری
 NASA Transition ــوان ــت عن ــه تح ــون ک ــن قان ای
Authorization Act شــناخته مــی شــود از ناســا مــی 
ــوی  ــه س ــین دار ب ــت سرنش ــرای مأموری ــی ب ــد طرح خواه

مریــخ در دهــه ســوم قــرن حاضــر ترتیــب دهــد.
بــه نوشــته نیــو ایندیــن اکســپرس، ایــن بودجــه و امضــای آن 
توســط ترامــپ چشــم انــداز جدیــدی را در زمینــه اکتشــافات 

فضایــی مــی گشــاید. امضــای ایــن 
بودجــه در کاخ ســفید و در حضــور مایــک 
ــکا  ــور آمری ــس جمه ــاون رئی ــس، مع پن

ــت. ــورت گرف ص
ترامــپ در جریــان امضــای الیحــه بودجــه 
آتــی ناســا بــه ویژگیهــای چشــمگیر 
پدیدآورنــده  را  آن  و  کــرده  اشــاره  آن 

فرصتهــای شــغلی توصیــف کــرد.
وی گفــت: بــرای حــدود شــش دهه اســت 

کــه اقدامــات ناســا میلیــون هــا آمریکایــی را بــر آن داشــته کــه 
بــه دنیاهــای دور و آینــده بهتــر فکــر کننــد. مــن از امضــای این 

ــادمانم. الیحه ش
ــی  ــا م ــی امض ــن لوایح ــه چنی ــت ک ــزود: مدتهاس ــپ اف ترام
ــق  ــه تحق ــا ب ــی م ــد مل ــر تعه ــد ب ــدی باش ــا تأکی ــود ت ش

مأموریتهــای ناســا، اکتشــافات فضایــی بــا حضــور فضانــوردان 
ــا امضــای ایــن الیحــه  ــوم فضایــی. ب ــاوری و عل و توســعه فن
ــوردان ناســا اعــام حمایــت  از دانشــمندان، مهندســان و فضان
مــی کنیــم. ایــن الیحــه دربــاره فرصتهــای شــغلی اســت. این 
الیحــه درحالــی امضــا شــد کــه ترامــپ در بودجــه اولیــه رقــم 

ــود. ــنهاد داده ب ــارد دالر پیش 1۹.1 میلی

برنامه رئیس جمهور آمریکا برای فضا؛

ترامپ بودجه ناسا را افزایش داد 

فضاپیمای مرموز آمریکایی  رکورد   زد
یکــی از  مرمــوز تریــن فضاپیماهــای جهــان بــا ســپری کــردن ۶۷۷ روز در مــدار زمیــن، رکــورد طوالنــی ترین 

مــدت حضــور در مــدار زمیــن را شکســت. 
فضاپیمــای 3۷B-X کــه بــه نــام  OTV4 نیــز مشــهور اســت روز شــنبه  ۶۷۷ روز را در مــدار زمیــن گذرانــد 
و بــه ایــن ترتیــب رکــورد طوالنــی تریــن مــدت حضــور یــک فضاپیمــا در مــدار زمیــن را شکســت. رکــورد 
قبلــی بلنــد تریــن مــدت پــرواز در مــدار زمیــن بــا ۶۷4 روز بــه OTV3 تعلــق داشــت کــه از دســامبر ۲01۲ 

تــا اکتبــر ۲014 در فضــا بــود.
فضاپیمـای 3۷B-X در ۲0 مـارس ۲015 میـادی از سـوی ارتش آمریکا به فضا فرسـتاده شـد و نظریه های 
مختلفـی دربـاره ماموریـت آن وجـود دارد. هرچنـد جزئیاتـی دربـاره ایـن فضـا پیما منتشـر شـده، اما هنـوز هم 
مشـخص نیسـت در آن دقیقا چه چیـزی وجـود دارد یا به عبـارت دیگر ماموریت آن چیسـت. جالـب آنکه مکان 
و زمـان فـرود ایـن فضاپیما نیز مشـخص نیسـت. برخـی معتقدند این فضـا پیما یک بمـب افکن فضایی اسـت.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

کارخانه های آینده
 در فضا ساخته می شوند!

در آینــده نزدیــک ســاختارهایی در فضــای اطــراف زمیــن ســاخته مــی شــوند کــه مــی تــوان از 
آنهــا بــه عنــوان کارخانجــات شــناور در فضــا اســتفاده کــرد. 

نشــریه علمــی پاپیــوالر ســاینس مــی نویســد: شــرکتهای خصوصــی بیشــتری فضــا را نشــانه 
مــی رونــد. آنهــا در تاشــند تــا دسترســی ارزان قیمــت تــر بــه مــدار زمیــن را بــرای آن دســته از 

مدیــران و تصمیــم گیرنــدگان کارخانجــات پیشــگام در نــوآوری فراهــم آورنــد.
ــه پیشــتازان خصوصــی فعــال در ایــن زمینــه  شــرکت Bigelow Aerospace از جمل
ــوان  ــه عن ــرش ب ــاف پذی ــای انعط ــنهاد داده از اقامتگاهه ــه پیش ــود ک ــی ش ــوب م محس

ــود. ــرداری ش ــره ب ــن به ــراف زمی ــای اط ــی در فض کارخانجات
ایــن نگــرش هیجــان انگیــز راه را بــرای توســعه دهنــدگان ایــن فنــاوری هموارتــر مــی کنــد. 
شــرکتهایی همچــون nScrypt کــه در زمینــه طراحــی و تولیــد چاپگرهــای ســلول بنیادین 
فعــال اســت و یــا Bioficial Organs کــه ارایــه کننــده جوهرهــای مخصــوص بــرای 
چاپگرهــای ســه بعــدی ســاز محســوب مــی شــود بــه فکــر اســتفاده از فضــا و ســاختارهای 

فضایــی اطــراف زمیــن بــرای توســعه کســب و کارشــنان افتــاده انــد.
ــا جایــی کــه قــرار اســت در ســال  ــد ت ــردازی اکتفــا نکــرده ان ــده پ ــه ای ایــن شــرکتها تنهــا ب
ــی  ــن الملل ــی بی ــی را در ایســتگاه فضای ــه هــای قلب ــد وصل ــز تولی ــروژه هیجــان انگی ۲01۹ پ
دنبــال کننــد. چاپگــری کــه ایــن ســاختارهای حســاس را تولیــد مــی کنــد ســوار بــر یــک راکت 

تجــاری بــه ایــن ایســتگاه مــداری منتقــل خواهــد شــد.
در ایــن میــان فاکتــور هزینــه همــواره تأثیرگــذار بــوده اســت امــا نگاهــی بــه گذشــته نشــان 
مــی دهــد هزینــه هــا در حــال کاهــش اســت. هزینــه ارســال یــک کیلوگــرم محمولــه بــه مدار 
زمیــن در عصــر شــاتل هــا 30 هــزار دالر بــود امــا ایــن رقــم در حال حاضــر 5 هــزار دالر اســت.

کاهــش هزینــه هــا موجــب شــده تــا شــرکتهای خصوصــی بیشــتری بــه فکــر توســعه کســب 
کارشــان در فضــای اطــراف زمیــن باشــند و ایــن یعنــی راه انــدازی کارخانجــات فــوق مــدرن و 

حتــی شــاید مــاورای تصــور در اطــراف زمیــن.

انتشار نخستین تصاویر از تازه ترین 
کپسول فضایی 

شــرکت موشــک ســازی بلواوریجیــن نخســتین تصاویــر از کپســول فضایــی را منتشــر کــرده 
اســت. قــرار اســت ســال آینــده تعــداد توریســت بــا ایــن کپســول بــه فضــا ســفر کننــد. 

شــرکت بلواوریجیــن کــه در اصــل بــه جــف بزوس)صاحــب شــرکت آمــازون( تعلــق دارد، به 
تازگــی تصاویــری از کپســول توریســتی فضایــی خــود را منتشــر کرده اســت.

فضــای داخلــی ایــن کپســول کــه New Shepard نــام دارد، جــادار بــه نظــر می رســد. 
New Shepard گنجایــش شــش نفــر را دارد و مســافران مــی تواننــد از پنجــره هــای 

بــزرگ آن بــه طــور کامــل فضــا را تماشــا کننــد.
ــن  ــع اســت، بنابرای ــادل 14 مترمرب ــن  مع ــو اوریجی ــی کپســول بل در حقیقــت فضــای داخل

ــه راحتــی در آن معلــق شــوند. ــی، ب ــی وزن ــگام ب ــد هن مســافران مــی توانن
سیســتم ارســال New Shepard شــامل یــک کپســول اســت کــه روی یــک موشــک 
نصــب مــی شــود و مســافر و بــار را بــه ارتفــاع 100متــری بــاالی زمیــن می فرســتد. ایــن دو 
وســیله همــراه یکدیگــر بــه فضــا فرســتاده می شــوند.  ســپس کپســول از موشــک جدا شــده 
و بــه آرامــی در فضــا رهــا مــی شــود. پــس از چنــد دقیقه ســقوط آزاد کپســول بــه آرامــی و با 

چترهــای نجــات بــه زمین فــرود مــی آید.
جالــب آنکــه موشــک و کپســول بــرای چنــد بــار اســتفاده ســاخته شــده انــد.  بــه ایــن ترتیب 

شــرکت مــی توانــد بارهــا موشــک و کپســول توریســتی را بــه فضا بفرســتد.
 پیــش بینــی مــی شــود آزمایــش New Shepard در ســال جــاری انجــام شــود. البتــه 

شــرکت تاکنــون قیمــت دقیقــی بــرای ســفرهای فضایــی خــود مشــخص نکــرده اســت.

دومین ماهواره دیده بان زمین به فضا پرتاب شد
 یکــی از ماهــواره هــای کلیــدی در اجــرای طــرح »مشــاهده زمیــن« در اتحادیــه اروپــا از پایــگاه فضایــی آژانس 

فضایــی اروپــا از گویــان بــه آســمان پرتاب شــد. 
ــای  ــس ه ــواحل عک ــن و س ــطح زمی ــا از س ــت ت ــی اس ــن بزرگ ــواره ۲B-Sentinel دوربی ــراه ماه هم

ــد. ــت کن واضحــی ثب
ایــن ماهــواره  بــه  ۲A-Sentinel )ماهــواره ای مشــابه( مــی پیونــدد کــه هــم اکنــون در مــدار زمیــن قرار 
دارد. ایــن دو فضاپیمــا در یــک مســیر امــا بــا اختــاف 1۸0 درجــه ای بــه پــرواز در آمــده انــد تــا بتواننــد هــر 

پنــج روز یکبــار اطاعــات کاملــی از زمیــن و ابرهــا ثبــت کننــد.
ماهواره های Sentinel بخشی از برنامه نظارت زیست محیطی کوپرنیک در اتحادیه اروپا هستند.

ــی کوپرنیــک هســتند  ــارد یوروی ــد میلی ــروژه چن ــان شــش مــدل ماهــواره مختلــف از پ ماهواره هــای دیده ب
ــداف  ــرای اه ــا ب ــن ماهواره ه ــوند. ای ــتاده می ش ــا فرس ــه فض ــف ب ــای مختل ــه جنبه ه ــرای مطالع ــه ب ک
ــد. تاکنــون دو  زیســت محیطی، هواشناســی، تغییــرات جــوی، نظامــی و امنیتــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرن

ماهــواره از آنهــا بــه فضــا پرتــاب شــده اســت.
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ــوا و فضــا هـــ

ناسا سردترین نقطه جهان را می سازد
قــرار اســت بــه زودی جعبــه کوچکــی در ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی افتتــاح شــود که ســردترین نقطــه در 

جهــان را بازســازی مــی کنــد. 
ایــن جعبــه مجهــز بــه لیــزر، وکیــوم، اتــاق و یــک چاقــوی الکترومغناطیس اســت که مــی توانــد انــرژی ذرات 

گاز را خنثــی کنــد و بــه ایــن ترتیــب اتــم هــا را 100 میلیــون بــار بیشــتر از اعمــاق فضا ســرد کند.
 هنگامیکــه اتــم هــای درون جعبــه )Cold Atom( ســرد شــوند، بــه شــکل ابرمایــع درمــی آینــد کــه به آن 

کاندنســیت Bose-Einstein مــی گویند.
هــم اکنــون Cold Atom در مراحــل پایانــی ســاخت اســت. محققــان تصمیــم دارند در مــاه آگوســت  آن را 

در ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی افتتــاح کنند.
ایــن جعبه خــارق العــاده در آزمایشــگاه Jet Propulsion Lab ناســا ســاخته شــده اســت. رابرت تامســون 
محقــق ایــن پــروژه در Jet Propulsion Lab ناســا مــی گویــد: مطالعــه اتــم هــای بســیار ســرد دانــش و 
 Cold Atom Lab درک مــا از مــاده و البتــه جاذبــه را تغییــر خواهــد داد. همچنیــن آزمایــش هایــی کــه بــا

انجــام مــی دهیــم  دانــش مــا از جاذبــه و انــرژی تاریــک )یکــی از فراگیرتریــن نیروهــای جهــان( را بیفزاید.

پروژه جدید ناسا فاش شد؛

استخراج فلز از مریخ/ ساخت خانه 
های آینده از سنگ های آسمانی

پـروژه جدیـد ناسـا بـر روی قابلیت تولیـد مـواد اولیه به خصـوص فلـزات در مریخ اسـت. به 
ایـن ترتیـب امکان خانـه سـازی در این سـیاره فراهم مـی شـود و هزینه سـفرهای  فضایی 

نیـز کاهش مـی یابد. 
ناســا قصــد دارد تــا ۲030 میــادی فضانــورد بــه مریــخ بفرســتد. ایــن در حالــی اســت کــه 
ایــن ســازمان فضایــی قصــد دارد بــا کاهــش بــار فضاپیمــا تــا حــد ممکــن از هزینــه هــا 

بکاهــد.
در همیــن راســتا دانشــمندان مشــغول بررســی راه هــای مختلفــی هســتند تــا کاال و مــواد 
مــورد نیــاز را در مریــخ بســازند. بــه ایــن ترتیــب فضانــوردان دیگــر مجبــور نخواهنــد بــود 

کاالهــا و مــواد غذایــی مــورد نیــاز را بــا خــود حمــل کننــد.
بــرای دســتیابی بــه ایــن مهم، ســازمان ناســا بــا پروفســور ســودیپتا ســیل، اســتاد دانشــگاه 
مرکــزی فلوریــدا مشــغول تحقیــق روی خــاک مریــخ هســتند. آنهــا امیدوارنــد راهــی برای 
اســتخراج فلــزات از خــاک ســیاره بیابنــد. مرحلــه بعــدی  اســتفاده از مــواد بــه دســت آمــده 

بــرای تولیــد ابــزار و اجــزای ســاختاری بــا اســتفاده از چاپگرهــای ســه بعــدی اســت.
ــیارات  ــای روی س ــد: ســنگپوش ه ــی گوی ــا م ــوزان ناس ــن گروســمن یکــی از کارآم کوی
صخــره ای از اکســید فلــزات ســاخته شــده انــد. بــا الکترولیز کــردن ایــن ترکیبات مــی توان 
خــاک را بــه فلــز خالــص و اکســیژن تبدیــل کــرد.  ایــن فراینــد شــامل ذوب کــردن خــاک 

در دمــای 3 هــزار درجــه فارنهایــت اســت.
ــاه ضــروری  ــا م ــخ ی ــه ســازی در مری ــرای خان ــواد ب ــن م ــه گروســمن هــر دو ای ــه گفت ب
ــه صــورت  ــزات ب ــت چــاپ ســه بعــدی فل ــر روی قابلی ــروژه ب ــن پ ــن ای هســتند. همچنی
بخــش هــای ســاختاری یــا ابــزار هــای کوچــک تمرکــز کــرده اســت. پــروژه هــای آتــی 
احتمــاال روی بهبــود آلیاژهــا و تبدیــل آن بــه فلــزات پایــه ماننــد ســیلیکون خالــص متمرکز 

ــا ایــن روش مــی تــوان دســتگاه هــای الکترونیــک در فضــا ســاخت. خواهــد بــود. ب

رکوردشکنی تازه مسن ترین 
فضانورد زن

یــک فضانــورد زن آمریکایــی کــه هــم اکنــون در ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی قــرار دارد رکورد 
تــازه ای در زمینــه پیــاده روی فضایــی بــه ثبــت رســاند. 

ــازترین  ــی از خبرس ــوان یک ــه عن ــی ویتســون ب ــی نوشــت: پگ ــودی« در گزارش ــو اس ای ت »ی
ــورد زن  ــن فضان ــد. ای ــی ده ــه م ــش ادام ــکنی های ــه رکوردش ــان ب ــان همچن ــوردان جه فضان
ســاعاتی پیــش و بــه رغــم مشــکل کوچکــی کــه ناشــی از زبالــه فضایــی ســرگردان بود توانســت 

رکــورد تــازه ای در زمینــه پیــاده روی فضایــی بــه نــام خــود ثبــت کنــد.
ــی،  ــن الملل ــی بی ــتگاه فضای ــش در ایس ــومین مأموریت ــت در س ــوای آمریکاس ــل آی ــه اه او ک
هشــتمین پیــاده روی فضایــی خــود را نیــز بــا موفقیــت انجــام داد. او حــاال با بیــش از 50 ســاعت 
پیــاده روی فضایــی بــه عنــوان یــک رکــورددار بــا توجــه بــه ســن و ســالش شــناخته مــی شــود.
مشــکل کوچکــی کــه در حیــن ایــن پیــاده روی فضایــی روی داد مربــوط بــه جــدا شــدن بخــش 
کوچکــی از یکــی از ســپرهای محافظتــی بدنــه خارجــی ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی بــوده که 
بــه گفتــه ناســا جــای هیــچ گونــه نگرانــی نیســت زیــرا بــا ورود بــه اتمســفر زمیــن نابــود خواهــد 

شــد.
پگــی ویتســون کــه اکنــون 5۷ ســاله اســت در ســال ۲00۲ بــه مــدت ۶ مــاه در ایســتگاه فضایــی 
بیــن المللــی اقامــت داشــت. او بــار دیگــر و در قامــت فرمانــده ایــن ایســتگاه مــداری بــه مــدت 
ــه  ــر ب ــاه نوامب ــن، در م ــدار زمی ــه م ــه کار شــد و حــاال در ســومین ســفرش ب ــاه مشــغول ب ۶ م

مأموریــت جدیــد ناســا در ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی ملحــق شــده اســت.
پیــاده روی فضایــی اخیــر ایــن فضانــورد زن، یکصــد و نــود و نهمیــن پیــاده روی فضایــی صورت 
گرفتــه بــا هــدف تعمیــر و نگهــداری از ایســتگاه فضایی بیــن المللــی از زمــان آغــاز بــه کار آن در 

ســال 1۹۹۸ محســوب مــی شــود.
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شـرکت اوکولـوس برنامه واقعیت مجـازی خاصی را ابـداع کرده 
کـه بـه کاربـران امـکان مـی دهـد از طریق هدسـت هـای یاد 

شـده در ایسـتگاه فضایی بیـن المللی چرخـی بزنند. 
افـراد عاقمنـد از ایـن طریق می تواننـد با فعالیت هـای روزمره 

فضانوردان در ایسـتگاه فضایی بین المللی آشـنا شـوند.
ــام دارد از قابلیــت  ــاد شــده کــه Mission:ISS ن برنامــه ی
ــن  ــی بی ــتگاه فضای ــازی در ایس ــور مج ــد حض ــی مانن های
المللــی، همراهــی بــا فضانــوردان بــرای انجــام فعالیــت هــای 

روزمــره و حتــی قــدم زدن در فضــا برخــوردار اســت.
افــراد مــی تواننــد برنامــه یــاد شــده را بــه رایــگان بارگــذاری 
کــرده یــا بــرای دریافــت آن بــه فروشــگاه مجــازی اوکولــوس 
مراجعــه کننــد. برنامــه یــاد شــده در قالــب بــازی و از طریــق 

پاتفــورم Oculus Touch هــم قابــل اســتفاده اســت. در 
ایــن شــرایط افــراد مــی تواننــد آزمایــش هــا و فعالیــت هــای 

فضانــوردان را در فضــا تقلیــد کننــد.
شــرکت  توســط  برنامــه  ایــن  در  موجــود  ویدئوهــای 
Magnopus و بــا همــکاری ناســا و ســازمان هــای 
فضایــی اروپــا و کانــادا طراحــی شــده اســت. شــرکت 
Magnopus قبــا برنــده جایــزه اســکار شــده اســت. این 
ــات  ــه خلــق ویدئوهایــی شــده کــه جزیی همــکاری منجــر ب

ــد. ــه ای دارن ــع بینان ــق و واق دقی
قــرار اســت هدســت هــای واقعیــت مجــازی اوکولــوس ریفــت 
بــه فضــا فرســتاده شــوند تــا خــود فضانــوردان هــم بتواننــد این 

بــازی را اجــرا کــرده و از آن لــذت ببرنــد.

در فضا قدم بزنید؛

سفر به ایستگاه بین المللی فضایی با هدست های واقعیت مجازی

توریست های فضایی سال 2۰۱8 به 
ماه می روند

الــون ماســک موســس »اســپیس ایکــس«  اعــام کــرد در ســال ۲01۸ میــادی دو توریســت را 
بــه مــاه مــی فرســتد. 

ایــن شــرکت بــا اســتفاده از موشــک »فالکــون هیــوی« دو مســافر را بــه فضاپیمــای »دراگــون« 
مــی فرســتد. 

دو مســافر تجــاری کــه تاکنــون نــام آنهــا فــاش نشــده از »اســپیس ایکــس« خواســته بودنــد آنها 
را بــه ســفر دور مــاه بفرســتد. همچنیــن بــه گفتــه شــرکت ایــن دو نفــر تاکنــون ودیعــه قابــل 

توجهــی نیــز بــرای ســفر پرداخــت کــرده انــد.
ماســک در ایــن بــاره گفــت: ایــن ســفر یــک هفتــه طــول خواهــد کشــید کــه از بــاالی مــاه مــی 
گــذرد، کمــی هــم در اعمــاق فضــا پیــش مــی رود و دوبــاره بــه زمیــن برمــی گــردد. فکــر مــی 

کنــم مســافت ایــن ســفر 500 تــا ۶50 هــزار کیلومتــر باشــد.

ماه را از خانه خود 
رصد کنید!

بــه زودی ســاکنان زمیــن مــی تواننــد بــه طــور زنــده پدیــده 
هــای آســمانی ماننــد برخــورد شــهاب ســنگ بــا مــاه را در 

خانــه خــود تماشــا کننــد. 
در همیــن راســتا شــرکت نوپــای Luna Station در 
ســیلیکون ولــی مشــغول همــکاری بــا محققان MIT اســت 
ــه،  ــام گرفت ــه MoonWatcher  ن ــروژه را ک ــن پ ــا ای ت

عملــی کنــد.
ایــن شــرکت درحــال ســاخت ماهــواره کوچکــی اســت کــه 
قابلیــت انتشــار ویدئوهایــی بــا کیفیــت بــاال را از فضــا دارد. 
این ماهواره در ســال ۲01۸ میادی به فضا پرتاب خواهد شد.
ماهــواره مذکــور عرضــی کمتــر از 30 ســانتی متــر خواهــد 
داشــت و شــامل یــک دوربیــن پیشــرفته اســت کــه تصاویــر 

ویدئویــی را ارســال مــی کنــد.
 دیــن کیســی مدیــر  مرکــز فضایــی ســیلیکون ولــی در ایــن 
بــاره مــی گویــد: بیشــتر مــردم عــادی بــه تلســکوپ هــای 
ــروژه  ــرای پ ــا اج ــا ب ــد. ام ــتارگان دسترســی ندارن رصــد س
MoonWatcher مــی تــوان از هــر نقطــه ای از زمیــن 

مــاه را بــه طــور مســتقیم مشــاهده کــرد.

کاوشگر ناسا به خورشید می رود
ناســا تصمیــم دارد روباتــی بــه خورشــید بفرســتد. هــدف از ایــن ماموریــت درک بهتــری از بادهــای خورشــیدی و موادی اســت که 

بــه منظومــه شمســی وارد مــی کند. 
کاوشگر ناسا سال آتی به خورشید فرستاده می شود و در آنجا با  گرمای زیاد و اشعه های خطرناک روبرو خواهد شد.

ــا  ــت )SPP( در مقایســه ب ــگر ماموری ــه کاوش ــب آنک ــود. جال ــی ش ــده م ــت )Solar Probe Plus )SPP نامی ــن ماموری ای
ماموریــت هــای قبلــی هفــت مرتبــه بــه خورشــید نزدیکتــر خواهــد شــد.

اریــک کریســتین یکــی از محققــان ناســا در ایــن بــاره مــی گویــد: مــا نمــی توانیــم خیلــی به ســطح خورشــید نزدیــک شــویم. اما 
هدفمــان نزدیــک شــدن تا حــد ممکن اســت تــا بتوانیــم بــرای ســواالتمان پاســخی بیابیم.

 )SPP( ــت کاوشــگری که در ماموری
اســتفاده مــی شــود بایــد قــدرت 
فارنهایــت  درجــه   ۲500 تحمــل 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــته باش را داش
از جنــس کربــن کامپوزیتــی بــه 
ضخامــت 11.43 ســانتی متر ســاخته 

خواهــد شــد.
دانشــمندان مدتهاســت کــه تصمیــم 
دارنــد کاوشــگری را بــه اتمســفر 
خارجــی خورشــید یــا کورنا بفرســتند. 
هــدف ایــن ماموریــت نیــز درک 
بهتــری از بادهــای خورشــیدی و 
مــوادی اســت کــه بــاد بــه منظومــه 

ــد. ــی کن ــی وارد م شمس
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امواج عظیمی به بزرگی زمین 
در خورشید 

محققــان امــواج عظیــم مغناطیســی را در خورشــید شناســایی کــرده انــد که مشــابه 
آن در اطــراف زمیــن نیــز وجــود دارد. 

محققــان موفــق بــه کشــف ســرنخهایی مهمــی شــده انــد کــه نشــان مــی دهــد 
مشــابه همــان امــواج عظیــم مغناطیســی کــه در اتمســفر زمیــن نفــوذ می کننــد در 

خورشــید هــم وجــود دارد.
ــد و  ــده ان ــناخته ش ــیاره ای ش ــواج س ــا ام ــوان Rossby ی ــواج تحــت عن ــن ام ای
معمــوال بــر فــراز ســطح زمیــن شــکل مــی گیرنــد. در نتیجــه عملکــرد این امــواج، 
الگوهــای آب و هوایــی زمیــن تحــت تأثیــر قــرار مــی گیــرد و جریــان شــدید بــاد 

شــکل مــی گیــرد.
اکنــون امــا ردپایــی از همیــن امــواج در خورشــید شناســایی شــده انــد. نکتــه جالــب 
توجهــی کــه بــرای محققــان کامــا بــه چشــم مــی آیــد ایــن اســت کــه بزرگــی 
ــه  ــواج ب ــن ام ــد بزرگــی ای ــه ان ــر از تصــورات اســت. آنهــا دریافت ــواج فرات ــن ام ای

ــدازه زمیــن اســت. ان
ایــن کشــف جدیــد مــی توانــد توضیحــی بــر ایــن پرســش ابهــام برانگیــز باشــد که 

چــرا پیــش بینــی توفانهــای خورشــیدی تــا این حــد کار دشــواری اســت؟
پیــش بینــی توفانهــای عظیــم خورشــیدی از آن جهــت اهمیــت دارد زیــرا محققــان 
معتقدنــد در آینــده بایــد پیــش بینهــای دقیقــی دربــاره آنهــا انجــام داد تــا بتــوان آن 
ــه  دســته از شــراره هــای خورشــیدی کــه در مســیر زمیــن ایجــاد مــی شــوند را ب

درســت شناســایی و مــورد ارزیابــی قــرار داد.
ــکا  ایــن کشــف مهــم توســط محققــان مرکــز ملــی تحقیقــات اتمســفریک آمری
صــورت گرفتــه اســت. اســکات مکینتــاش کــه ایــن تحقیقــات را سرپرســتی کــرده 
مــی گویــد: بــا ایــن کشــف بــزرگ حــاال مــی توانیــم بــا جدیــت و اطمینــان خاطــر 

بیشــتری دربــاره پیــش بینــی توفانهــای خورشــیدی صحبــت کنیــم.

کشف مهمترین ابرنواختر تاریخ
 ۳۰ ساله شد

30 ســال پیــش کشــف مهمــی در گوشــه ای از کیهــان صــورت گرفــت و حاال ناســا بــا اســتفاده از پیشــرفته 
تریــن فناوریهــا، امــکان تماشــای متحــرک آن را فراهــم کرده اســت. 

ــه  ــده و الن شــلتن موفــق ب ــام اســکار دال ــه ن ــه ســال 1۹۸۷، دو اخترشــناس ب در بیســت و چهــارم و فوری
مشــاهده پدیــده منحصربفــرد نجومــی از روی کوههــای مرتفع شــیلی شــدند: شــکل گیــری ســتاه ای جدید 
در آســمان شــب. امــا خیلــی زود متوجــه شــدند آنچــه رصــد کــرده انــد در واقــع تولد یــک ســتاره نبــوده و در 

حقیقــت پایــان عمــر آن بــوده کــه تحــت عنــوان یــک ابرنواختــر شــناخته مــی شــود.
مطالعــات بیشــتر نشــان داد ایــن ســتاره کــه تحــت عنــوان 1۹۸۷A Supernova شــناخته مــی شــود 
متأثــر از جاذبــه اش در خــود فــرو ریختــه کــه در نتیجــه حجم عظیمــی از مــواد رادیــو اکتیــو را در کیهــان آزاد 
کــرده اســت. دانشــمندان تخمیــن مــی زننــد ایــن میــزان برابــر بــا انــرژی حاصــل از 100 میلیــون خورشــید 

باشــد.
 اکنــون ناســا در ســی امیــن ســالگرد چنیــن کشــف مهمــی دســت بــه ابتــکار جالبــی زده و تصاویــر متحرکی 
از فرآینــد بررســی دقیــق ایــن رویــداد ارایــه کــرده اســت. ایــن تصاویــر توســط اخترشناســان رصدخانه اشــعه 
ایکــس چانــدرا ناســا تهیــه شــده اســت. یکــی از ایــن افــراد مــی گویــد: 1۹۸۷A Supernova بــه یکــی 
از بهتریــن فرصتهــای تاریخــی بــرای مــا تبدیــل شــده تــا دربــاره قبــل، حیــن و پــس از مــرگ یــک ســتاره 

مطالعــه دقیقی داشــته باشــیم.
این تصاویر متحرک سرنخهای مهمی درباره ابرنواخترها در اختیار دانشمندان قرار می دهد.

ایــن ابرنواختــر نــه تنهــا درخشــان تریــن نمونــه رصــد شــده طــی صدهــا ســال گذشــته بــوده بلکــه بــرای 
نخســتین بــار در تاریــخ معاصــر بــوده کــه دانشــمندان بــا اســتفاده از تجهیــزات مــدرن اقــدام بــه مشــاهده 
یــک ابرنواختــر مــی کردنــد و بــه همیــن دلیــل ناســا توجــه ویــژه ای بــه ایــن رویــداد و 30 ســاله شــدن آن 

داشــته اســت.

یکــی از دانشــمندان ناســا معتقــد اســت بــا ایجــاد یــک پوســته مغناطیســی دور مریــخ مــی تــوان 
اتمســفر ســیاره را حفــظ و آن را بــه مکانــی قابــل ســکونت تبدیــل کــرد. 

جیمـز گرین مدیر بخش سـتاره شناسـی مقر ناسـا در واشـنگتن در کارگاه »چشـم انداز علوم سـیاره 
شناسـی ۲050 میـادی« ایـده خاقانـه ایجاد حوزه مغناطیسـی اطـراف زمیـن را ارائه کرد.

بــه گفتــه گریــن ایجــاد یــک پوســته مغناطیســی از برخــورد اشــعه هــای پــر انــرژی خورشــید بــه 
مریــخ جلوگیــری مــی کنــد. ایــن پوســته مغناطیســی شــامل یــک دوقطبــی بــزرگ اســت. ایــن 
دو قطبــی در حقیقــت مــدار الکتریکــی بســته و قدرتمنــد اســت کــه مــی توانــد حــوزه مغناطیســی 

مصنوعــی ایجــاد کنــد.
ــا و  ــج اتمســفر خــود را احی ــه تدری ــا ب ــد ت ــی کن ــخ کمــک م ــه مری ایجــاد پوســته مغناطیســی ب
همچنیــن آن را در برابــر بادهــای خورشــیدی و تاثیــر گازهــای گلخانــه ای  محافظــت  کنــد. او در 
ادامــه ســخنانش اشــاره کــرد کــه چگونــه ایــن ســازمان  مــی توانــد فعالیــت هــای روزانــه علمــی و 
اکتشــافی را در مریــخ انجــام دهــد. هــدف از اجــرای ایــن کارگاه بــا ارائــه پــروژه هــای فضایــی  بــود 

کــه تــا ۲050 قابلیــت اجرایــی داشــته باشــند.

طرح ناسا برای حفظ مریخ از بادهای خورشیدی
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ــخ  ــه مری ــاره فرســتادن انســان ب ــی کــه مدتهاســت درب درحال
ــادی  ــز زی ــا چی ــا حقیقت ــود ام ــی ش ــت م ــا صحب ــط ناس توس

ــر نشــده اســت.  ــت منتش ــن مأموری ــاره نحــوه ای درب
ــس  ــت: آژان ــرت نوش ــاینس ال ــری س ــی - خب ــگاه علم پای
ــی را  ــل توجه ــی قاب ــی و مال ــه زمان ــکا هزین ــوردی آمری فضان
صــرف ســاخت و آزمایشــات قدرتمندتریــن راکــت خــود یعنــی 
ــاره  ــا درب ــرده اســت ام ــی« )SLS( ک ــاب فضای »سیســتم پرت
ــی  ــه مکانیزم ــان و تحــت چ ــه زم ــخ چ ــه مری ــفر ب ــه س اینک

صــورت مــی گیــرد چیــز زیــادی منتشــر نشــده اســت.
حاال اما خبر می رسـد که اتفاقات مهمی در ایـن عرصه روی داده 
زیرا ناسـا برنامه جالب توجهی شـامل چند پرتاب را تشـریح کرده  
اسـت. بـر اسـاس Deep Space Gateway، فـرودگاه 
فضایـی سرنشـین داری در مـدار مـاه راه انـدازی می شـود که از 
آنجـا مجموعـه مأموریتهایـی با هـدف رسـیدن به اعمـاق فضا 
صـورت می گیرد. اما مهمتریـن بخش از ایـن مأموریتهای اعزام 

فضاپیمـای سرنشـین دار بـه مریخ در سـال ۲033 می شـود.
ــی محســوب  ــه علمــی و تخیل ــن یــک برنام ــر ای در ظاهــر ام
 Stargate مــی شــود کــه شــباهت زیــادی بــه فیلــم تخیلــی
ــخ را  ــه مری ــفر ب ــد س ــه جدی ــا برنام ــول 1۹۹4( دارد ام )محص

بــه جــرأت بایــد نســخه قابــل تحقــق 
ناســا از ایــن تخیــل دانســت کــه در آن 
ــود.  ــد ب ــه نخواه ــرم چال ــری از ک خب
شــواهد امــر نشــان از آن دارد کــه ناســا 
نســبت بــه برنامــه ای کــه آغــاز شــده 
کارهــا را بــا جدیــت دنبــال مــی کنــد. 
نخســتین پرتاب آزمایشــی در راســتای 
تحقــق ســفر انســان بــه مریــخ ســال 
آینــده و تحــت عنــوان مأموریــت 

ــود. ــی ش ــام م EM-1 انج
در همیــن راســتا بیــل گرســتنمیر، 

رئیــس برنامــه پرتابهــای سرنشــین دار ناســا مــی گویــد: همــه 
ــت. ــوع مأموریتهاس ــن ن ــاز ای ــاده آغ ــز آم چی

در این مرحله، اسـتفاده از راکـت SLS در مأموریت EM-1 بدون 
سرنشـین خواهـد بـود امـا هـر تغییـری امکانپذیـر خواهـد بود. 
 Europa ناسـا در ادامـه از ایـن راکت بـرای پرتاب فضاپیمـای
Clipper بـه سـوی اعمـاق فضـا و مطالعه قمر مهم مشـتری 

یعنـی »اروپا« اسـتفاده خواهـد کرد.
ــت SLS در  ــتفاده  از راک ــه اس ــت ب ــه نوب ــن مرحل ــس از ای پ

مجموعــه مأموریتهایــی مــی رســد کــه در حــد فاصل ســالهای 
۲0۲3 تــا ۲0۲۶ آغــاز مــی شــوند کــه از آنهــا بــه عنوان اســاس 

اعــزام انســانها بــه مریــخ یــاد مــی شــود.
ــاخته  ــاه س ــدار م ــی در م ــرودگاه فضای ــاس، ف ــن اس ــر ای ب
مــی شــود کــه برخــاف ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی کــه 
هــم اکنــون بــه دور زمیــن در حــال چرخــش بــوده و همــواره 
ــری  ــاد کوچکت ــد، ابع ــای دارن ــوردان در آن ج ــماری از فضان ش
ــوردان  ــرای فضان خواهــد داشــت و تنهــا در زمــان پرتابهــا پذی

ــود. ــد ب خواه

ــا ــوا و فضــ هـــ

سفر به مریخ از فرودگاه فضایی ماه

ــرای بررســی احتمــال کشــت ســیب زمینــی در آزمایش کشت سیب زمینی در مریخ   دانشــمندان مشــغول انجــام آزمایــش هایــی ب
شــرایط جــوی مریــخ هســتند. 

مرکــز بیــن المللــی ســیب زمینــی)CIP( قصــد دارد بــا انجــام ایــن آزمایــش ثابــت کند مــی توان 
ســیب زمینــی را در شــرایط ســخت در زمین نیــز پــرورش داد.

این دومین مرحله از تاش CIP  برای ایده پرورش سیب زمینی در مریخ است.
  CubeSat در مرحلــه نخســت )فوریه ۲01۶ میــادی(  گیاهی غــده ای درمحیطی خاص به نــام
پرورش دادند. این محیط توســط مهندســان دانشگاه UTEC در لیما و براســاس طرح ها وراهنمایی 

هــای مرکــز تحقیقاتی ناســا طراحی شــده اســت.
در CubeSat محفظــه ای از خــاک و گیــاه غــده ای قــرار داده مــی شــود. ایــن محیــط طــوری 
ســاخته شــده تــا محیــط خارجــی بــر آن تاثیــری نگــذارد و دمــای محیــط را بــا توجــه بــه وضعیت 
مریــخ در شــب و روز کنتــرل مــی شــود. همچنیــن شــرایط مریــخ اعــم از فشــار هــوا، اکســیژن و 
دی اکســید کربــن شــبیه ســازی شــده و حســگرهایی بــه طــور مرتب ایــن شــرایط را کنتــرل می 

کننــد. از ســوی دیگــر دوربینــی نیــز بــه طــور زنــده خــاک را رصــد مــی کنــد.
ــخ  ــوان ســیب زمینــی را در شــرایط جــوی مری ــا مــی ت ــروژه مشــخص مــی شــود آی ــن پ در ای
ــا نتایــج ایــن پــروژه مــی تــوان شــیوه رشــد و کشــت ســیب  پــرورش داد یــا خیــر. همچنیــن ب
ــا شــرایط مشــابه را بررســی کــرد کــه هــم اکنــون تحــت  زمینــی در بخــش هایــی از زمیــن ب

ــی هســتند. ــرات آب و هوای تغیی

منتظر معرفی سیاره نهم 
منظومه شمسی باشید

پــس از ســه روز جســتجوی بــی وقفــه در نهایــت اخترشناســان 
ــه  ــی ب ــرای معرف ــی ب ــدای نهای ــک کاندی ــه ی ــه ارای ــق ب موف

عنــوان ســیاره نهــم در منظومــه شمســی شــدند. 
ســه روز جســتجوی بــی وقفــه در اعمــاق فضــا بــرای کشــف 
ســیاره ای ناشــناخته در منظومــه شمســی در نهایــت بــه معرفی 
چهــار کاندیــدای محتمــل منجــر شــد کــه قطعــا یکــی از آنهــا 

در آینــده نزدیــک ســیاره نهــم لقــب مــی گیــرد.
شــکار ســیاره نهــم بخشــی از یــک پــروژه علمــی اســت کــه 
بــا همــکاری عمــوم مــردم صــورت گرفتــه و در زمــره جــذاب 
تریــن پــروژه هــای علمــی در سراســر جهــان بــه حســاب مــی 
 Siding Spring آیــد. ایــن پــروژه بــا اســتفاده از رصدخانــه

Observatory کــه در دانشــگاه ملــی اســترالیا نصــب 
ــکوپ  ــه تلس ــن رصدخان ــت. در ای ــه اس ــورت گرفت ــده ص ش

SkyMapper قــرار دارد.
حــدود ۶0 هــزار نفــر از سراســر جهــان در ایــن پــروژه تحقیقاتی 
حضــور داشــته انــد. آنهــا نــه تنهــا چهــار کاندیــدای نهایــی را 

ــه  ــان ارای ــم از میانش ــیاره نه ــاب س ــرای انتخ ب
کــرده انــد بلکــه نقــش بســزایی در طبقــه بنــدی 
بیــش از چهــار میلــون جــرم فضایــی دیگــر هــم 

داشــته انــد.
ایــن پــروژه تحقیقاتــی بــه سرپرســت بــرد 
تاکــر از دانشــگاه ملــی اســترالیا صــورت گرفتــه 
ــز  ــان نی ــر جه ــادی از سراس ــان زی و اخترشناس
حمایتشــان را از یافتــه هــای آن اعــام کــرده اند 

ــکا. ــک آمری ــراون از کلت ــک ب ــه مای از جمل
بــراون و همکارانــش در ســال ۲01۶ متوجــه 
ــی در  ــرام فضای ــی اج ــدارات برخ ــه م ــدند ک ش
کمربنــد کوئیپــر تحــت تأثیــر یــک جــرم فضایی 

شــاخص دســتخوش تغییــر مــی شــود. ایــن تغییــرات نشــانه 
ــون در  ــی نپت ــه بزرگ ــیاره ای ب ــود س ــر وج ــی ب ــنی مبن روش
ــد. امــا کشــف  ــو دارن ــر از پلوت منظومــه شمســی و جایــی فرات
آن بــه یــک چالــش بــزرگ تبدیــل شــده  اســت زیــرا تقریبــا 

ــود. ــو خواهــد ب ــر از پلوت ــر کــم نورت یکهــزار براب
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ســازمان ناســا نخســتین تصاویــر از منظومــه Trappist-1 کــه جدیدترین منظومه کشــف 
شــده اســت را منتشــر کرد. 

 از زمــان اعــام کشــف ۷ ســیاره شــبیه زمیــن کــه دور یــک ســتاره کوتولــه مــی چرخنــد، 
ــا  ــد. ام ــیارات بودن ــن س ــری از ای ــار تصاوی ــر انتش ــان منتظ ــردم و کارشناس ــیاری از م بس
احتمــاال تصویــر منتشــر شــده تفــاوت زیــادی بــا تصوراتشــان از منظومــه همســایه خواهــد 

داشــت.
ــه  ــری ن ــه جــاری، تصوی ــر در هفت ــی کپل ــه هرحــال اطاعــات خــام از تلســکوپ فضای ب
چنــدان واضــح از ایــن منظومــه را در بــردارد. در ایــن عکــس، نقــاط درخشــانی وجــود دارد 

کــه نشــان دهنــده وجــود ســیاره هــای در حــال گــذر از جلــوی ســتاره کوتولــه اســت.
دانشــمندان بــه وســیله ایــن اطاعــات مــی تواننــد ابعــاد ۶ ســیاره موجــود در منظومــه را 
بهتــر تخمیــن بزننــد و درک بهتــری از مــدت زمــان مــدار زدن ســیاره هفتــم و همچنیــن 

حجــم آن داشــته باشــند.
ــتاره  ــای مغناطیســی س ــت ه ــاره فعالی ــش بیشــتری درب ــر دان ــن تصاوی ــا ای ــن ب همچنی

ــد. ــد ش ــع آوری خواه ــان Trappist-1 جم میزب
تلســکوپ کپلــر از 15 دســامبر مشــغول رصــد Trappist-1 اســت و اطاعــات مربــوط به 

این بازه زمانی ۷4 روزه )از 15 دســامبر تا 4 مارس( را منتشــرکرده است.

انتشار نخستین تصاویر از 
جدیدترین منظومه کشف شده 

کشف راز تشکیل
 سیاهچاله های بزرگ

بــا  دانشــگاه  چهــار  محققــان 
تشــکیل  راز  یکدیگــر  همــکاری 
ــف  ــزرگ را کش ــای ب ــیاهچاله ه س

کردنــد. 
حــدود یــک دهــه قبــل ســتاره 
شناســان  ســیاهچاله بســیار بزرگــی 
ــی  ــر م ــه نظ ــه ب ــد ک ــف کردن کش
رســید درســت پــس از تشــکیل 
جهــان بــه وجــود آمــده اســت.

دانشــمندان معتقــد بودنــد  میلیاردهــا ســال طــول مــی کشــد تــا ســیاهچاله هــای بســیار بــزرگ 
تشــکیل شــوند امــا حداقــل ۲0 مــورد از آنهــا در جهــان مشــاهده شــده اند کــه فقــط ۸00 میلیون 

ــد. ــده ان ــاخته ش ــان س ــکیل جه ــس از تش ــال پ س
درهمیــن راســتا گروهــی از محققــان  دانشــگاه شــهردوبلین، دانشــگاه کلمبیــا، جورجیــا تــک و 
دانشــگاه هلســینکی بــا اســتفاده از شــبیه ســازی هــای رایانــه ای ســعی دارند ایــن معما را کشــف 
کننــد. نتیجــه تحقیــق آنهــا نشــان مــی دهــد اگــر کهکشــانی نتوانــد ســتاره بســازد، بــه تدریــج 
بــزرگ و در نهایــت دچــار فروپاشــی مــی شــود. بــه ایــن ترتیــب ســیاهچاله بــه وجــود مــی آیــد.

ایــن ســیاهچاله  هــا شــامل گاز، گــرد و غبــار، ســتاره هــای درحــال مــرگ و حتــی ســیاهچاله 
هــای دیگــر اســت، بــه طوریکــه حجــم آن یــک میلیــون برابــر خورشــید مــی شــود.

ــد: فروپاشــی  ــا مــی گوی ــان هایمــن  یکــی از اســتادان ســتاره شناســی در دانشــگاه کلمبی  زولت
کهکشــان و تشــکیل ســیاهچاله ای یــک میلیــون برابــر حجــم خورشــید، 100 هــزار ســال طول 
مــی کشــد امــا ایــن مــدت زمــان در جهان هســتی بســیار کوتاهتــر اســت. چنــد میلیون ســال بعد 

ایــن ســیاهچاله بســیار بــزرگ مــی شــود و حجــم آن یــک میلیــارد برابــر خورشــید  مــی شــود.
 دانشـمندان معتقدند دلیل تشـکیل نشدن سـتاره، وجود کهکشـانی درخشـان در نزدیکی آن باشد. 
کهکشـان درخشـان اشـعه هایی منتشـر می کند که مولکول هیدروژن را تقسـیم کرده و اتم های 

هیـدروژن را می سـازند. ایـن امر از ایجاد سـتاره در کهکشـان های مجاور جلوگیـری می کند.
ــار  ــون ب ــل100 میلی ــد حداق ــک بای ــای نزدی ــود کهکشــان ه ــات پیشــین نشــان داده ب  تحقیق
از خورشــید بزرگتــر باشــند تــا اشــعه هــای آنــان از تشــکیل ســتاره جلوگیــری کننــد. امــا ایــن 
مطالعــه  نشــان مــی دهــد  کهکشــان مجــاور کوچکتــر و  نزدیکتــری که اشــعه ســاطع مــی کنند 

نیــز از تشــکیل ســتاره جلوگیــری مــی کننــد.

ــوا و فضــا هـــ

 دانمشــندان بــرای نخســتین بــار تغییــر ناگهانــی دمــای بادهای بســیار ســریعی که در ســیاهچاله 
هــای فضایــی مــی وزد را بررســی کنند. 

XMM-ناســا و NuSTAR آمریکا با اســتفاده از تلســکوپ هــایCaltech  محققــان دانشــگاه
Newton  متعلــق بــه ESA یک 

ابــر ســیاه چالــه را رصــد کردنــد.
بادهــای  شــدند  متوجــه  آنهــا   
ــه  ــا  ب ــیاهچاله ه ــد درون س قدرتمن
ــی  ــرد م ــرم و ســپس س ــرعت گ س
ــواد  ــیاهچاله م ــان  س ــوند. همزم ش
کهکشــانی را بــه ســمت خــود مــی 

ــد. کش
تحقیــق  ایــن  در  همچنیــن 
ــای  ــعه ه ــه اش ــمندان متوج دانش
ــیاه  ــه س ــه از لب ــدند ک ــی ش ایکس
چالــه منتشــر مــی شــوند. ایــن 
ــی  ــا ب ــی  کام ــا محیط ــعه ه اش
نظــم ایجــاد مــی کننــد و همزمــان 
گاز، غبــار و مــواد دیگــر را به ســمت 
خــود مــی کشــند و  بادهایــی بســیار 

ــازند. ــی س ــواد م ــن م ــریع از ای س
ــون هــا درجــه  ــه میلی ــاال رود و ب ــاد بســیار ب ــای ب  اشــعه هــای ایکــس ســبب مــی شــوند دم
فارنهایــت برســد. پــس از ایــن فراینــد بادهــا بــه تدریــج ســرد مــی شــوند و دوبــاره چرخــه جــذب 

مــواد  آغــاز مــی شــود.
 ایــن بادهــا در حقیقــت جریان هــای گاز 
داغ هســتند کــه بــا یــک چهارم ســرعت 
ــمندان  ــد. دانش ــی کنن ــت م ــور حرک ن
ــر  ــریع ب ــیار س ــای بس ــد باده معتقدن
کهکشــان میزبــان ســیاه چالــه تاثیرهای 

ــی دارد. مختلف
ــن  ــد ای ــق ارش ــون محق ــا هریس  فیون
تحقیــق  گوید:ایــن  مــی  مطالعــه 
اطاعــات ارزشــمندی از میــزان انــرژی 
ــای بســیار  ــه باده ــد ک ــی کن ــم م فراه
ــکونت  ــل س ــان مح ــریع در کهکش س

ــد. ــی کنن ــل م ــود منتق خ
ــوادی  ــا م ــن باده ــه  در ای ــب آنک جال
ماننــد آهــن و منیزیــم نیــز  جــذب شــده 

ــد. ان
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