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حضور ایران در افتتاح مرحله اول شتابدهنده سزامی

خودروی پرنده مشعل المپیک 2020 را روشن می کند

ساخت ماهواره بومی »پارس 1« کلید خورد

ایران پیشتاز رشد کمیت تولید علم دنیا

ــوند ــتر می ش ــل از تیرماه رجیس ــیهای موبای گوش
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فهرست مطالب

شناسنامه مجله
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عاقمنـدان مـی توانند مقـاالت و مطالب خـود را برای 
مجله فنـاوری مهر ارسـال کنند.
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4 گوشیهای موبایل از تیرماه رجیستر می شوند   
6 ناکامی دولت الکترونیک در رسیدن به رتبه دوم منطقه   
8 فعالیت مشترکان اینترنت در شبکه های اجتماعی 3 برابر شد   
9  53درصد ایرانیها از اینترنت استفاده می کنند   
10 نحوه تفکیک قیمت اینترنت از اینترانت شفاف نیست   
11 شتابدهنده ملی استارتاپها راه اندازی می شود   

26 رشد کمیت تولید علم کشور به 15.3 درصد رسید   
27 جایگاه نخست رشد کمیت علم دنیا در اختیار ایران   
28 سهم رشته های مختلف از تولید علم برتر اعام شد   

 29 آخرین وضعیت الیحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی    
30 زنان تحت درمان »آی وی اف« افسردگی و اضطراب دارند   

38 ایرانیها دستگاه ماساژور ویژه بیماران هموفیلی ساختند   
39  سوسیس گیاهی حاوی گردو تولید شد    
40 جلیقه حیات هوشمند به بازار ایران می آید    
41 جایگزین استخوان مقاوم به شکست ساخته شد    
42 روبات انسان نمای »سورنا مینی« رونمایی شد    

52 برترین خودروهای نمایشگاه بین المللی شانگهای را ببینید    
55 خودروی الکتریکی با سیستم سرگرمی هوشمند برای کودکان   
56 مشعل المپیک ۲0۲0 با خودروی پرنده روشن می شود   
57 تاکسی هوایی ارزان تا پایان سال آزمایش می شود   
58 آزمایش اتوبوس های خودران تا ۲01۹   
59 بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی دنیا کیست   

66 ناکامی دولت برای بازپس گیری ماهواره »مصباح«  

69 فاز نخست ساخت ماهواره بومی »پارس 1«    

70 مشاهده ۲ لکه دیگر روی خورشید/ رصد با فیلتر مخصوص     

71 ناسا گلخانه بادی برای مریخ می سازد   

72 نمونه مشابه منظومه شمسی کشف شد    

37

ـن
وی

ین
یها

ور
فنا

65

ــا
ضـ

و ف
وا 

ـــ
ه

http://mehrnews.com


موضوع ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل با هدف جلوگیری از روند رو به رشد 
پدیده قاچاق در کشور، از چند سال قبل مورد توجه مسئوالن قرار گرفت اما هربار، به 
علت اشکاالتی که در اجرای آن وجود داشت به شکست انجامید؛ این بار اما مسئوالن قصد 
دارند این طرح را با بهره گیری از مکانیزم های جدید فنی، از تیرماه باردیگر اجرایی کنند.

فناوری اطالعات و ارتباطات
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران در مجمــع ســالیانه 
صاحبــان ســهام ایــن شــرکت، پیشــنهاد افزایــش نــرخ 
مکالمــات و تعرفــه تلفــن ثابــت را بــرای ســال جــاری مطــرح 
و اظهــار امیــدواری کــرد کــه دولــت بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت 

ــد.  کن
رســول ســراییان در مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبان 
ــنهاد  ــه پیش ــاره ب ــا اش ــران ب ــرات ای ــرکت مخاب ــهام ش س
افزایــش تعرفه هــای تلفــن ثابــت در ســال جــاری، در پاســخ 
بــه گایــه ســهامداران حقیقــی مخابــرات درخصــوص 
ــت:  ــراه گف ــت و هم ــن ثاب ــه تلف ــاد تعرف ــی زی ــه قیمت فاصل
انشــاءاهلل دولــت کمــک کنــد امســال نیــز بــار دیگــر 

تعرفه هــا اضافــه شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه وجــود رقبــا و پایــدار نبــودن 
ــرد  ــا رویک ــه تنه ــش تعرف ــرات، افزای ــد مخاب ــش درآم افزای
اصلــی افزایــش خدمــات اســت، از افزایــش 15 درصــدی درآمد 
عملیاتــی مخابــرات در ســال ۹5 خبــر داد و گفــت: درآمــد 14۶ 

میلیــارد تومانــی مخابــرات در ســال ۹4 بــه ۶4۸ میلیــارد تومان 
در ســال ۹5 افزایــش یافتــه اســت و بــا وجــودی کــه در ســال 
ــران  ــرات ای ــودآوری شــرکت مخاب ــی نســبت های س ۹4 تمام
بــه ســمت نــزول بــود امــا در ســال ۹5 مســیر صعــودی را طــی 

کــرد.
ــه اینکــه در ســال ۹4 تعــداد 1۹ شــرکت  ــا اشــاره ب ســراییان ب
اســتانی مخابــرات زیــان ده بودنــد کــه در ســال ۹5 ایــن تعــداد 
ــب ســند 5  ــن و تصوی ــورد تدوی ــک اســتان رســید، در م ــه ی ب
ســاله نقشــه راه شــرکت مخابــرات ایــران، گفــت: فــاز اول ایــن 
ــا یکپارچــه شــدن شــرکت های مخابــرات  ســند در ســال ۹5 ب
ــا ســه ســال آینــده همگرایــی  اســتانی آغــاز شــد و طــی دو ت

ثابــت و ســیار رقــم زده خواهــد شــد.
ــیار،  ــات س ــبکه ارتباط ــون ش ــم اکن ــرد: ه ــان ک وی خاطرنش
ــز  ــده نی ــال آین ــد س ــت و در چن ــا اس ــبکه دنی ــن ش مدرن تری
ــت. از  ــم داش ــت را خواهی ــات ثاب ــبکه ارتباط ــن ش مدرن تری
ســوی دیگــر در ســال ۹5 بــه دلیــل رشــد شــبکه موبایل، رشــد 

ــم خــورد. ــز رق ــت نی ترافیــک در حــوزه ثاب
ــدی  ــد 35 درص ــه رش ــان اینک ــا بی ــرات ب ــل مخاب مدیرعام
ــد در  ــدی درآم ــش ۲5 درص ــا افزای ــا ب ــوزه دیت ــک در ح ترافی
ایــن حــوزه همــراه بــوده اســت، ادامــه داد: در ســال ۹4 درآمــد 
مخابــرات از دیتــای ثابــت 1۲00 میلیــارد تومــان و در ســال ۹5 

ــود. ــی ش ــرآورد م ــان ب ــارد توم ــدود 1۶00 میلی ح
وی مجمــوع دارایــی شــرکت مخابــرات را 3۲ میلیــارد ریــال در 
ســال ۹5 عنــوان کــرد و بــه افزایــش تعرفــه هــای مخابراتــی 
کــه بعــد از 1۲ ســال در ســال 13۹5 انجــام شــد، اشــاره کــرد و 
افــزود: افزایــش تعرفــه هــا قــدم خوبــی بــرای توســعه فعالیــت 

هــا اســت.

مخابرات برای افزایش مجدد نرخ مکالمات 
تلفن ثابت به دولت پیشنهاد داد

ــدن  ــاده ش ــاق کاال از آم ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــخنگوی س س
زیرســاختهای فنــی بــرای اجــرای طرح رجیســتری گوشــیهای 
موبایــل خبــر داد و گفــت: از اول تیرمــاه گوشــیهای قاچــاق در 

ــود.  ــد ب ــل اســتفاده نخواهن ــی کشــور، قاب شــبکه مخابرات
ــه  ــت و شناس ــروژه ثب ــه پ ــان اینک ــا بی ــیدی ، ب ــم خورش قاس
ــدف  ــا ه ــتری( ب ــل )رجیس ــای موبای ــی ه ــردن گوش دار ک
ــرک،  ــوزه گم ــور در 3 ح ــراه کش ــن هم ــازار تلف ــاماندهی ب س
وزارت صنعــت و ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی 
ــی  ــری اســت، اظهــار داشــت: زیرســاختهای فن در حــال پیگی
ــده  ــاده ش ــات آم ــوی وزارت ارتباط ــروژه از س ــن پ ــرای ای اج
ــق برگــزاری  ــروژه را از طری ــه اجــرای پ ــن وزارتخان اســت و ای

ــت. ــرده اس ــپاری ک ــه، برونس مناقص
ــا بیــان اینکــه هــم اکنــون شــرکتهایی کــه قــرار اســت  وی ب
ایــن پــروژه را اجــرا و پشــتیبانی فنــی کنند مشــخص شــده اند، 
ــی  ــن شــرکتها، نهای ــا ای ــرارداد وزارت ارتباطــات ب ــه داد: ق ادام

شــده و براســاس پیــش بینــی صــورت گرفتــه مطابــق بــا قــول 
ــورت  ــه ص ــال ب ــاه امس ــروژه از تیرم ــن پ ــات، ای ــر ارتباط وزی

کامــل و سراســری در کشــور اجرایــی مــی شــود.
ــی  ــروژه از لحــاظ فن ــن پ ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش خورشــیدی ب
ــپرده  ــک س ــات الکترونی ــزاری و خدم ــرم اف ــرکتهای ن ــه ش ب
شــده اســت، افــزود: مجمــوع پــروژه رجیســتری گوشــی هــای 
موبایــل در 3 ســامانه مســتقل گمــرک، وزارت صنعــت و وزارت 
ارتباطــات پیگیــری مــی شــود کــه هریــک از ایــن ســامانه هــا 
بایــد در شــرایط ایــده آل قــرار گیرنــد تــا امــکان اجــرای پــروژه 

بــه صــورت کامــل وجــود داشــته باشــد.
ــا قاچــاق کاال، گفــت: هــر یــک از  ســخنگوی ســتاد مبــارزه ب
ــا  ایــن ســامانه هــا براســاس یــک کــد مشــترک، در ارتبــاط ب
ــد و ایــن موضــوع باعــث مــی شــود  یکدیگــر قــرار مــی گیرن
از اول تیرمــاه، گوشــی هایــی کــه وارد شــبکه ارتباطــی کشــور 
مــی شــود در صورتــی کــه بــه صــورت قاچــاق وارد شــده و در 

ســامانه گمــرک ثبــت نشــده باشــند، امــکان دریافــت خدمــات 
ســیم کارت از اپراتورهــای موبایــل را نداشــته باشــند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه واردکننــدگان گوشــی هــای 
ــد کــه شــماره  ــف شــده ان ــاه ســال ۹4 مکل ــل از آذرم موبای
ــود را در  ــی ش ــور م ــه وارد کش ــی ک ــی های ــریال گوش س
ســایت مربــوط بــه گمــرک بــه ثبــت برســانند، اضافــه کــرد: 
چنانچــه شــماره ســریال گوشــی هایــی کــه وارد کشــور مــی 
شــود در ســامانه گمــرک ثبــت نشــده باشــد، قاچــاق تلقــی 
مــی شــود و امــکان فعالســازی در شــبکه مخابراتــی کشــور 

ــت. ــد داش را نخواهن
خورشــیدی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح شــامل گوشــی هایــی 
ــال  ــرار دارد و در ح ــترکان ق ــار مش ــون در اختی ــم اکن ــه ه ک
اســتفاده اســت، نمــی شــود، تصریــح کــرد: در ایــن طــرح، تنهــا 
گوشــی هایــی مدنظــر قــرار گرفتــه اســت کــه از تیرمــاه بــرای 

نخســتین بــار، ســیم کارت در آنهــا قــرار بگیــرد.
ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال گفــت: در عیــن حــال 
بــرای گوشــی هایــی کــه بــه صــورت قاچــاق وارد بــازار شــده 
ــه در  ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت ــت درنظ ــک فرص ــم ی ــد ه ان
صــورت تمایــل مــی تواننــد بــا پرداخــت حقــوق و عــوارض در 

ــت شــوند. ســامانه رجیســتری کشــور، ثب
وی بــا اشــاره بــه ارتبــاط ایجــاد شــده میــان ســامانه گمــرک 
ــوری،  ــامانه رگوالت ــا س ــدن ب ــت و مع ــامانه وزارت صنع و س
اظهــار داشــت: تمامــی اطاعــات و دیتــای مربــوط بــه گمرک 
و معامــات گوشــی هــای موبایــل، در ســامانه وزارت صنعــت 
ــد در  ــی بخواه ــر گوش ــه ه ــی ک ــود و در صورت ــی ش ــت م ثب
شــبکه مخابراتــی کشــور فعــال شــود، بــه صــورت الکترونیکی 
ــوری از ســامانه  ــه از ســوی ســامانه رگوالت و در کســری از ثانی

وزارت صنعــت، اســتعام مــی شــود.
ــرم  ــا وجــود ن ــروژه ب ــن پ ــد براینکــه در ای ــا تاکی خورشــیدی ب
ــای  ــه ه ــل شناس ــل و جع ــکان ه ــده، ام ــز ش ــای رم افزاره
گوشــی بــه صفــر رســیده اســت، افــزود: بــرای هــر گوشــی 3 
شناســه بــا قابلیــت یــک کــد یکتــا، تعریــف شــده اســت کــه 
ــکان  ــن ام ــد. ای ــی کن ــل شناســه را غیرممکــن م ــکان جع ام
ســبب مــی شــود مشــکلی کــه پیــش از ایــن بــرای رجیســتری 
ــل  ــاده و شناســه گوشــی قاب گوشــی هــای موبایــل اتفــاق افت

ــود، برطــرف شــود.  جعــل ب

گوشیهای موبایل از تیرماه رجیستر می شوند
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مجمــع جهانــی اقتصــاد در آخریــن گــزارش 
خــود، رتبه کشــورهای جهــان را در شــاخص 
ــی  ــورد بررس ــودن م ــرفته ب ــوآوری و پیش ن
ــاخص از  ــن ش ــران در ای ــه ای ــرار داد. رتب ق

ــان، ۸۹ اســت.  ــان 13۸ کشــور جه می
ــادی،  ــری اقتص ــزان رقابت پذی ــی می بررس
ــه  ــاد تهی ــی اقتص ــع جهان ــاالنه در مجم س
ــری  ــای آن ارکان رقابت پذی می شــود و برمبن
ملــی در اقتصــاد خــرد و کان کشــورها مورد 

ســنجش و ارزیابــی قــرار مــی گیــرد.
مجمــع جهانــی اقتصــاد در دوره زمانــی 
و  بررســی  بــه   ۲01۷  -۲01۶ ســال 
مقایســه کشــورها پرداختــه کــه ایــن 
گــزارش توســط دفتــر بررســی هــای 
ــزی و  ــه ری ــت برنام ــی اقتصــادی معاون فن
نظــارت راهبــردی وزارت ارتباطــات منتشــر 
شــده اســت. برمبنــای ایــن گــزارش، 
ســوئیس کشــور اول جهــان و امــارات 
متحــده عربــی کشــور اول منطقــه در ایــن 

ــد. ــده ان ــام ش ــی اع ــاخص جهان ش

ــری  ــت پذی ــوآوری در رقاب ــش ن نق
ــادی  ــی اقتص جهان

ــوان  ــا عن ــه ب ــی ک ــارم صنعت ــاب چه انق
می شــود،  شــناخته  دیجیتــال  انقــاب 
ــته  ــراه داش ــه هم ــا را ب ــزی فناوری ه هم آمی
و ســرعت فزاینــده پیشــرفت حاصــل از ایــن 
ــع را در همــه  ــاً تمامــی صنای انقــاب، تقریب
کشــورها متحــول کــرده اســت. بــه نحــوی 
ــوآوری در  ــرفت و ن ــون پیش ــم اکن ــه ه ک
فناوری هایــی ماننــد هــوش مصنوعــی، 

بیوتکنولــوژی، رباتیــک، اینترنــت اشــیا و 
چاپگرهــای ســه بعدی بــه چشــم مــی 
ــد و  ــرای رش ــد راه را ب ــی توان ــه م ــورد ک خ

ــد. ــوار کن ــورها، هم ــده کش ــعه آین توس
گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد از شــاخص 
رقابــت اقتصــادی جهانــی )GCI(، آخریــن 
ویرایــش از تجربــه متقابــل کشــورها در 
ــدت  ــد بلندم ــر رش ــر ب ــل مؤث ــل عوام تحلی
اســت کــه نشــان می دهــد »نــوآوری« 
یکــی از عوامــل اساســی بــرای رشــد 
بلندمــدت و پایــدار اســت کــه بــرای اســتقرار 
ــر  ــر ب ــل مؤث ــی عوام ــت به تمام آن الزم اس

ــود. ــه ش ــی توج ــت جهان ــاخص رقاب ش
ــه  ــد توجــه ب ــن شــاخص نیازمن ــای ای ارتق
عوامــل متعــدد ازجملــه بهبــود کســب وکار، 
ــود  ــی و بهب ــاخت های اساس ــود زیرس بهب
ــی و  ــروی کار، مال ــای نی ــرد بازاره عملک
ــاس  ــانی اســت.براین اس ــرمایه های انس س
مجمــع جهانــی اقتصــاد، بــا ارائــه ارزیابــی 
ــع در  ــد جوام ــیل های مول ــق از پتانس دقی
ــهیل کننده ای  ــش تس ــان، نق ــر جه سراس
ویژگی هــای  شناســایی  فراینــد  در  را 
و  ایجــاد  بــرای  کشــورها  اقتصــادی 
ــرده  ــا ک ــت ایف ــوآوری و خاقی ــرورش ن پ

ــت. اس

ارزیابــی کشــورهای جهــان از حیث 
ــرفته  ــی و پیش ــی تکنولوژیک آمادگ

ــودن کســب و کار  ب
 )GCI( شــاخص رقابت اقتصــادی جهانــی
ــی  ــش اصل ــان را در 3 بخ ــورهای جه کش

افزایش دهنده هــای  بنیادیــن،  الزامــات 
کارایــی و عوامل مؤثــر در نوآوری و پیشــرفته 

ــد. ــی کن ــی م ــودن ارزیاب ب
ــواردی چــون  ــادی م ــات بنی در بخــش الزام
ــن  ــاختهای تلف ــه زیرس ــاختها از جمل زیرس
و موبایــل مــورد بررســی قرارگرفتــه و در 
بخــش افزایــش دهنــده هــای کارایــی 
ــی  ــی تکنولوژیک ــد آمادگ ــی مانن موضوعات
از جملــه اســتفاده از فنــاوری اطاعــات، 
میــزان اســتفاده از اینترنــت باندپهــن، موبایل 
ــران  ــزان کارب ــز می ــل و نی ــت موبای و اینترن
اینترنــت، موبایــل و تلفــن ثابــت مرتبــط بــه 

ــت. ــش اس ــن بخ ــرد ای عملک
ــودن  ــرفته ب ــوع پیش ــال موض ــن ح در همی
عنــوان  بــه  نــوآوری،  و  کار  و  کســب 
زیرشــاخص نــوآوری و پیشــرفت مــورد 

ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.
بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه در 
ــی در  ــری جهان ــت پذی ــی رقاب ــاخص کل ش
میــان 13۸ کشــور، ســوئیس کشــور اول 
جهــان اســت و امــارات رتبــه اول منطقــه را 
در میــان 1۹ کشــور کســب کــرده اســت. در 
ایــن رده بنــدی، رتبــه ایــران در جهــان ۷۶ و 

ــت. ــران 13 اس ــه ای ای ــه منطق رتب
ــر  ــادی« قط ــات بنی ــاخص »الزام در زیرش
ــور اول  ــنگاپور کش ــه و س ــور اول منطق کش
ــه  ــاخص ک ــن زیرش ــت و در ای ــان اس جه
ــاختهای ارتباطــی  ــن زیرس ــه تامی ــوط ب مرب
ــی شــود  ــات م ــاوری اطاع ــتفاده از فن و اس
ایــران در رتبــه ۶1 جهــان و 11 منطقــه قــرار 

دارد.

و  نــوآوری  »عوامــل  زیرشــاخص  در 
پیشــرفته بــودن« ســوئیس کشــور اول 
ــه  ــتی در منطق ــم صهیونیس ــان و رژی جه
خاورمیانــه اول اســت. ایــران در ایــن 
ــه 15  ــی و رتب ــه ۸۹ جهان ــاخص رتب زیرش

منطقــه را در اختیــار دارد.

کشـورهای برتـر منطقـه و جهـان 
کدامنـد 

ــه  ــارات ک ــس از ام ــه پ ــه خاورمیان در منطق
رتبــه 1۶ دنیــا را نیــز دارد، کشــورهای قطــر، 
ــم صهیونیســتی، آذربایجــان  عربســتان، رژی
ــدول  ــم ج ــا هفت ــگاه اول ت ــت در جای و کوی
رقابــت پذیــری جهانــی قــرار دارنــد و ایــران 
ــن 1۹ کشــور، ســیزدهم اســت. ــان ای درمی

ــوئیس،  ــس از س ــز پ ــی نی ــگاه جهان در جای
ــه  ــد رتب ــکا و هن کشــورهای ســنگاپور، امری
هــای دوم تــا چهــارم را بــه خــود اختصــاص 
داده انــد و یمــن کشــور آخــر دنیــا و منطقــه 

ــت. اس

نزول 2 پله ای رتبه جهانی ایران در 
شاخص نوآوری و رقابت اقتصادی 

ــه  ــه اگرچ ــد ک ــی ده ــان م ــا نش برآورده
ــات  ــاخص »الزام ــران در زیرش ــت ای وضعی
بنیادیــن« از متوســط جهانــی بیشــتر اســت، 
امــا در زیرشــاخص هــای »افزایــش دهنــده 
هــای کارآیــی« و »عوامــل نــوآوری و 
پیشــرفته بــودن«، از متوســط جهانــی کمتــر 
اســت و بیشــترین اختــاف از مقدار متوســط 
منطقــه و جهانــی، مربــوط بــه عوامــل 

ــت. ــوآوری اس ن
ــر بررســی هــای اقتصــادی  برآوردهــای دفت
وزارت ارتباطــات نشــان مــی دهــد کــه مقدار 
شــاخص رقابــت پذیــری اقتصــادی ایــران در 
میــان ســالهای ۸۹ تــا ۹4 بــا کاهــش همــراه 
بــوده اســت بــه نحــوی کــه مقــدار شــاخص 
ــه  ــال ۹4 ب ــان س ــال ۹1، در پای 4.۲۲ در س
4.1۲ رســیده اســت. بــه همیــن دلیــل رتبــه 
جهانــی ایران نیــز از جایــگاه ۶۶ در ســال ۸۹ 
ــته  ــزل داش ــال ۹1 تن ــگاه ۸3 در س ــه جای ب
اســت. در همیــن حــال در ســال ســوم دولــت 
ــن  ــران در ای ــی ای ــه جهان ــز رتب ــم نی یازده
شــاخص و زیرشــاخص هــای مربوط بــه آن، 
ــه  ــه ســال ۹3 ، ب ــزول نســبت ب ــه ن ــا ۲ پل ب

رتبــه ۷۶ رســیده اســت.
ــه  ــی، رتب ــدی جهان ــن رده بن ــای ای برمبن
ــران در حــوزه زیرســاخت هــای ارتباطــی  ای
ــت و  ــان 5۹ اس ــه 11 و در جه ــز در منطق نی
ــی اســت کــه در حــوزه آمادگــی  ــن درحال ای
ــان  ــران در می ــه ای ــات، رتب ــاوری اطاع فن
ــان  ــم و درمی ــه چهارده ــورهای منطق کش

ــت. ــا ۹۷ اس ــورهای دنی کش

نزول ۲ پله ای جایگاه ایران در شاخص نوآوری جهانی/ کشورهای پیشرو کدامند
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ــه پنجــم توســعه اقتصــادی، پیــش  ــداف برنام ــا اه ــق ب مطاب
بینــی شــده بــود کــه ایــران در شــاخص توســعه دولــت 
الکترونیــک، بــه رتبــه دوم منطقــه خاورمیانــه برســد و خدمــات 
دهــی بــه مــردم، الکترونیکــی شــود امــا ایــن هــدف محقــق 

نشــد. 
ــک  ــت الکترونی ــرح دول ــدن ط ــی ش ــرای اجرای ــم ب تصمی
ــوی  ــه نح ــال دارد ب ــه 15 س ــک ب ــابقه ای نزدی ــران س در ای
ــوب  ــک، مص ــت الکترونی ــق دول ــی تحق ــه اجرای ــه آیین نام ک
شــورای عالــی اداری و براســاس طــرح توســعه کاربــردی 
فنــاوری اطاعــات - تکفا- مربوط به 15 تیرماه ســال ۸1 اســت 
که طبق آن، دولت وقت، مکلف بــه ارائه خدمات غیرحضوری به 
مــردم در راســتای بهبــود کیفیــت، کاهــش هزینه هــا و گــردش 

ســریع اطاعــات بین دســتگاه های اجرایی شــد.
ــای  ــره ه ــا تبص ــف ب ــای مختل ــد، دولته ــه بع ــان ب از آن زم
ــا  متفاوتــی قصــد در عملیاتــی کــردن ایــن طــرح داشــتند، ام
به دالیــل مختلفی تاکنون این طــرح به معنای واقعی در کشــور 

اجرایــی نشــده اســت.
ســال ۸5  بودجــه  قانــون  تبصــره »13«  مثــال  بــرای 
ــی  ــامانه های الکترونیک ــاد س ــه ایج ــی را ب ــتگاه های اجرای دس
ــه کلیــه خدمــات دولتــی مکلــف کــرد و پــس از آن  ــرای ارائ ب
در ســال ۸۶ شــورای عالی فنــاوری اطاعات، ســند نظــام جامع 
فناوری اطاعات کشــور را به تصویب رســاند تا بار دیگر توســعه 
دولــت الکترونیکــی به عنــوان یکــی از محورهای اصلــی مدنظر 

ــرد. ــرار گی ق
امــا محکمتریــن قانــون در حــوزه دولــت الکترونیــک مربــوط 
بــه بندهــای برنامــه پنجــم توســعه بــوده اســت کــه دولــت و 
دســتگاههای اجرایــی را ملــزم بــه ارائــه خدمــات بــه صــورت 
آنایــن و الکترونیکی تــا پایان ســال ۹5 می کــرد. برمبنای این 
قانون، مقرر شــد زیرســاخت دولــت الکترونیــک از طریق اتصال 
بــه شــبکه ملــی اطاعــات تامیــن شــود و بــا اتصــال تمامــی 
دســتگاههای دولتــی و اشــتراک گــذاری داده هــا، 100 درصــد 
خدمــات دولتــی در کشــور بــه صــورت آنایــن و الکترونیکــی 
ارائــه شــود. برمبنای ایــن قانــون پیش بینی شــد که ایــران باید 
در شــاخص توســعه دولــت الکترونیــک در پایــان برنامــه پنجــم 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــه خاورمیان ــه دوم منطق در رتب
برآوردهــا نشــان مــی دهــد کــه بــا وجــود تمامــی ایــن اســناد 
راهبــردی، ضمانتــی بــرای عملیاتــی کــردن دولــت الکترونیک 
ــت را  ــل اهمی ــاق قاب ــا اتف ــد و تنه ــود نیام ــه وج ــور ب در کش
شــاید بتــوان بــه تدویــن نقشــه راه دولــت الکترونیکــی در دولت 
ــه  ــوط دانســت. شــواهد نشــان مــی دهــد کــه ب یازدهــم مرب
دلیــل عــدم اجــرای واقعــی دولــت الکترونیــک، دســتگاه هــای 
ــه  ــه صــورت حضــوری ب دولتــی خدمــات خــود را همچنــان ب
مــردم ارائــه مــی کننــد و رتبــه ایــران در منطقــه هفدهم اســت.

نزول 6پله ای ایران در توسعه دولت الکترونیک
براســاس آخریــن ارزیابــی هــا کــه از رونــد توســعه کشــورهای 
جهــان در شــاخص توســعه دولــت الکترونیــک از ســوی 
دپارتمــان امــور اقتصــادی ســازمان ملــل تــا پایــان ســال ۲01۶ 
اعام شــد، ایران در میان 1۹3 کشــور جهان رتبــه 10۶ را به خود 

داد. اختصاص 
برمبنــای ایــن شــاخص کــه تمایــل و ظرفیــت اســتفاده یــک 
دولــت از ابزارهــای ارتباطــات و فناوری اطاعــات را بــرای ارائه 
خدمات عمومی مدنظر قرار داده اســت، 3 زیرشــاخص »خدمات 
آناین«، »زیرســاختهای مخابراتی« و »ســرمایه انسانی« مورد 
بررســی قرار گرفته که براســاس داده های اعام شــده کشورهای 

انگلیــس، اتریش، کره، ســنگاپور، فناند و ســوئد باالترین میزان 
شــاخص EGDI را در جهــان به خود اختصاص دادنــد و در این 
رتبه بنــدی جهانی، ایــران رتبــه 10۶ جهانی را به دســت آورد که 

نســبت بــه ســال ۲014 یــک رتبــه نیــز تنــزل یافته اســت.
ــای  ــاخص EGDI در دولت ه ــران در ش ــت ای ــی وضعی بررس
مختلــف بــا توجــه بــه اطاعــات در دســترس کــه مربــوط بــه 
محدوده زمانی دولت هشــتم تا دولت یازدهم می شود، نشان می 
دهــد کــه برغــم آنکــه عــدد شــاخص از ســال ۸۲ نســبت بــه 
ســال ســوم دولــت یازدهــم افزایــش یافتــه و از 0.33 بــه 0.4۶ 
رســیده امــا رتبــه کشــور در ایــن شــاخص، بهبــود چشــمگیری 

را نشــان نمــی دهد.
رتبــه ایــران در ایــن شــاخص بــا ۶ پلــه تنــزل از رتبــه 
ــت یازدهــم رســیده کــه  ــه 10۶ در دول ــت دهــم ب 100 در دول
ــا  ــورها ب ــایر کش ــه س ــت ک ــوع اس ــن موض ــان دهنده ای نش
ــو در  ــه جل ــا در حــال حرکــت ب ســرعت بیشــتری از کشــور م

ــتند. ــک هس ــت الکترونی ــوزه دول ح
 EGDI ــاخص ــه  ای ش ــدی منطق ــال در رتبه بن ــن ح درهمی
ــود  ــه خ ــه 1۷ را ب ــه رتب ــورهای منطق ــان کش ــران در می ، ای
اختصــاص داده و رژیــم اشــغالگر قــدس بــا )رتبــه ۲0 جهــان(، 
ــارات  ــن و ام ــور بحری ــت. دو کش ــه را داراس ــه اول منطق رتب
متحــده عربــی بــه ترتیــب در رتبــه دوم و ســوم ) بــه ترتیــب 

ــد. ــرار دارن ــی( ق ــای ۲4 و۲۹ جهان در رتبه ه

افتتــاح دولــت الکترونیــک بــه نــام دولــت یازدهــم 
زده نشــد

بــا توجــه بــه الزامــات برنامــه پنجــم توســعه در حــوزه دولــت 
الکترونیــک، وزارت ارتباطــات در دولــت یازدهــم از ابتــدای کار، 
تــاش خــود را برای راه انــدازی این پــروژه به کار گرفــت و وزیر 
ــروژه  ــی پ ــدازی عملیات ــده راه ان ــا وع ــا و باره ــات باره ارتباط

ــرد. ــت الکترونیــک را مطــرح ک دول
در فروردیــن ماه ســال گذشــته حســن روحانــی رئیــس جمهور، 
در دیدار نوروزی با مســئوالن ارشــد وزارت ارتباطــات بر ضرورت 
راه اندازی دولت الکترونیک در کشــور در راســتای مقابله با فســاد 
ــد کــرد و گفــت: »ایجــاد دولــت الکترونیــک از راههــای  تاکی
ــا فســاد اســت و بایــد فســاد را از ریشــه بخشــکانیم.  مبــارزه ب
ــور در  ــدن ام ــفاف ش ــاد، ش ــا فس ــارزه ب ــای مب ــی از راهه یک

ــه  ــم هم ــی توانی ــب م ــن ترتی ــت و بدی ــازی اس ــای مج فض
امــور وزارتخانــه را در اختیــار مــردم قــرار دهیــم و ایــن موضــوع 

جلــوی فســاد را خواهــد گرفــت.«
ــاز اول و  ــدازی ف ــه راه ان ــه ب ــا توج ــدات و ب ــن تاکی ــس از ای پ
دوم شــبکه ملــی اطاعات به عنــوان زیرســاختهای اصلی دولت 
الکترونیک، وزیر ارتباطات و مســئوالن اجرای ایــن پروژه که آن 
را منــوط بــه راه انــدازی شــبکه ملــی مــی دانســتند، زمانهــای 

مختلفــی را بــرای راه انــدازی ایــن پــروژه اعــام کردنــد.
در بهمــن مــاه ســال ۹5 و پــس از افتتــاح فــاز دوم شــبکه ملــی 
اطاعات، محمــود واعظی وزیــر ارتباطات گفت کــه آمادگی راه 
اندازی فاز نخســت پروژه دولت الکترونیک وجود دارد و انشــاءاهلل 

تا پایان ســال مراسم افتتاح دولت الکترونیکی برگزار خواهد شد.
وی خواســتار تســریع در ارائــه خدمــات الکترونیــک وزارتخانــه 
هــا و ســازمانهای ارائــه کننــده خدمــات بــه مــردم شــد و گفت: 
»بــا افتتــاح فــاز دوم شــبکه ملــی اطاعــات، دسترســی کلیــه 
ــال  ــبکه انتق ــه ش ــط ب ــای مرتب ــتگاه ه ــا و دس ــه ه وزارتخان
ــات  ــه خدم ــاده ارائ ــا آم ــاخت ه ــده و زیرس ــا ش ــا مهی داده ه
ــات  ــریعتر خدم ــه س ــد هرچ ــن بســتر هســتند. پــس بای در ای
وزارتخانــه هــا و دســتگاههای ارائــه کننــده خدمــات بــه صورت 
الکترونیکــی در دســترس مــردم قــرار گیــرد تــا مــردم راحتتر به 

ایــن خدمــات دسترســی داشــته باشــند.«
امــا پــس از عملیاتــی نشــدن ایــن وعــده وزیــر ارتباطــات، وی 
در پاســخ بــه ســوال مهــر کــه چــرا پــروژه دولــت الکترونیکــی 
تاکنــون افتتــاح نشــده اســت تاکیــد کــرد کــه تعویــق در افتتاح 
ــی در  ــت خال ــود وق ــل نب ــه دلی ــک ب ــت الکترونی ــروژه دول پ
برنامــه رئیــس جمهــور اســت و در صورتــی کــه ایشــان بــه مــا 
وقــت دهنــد تــا چنــد روز آینــده )روزهــای پایانــی ســال ۹5 ( 

ایــن پــروژه افتتــاح می شــود.
بــه گفتــه واعظــی فــاز نخســت پــروژه دولــت الکترونیــک در 
کشــور بــرای دهــه فجــر آمــاده افتتــاح بــود و از آنجایــی کــه در 
پــروژه دولــت الکترونیــک کار بزرگــی انجــام شــده، مــا عاقــه 
مند هســتیم که فاز نخســت این پروژه با حضور رئیس جمهور به 
بهره برداری برســد که به دلیل درگیری ها و مشــغله کاری رئیس 

جمهور، این امکان محقق نشده است.
ــر در  ــار دیگ ــات ب ــر ارتباط ــز، وزی ــارات نی ــن اظه ــس از ای پ
ــت  ــاز نخس ــک را در ف ــت الکترونی ــدازی دول ــخنانی راه ان س

ناکامی دولت الکترونیک در رسیدن به رتبه دوم منطقه
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ــک  ــت ی ــا گذش ــال ب ــرد. ح ــول ک ــاه موک ــن م ــه فروردی ب
ــت  ــاز نخســت دول ــدازی ف ــده راه ان ــز، وع ــاه از ســال ۹۶ نی م
الکترونیــک محقــق نشــد و دولــت در تحقــق ایــن وعــده، ناکام 

ــد. مان
 

تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد 
رضــا باقــری اصــل معــاون دولــت الکترونیــک ســازمان 
فنــاوری اطاعــات ، در مــورد دالیل عــدم افتتاح واجــرای پروژه 
دولــت الکترونیــک می گویــد: » زمــان افتتــاح پروژه بــه تعویق 
افتــاده اســت امــا کار اجرایــی پــروژه دولــت الکترونیــک در حال 
ــرای  ــدارد. ب ــه وجــود ن ــن زمین ــه ای در ای انجــام اســت و وقف
مثــال هــم اکنــون ســرویس هــای مختلفــی روی مرکــز ملــی 
تبــادل اطاعــات )GSB( برقــرار اســت. دســتگاههای اجرایی 
باید سرویس های خود را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند در 
مرکــز ملی تبادل اطاعات )GSB( متصل کنند  و اســتعامات 
بین دستگاههای اجرایی نیز در راستای یکپارچه سازی خدمات از 

این طریــق صورت می گیرد.«

وی مــی گویــد: »تاکنــون امــکان تبــادل اطاعــات 10۶ 
ســرویس دولتــی با اتصــال بــه GSB فراهم شــده اســت. برای 
مثال آخرین سرویســی که دراین زمینه فعال شده است، سرویس 
ــاه  ــمت وزارت کار و رف ــا از س ــه ه ــان بیم ــتحقاق از درم اس
اجتماعــی بــه وزارت بهداشــت اســت. بــا اجــرای این ســرویس، 
از چنــدی دیگــر و بعــد از تســتهای مقدماتــی، در مراکــز درمانی 
مرتبــط بــا وزارت بهداشــت دیگــر نیــازی بــه اخــذ دفترچه پس 

ــود.« از احــراز هویــت نخواهــد ب
باقــری اصــل تاکیــد کــرد:» مابقــی سرویســها هــم همینطــور 
اســت. هریــک از ایــن خدمــات بــه تدریــج در حــال راه انــدازی 
اســت. بــرای مثــال در حــوزه ســرویس هــای وزارت بهداشــت 
۶۶ میلیــون پرونــده الکترونیکی ســامت و برای ســامانه درمان 
و بیمارستانی ۲۲ میلیون پرونده تشکیل شده است. به ترتیب کار 
در حــوزه هــای مختلــف در حــال انجام اســت. در حــوزه گمرک 
هــم همینطــور؛ ســرویس هــا در حــال برقــراری اســت. تقریبــا 
ــن  ــاح نمادی ــرای افتت ــا ب ــم و تنه ــرا نداری ــرای اج ــری ب تاخی
تاخیــر وجــود دارد کــه آنهــم دســت مــا نیســت و بــه پــرکاری 

مقامــات ارشــد بازمــی گــردد.«
ــش  ــد: »بخ ــی گوی ــات م ــاوری اطاع ــازمان فن ــاون س مع
تبــادل اطاعاتــی ســازمانی بــه تدریج درحــال انجام می شــود و 
10۶ ســرویس بــا اتصال بــه GSB، امــکان تبــادل اطاعات را 

ــا تمامــی  ــد ت ــه تدریــج توســعه مــی یاب ــروژه ب ــد. ایــن پ دارن
اســتعامات میان دســتگاهی از این طریــق انجام شــود. قرار بود 
در فاز نخســت 100 ســرویس به این مرکز، متصل شــوند که هم 

اکنــون بــه ایــن هــدف رســیده ایــم.«
وی عــدم همــکاری دســتگاهها در اجــرای دولــت الکترونیکــی 
را رد کــرد و گفــت: »دســتگاههای اجرایــی بــه منافــع دولــت 
الکترونیــک آشــنا شــده انــد و مــا امیدواریــم بــا همــکاری ایــن 
ــه ســرعت پیــش  ســازمانها، موضــوع دولــت الکترونیکــی را ب

ببریــم.«

همگام با برنامه ششم جلو می رویم
ــرای  ــه پنجــم توســعه ب ــات برنام ــورد الزام ــری اصــل درم باق
ــی  ــی، م ــات دولت ــخوان خدم ــر پیش ــازی دفات ــه س یکپارچ
افزایــد: در ایــن قانــون گفتــه شــده بــود کــه دفاتــر پیشــخوان 
ــادل  ــی تب ــز مل ــوان مرک ــه عن ــا ب ــوند. م ــه ش ــد یکپارچ بای
اطاعات، به دفاتر پیشــخوان خدمات در سراسر کشور، سرویس 
خواهیم داد؛ البته که رویکردمان همچنان به ســمت حرکت برای 

الکترونیکــی کــردن کامــل اســت. امــا در ایــن دوره گــذار بــه 
دفاتــر پیشــخوان نیــاز داریــم و بــه تمامی ایــن دفاتر، ســرویس 
خواهیم داد. این سرویســها شــامل اســتعامات، ســرویس هایی 
که دســتگاهها می توانند ارائه کنند و یا سرویس هایی خواهد بود 
که براساس قوانین و مقررات، فعا مراجعه حضوری به آنها الزامی 

است.
معــاون دولــت الکترونیــک ســازمان فنــاوری اطاعــات 
درخصوص پیشــرفت اجرای پروژه توســعه دولــت الکترونیک در 
کشــور می گوید: » در برنامه پنجم توســعه قرار بــود 100 درصد 
اســتعامات میان دستگاهی، الکترونیکی شــود. وزارت ارتباطات 
در حوزه تامین زیرســاخت استعامات الکترونیکی، تکلیف خود را 
انجام داده اســت و این زیرساخت کاما برقرار است؛ به نحوی که 

114 دســتگاه به این زیرســاخت متصل هستند .«
وی با بیـان اینکه خدمات دولتـی به تدریج در حـال الکترونیکی 
شـدن هسـتند، ادامه می دهد: » دسـتگاهها باید تاش کنند که 
این عقب ماندگی که در گذشته در دولت الکترونیک وجود داشته، 
جبـران شـود تا بتوان بـه مـردم، خدمـات الکترونیکـی داد. البته 
ایـن را نیـز باید گفـت که ما همـگام بـا برنامه ششـم در حرکت 
هسـتیم و سـند »تعامل پذیـری اطاعـات میان دسـتگاههای 
دولتی« مطابق با اهداف برنامه ششم، به تصویب شورای اجرایی 

فناوری اطاعات رسیده است. «

ــب  ــم عق ــه شش ــه از برنام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــل ب ــری اص باق
نیســتیم، مــی افزایــد: »پیــش از ایــن، اینطــور بــود کــه از زمان 
تصویــب برنامــه توســعه حداقــل ۲ ســال طــول مــی کشــید تــا 
اســناد مرتبــط بــا آن آمــاده شــود، امــا هــم اکنــون بــه محــض 
اباغ برنامه ششم، اولین مصوبه در خصوص دولت الکترونیک را 

داشته ایم.«
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کار فنــی پــروژه دولــت الکترونیــک به 
هیــچ وجــه معطــل افتتــاح پــروژه نمانــده اســت، خاطرنشــان 
کــرد: » هــم اکنــون مــردم در حــال اســتفاده از ایــن خدمــات 
هســتند و خدماتــی ماننــد گمــرک، بهداشــت، بیمــه و تامیــن 
اجتماعــی و اســناد، الکترونیکی شــده و اســتعامات بــه صورت 

الکترونیکی و کاما رایگان انجام می شــود.«
 

دولت الکترونیک در ایران ناقص است
ــت  ــر فعالی ــای اخی ــال ه ــا در س ــه در کشــور م ــود آنک ــا وج ب
ــام  ــی انج ــات دولت ــردن خدم ــی ک ــرای الکترونیک ــی ب های
شــده امــا شــواهد نشــان مــی دهــد کــه ایــن خدمــات آنطــور 
کــه بایــد بــرای مــردم ملمــوس نیســت و کارشناســان معتقدند 
کــه ایــن فعالیتهــا بــه دلیــل نبــود یــک برنامــه واحــد منســجم 

بلندمــدت، بــه نتیجــه قابــل قبولــی دســت نیافتــه اســت.
علی اکبر جالی اســتاد دانشــگاه و کارشــناس فناوری اطاعات 
می گوید: »در مقایســه با دولتهای الکترونیکی کشورهای توسعه 
یافتــه، هنــوز در ایــران یک سیســتم یکپارچه دولــت الکترونیک 
ــای  ــروژه ه ــدادی از پ ــاده تع ــاق افت ــه اتف ــدارد و آنچ ــود ن وج
ــی  ــازمانها و ادارات دولت ــطح س ــه در س ــت ک ــره ای اس جزی
بــه صــورت ناقــص در حــال انجــام اســت. بــه عنــوان مثــال 
ــه اداره مالیــات کشــور، متوجــه مــی شــویم کــه  در مراجعــه ب
ــود و  ــی ش ــام م ــی انج ــورت الکترونیک ــه ص ــی از کار ب بخش
بخشــی بــه صــورت غیرالکترونیکــی؛ در نتیجــه مشــتری هنوز 
ــی  ــده و م ــود آم ــه وج ــک ب ــت الکترونی ــه دول ــاس اینک احس

ــدارد.« ــد، ن ــزل انجــام ده ــا را از من ــد کاره توان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در کشــورهای توســعه یافتــه در حــوزه 
دولــت الکترونیکــی، بیشــتر کارهــا از منــزل و یــا از هــر نقطــه 
دیگــر به صــورت کامــا الکترونیکی و بــدون مراجعه بــه ادارات 
ــا  ــران ام دولتــی انجــام مــی شــود، خاطرنشــان کــرد: » در ای
بــرای بســیاری از کارهــا بازهــم مشــتری ناگزیــر بــه مراجعــه 
حضــوری اســت و ایــن نشــان مــی دهــد کــه فقــط بخشــی از 
دولــت الکترونیکــی در کشــور مــا اجــرا شــده کــه متاســفانه این 
طــرح، باعــث کــم شــدن رفــت و آمدهــا و کاهــش ترافیــک 

نشــده است.«

بانکــداری الکترونیکــی از دولــت الکترونیکــی 
جلوتــر اســت

جالــی با بیان اینکــه در حوزه بانکــداری الکترونیکی در کشــور، 
خدمات به صورت بهتری عرضه شــده است، می افزاید: » تقریبا 
مــی توان گفت بســیاری از خدمات را مردم مــی توانند به صورت 
ــداری  ــاختار بانک ــد و س ــت کنن ــا دریاف ــی از بانکه الکترونیک
الکترونیکی بســیار جلوتــر از ســاختار دولت الکترونیک اســت.«
ــا بیــان اینکــه اگــر کار دولــت الکترونیکــی  ایــن کارشــناس ب
در کشــور بــه همیــن شــکل جلــو رود، احســاس اینکــه دولــت 
الکترونیکــی بتوانــد مشــکات را حل کنــد امکان پذیــر نخواهد 
ــه  ــران ب ــک در ای ــت الکترونی ــد: » دول ــی ده ــه م ــود، ادام ب
ــی  ــه معن ــی ب ــت الکترونیک ــا دول ــت. م ــص اس ــورت ناق ص
واقعــی دولــت الکترونیــک نداریــم و تنهــا بعضــی از خدمــات به 

ــود.« ــی ش صــورت الکترونیکــی انجــام م
ــاده ســازی کامــل دولــت  ــا پی ــوز ت ــا تاکیــد براینکــه هن وی ب
الکترونیــک فاصلــه بســیاری وجــود دارد، مــی گویــد: » شــبکه 
یکپارچــه ای بــرای دولــت الکترونیــک وجــود نداریــم و قوانیــن 
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و مقــررات اجبــاری کــه دســتگاهها را بــه ســمت الکترونیکــی 
شــدن ببــرد، وجــود نــدارد. ایــن طــرح زمانــی موفــق خواهــد 
شــد کــه دســتگاههای دولتــی بــه صــورت یکپارچــه خدمــات 

ارائــه دهنــد.«
بـه گفته این اسـتاد دانشـگاه، اجـرای طـرح دولـت الکترونیکی 
هـم اکنـون به صـورت جزیـزه ای درحال انجـام اسـت و از یک 
اسـتاندارد برخوردار نیسـت. چرا کـه اطاعات دسـتگاهها با هم 
تبـادل نمـی شـود و هریـک از ایـن دسـتگاهها، دیتاهـا را برای 
خـود نگـه داشـته اسـت. بـه طـور کلی مـی تـوان گفت کـه ما 
توانمندی انجـام خدمات بزرگ الکترونیکی را در کشـور نداریم و 

در این زمینـه عقب مانـده ایم.

دولت الکترونیک متولی می خواهد
بــا ایــن تفاســیر مــی تــوان گفــت کــه اتصــال دســتگاه هــای 
ــعه  ــان کار توس ــا پای ــات، تنه ــی اطاع ــبکه مل ــه ش ــی ب دولت

دولــت الکترونیکی نیســت و باید یک خدمت به صــورت واقعی و 
100 درصــد الکترونیکــی بــه مــردم ارائــه شــود تــا نیــازی بــه 
ــد. ــی نباش ــتگاههای دولت ــازمانها و دس ــه س ــردم ب ــه م مراجع
بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه پــروژه دولــت الکترونیــک 
متولــی مشــخصی در کشــور نــدارد و در برنامــه پنجــم 
توســعه، هــر قســمت از ایــن طــرح، در قالــب یــک ســرفصل 
ــال  ــرای مث ــه دســتگاههای اجرایــی تکلیــف شــده اســت. ب ب
ــی ایجــاد زیرســاختها و  در ایــن برنامــه وزارت ارتباطــات، متول
اتصال دســتگاهها به شــبکه ملی اطاعات اســت امــا باید توجه 
داشــت کــه موضــوع تحقــق دولــت الکترونیکــی تنهــا داشــتن 
زیرســاخت هــا نیســت بلکــه بایــد بــه موضــوع ارائــه خدمــات 

ــژه ای شــود. ــز توجــه وی نی
ایــن درحالــی اســت کــه فعالیــت دولــت الکترونیکــی در 
دولــت دهــم در مجموعــه معاونــت ســرمایه انســانی ریاســت 
جمهــوری پیگیــری مــی شــد، امــا در دولــت یازدهــم معاونــت 

دولــت الکترونیکــی در ذیــل معاونــت ســرمایه انســانی ریاســت 
ــرد. ــدا ک ــزول پی ــه یــک اداره کل، ن جمهــوری ب

ــادل و تعامــل اطاعــات  از ســوی دیگــر اشــتراک گــذاری، تب
دستگاه های اجرایی از دیگر الزامات اجرای طرح دولت الکترونیک 
در کشــور اســت که بــه نظر می رســد بســیاری از دســتگاه های 
دولتــی، اعتقادی بــه تبادل اطاعات و اشــتراک گــذاری خدمات 
ندارند. درهمین حال پرتالی به معنای واقعی در کشــور برای ارائه 
خدمــات آنایــن دولتــی وجــود نــدارد و آنچــه کــه بــه عنــوان 
ــایت  ــه س ــتر ب ــود بیش ــی ش ــی م ــا معرف ــتگاه ه ــال دس پرت

اینترنتی شــبیه اســت.
بــا تمامــی ایــن اوصــاف، حتــی اگــر پــروژه دولــت الکترونیــک 
ــی  ــاح م ــم افتت ــت یازده ــط دول ــن توس ــورت نمادی ــه ص ب
ــد خدماتشــان را  ــردم بتوانن ــه ای کــه م ــا مرحل شــد، بازهــم ت
ــی  ــه ادارات دولت ــه ب ــدون مراجع ــه صــورت الکترونیکــی و ب ب

ــادی در پیــش اســت. ــد، راه زی دریافــت کنن

ــوار و  ــج حاصــل از طــرح آمارگیــری دسترســی خان  نتای
ــد  ــان می ده ــات، نش ــاوری اطاع ــراد از فن ــتفاده اف اس
کــه فعالیــت کاربــران اینترنــت در شــبکه های اجتماعــی 
درســال ۹5 نســبت بــه 3ســال قبــل، بــه 3 برابــر رســیده 

اســت. 
بــه نتایــج حاصــل از آمارگیــری دسترســی خانــوار ایرانی 
ــز  ــه توســط مرک ــات و ارتباطــات ک ــاوری اطاع ــه فن ب
آمــار ایــران بــرای ســال ۹5 انجــام شــد، از ســوی گــروه 
نظــام پایــش مرکــز برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی 
ــران  ــات ای ــاوری اطاع ــاوری اطاعــات ســازمان فن فن
بــه عنــوان مرجــع اعــام آمارهــای فنــاوری اطاعــات 

و ارتباطــات کشــور، منتشــر شــده اســت.
ــه  ــی ب ــوار ایران ــی خان ــزان دسترس ــرح می ــن ط در ای

ــاوری اطاعــات و ارتباطــات اندازه گیــری شــده و وضعیــت  فن
ــراد  ــه اف ــرای هم ــه ب ــات در خان ــزات و خدم ــی تجهی دسترس

ــه اســت. ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــوار، م خان
ایـن آمارگیـری تخصصـی، اطاعاتـی در رابطـه بـا میـزان 
دسترسـی خانـوار ایرانی بـه اینترنت، رایانـه، تلویزیـون، خدمات 
تلویزیـون چندمجرایـی، رادیـو و هزینه کـرد خانوارهـا در رابطـه 
بـا خدمات و محصـوالت فـاوا و همچنین اسـتفاده افـراد جامعه 
از اینترنـت، رایانـه، تلفـن همراه، مـکان و تنـاوب اسـتفاده، نوع 
فنـاوری  مهارت هـای  و  اینترنـت  در  کاربـران  فعالیت هـای 

اطاعـات و ارتباطـات افـراد، ارائـه کـرده اسـت.

بیش از 45 درصد ایرانیها کاربر اینترنت اند
جامعــه آمارگیــری در ایــن طــرح، همــه افــراد عضــو خانوارهای 
معمولــی ســاکن، گروهــی و موسســه ای در مناطــق شــهری و 
روســتایی بــوده انــد کــه ایــن نتایــج از مصاحبــه میــان ۲5 هزار 

خانــوار کشــور بــه دســت آمــده اســت.
در صورتــی کــه در خانــوار موردنظــر، یکــی از اعضــای خانــوار 
در 3 مــاه گذشــته از اینترنــت اســتفاده کــرده باشــد، پرسشــنامه 
بــه منظــور تکمیــل در نــزد خانــوار مانــده و در مراجعه بعــدی از 

خانــوار جمــع آوری شــده اســت.
نتایــج ایــن طــرح بــه تفکیــک مناطــق شــهری و روســتایی و 
ــراد  ــی و شــغل اف ــه تفکیــک ســن، جنــس، مــدرک تحصیل ب
بــه شــکل نشــریه ای مســتقل و بــه شــکل الکترونیکی توســط 
مرکــز آمــار ایــران و ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران منتشــر 
ــرار  ــترس ق ــی در دس ــه اطاعات ــش جامع ــده و در درگاه پای ش

گرفتــه اســت.

مرکـز آمـار اعام کرده اسـت کـه بالـغ بـر 45.3 درصـد از افراد 
بـاالی ۶ سـال از اینترنت اسـتفاده می کنند و نسـبت اسـتفاده و 
دسترسـی کاربران به اینترنت، نسـبت به سـال ۹۲ که آمارگیری 

انجام شـده، بالغ بر 50 درصد رشـد داشـته اسـت.

81 درصد از افراد نیازی به اینترنت ندارند
ــی  ــری دسترس ــرح آمارگی ــه در ط ــاهدات اولی ــا از مش برآورده
خانوارهــا بــه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات نشــان مــی دهــد 
کــه مهمتریــن دلیــل عــدم اســتفاده و نداشــتن دسترســی بــه 
ــدود ۸1  ــه ح ــن اســت ک ــی ای ــوار ایران ــان خان ــت در می اینترن
درصــد از افــرادی کــه اینترنــت ندارنــد، نیــازی بــه داشــتن ایــن 

ســرویس احســاس نمــی کننــد.

37 درصد افراد، اینترنت را نمی شناسند
ــرادی  ــان اف در همیــن حــال مشــخص شــده اســت کــه از می
ــبت  ــناختی نس ــد، ش ــتند 3۷ درص ــت نیس ــر اینترن ــه کارب ک
ــن  ــش پایی ــطح دان ــز س ــد نی ــد و ۲۹ درص ــت ندارن ــه اینترن ب
داشــته و مهــارت اســتفاده از اینترنــت ندارنــد. در ایــن میــان ۲5 
درصــد افــرادی کــه در کشــور از اینترنــت اســتفاده نمــی کننــد، 

ــد. ــی دانن ــل آن م ماحظــات فرهنگــی را دلی
ایـن درحالی اسـت که بررسـی ها حاکی از آن اسـت کـه تناوب 
اسـتفاده روزانه از اینترنت نسـبت به دوره قبـل آمارگیری صورت 

گرفتـه، به میزان زیـادی افزایش یافته اسـت.

ــر از  ــن ت ــران پایی ــت ای ــیتی اینترن ــکاف جنس ش
ــی  ــن جهان میانگی

ــه ،  ــت و رایان ــری اینترن ــا کارب ــه ب ــال در رابط ــن ح ــا ای ــا ب ام

هنــوز بیــن مناطــق شــهری و روســتایی فاصلــه وجــود 
ــت،   ــری اینترن ــا کارب ــه ب ــه در رابط ــه نحــوی ک دارد. ب
شــکاف جنســیتی بســیار پاییــن تــر از میانگیــن جهانــی 

ــت. اس
توســعه  گرفتــه  صــورت  برآوردهــای  برمبنــای 
مناســب شــبکه های تلفــن همــراه در ســال های 
ــراه  ــن هم ــری تلف ــران، کارب ــیاربودن کارب ــر، س اخی
ــل( را  ــت موبای ــیار )اینترن ــت س ــتفاده از اینترن و اس
افزایــش داده اســت. امــا بــا ایــن وجــود دغدغه هــای 
ــائل  ــی و مس ــم خصوص ــا حری ــه ب ــران، در رابط کارب
فرهنگــی در اســتفاده از اینترنــت، افزایــش یافتــه 

ــت. اس

ــی 3  ــای اجتماع ــبکه ه ــران در ش ــت کارب فعالی
ــد ــر ش براب

ــبکه های  ــت در ش ــران اینترن ــت کارب ــر فعالی ــوی دیگ از س
اجتماعــی بــه ســه برابــر دوره قبــل رســیده اســت.اما آنچــه 
مســلم اســت ایــن اســت کــه آموزش هــای عمومــی 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات و فرهنــگ ســازی در جامعــه 
ــال  ــر از 50 س ــنی باالت ــای س ــرای رده ه ــوص ب ــه خص ب
ــر،  ــی فاخ ــوای بوم ــد محت ــت و  تولی ــروری اس ــری ض ام
ارزنــده و قابــل اســتفاده یکــی از اولویت هــای موجــود 

ــت. اس
ــال های ۸۷، ۸۹ و ۹۲  ــز در س ــن نی ــش از ای ــرح پی ــن ط ای
ــاوری  ــت ســازمان فن ــا حمای ــران و ب ــار ای ــز آم توســط مرک
ــق  ــدف از آن مطاب ــود و ه ــده ب ــام ش ــران انج ــات ای اطاع
بــا طــرح مــورد نظــر اتحادیــه جهانــی مخابــرات، دســتیابی 
بــه نتایــج چگونگــی اســتفاده ایرانیــان از ICT عنــوان شــده 

است.
ــتفاده  ــل مورداس ــل حم ــای قاب ــا ابزاره ــی ه ــن بررس در ای
ــراه،  ــن هم ــت تلف ــت، مالکی ــتفاده از اینترن ــرای اس ــران ب کارب
ــا و  ــواع کااله ــت و ان ــراد از اینترن ــتفاده اف ــدم اس ــل ع دالی
خدمــات خریــداری شــده توســط کاربــران در اینترنــت، انــدازه 

ــت. ــده اس ــری ش گی
ــاوری  ــردی فن ــارت راهب ــزی و نظ ــز برنامه ری ــون، مرک هم اکن
اطاعــات ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران به عنــوان 
ــات و  ــاوری اطاع ــاخص های فن ــش ش ــام پای ــری نظ مج
ــج  ــی نتای ــی و کیف ــل توصیف ــال تحلی ارتباطــات کشــور در ح

ــت. ــرح اس ــن ط ــل از ای حاص

فعالیت مشترکان اینترنت در شبکه های اجتماعی 3 برابر شد
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

برمبنــای پایــش شــاخص هــای توســعه فنــاوری اطاعــات و 
ارتباطات در کشور که به تازگی منتشر شده است تا پایان سال ۹5 
، شــمار کاربران ایرانی که از اینترنت اســتفاده می کنند به 53.۲3 

درصــد رســید. 
ــوص  ــود در خص ــی خ ــزارش تخمین ــران، گ ــار ای ــز آم مرک
ــاخص  ــبه »ش ــتفاده در محاس ــورد اس ــانگرهای م ــر نش مقادی
توســعه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات« را که مربوط بــه پایان 

ســال ۹5 مــی شــود، بــه تازگــی اعــام کــرد.
ایــن گــزارش کــه از ســوی پایــگاه اطــاع رســانی نظــام پایش 
شــاخص هــای ICT به عنــوان زیرمجموعــه ســازمان فناوری 
اطاعات منتشــر شــده، نشــان می دهد که ۶1.3۹ درصد خانوار 
ــواده، دارای  ــزار و 1۲4 خان ــون و ۸54 ه ــی 14 میلی ــی یعن ایران

ــر هســتند. ــه و کامپیوت رایان
آمــار ارائــه شــده تــا پایــان ســال ۹5 را مــورد بررســی قــرار داده 
ــزان دسترســی  ــان ســال ۹4، می و مشــخص شــده کــه در پای
ــن  ــت و ای ــوده اس ــد ب ــه 5۷.4 درص ــه رایان ــی ب ــوار ایران خان

مقــدار، رشــد ۷ درصــدی را نشــان مــی دهــد.
در همیــن حــال برمبنــای گــزارش مرکــز آمــار ایــران کــه بــه 
ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران، ارائــه شــده اســت، ۶۲.۲1 
درصد خانــوار ایرانی به اینترنت دسترســی دارند. به این معنی که 
اینترنــت در خانــه 15 میلیــون و 51 هــزار و 34۸ ایرانــی وجــود 
ــود و در  دارد. ایــن شــاخص در ســال ۹4 حــدود 55.5 درصــد ب

ایــن زمینــه رشــد 1۲ درصــدی حاصــل شــده اســت.
بــر اســاس تخمیــن اعام شــده از ســوی مرکــز آمــار ایــران در 
انتهای سال 13۹5، نسبت کاربران اینترنت در کشور نسبت به سال 
13۹4، 1۷.5 درصد رشــد داشــته اســت. به نحوی که هم اکنون 
ــد و  ــی کنن ــتفاده م ــت اس ــا از اینترن ــی ه ــد ایران 53.۲3 درص

شــمار کاربــران اینترنت بــاالی ۶ ســال در کشــور، 3۸ میلیون و 
۹۹۶ هزار و 4۸0 نفر اعام شده است. این رقم در سال ۹4 بالغ بر 

45.3 درصد گزارش شده بود.
براســاس بررســی صــورت گرفتــه از حیــث برخــورداری خانــوار 
ایرانــی از ابزارهــای فناوری اطاعــات، کاربر اینترنت بــه افرادی 
اطاق می شــود که حداقل در 3 ماه گذشــته از اینترنت اســتفاده 

کــرده باشــند.
پایــش شــاخص هــای فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات کشــور، 
برمبنای نشــانگرهای مورد تاکیــد اتحادیه بین المللــی مخابرات 
)ITU ( صورت گرفته اســت؛ به نحوی که دو نشــانگر »نسبت 
خانوارهــای دارای رایانــه« و »نســبت خانوارهــای دارای 
دسترســی به اینترنت« در محاســبه زیرشــاخص »دسترســی به 
ارتباطــات« و نشــانگر »نســبت افــرادی کــه از اینترنت اســتفاده 
مــی کننــد.« در محاســبه زیرشــاخص »اســتفاده از ابزارهــای 
ــه شــاخص جهانــی اندازه گیــری توســعه  ــوط ب ارتباطــی« مرب

ــده مــی شــود. ــاوری اطاعــات )IDI ( دی ارتباطــات و فن
ــه اینترنــت از طریــق  ــوار دارای دسترســی ب ضریــب نفــوذ خان
شــبکه هــای ثابــت و ســیار و ضریــب نفــوذ کاربــران اینترنــت، 
از جملــه ســنجه هــای بنیادیــن بــرای ارزیابــی میزان پیشــرفت 
کشــور به ســمت جامعــه اطاعاتی محســوب می شــود و هرچه 
ایــن ضرایب نفوذ بیشــتر باشــد، مهارتهــای فنــاوری اطاعات و 

ارتباطات و اســتفاده بیشــتر خواهد بود.
بنابرایــن رشــد ضریــب نفــوذ کاربــران اینترنــت در یــک ســال، 
نویدبخــش حرکــت مثبت کشــور بــه ســمت جامعــه اطاعاتی 
عنوان شده که با افزایش تعداد مشترکین پهن باند سیار در کشور 
و گســترش کاربردهــای متنــوع فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 

در جامعه تناسب دارد.

از ســوی دیگــر انــدازه گیــری در دســترس بــودن رایانــه 
ــی-  ــکاف اجتماع ــرای درک ش ــی ب ــزار مهم ــا، اب در خانواره
اقتصــادی اســت. داشــتن رایانــه در خانــه بــه معنــی افزایــش 
ــای  ــعه مهارته ــباتی و توس ــف محاس ــام وظای ــی و انج آگاه
فنــاوری اطاعات و ارتباطــات در اعضای خانوار تلقی می شــود. 
عاوه بــر این، رایانــه امکان اتصال بــه اینترنت و بهــره مندی از 

ــی آورد. ــود م ــه وج ــرفته را ب ــای پیش کاربرده
ایــن ســه نشــانگر بــه همــراه 1۸ نشــانگر دیگــر در طــرح های 
»آمارگیــری برخــورداری خانوارهــا و اســتفاده افــراد از فنــاوری 
اطاعــات و ارتباطــات« توســط مرکــز آمار ایــران انــدازه گیری 

مــی شــوند.
ســازمان فنــاوری اطاعــات ایران به عنــوان مجری نظــام پایش 
شــاخص های فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات کشــور و نماینده 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، بــر این طرح هــا نظارت 

ــد. ــی آن را تأمیــن می کن ــع مال دارد و مناب
مرکــز آمــار ایــران در ســالهای ۸۷، ۸۹، ۹۲ و ۹4 طــرح 
آمارگیــری برخــورداری خانوارهــا و افــراد از فنــاوری اطاعــات 
و ارتباطــات را انجام داد و نتایج آن را منتشــر کــرد. هم اکنون نیز 
ایــن مرکــز و ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران در حــال برنامه 

ریزی برای انجام این طرح در ســال 13۹۶ هســتند.

 ۵۳درصد ایرانیها از اینترنت استفاده می کنند

دبیــر شــورای راهبــری طــرح جویشــگر بومــی از برنامــه ریــزی 
ــر وب  ــازی مرورگ ــی س ــاد و بوم ــرای ایج ــتگذاری ب و سیاس
ــس،  ــد فایرفاک ــی مانن ــن الملل ــای بی ــی در رده مرورگره ایران

ــر داد.  ــروم خب ــت اکســپلورر و ک اینترن
ــاه و  ــت پنج ــزاری نشس ــه برگ ــاره ب ــا اش ــاری ، ب ــا ی علیرض
ســوم شــورای راهبــری جویشــگر بومــی در مرکــز تحقیقــات 
مخابــرات ایــران، اظهــار داشــت: پــروژه »مرورگــر بومــی وب« 
ــه  ــت ک ــی اس ــگر بوم ــرح جویش ــای ط ــروژه ه ــی از زیرپ یک
ــریح و  ــای آن تش ــروژه و خروجی ه ــج پ ــه، نتای ــن جلس در ای

ــد. بررســی ش
ــده  ــد ســرویس دهن ــی مانن ــان اینکــه مرورگــر ایران ــا بی وی ب
هایــی شــبیه فایرفاکــس، اینترنــت اکســپلورر، کــروم و امثــال 
اینهــا خواهــد بــود امــا قــرار اســت بــه صــورت بومــی باشــد، 
تاکیــد کــرد: تمامــی موتورهــای جســتجو در اکوسیســتم 
خــود یــک مرورگــر هــم دارنــد و برایــن اســاس مــا در پــروژه 
»جویشــگر بومــی«، پــروژه »مرورگــر بومــی« را نیــز دیــده ایم.
دبیـر شـورای راهبـری طـرح جویشـگر بومـی بـا اشـاره بـه 
پـروژه کاربـردی و  بـه یـک  بـرای دسـتیابی  سیاسـتگذاری 
بـازار عرضـه و تقاضـای آن،  چگونگـی توسـعه و تحریـک 
خاطرنشـان کـرد: پیـش از ایـن مرورگـر فایرفاکـس توسـط 
سـازمان فنـاوری اطاعات، فارسـی سـازی شـد امـا از آن هیچ 
اسـتفاده ای نشـده اسـت. به همین دلیل ما قصـد نداریم مجددا 

یـک پـروژه تعریـف کنیـم کـه کاربـرد نداشـته باشـد.
وی گفــت: از ایــن رو مهمتریــن موضــوع ایــن اســت کــه نــه 

تنهــا بایــد از نظــر فنــی و تکنیکالــی مرورگــر را بومــی کنیــم 
ــا توســعه  ــز کار شــود ت ــازار آن نی ــرای توســعه ب ــد ب بلکــه بای

ــد. ــتفاده کنن ــران از آن اس ــزار و کارب ــرم اف ــدگان ن دهن
ــی  ــر بوم ــروژه مرورگ ــون پ ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی ــاری ب ی
تعریــف شــده و انجمــن مرورگــر بومــی با حضــور دانشــگاهیان 
و شــرکتهای فعــال در ایــن بخش، شــکل گرفتــه اســت، افزود: 
در ایــن پروژه شــرکتهای مرتبــط، دانشــگاهیان و تولیدکنندگان 
موتــور جســتجو، بــه کار گرفتــه شــده انــد تــا بــا همفکــری و 
حمایــت وزارت ارتباطــات، یــک پــروژه کاربــردی رقــم بخــورد.

رئیــس پژوهشــکده فنــاوری اطاعــات مرکــز تحقیقــات 
ــه  ــی ک ــروژه تیم ــن پ ــرد: در ای ــد ک ــران تاکی ــرات ای مخاب
فایرفاکــس را بومــی کــرده بــود نیــز حضــور دارد و قــرار اســت 
ــروژه  ــب پ ــروژه »فایرفاکــس بومــی« را در قال ــه همــان پ ادام
ــه  ــون در مرحل ــم اکن ــم و ه ــو ببری ــی وب« جل ــر بوم »مرورگ

ــتیم. ــتگذاری هس سیاس

وی در مــورد نحــوه بومــی ســازی ایــن ســرویس نیــز گفــت: 
قصدمــان دوبــاره نویســی نــرم افــزار نیســت، چــرا کــه دوبــاره 
نویســی هــم هزینــه بــر و هــم زمــان بــر اســت؛ از طــرف دیگر 
هــم قصــد نداریــم فقــط نــرم افــزار را فارســی ســازی کنیــم. 
ــتیم  ــروژه ای هس ــتگذاری پ ــال سیاس ــل درح ــن دلی ــه همی ب
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــکار باش ــن دو راه ــی از ای ــه تلفیق ک
ممکــن اســت یــک بخشــی از نــرم افــزار را فارســی ســازی و 
یــک بخشــی را دوبــاره نویســی کنیــم و یــا اینکــه بخواهیــم از 

فایرفاکــس بومــی اســتفاده کنیــم.
بــه گفتــه یــاری، در شــرایط فعلــی تنهــا تصمیــم برایــن اســت 
کــه در اکوسیســتم جویشــگر بومــی یــک مرورگــر بومــی نیــز 
داشــته باشــیم؛ امــا اینکــه نحــوه تولیــد و جــذب بــازار عرضــه 
ــی  ــدی نهای ــه جمــع بن ــود ب ــد ب ــه خواه و تقاضــای آن چگون

نرســیده اســت.
ــه  ــی در پاســخ ب ــری طــرح جویشــگر بوم ــر شــورای راهب دبی
اینکــه »مرورگــر بومی« شــبیه کــدام یــک از مرورگرهــای بین 
المللــی ماننــد فایرفاکــس، اینترنــت اکســپلورر و کــروم خواهــد 
بــود، تاکیــد کــرد: هنــوز ایــن موضــوع مشــخص نیســت. چــرا 
ــازار دســت  ــی ب ــه زمان ــد ک ــی ده ــا نشــان م ــه بررســی ه ک
اکســپلورر )IE ( بــود و هــم اکنــون بــازار را کــروم بــه عنــوان 
ــل  ــن دلی ــه همی ــه اســت. ب ــار گرفت ــوگل، در اختی ــر گ مرورگ
نمــی توانیــم یکــی از اینهــا را بومــی کنیــم و از همــان اســتفاده 
کنیــم . بهتــر اســت کــه تلفیقــی از نمونــه هــای موفق باشــد و 

بــرای آن بایــد راه حــل اساســی تعریــف شــود.

»مرورگر وب بومی« تولید می شود/ »فایرفاکس ایرانی« ناموفق بود
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

درحالیکــه اپراتورهــای اینترنتــی از اول فروردیــن مــاه، قیمــت 
ــت  ــت اینترن ــف قیم ــی را نص ــایتهای داخل ــه س ــی ب دسترس
ــرای  ــف، ب ــن تخفی ــا ای ــد، ام ــی کنن ــبه م ــل محاس ــن المل بی

ــت.  ــوس نیس ــران ملم کارب
کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات در 3 مصوبــه خــود طــی 
یکســال گذشــته بــا هــدف توســعه تولیــد محتــوای داخلــی در 
شــبکه ملــی اطاعــات، قیمــت اســتفاده از ســایتهای داخلــی 
ــه  ــه در 3 مصوب ــوی ک ــه نح ــرد. ب ــن ک ــبه و تعیی را محاس
ــن  ــه ۲41 و بهم ــاه ۹5 مصوب ــماره ۲3۷، آذرم ــرداد ۹5 ش خ
ــات  ــده خدم ــه دهن ــای ارائ ــه ۲51، اپراتوره ــاه ۹5 مصوب م
اینترنــت ملــزم بــه تفکیــک ترافیــک اینترنــت از شــبکه ملــی 
ــران  ــرای کارب ــفاف ب ــورت ش ــه ص ــال آن ب ــات و اعم اطاع

ــد. شــده ان
بررسـی ها نشـان مـی دهد کـه تعیین نـرخ اسـتفاده از اینترنت 

در شـبکه ملـی اطاعات، بـرای کاربران ملموس نیسـت.

تکلیــف اپراتورهــای ارتباطــی بــرای تفکیــک 
ترافیــک اینترنــت از اینترانــت 

بــه  ارتباطــات  در مصوبــه کمیســیون تنظیــم مقــررات 
ــم از  ــی اع ــات دسترس ــده خدم ــه دهن ــای ارائ ــه اپراتوره کلی
ــاه  ــا 30 دی م ــراه ت ــا هم ــت و ی ــوزه ثاب ــه ح ــدگان پروان دارن
ســال ۹5 مهلــت داده شــده بــود تــا امــکان تفکیــک ترافیــک 
ــران  ــه کارب ــرای هم ــوی ب ــه نح ــل را ب ــن المل ــل از بی داخ
ــاوت  ــه و ســرعت متف ــال تعرف ــکان اعم ــه ام ــد ک ایجــاد کنن

ــود. ــم ش فراه
براسـاس ایـن مصوبـه، تعرفـه ترجیحـی ترافیـک ارتباطـات 
داخلـی نسـبت بـه ارتباطـات بیـن الملـل، بایـد در حجـم های 

خریـداری شـده از سـوی کاربـر، بـه صراحـت اعمـال شـود.
ــا  ــایت ب ــر س ــه ه ــی ب ــل، دسترس ــک داخ ــور از ترافی منظ
ــازمان  ــر س ــن ام ــق ای ــرای تحق ــت. ب ــی اس ــی داخل میزبان
ــا  ــران ب ــرات ای ــرکت مخاب ــران و ش ــات ای ــاوری اطاع فن
همــکاری شــرکت ارتباطــات زیرســاخت موظــف شــدند 
ــورت  ــه ص ــل ب ــک داخ ــه ترافی ــد ک ــم کنن ــرایطی را فراه ش
ــرار  ــا ق ــترس اپراتوره ــل، در دس ــن المل ــک بی ــزا از ترافی مج

ــرد. گی
همچنیــن کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات ســقف 
تعرفــه داده داخلــی را بــه میــزان پنجــاه درصــد ســقف مصــوب 
تعرفــه داده بیــن الملــل بــرای ســایتهای واجــد شــرایط تعییــن 
کــرد تــا ایــن تفــاوت در حجمهــای اینترنــت خریــداری شــده 
از ســوی کاربــر نهایــی و همچنیــن بســته هــای تعریــف شــده 
ــه  ــت ب ــات اینترن ــده خدم ــه دهن ــای ارائ ــوی اپراتوره از س

ــت شــود. ــه صــورت تفکیــک شــده رعای صراحــت و ب
ایــن مصوبــات، سررســید مهلــت مدنظــر  بــا  مطابــق 
رگوالتــوری بــرای اجــرا اول فروردیــن ۹۶درنظــر گرفتــه شــد 
ــران  ــیاری از کارب ــمت بس ــون از س ــم اکن ــه ه ــه ک ــا آنچ ام
ــرای  شــنیده مــی شــود ایــن اســت کــه ایــن تغییــر قیمــت ب
ــی در  ــه تفاوت ــد ک ــیاری معتقدن ــت و بس ــوس نیس ــا ملم آنه
ــن  ــرای ای ــد از اج ــل و بع ــایتها، قب ــه س ــی ب ــه دسترس هزین
ــن  ــت از ای ــران اینترن ــد. کارب ــی کنن ــاس نم ــه را احس مصوب

ــد. ــی ان ــام ناراض ابه

چگونگــی تشــخیص و شــفاف ســازی نحــوه 
تفکیــک اینترنــت از اینترانــت

ــررات  ــال مق ــاون نظــارت و اعم ــاح جوشــقانی مع حســین ف
ــی  ــی، چگونگ ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی س
تشــخیص و نحــوه شــفاف ســازی تعرفــه تفکیــک دسترســی 
ــات را از  ــی اطاع ــبکه مل ــق ش ــی از طری ــایتهای داخل ــه س ب

ــرد. ــل، تشــریح ک ــن المل ــت بی شــبکه اینترن
وی در پاســخ بــه اینکــه کاربــر چطــور بایــد متوجــه شــود کــه 
از ترافیــک داخلــی و یــا خارجــی اســتفاده مــی کنــد و چگونــه 
ایــن میــزان مصــرف،  محاســبه مــی شــود، گفــت: روش فنــی 
ــه  ــت و ب ــف اس ــی مختل ــی از خارج ــک داخل ــبه ترافی محاس
طــور قطــع روشــهای فنــی بــرای مشــترک ملمــوس نیســت. 
ــهای  ــه روش ــا ب ــه، اپراتوره ــت اینک ــلم اس ــه مس ــا آنچ ام
ــه  ــن مصوب ــر در ای ــف مدنظ ــال تکالی ــال اعم ــف در ح مختل

ــتند. هس
ــوری یکــی از ایــن روشــها را محاســبه نصــف  معــاون رگوالت
ــایتهای  ــه س ــبت ب ــی نس ــایتهای داخل ــود س ــت از دانل قیم
خارجــی عنــوان کــرد و ادامــه داد: بــرای مثــال اگــر کاربــری 
ــد در  ــرده باش ــرف ک ــت، مص ــم اینترن ــت حج ــک گیگابای ی
صورتیکــه ایــن مصــرف از ســایت داخلــی باشــد، 500 مگابایت 
محاســبه مــی شــود. بــه ایــن ترتیــب، ایــن مصوبــه بــه کاربــر 
اجــازه مــی دهــد میــزان بیشــتری از ســایتهای داخلــی، البتــه 

ــد. ــه، اســتفاده کن ــزان هزین ــا همــان می ب
ــن  ــرا ای ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــقانی در پاس ــاح جوش ف
تفــاوت قیمــت بــرای کاربــر محســوس نیســت، تاکیــد کــرد: 
ــه  ــن اســت ک ــای ارتباطــی ای ــون سیاســت اپراتوره ــم اکن ه
لیســت ســایتهای پربازدیــد را در پرتــال خــود قــرار داده انــد و 
اعــام کــرده انــد کــه اگــر کاربــران وارد ایــن ســایتها شــوند 
تعرفــه اتصــال را 50 درصــد اعمــال مــی کننــد. سیاســت مــا 
ــه را روی  ــم، تعرف ــه اپراتورهــا بگویی ــوده اســت کــه ب ــن نب ای
کــدام ســایت اعمــال و روی کدامیــک از ســایتها اعمــال 

ــد. نکنن
ــا  ــدود 100 ت ــا ح ــا فع ــه اپراتوره ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــوری  ــه رگوالت ــاب و ب ــی را انتخ ــد داخل ــایت پربازدی ۲00 س
ــی  ــال تمام ــرد: در پرت ــد، خاطرنشــان ک ــرده ان ــام ک ــز اع نی
ــی  ــایتهای داخل ــن س ــه ای ــر ب ــه اگ ــت ک ــده اس ــا آم اپراتوره
ــود. ــد ب ــت خواه ــف قیم ــال نص ــه اتص ــوید، تعرف ــل ش وص

هر سایت فارسی شامل این مصوبه نمی شود 
ــی،  ــرایط فعل ــه در ش ــد براینک ــا تاکی ــوری ب ــاون رگوالت مع
ــر ســایت فارســی، شــامل  ــد ه اینکــه مشــترک احســاس کن
ایــن مصوبــه شــده اســت نــه درســت نیســت، ادامــه داد: فعــا 
ــا  ــاس پربازدیده ــایت را براس ــا ۲00 س ــن 100 ت ــا بی اپراتوره
انتخــاب کــرده انــد و ممکــن اســت ســایت مــورد نظــر کاربــر 
ــا نباشــد. امــا معاونــت صــدور بررســی هــای  در آن باشــد و ی
فنــی رگوالتــوری، بــه زودی دســتورالعملی را تهیــه مــی 
ــرای  ــرایط« ب ــد ش ــی واج ــک داخل ــای »ترافی ــه معن ــد ک کن

ــود. ــخص ش ــا مش اپراتوره
ــامل  ــی را ش ــاد مختلف ــه ابع ــن مصوب ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
مــی شــود، گفــت: بــرای مثــال ممکــن اســت کاربــر وارد یــک 
ــه یــک  ســایت داخلــی شــود امــا ایــن ســایت یــک لینــک ب
ــا  ــر وارد آن شــود. ب ــی داشــته باشــد و کارب ــن الملل ســایت بی
ــه از ســایت  ــد ک ــی کن ــر فکــر م ــود درحالیکــه کارب ــن وج ای
ــل  ــن المل ــت بی ــه اینترن ــا هزین ــد ام ــی اســتفاده مــی کن داخل

ــی شــود. ــرای وی محاســبه م ب

ــا اشــاره بــه اینکــه ایــن موضوعــات فنــی  فــاح جوشــقانی ب
ــی  ــه داد: تمام ــود، ادام ــک ش ــا تفکی ــی و کام ــد بررس بای
ــل  ــن دلی ــه همی ــر دارد و ب ــق ت ــی دقی ــه بررس ــاز ب ــا نی اینه
فعــا بــه صــورت اعــام ســایتهای پربازدیــد ایرانــی از ســوی 

ــت. ــدن اس ــال ش ــال اعم ــه در ح ــن مصوب ــا، ای اپراتوره

دســتورالعمل تفکیــک یکپارچــه ســایتهای داخلــی 
از خارجــی تــا یــک مــاه دیگــر 

وی بــا تاکیــد براینکــه بســیاری از مشــترکان بــه ویــژه 
کاربــران ســایتهای ویدئویــی ایــن تغییــر را بــه صــورت 
ملمــوس احســاس کــرده و از آن راضــی هســتند، یــادآور شــد: 
ابعــاد فنــی ایــن مصوبــه بایــد بــه صــورت کامــل مشــخص و 
دســتورالعملی یکپارچــه بــه اپراتورهــای ارتباطــی اعــام شــود. 
ــود و  ــی ش ــی م ــده نهای ــاه آین ــک م ــا ی ــتورالعمل ت ــن دس ای
ــر مبنــای ایــن دســتورالعمل، تعرفــه شــبکه ملــی  اپراتورهــا ب

ــد. ــی کنن ــبه م ــات را محاس اطاع
معــاون نظــارت و اعمــال مقــررات ســازمان تنظیــم مقــررات و 
ارتباطــات رادیویــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا روشــی 
ــی  ــبکه مل ــران از ش ــتفاده کارب ــزان اس ــتعام می ــرای اس ب
ــه  ــرد: ن ــه ک ــود دارد اضاف ــی وج ــک داخل ــات و ترافی اطاع
ایــن امــکان وجــود نــدارد و ایــن موضــوع هنــوز بــه اپراتورهــا 
اعــام نشــده اســت کــه راهــی بــرای اســتعام میــزان 

ــد. ــر بگیرن ــر در نظ ــتفاده کارب اس

اینترنتــی  ســایتهای  هــای   IP آدرس  تغییــر 
دغدغــه  مهمتریــن 

فــاح جوشــقانی یکــی از مشــکاتی کــه ســبب شــده تفکیک 
ســایتهای اینترنتــی به راحتی صــورت نگیرد را تغییــر دائمی آی 
پی آدرســهای ســایتهای ایرانی عنوان کرد و گفــت: اپراتورهای 
ــک  ــه ی ــتند ک ــه رو هس ــی روب ــن مشــکل فن ــا ای ارتباطــی ب
ــا یــک آی پــی آدرس، مرتــب در حــال تغییــر اســت  ســایت ب
ــاس آدرس آی  ــتم، براس ــا در سیس ــه اپراتوره ــی ک و از آنجای
ــی  ــکاالت فن ــهای IP اش ــر آدرس ــد،  تغیی ــی کنن ــی کار م پ
بســیاری به همراه دارد. چرا که برای مثــال این هفته این آدرس 
IP متعلــق بــه یــک ســایت پربازدیــد ایرانی اســت و هفتــه بعد 
ایــن آدری IP دیگــر داخلــی نیســت. بــه همیــن دلیــل ایــن 

اشــکاالت فنی، ابعــاد اجرای کار را با مشــکل مواجــه می کند.
ــا  ــوری ب ــه در رگوالت ــر 40 جلس ــغ ب ــه بال ــان اینک ــا بی وی ب
حضور همه اپراتورها در مورد تفکیک ترافیک اینترنت از شــبکه 
ملــی، برگزار کردیم امــا هنوز به یک راهکار نهایی نرســیده ایم، 
تصریــح کــرد: درصورتی کــه رگوالتــوری بخواهد یک لیســت 
واحد و مشترک از ســایتهای پربازدید را به تمامی اپراتورها برای 
اعمــال تعرفــه  ارائــه دهد، در صــورت تغییــر مدام IP آدرســها، 

بــا مشــکل مواجــه خواهیم شــد.
معــاون رگوالتــوری تصریــح کــرد: بــا ایــن حــال ایــن تعرفــه 
فعــا بــرای ســایتهایی کــه اعــام شــده، اعمال شــده اســت و 
بــه زودی نیــز دســتورالعمل شناســایی ترافیــک واجــد شــرایط 
ــا اپراتورهــا بــه صــورت شــفافتر، ایــن  را اعــام مــی کنیــم ت

مصوبــه را اجرایــی کننــد.
ــوی  ــی از س ــا نظارت ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
رگوالتــوری بــر عملکــرد اپراتورهــا صــورت مــی گیــرد تاکیــد 
ــتم  ــق سیس ــه و از طری ــورت روزان ــه ص ــا ب ــارت م ــرد: نظ ک
ــون تخلفــی در  صــورت حســابگیری انجــام مــی شــود و تاکن

ــده نشــده اســت. ــه دی ــن زمین ای

نحوه تفکیک قیمت اینترنت از اینترانت شفاف 
نیست/ کاربران ناراضی اند
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معــاون وزیــر ارتباطــات از افزایــش 4 برابــری گــردش اطاعــات در داخل کشــور خبــر داد و گفت: 
بــا راه انــدازی شــبکه ملــی اطاعــات، میــزان گــردش اطاعــات و تولیــد محتــوای داخلــی از 10 

درصــد بــه 40 درصــد افزایــش یافــت. 
بـرات قنبری با اشـاره به اقدامـات صورت گرفتـه درتحقق اهداف اقتصـاد مقاومتـی و برنامه ریزی 

بـرای انجـام تکالیف مدنظر برنامه ششـم توسـعه در بخـش ارتباطـات و فناوری اطاعات کشـور، 
اظهار داشـت: ۷ پـروژه اقتصاد مقاومتـی در حوزه فنـاوری اطاعات و ارتباطـات با منابع تخصیص 

داده شـده و هزینـه ای بالغ بـر 1۲۶ هزار میلیارد ریال اجرایی شـده اسـت.
ــر کــردن  ــا بیــان اینکــه در راســتای حمایــت از تولیــد محتــوای داخلــی، پــروژه ۲ براب وی ب
ــد،  ــام ش ــال ۹5 انج ــی در س ــاد مقاومت ــرح اقتص ــب ط ــی در قال ــوای بوم محت
ــات  ــردش اطاع ــزان گ ــات، می ــی اطاع ــبکه مل ــدازی ش ــا راه ان ــه داد: ب ادام
ــه  ــش یافت ــد افزای ــه 40 درص ــد ب ــور از 10 درص ــل کش ــوا در داخ ــد محت و تولی
ــبکه  ــی و ش ــتجوی بوم ــاد موتورجس ــا ایج ــم ب ــی کنی ــی م ــش بین ــت و پی اس
ــات در داخــل کشــور،  ــردش اطاع ــکان گ ــد ام ــا ح ــی، ت ــی بوم ــای اجتماع ه

ــد. ــش یاب افزای
ــا اشــاره بــه اهــداف کان برنامــه ششــم  معــاون برنامــه ریــزی وزیــر ارتباطــات ب
توســعه بــرای افزایــش ظرفیت پهنــای بانــد، محتوای بومــی، افزایــش ارائــه خدمات 
الکترونیکــی، ارتقــا دانــش داخلــی، افزایــش پوشــش شــبکه هــای ارتباطــی بــرای 
همــه روســتاها، مناطــق مــرزی و کمتــر توســعه یافتــه گفــت: طبــق وظایــف ارائــه 
شــده بــه وزارت ارتباطــات، افزایــش ترانزیــت پهنــای بانــد بیــن الملــل و رســیدن به 

ظرفیــت 30 ترابیــت برثانیــه بایــد محقــق شــود.
قنبــری تاکیــد کــرد: طبــق برنامــه ششــم توســعه، وزارت ارتباطــات مکلــف بــه ارائه 
4 ســرویس الکترونیکــی در ۸0 درصــد روســتاهای دارای ۲0 خانوار، توســعه و تکمیل 
شــبکه ملــی اطاعــات بــه صــورت امــن، پایــدار و مطمئــن، کاهــش 1۲.5 درصدی 
مراجعــات مــردم بــه ســازمانها و 10 برابــر کــردن تولیــد محتــوا در فضــای مجــازی 

تــا ســال 1404 شــده اســت.

گردش اطالعات در داخل کشور به 40 درصد رسید

مجــری حمایــت از شــرکتهای نوپــا در شــرکت مخابــرات ایران 
از راه انــدازی شــتابدهنده ملــی بــرای حمایــت از اســتارتاپهای 
بخــش فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات کشــور خبــر داد و نحوه 

پذیــرش ایــن شــرکتهای نــوآور را تشــریح کــرد. 
ــا بیــان اینکــه شــرکت مخابــرات ایــران در  احمــد علمایــی ، ب
ــه  ــی، ب ــد مل راســتای رســالت خــود در جهــت حمایــت از تولی
دنبــال ایجــاد بســتری بــرای حمایــت از شــرکتهای نوپــا اســت 
ــه  ــطح کلی ــی در س ــتابدهنده مل ــه زودی ش ــت: ب ــار داش اظه
ــدف از آن،  ــه ه ــد ک ــد ش ــدازی خواه ــور راه ان ــتانهای کش اس
حمایــت از کســب وکارهــای نوپــا و ســرمایه گــذاری خطرپذیــر 
بــرای ایــده هایــی اســت کــه توانایــی رســیدن بــه محصــول 

ــد. را ندارن
ــو در 3 بخــش ســخت  وی ادامــه داد: حمایــت از ایــده هــای ن
افــزار، نــرم افــزار و محتــوا صــورت مــی گیــرد و تمرکــز بیشــتر 
ــزات  ــو و تجهی ــای ن ــرویس ه ــرداری از س ــره ب ــرای به ــا ب م
ــیاء  ــت اش ــه اینترن ــد از جمل ــای جدی ــاوری ه ــه فن ــوط ب مرب

ــت. اس
ــتابدهنده در  ــز ش ــف مراک ــه ضع ــه نقط ــاره ب ــا اش ــی ب علمای
کشــور بــه دلیــل عــدم اتصــال بــه بــازار مصــرف، خاطرنشــان 
کــرد: در برنامــه ایجــاد شــتابدهنده ملــی، ایجــاد شــبکه ای از 
همــکاران تجــاری بــرای اتصال بــه بازار مصــرف در دســتور کار 
اســت چــرا کــه شــبکه مخابراتــی کشــور بــه بــازار و مشــتریان 
ــه  ــرای ارائ ــی ب ــه قوت ــد نقط ــی توان ــن م ــت و ای ــل اس متص
محصــول شــرکتهای نوپــا و اســتارتاپ در بــازار باشــد و ایــده ها 

بــه راحتــی قابــل تجــاری ســازی خواهنــد بــود.
ــا بیــان  مدیــرکل تنظیــم مقــررات شــرکت مخابــرات ایــران ب
اینکــه ایــن پــروژه تــا مردادمــاه اجرایی مــی شــود و اســتارتاپها 
ــد  ــد داشــت، تاکی ــن شــتابدهنده را خواهن ــکان جــذب در ای ام
ــرکتهایی  ــا ش ــرارداد ب ــاد ق ــال انعق ــون در ح ــم اکن ــرد: ه ک
ــد. از  ــر دارن ــذاری خطرپذی ــرمایه گ ــه س ــاز ب ــه نی ــتیم ک هس
ــازار  ــه ب ــرای ورود ب ــه شــده را ب ســوی دیگــر طــرح هــای ارائ

ــم. ــی مــی کنی ارزیاب
وی در خصــوص نحــوه جــذب ایــده هــای نــو، گفــت: 

محدودیتــی بــرای ایــده هــا قائــل نیســتیم و هــر شــرکت نوپــا 
و اســتارتاپی مــی توانــد از امکانــات ســخت افــزاری و فضایــی 
کــه مخابــرات در اختیــارش قــرار مــی دهــد اســتفاده کنــد. در 
ــات  ــر امکان ــغ 50 میلیــون تومــان، عــاوه ب همیــن حــال مبل

ــرد. ــق مــی گی ــه اســتارتاپها تعل ــه شــده، ب درنظرگرفت
ــی و  ــتابدهنده در ســطح مل ــک ش ــدف از ایجــاد ی ــی ه علمای
ــدی حــوزه  ــه صــورت یکپارچــه را اتصــال محصــوالت تولی ب
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــازار عن ــه ب ــازی ب ــای مج ــوای فض محت
یــک شــرکت نوپا و نــوآور بــه تجــاری ســازی ایــده نیــاز دارد و 

ــد از ایــن طــرح هــا حمایــت کنــد. ــرات مــی توان مخاب

مجــری حمایــت از شــرکتهای نوپــا در شــرکت مخابــرات ایران 
ــعب آن در  ــز و ش ــی در مرک ــتابدهنده مل ــرد: ش ــان ک خاطرنش
کلیــه اســتانهای کشــور بــه صــورت متمرکــز اداره و مدیریــت 
ــوص  ــی در خص ــب و کارهای ــا و کس ــده ه ــوند و از ای ــی ش م
ــای  ــش ه ــات در بخ ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــات فن خدم
پزشــکی، شهرهوشــمند، وســائل نقلیــه و انــرژی حمایــت مــی 

ــد. کن
ــت:  ــران گف ــرات ای ــرکت مخاب ــررات ش ــم مق ــرکل تنظی مدی
ــتابدهی،  ــش ش ــه پی ــد مرحل ــا در چن ــرکتهای نوپ ــذب ش ج
ــرد. ــی گی ــر صــورت م ــذاری خطرپذی شــتابدهی و ســرمایه گ

شتابدهنده ملی استارتاپها راه اندازی می شود

http://mehrnews.com


صفحه 12 | شماره 12 | خرداد 96 MEHR NEWSAGENCY

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

معــاون ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات، نتایــج نظــارت بــر 
عملکــرد اپراتورهــای ارتباطــی در اجــرای مصوبــه کاهــش 50 
درصــدی نــرخ دسترســی بــه اینترنــت داخلــی بر بســتر شــبکه 

ملــی اطاعــات را اعــام کــرد. 
ــای  ــرد اپراتوره ــورد عملک ــقانی ، در م ــاح جوش ــین ف حس
ــت  ــک اینترن ــک ترافی ــه تفکی ــرای مصوب ــرای اج ــی ب ارتباط
ــررات  ــم مق ــیون تنظی ــت: کمیس ــل، گف ــن المل ــی از بی داخل
ارتباطــات، در مصوبــه ای از اپراتورهــای ارتباطــی خواســت کــه 
بــرای ترافیکهــای اینترنتــی کــه منشــا داخلــی دارنــد، تعرفــه 

ــد. ــال کنن ترجیحــی اعم
وی توضیــح داد: در ایــن مصوبــه دسترســی بــه ســایتهایی کــه 
ــف و  ــرایط« تعری ــد ش ــوان »واج ــه عن ــد ب ــی دارن ــا داخل منش
مقــرر شــد تعرفــه ترجیحــی دسترســی بــه ایــن ســایتها چــه در 
مصــرف آزاد و چــه از طریــق خریــد بســته هــای اینترنتــی، 50 

درصــد پاییــن تــر از تعرفــه اینترنــت بیــن الملــل باشــد.
معاون نظــارت و اعمــال مقــررات رگوالتــوری با تاکیــد براینکه 
هــدف، سیاســت اســتفاده از ســایتهای داخلــی بر بســتر شــبکه 
ــل  ــه در اوای ــن مصوب ــزود: ای ــوده اســت، اف ــات ب ــی اطاع مل
اســنفندماه ۹5 مصــوب و پــس از آن بــه تمامــی اپراتورهــا اباغ 
شــد و براســاس آن یــک دســتورالعملی هــم ســازمان تنظیــم 
ــد  ــک واج ــرای بحــث ترافی ــی، ب ــات رادیوی ــررات و ارتباط مق

شــرایط، بــه اپراتــور اعــام کــرد.
وی بـا بیـان اینکـه تقریبـا از اواخـر اسـفندماه ۹5 شـرکتهای 

اینترنتـی شـروع بـه اجـرای مصوبـه کردنـد، خاطرنشـان کـرد: 
بررسـی هـا نشـان مـی دهـد کـه تقریبـا تمامـی شـرکتهای 
اینترنتـی و اپراتورهـای اینترنت ثابـت )FCP ( ایـن مصوبه را 
اجرایـی کرده و بـرای تعداد 100 تا ۲00 سـایت داخلـی پربازدید 
که خودشـان به مـا معرفی کردنـد، این تعرفـه را اعمـال کردند.

ــی  ــد داخل ــی ســایتهای پربازدی ــزود: معرف ــاح جوشــقانی اف ف
فعــا براســاس دســتورالعملی کــه رگوالتــوری بــه اپراتورهــای 
اینترنتــی داده اســت صــورت گرفتــه اما بــه زودی دســتورالعمل 
جدیــدی از ســوی رگوالتــوری بــرای نحــوه تشــخیص واجــد 
شــرایط بــودن ســایتهای داخلــی بــه اپراتورهــا ابــاغ می شــود.

معــاون رگوالتــوری تصریــح کــرد: ایــن مصوبــه توســط اکثــر 
ــرات  شــرکتهای اینترنتــی اعمــال شــده و تنهــا شــرکت مخاب
ایــران و اپراتــور اینترنتــی هــای وب، آن را اجرایــی نکــرده انــد 

کــه مــا براســاس پروانــه بــه اینهــا تذکــر و اخطــار داده ایــم و 
عــدم اجــرای ایــن مصوبــه را پیگیــری مــی کنیــم.

وی در مــورد اعمــال ایــن مصوبــه توســط اپراتورهــای موبایــل 
ــل از خــارج و  ــک داخ ــک ترافی ــت: مصوبــه تفکی ــز گف نی
کاهــش 50 درصــدی تعرفــه اینترنــت داخلــی در حــوزه دیتــای 
ــا  ــل انجــام شــده اســت ام ــور رایت ــل، تنهــا توســط اپرات موبای
ــه صــورت  ــه را ب ــور ایرانســل و همــراه اول ایــن مصوب دو اپرات

ــد. ــی نکــرده ان کامــل اجرای
فــاح جوشــقانی اضافــه کــرد: ایرانســل و همــراه اول گفتــه اند 
کــه از نظــر فنــی مشــکل دارنــد و ایــن مصوبــه را تنهــا بــرای 
مصــرف آزاد ترافیــک داخلــی و خــارج از خریــد بســته اینترنتی، 
اجرایــی کــرده انــد. البتــه قــول داده انــد کــه بــا رفــع مســائل 
ــگ(  ــای سیســتم صورتحســابگیری )بیلین ــه ارتق ــی از جمل فن

ایــن مصوبــه را هرچــه ســریعتر اجرایــی کننــد.
ــز  ــل نی ــور موبای ــن دو اپرات ــه ای ــا ب ــال م ــه هرح ــت: ب وی گف
اخطــار داده ایــم چــرا کــه بالــغ بــر 40 روز اســت کــه از زمــان 
اجــرای مصوبــه گذشــته اســت امــا نتوانســته انــد آن را بــه طور 
کامــل اجرایــی کننــد. البتــه مشــکات فنی خــود را در جلســات 
ــه  ــدوارم ب ــد کــه امی ــوان کــرده ان ــی اطاعــات عن شــبکه مل

زودی ایــن اقــدام صــورت گیــرد.
ــرد: اپراتورهــای  ــد ک ــوری تاکی ــام مســئول در رگوالت ــن مق ای
ارائــه دهنده خدمات وایرلس بی ســیم ثابــت )TD-LTE ( نیز 

ــل اجرایی کرده اند. این مصوبه را به صورت کام

۲ اپراتور موبایل برای عدم اجرای تعرفه شبکه ملی اطالعات اخطار گرفتند

استعالم مالکیت سیم کارت  
با پیامک ممکن شد

ــامانه  ــق س ــد از طری ــل می توانن ــترکان موبای ــت: مش ــوری گف ــاون رگوالت مع
ــداد  ــک، از تع ــا پیام ــیار« ی ــات س ــترکین ارتباط ــوط مش ــداد خط ــتعام تع »اس

ــوند.  ــع ش ــت، مطل ــده اس ــت ش ــا ثب ــام آنه ــه ن ــه ب ــیم کارتهایی ک س
ــه ســاماندهی ســیم کارتهای تلفــن  ــا توجــه ب حســین فــاح جوشــقانی گفــت: ب
همــراه و بــه منظــور جلوگیــری از ســوء اســتفاده از اطاعــات هویتــی مشــترکان 
و کاهــش تخلفــات توســط افــراد ســودجو، مشــترکان تلفــن همــراه می تواننــد بــا 
www.mobilecount. مراجعــه به ســامانه اســتعام تعــداد خطــوط بــه آدرس
cra.ir از تعــداد ســیم کارت ثبــت شــده بــه نــام خــود در اپراتورهای مختلــف تلفن 

همــراه مطلــع شــوند.
ــه  ــه ب ــر مراجع ــاوه ب ــزود: ع ــوری اف ــررات رگوالت ــال مق ــارت و اعم ــاون نظ مع
ــماره  ــه سرش ــود ب ــی خ ــد مل ــال ک ــا ارس ــد ب ــترکان می توانن ــامانه مش ــن س ای
ــود  ــام خ ــه ن ــده ب ــت ش ــیم کارتهای ثب ــداد س ــا 3000150 از تع 3000504۹01 ی

ــوند. آگاه ش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دریافــت اســتعام از طریــق ســامانه و یــا پیامــک توســط 
مشــترک هــر 10 روز یکبــار امکان پذیــر اســت، تصریــح کــرد: درصــورت مغایــرت 
ــر  ــه دفات ــا کارت ملــی خــود ب ــد ب اطاعــات درج شــده در ســامانه، مشــترکان بای

اپراتورهــای تلفــن همــراه مراجعــه کننــد.

فاز نخست اتصال فیبر نوری به منازل 
به بهره برداری رسید

فــاز نخســت شــبکه دسترســی بــه فیبــر نــوری در منــازل ، بــا حضــور اســحاق جهانگیــری معــاون اول 
ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب ــور ب رئیس جمه

ــل  ــه دلی ــی ب ــیم مس ــر س ــی، دیگ ــرویس های ارتباط ــد س ــه رش ــریع و رو ب ــول س ــه تح ــه ب ــا توج ب
ــر  ــم در براب ــت ک ــز مقاوم ــداری و نی ــرا و نگه ــاال در اج ــه ب ــه، هزین ــه فاصل ــی از جمل محدودیت های
پوســیدگی، گزینــه مناســبی بــرای انتقــال اطاعــات بــه شــمار نمی آیــد. بــر ایــن اســاس رویکــرد جدیدی 
از ســوی شــرکت های مخابراتــی در دنیــا بــرای اســتفاده از فیبــر نــوری در ارائــه خدمــات شــبکه دسترســی 

ــه اینترنــت در نظــر گرفتــه شــده اســت. ب
فنــاوری فیبــر نــوری بــا پهنــای بانــد بــاال و متقــارن کــه ســرعت یکســان آپلــود و دانلــود اطاعــات 
ــرای رفــع نیازهــای ارتباطــی دهه هــای  ــه ب ــد بهتریــن گزین ــر فراهــم می کنــد، می توان ــرای کارب را ب

آینــده باشــد.
ــال  ــی انتق ــد و توانای ــن می کن ــات را ممک ــادل اطاع ــرعت تب ــدود س ــورت نامح ــه ص ــاوری ب ــن فن ای
اطاعــات در فاصلــه ۶0 کیلومتــر و حتــی بیشــتر را بــدون افــت کیفیــت دارد.بــر ایــن اســاس نیــز شــرکت 

ــرداری کــرد. ــازل را بهره ب ــه من ــوری ب ــر ن ــه نخســت اتصــال فیب ــران مرحل ــرات ای مخاب
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهــور و محمــود واعظــی وزیــر 
ارتباطــات و فناوری اطاعات در مرکز مخابرات شــهید فرد اســدی تهران برگزار شــد، شــبکه دسترســی فیبر 
نــوری )FTTH( بــا نــام تجــاری تانومــا در شــهرهای تهــران، مشــهد، اصفهــان، تبریــز، شــیراز، اهــواز، 

کرمانشــاه و کــرج آغــاز بــه کار کــرد.
ــداد  ــد و تع ــره  می برن ــاوری FTTH به ــان از فن ــه در سراســر جه ــون خان ــون بیــش از 130 میلی هم اکن

مشــترکان ایــن ســرویس تــا پایــان ســال ۲01۶ در دنیــا بــه ۸۸4 میلیــون نفــر رســیده اســت.
ــا کیفیــت HD و FK، بانکــداری الکترونیــک، خریــد آنایــن،  ــده تلویزیونــی ب مشــاهده برنامه هــای زن
آمــوزش از راه دور و تلفــن تصویــری بــه همــراه اینترنــت فــوق ســرعت بــرای دانلــود فیلــم و نرم افــزار از 
جملــه ســرویس هایی اســت کــه طبــق اعــام، قــرار اســت بــر روی ایــن شــبکه بــه مــردم ارائــه شــود.
ــورت، در شــهر  ــزار پ ــران ۲45 ه ــاز نخســت در شــهر ته ــه شــده در ف ــه در نظــر گرفت ــر اســاس برنام ب
اصفهــان ۸5 هــزار پــورت، در مشــهد ۸0 هــزار پــورت، در شــیراز ۶1 هــزار پــورت، در خوزســتان ۶1 هــزار 
پــورت، در کــرج ۲۸ هــزار پــورت و در کرمانشــاه ۲0 هــزار پــورت فیبــر نوری آمــاده واگــذاری بــه متقاضیان 

اســت.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

تعرفه اتصال فیبرنوری به 
منازل تعیین شد

  
مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران نحــوه اســتفاده از ســرویس فیبرنوری 
منــازل را تشــریح کــرد و گفــت: تعرفــه اســتفاده از ایــن ســرویس مطابــق 

مصوبــه کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، تعییــن شــده اســت. 
ــبکه  ــات ش ــتفاده از خدم ــه اس ــه تعرف ــد براینک ــا تاکی ــرائیان ب ــول س رس
ــررات  ــم مق ــیون تنظی ــه کمیس ــا مصوب ــق ب ــوری، مطاب ــی فیبرن دسترس
ارتباطــات اســت، اظهــار داشــت: مطابــق بــا آنچــه کــه در مصوبــه 
کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات بــرای نــرخ دسترســی بــه اینترنــت 
ــه  ــی ب ــان دسترس ــرای متقاضی ــه ای ب ــای تعرف ــته ه ــت، بس ــده اس آم

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــز درنظ ــوری نی فیبرن
ــهرهای  ــرویس در ش ــن س ــه ای ــون در ارائ ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــش  ــرعت پوش ــه س ــا ب ــود دارد ام ــش وج ــت پوش ــده، محدودی ــام ش اع
شــبکه تکمیــل خواهــد شــد، خاطرنشــان کــرد: از زمــان درخواســت تقاضــا، 
در صورتیکــه مشــترک در محــدوده تحــت پوشــش ایــن ســرویس باشــد، 
ــه  ــرار و آن را ارائ ــرویس برق ــن س ــاعت، ای ــر 4۸ س ــدت حداکث ــرف م ظ

ــرد. ــم ک خواهی
ــاز نخســت  ــه درف ــد براینک ــا تاکی ــران ب ــرات ای ــل شــرکت مخاب مدیرعام
شــبکه دسترســی فیبرنــوری منــازل در شــهرهای تهــران، مشــهد، اصفهان، 
کــرج، تبریــز، شــیراز، اهــواز و کرمانشــاه، راه انــدازی شــده اســت، ادامــه داد: 
در ایــن مرحلــه ظرفیــت ســازی بــرای ۸ شــهر بــا اولویــت مجمتــع هــای 
مســکونی، واحدهای تجــاری، ســازمانهای دولتی، دانشــگاهها، بیمارســتانها 

و مــدارس صــورت گرفتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در محــدوده هــای مختلــف شــهری این ســرویس 
قابــل ارائــه خواهــد بــود، گفــت: اولویــت واگــذاری در تهــران بــرای مجتمع 
ــش از  ــترکی پی ــه مش ــی ک ــت و در صورت ــکونی اس ــاری و مس ــای تج ه
ایــن، مشــترک ســرویس ADSL مخابــرات بــوده باشــد، ارائــه ســرویس 
از طریــق برگــردان روی فیبرنــوری انجــام مــی شــود و در صورتیکــه بــرای 
نخســتین بــار متقاضــی بخواهــد از ســرویس مخابــرات اســتفاده کنــد، بایــد 

فیبرکشــی انجــام گیــرد.
ــوری براســاس بســته  ــبکه فیبرن ــت: ســرویس دسترســی ش ــرائیان گف س
هــای تعریــف شــده بــرای 50 گیگابایــت مصــرف بــا ســرعت 50مگابیــت، 
حــدود ۶0 هــزار تومــان بــه صــورت ماهانــه درنظــر گرفتــه اســت و بــرای 
ــدود 300  ــه ای ح ــت، تعرف ــرعت 50 مگابی ــرف و س ــت مص ۲00 گیگابای

هــزار تومــان پیــش بینــی شــده اســت.
ــت  ــا درخواس ــب ب ــی متناس ــای مختلف ــته ه ــه بس ــد براینک ــا تاکی وی ب
متقاضــی در ســطوح متفــاوت بــرای متقاضیــان فیبرنــوری منــازل تعریــف 
ــن  ــماره تلف ــردن ش ــا وارد ک ــرات ب ــال مخاب ــت: در پرت ــت، گف ــده اس ش
ــه مــودم و  مشــترک، شــرایط درخواســت ســرویس، نحــوه پوشــش، هزین
تعرفــه هــا اطــاع رســانی شــده اســت. متقاضیــان مــی تواننــد بــا مراجعــه 
ــود را انتخــاب  ــران، ســرویس مدنظــر خ ــرات ای ــال شــرکت مخاب ــه پرت ب

ــد. کنن

ــا پنــج  ــران گفــت: ت ــرات ای مدیرعامــل شــرکت مخاب
ســال آینــده فیبــر نــوری بجــای ســیم تلفــن جایگزین 

منــازل ایرانیــان مــی شــود. 
رسـول سـراییان پـروژه شـبکه فیبر نـوری منـازل را در 
راستای بسترسـازی تولید اشتغال و توسـعه پایدار عنوان 
کـرد و گفـت: دسترسـی بـه شـبکه فیبـر نـوری نقطه 

حیاتی توسـعه فنـاوری اطاعـات و ارتباطات اسـت.
وی بــا بیــان اینکــه بــر مبنــای گــزارش بانــک جهانــی 
ــت  ــاورزی و صنع ــهم کش ــا ۲014 س ــال 1۹۹5 ت از س
در تولیــد ناخالــص داخلــی دنیــا کاهــش یافتــه و ســهم 
ــزود: پیــش بینــی  خدمــات افزایــش داشــته اســت، اف
شــده اســت کــه خدمــات در تولیــد ناخالــص داخلــی تــا 

ــد. ســال ۲0۲0، 130 درصــد رشــد کن
ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــرات ای ــرکت مخاب ــل ش مدیرعام
اقدامــات صــورت گرفتــه در کشــور بــرای رشــد تولیــد 
داخلــی از فنــاوری اطاعــات و ارتباطات گفت: ســهم ما 
از بــازار دنیــا 4۲5 میلیاردتومــان اســت که تا رســیدن به 

یــک درصــد GDP دنیــا فاصلــه بســیار داریــم.
وی بــا بیــان اینکــه گفتــه مــی شــود تــا ســال ۲050، 
1۶1 تریلیــون دالر ثــروت از طریق فنــاوری اطاعات و 
ارتباطات در دنیا خلق می شود اضافه کرد: باید سهم ما از 

ایــن خلق ثــروت مشــخص شــود.
ــا اشــاره بــه گســترش شهرنشــینی گفــت:  ســراییان ب
ــر 51  ــغ ب ــا ســال ۲0۲0 بال ــود ت ــی ش ــی م پیــش بین
درصــد مــردم دنیــا شهرنشــین شــوند و در ایــن حالــت 
مدیریــت شــهری بــدون اســتفاده از فنــاوری اطاعــات 

ممکن نخواهد بود.
ــن در  ــول بنیادی ــرای تح ــه ب ــد براینک ــا تاکی وی ب
ــش  ــات و افزای ــازی خدم ــد هوشمندس ــور نیازمن کش
کــرد:  خاطرنشــان  هســتیم   GDP در  ســهم 
براســاس گــزارش ســال ۲01۶ ســهم فنــاوری 
اطاعــات ایــران در GDP کشــور ۲.۷ درصــد اعام 
شده اســت و رتبه ایران با توسعه شاخص های فناوری 

ــود. ــی ش ــرآورد م ــا ۸۹ ب ــات در دنی اطاع
مدیرعامـل شـرکت مخابرات ایـران ادامـه داد: در برنامه 
ششـم توسـعه باید رتبه ایران در توسـعه شـاخص های 
فناوری اطاعـات و ارتباطات 30 پله صعـود کند و برای 
این هدفگذاری نیازمند توسـعه شـبکه دسترسـی و ارائه 

خدمـات باکیفیـت و قیمت پایین هسـتیم.
ســراییان بــا اشــاره بــه برنامــه هــای شــرکت مخابرات 
ــدن  ــی ش ــمت دیجیتال ــه س ــت ب ــرای حرک ــران ب ای
گفــت: تــا پنــج ســال آینــده بجــای ســیم تلفــن، فیبــر 

نــوری را جایگزیــن منــازل ایرانــی هــا خواهیــم کــرد.
ــه  ــون کشــورهای منطق ــان اینکــه هــم اکن ــا بی وی ب
شــبکه دسترســی فیبــر نــوری منــازل را اجرایــی کــرده 
انــد، ادامــه داد: در رده بنــدی کشــورهای منطقــه اثــری 
ــارت  ــتان و ام ــت و عربس ــوزه نیس ــن ح ــران در ای از ای
در جایــگاه نخســت ایــن جــدول قــرار دارنــد و کشــور 
لبنــان آخریــن کشــوری اســت کــه ایــن فنــاوری رابــه 

مــردم ارائــه کــرده اســت.
صــورت  ســازی  ظرفیــت  بــا  گفــت:  ســراییان 
گرفتــه بــرای پــروژه فیبــر نــوری منــازل در فــاز 
نخســت هشــت شــهر کشــور شــامل ۶00 هــزار 
واحــد مســکونی، 3۷0 هــزار واحــد تجــاری، 100 واحــد 
ــتان و  ــدادی بیمارس ــز تع ــگاه و نی ــی، ۲100 دانش دولت

ــود. ــی ش ــز م ــرویس مجه ــن س ــه ای ــه ب مدرس
ــران وارد  ــروژه ای ــن پ ــرای ای ــا اج ــرد: ب ــه ک وی اضاف
»عصــر گیــگ« شــده اســت و پیــش بینــی مــی شــود 
ــک  ــت ی ــه اینترن ــتری ب ــاوری مش ــن فن ــق ای از طری

ــدا کنــد. ــر ثانیــه دسترســی پی ــگا بیــت ب گی
مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران بــا بیان اینکــه در 
ایــن پــروژه هــم اکنــون ۸500 ســایت موبایــل بــه فیبر 
ــد ســرویس LTE را  ــوری متصــل شــده و مــی توان ن
بــا ســرعت بــاال بــه کاربــران ارائــه کننــد، تاکیــد کــرد: 
150 هــزار کیلومتــر فیبــر نــوری به عنــوان زیرســاخت 
توســعه فناوری اطاعات هم اکنون وجــود دارد و ما یک 
میلیــون ظرفیت ســازی بــا یــک میلیــارد و ۲00 میلیون 
تومــان ســرمایه گــذاری در این بخــش انجــام داده ایم.
 4K ــت ــا کیفی ــی ب ــون اینترنت ــتفاده از تلویزی وی اس
ــازل  ــوری من ــر ن ــال فیب ــای اتص ــی ه ــه ویژگ از جمل
ــرای اســتفاده از شــبکه هــای  عنــوان کــرد و گفــت: ب
تعاملــی چــاره ای بجــز ایجــاد شــبکه دسترســی فیبــر 

ــم. ــازل نداری ــوری در من ن
ســراییان در همیــن حــال از معــاون رئیــس جمهــور و 
رئیــس ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی خواســت 
ــارد  ــرای دریافــت تســهیات دو میلی ــا شــرایط را ب ت
دالری از صنــدوق توســعه ملــی بــرای پیشــرفت ایــن 

پــروژه فراهــم کنــد.
وی تحریــک تقاضــا از ســمت دســتگاه هــای دولتــی 
بــرای الزامــی شــدن دولــت الکترونیــک و دولــت 
ــر  ــق کمت ــت در مناط ــارکت دول ــز مش ــل و نی موبای
برخــوردار بــرای ایجــاد شــبکه دسترســی فیبــر نــوری 
را از دیگــر الزاماتــی عنــوان کــرد کــه بــرای توســعه این 

ــود. ــه ش ــه کار گرفت ــد ب بخــش بای

فیبر نوری جایگزین سیمهای تلفن خانگی 
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

حمله هکری بی سابقه به ۹۹ کشور 
جهان آسیب زد

اواخــر اردیبهشــت مــاه حمــات ســایبری بــی ســابقه ای در کل جهــان بــا سوءاســتفاده از نشــت 
اطاعــات از آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا آغــاز شــده اســت. 

ماجــرا از آنجــا آغــاز شــد کــه چنــد مــاه قبــل یــک گــروه هکــری روش هــای مــورد اســتفاده 
آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا بــرای نفوذ بــه رایانــه هــا و ســرقت اطاعــات از آنهــا را افشــا کردند. 
ایــن امــر منجــر بــه آن شــد کــه برخــی آســیب پذیــری هــای سیســتم عامــل وینــدوز که توســط 
آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا بــه منظــور جاسوســی ســایبری و حملــه بــه شــبکه هــای رایانــه ای 

مــورد سوءاســتفاده قــرار مــی گیــرد هــم افشــا شــود.
حــاال عــده ای هکــر بــا سوءاســتفاده از همیــن اطاعــات یــک بــاج افــزار طراحــی کــرده انــد کــه 
داده هــای کاربــران را قفــل کــرده و بــرای دسترســی مجــدد بــه آنهــا طلــب پــول مــی کنــد. بــاج 
افــزار مذکــور در حداقــل 1۲0 کشــور جهــان مشــاهده شــده و در کشــورهای مختلــف آســیایی، 

آمریکایــی و اروپایــی مشــکل آفریــن شــده اســت.
ــوان  ــی ت ــد م ــده ان ــن حمــات آســیب دی ــال ای ــه دنب ــه ب ــی ک ــای مهم ــازمان ه ــه س از جمل
بــه ســازمان ملــی بهداشــت آمریــکا، شــرکت مخابراتــی دولتــی تلــه فونیــکای اســپانیا و شــرکت 
مشــهور FedEx اشــاره کــرد. حمات یاد شــده در انگلیس تا بــدان حد پیش رفــت که به تعطیلی 
بیمارســتان ها انجامید و برخی عمل های جراحی را نیز لغو کرد. همچنین پزشــکان و پرســتاران در 

ایــن بیمارســتان هــا مجبــور شــدند بــه اســتفاده از قلــم و کاغــذ روی آورنــد.
طراحــان بدافــزار مذکــور کــه WannaCry نــام دارد، بــرای بــاز کــردن قفــل رایانــه هــا حداقل 
300 دالر درخواســت کــرده انــد. مایکروســافت بــرای رفــع حفــره های امنیتی افشــا شــده توســط 
هکرهــا وصلــه هایــی را عرضــه کــرده، امــا کاربرانــی کــه ایــن وصلــه هــا را نصب نکــرده انــد، به 

طــور جــدی در معــرض خطر هســتند.

۵۰ اپراتور و سازمان به باج گیر 
سایبری آلوده شدند

مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی مدیریــت رخدادهــای رایانــه ای آخریــن میــزان آلودگــی 
بــه بدافــزار بــاج گیــر »واناکریپــت« را منتشــر کــرد. تاکنــون 50 اپراتــور ارتباطــی و ســازمان به 

ایــن بــاج افــزار ســایبری آلــوده شــدند. 
مرکــز ماهــر وابســته بــه ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران، در گزارشــی بیشــترین آلودگــی از 
طریق باج افزار wannacrypt را به ترتیب متعلق به اپراتورهای ارتباطی، ســامت و پزشــکی 

و دانشگاهی و بیشترین استان های آلوده را تهران و اصفهان اعام کرد.
تاکنــون و از ســوی مرکــز ماهــر، بــه بیــش از 50 اپراتــور و ســازمان کــه بیشــترین آلودگــی را 
داشــته اند، عــاوه بر اعــام از طریق نامه های رســمی، به صورت تلفنی مشــاوره هــای الزم در 

جهت پیشــگیری و مقابله با باج افزار wannacrypt ارائه شــده اســت.
همچنیــن 500 درخواســت راهنمایــی از ســوی بخــش هــای مختلــف مطــرح شــده کــه اقــدام 
های الزم برای افزایش ســطح آگاهی متقاضیان و فعالیت های مورد نیاز برای پیشگیری و مقابله 

با ایــن پدیــد صــورت گرفته اســت.
بــه روزرســانی سیســتم عامــل وینــدوز، پشــتیبان گیــری از اطاعــات مهــم و حیاتــی سیســتم 
هــا، بــه روزرســانی آنتی ویــروس ها و اطاع رســانی بــه کاربران جهت عــدم اجــرای فایل های 
پیوســت ایمیــل هــای ناشــناس، غیرفعــال کــردن پروتــکل SMB، در سیســتم عامــل ویندوز 
درصــورت عــدم بــه روزرســانی یــا نصــب وصلــه هــا، بســتن پــورت هــای 445 و 13۹ از طریق 
فایــروال سیســتم عامــل وینــدوز و خــودداری از بازکــردن ایمیــل های مشــکوک و ناشــناس، از 

جملــه راهکارهــای فنــی ارائــه شــده در ایــن حــوزه اســت.

ــرم  ــی ن ــه طراح ــق ب ــن موف ــگاه آزاد قزوی ــان دانش محقق
افــزاری شــدند کــه مــی تــوان بــا اســتفاده از آن بــه صــورت 
آنایــن محصــوالت را بــه راحتــی مقایســه و برتریــن آن را 

ــد انتخــاب کــرد.  ــرای خری ب
محمــد اکبــری، سرپرســت تیــم طراحی ایــن نــرم افــزار و از 
محققــان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد قزوین اظهار داشــت: 
حــدود یــک ســال اســت کــه ایــن نــرم افــزار بــرای خریــد 
راحــت و انتخــاب بهتریــن محصــول راه اندازی شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن اولیــن ســایتی اســت کــه در دنیــا 
ــم  ــتریان فراه ــرای مش ــوالت را ب ــه محص ــکان مقایس ام
مــی کنــد، گفــت: در ایــن نــرم افــزار، تــک تــک اطاعــات 

ــه  ــوط ب ــه مرب ــوردی ک ــر م ــت و ه ــا قیم ــی ت از ارزش غذای
ــتریان  ــرای مش ــت ب ــل روی ــت، قاب ــی اس ــوالت غذای محص

ــود. ــد ب خواه
ــاز  ــزار قابلیــت امتی ــرم اف ــن ن ــه اکبــری، همچنیــن ای ــه گفت ب

ــه  ــد؛ ب ــی کن ــم م ــرای مشــتری فراه ــی محصــوالت را ب ده
عنــوان مثــال یــک مشــتری از یــک محصــول اســتفاده کــرده 
و مــی توانــد در خصــوص کیفیــت آن نظــر بدهــد تــا مشــتریان 

دیگــر از نظــرات اســتفاده کننــدگان قبلــی بهــره ببرنــد.
وی عنــوان کــرد: تاکنــون بیــش از ۲ هــزار محصــول غذایــی 

ــردم  ــه زودی م ــده اســت و ب ــایت وارد ش ــن س ــی در ای ایران
ــرای خریــد آنایــن اســتفاده کننــد. مــی تواننــد از آن ب

اکبــری در خصــوص مزایــای ایــن نــرم افــزار گفــت: قابلیــت 
ــا تولیــد کننــدگان  رتبــه بنــدی و مقایســه کــردن، ارتبــاط ب
محصــوالت غذایــی، مشــاهده و مشــارکت در نظردهــی بــه 
محصــوالت و تمــاس بــا مشــاوران و متخصصــان تغذیــه از 

مزایــای ایــن نــرم افــزار بــه شــمار مــی رونــد.
وی بــا بیــان اینکــه اســتفاده از ایــن نــرم افــزار امــکان خریــد 
آنایــن را بــرای مشــتریان ایجــاد مــی کنــد، گفــت: افزایــش 
ــفاف  ــتریان و ش ــه مش ــخگویی ب ــا پاس ــد ب ــت برن محبوبی
ــات  ــار اطاع ــا انتش ــتریان ب ــی مش ــش آگاه ــازی، افزای س
تکمیلــی محصــول، دسترســی بــه اطاعــات بــازار ســنجی از 

ــرم افــزار محســوب مــی شــوند. دیگــر مزایــای ایــن ن
ــدگان و  ــد کنن ــیاری از تولی ــا بس ــون ب ــا کن ــه وی، ت ــه گفت ب
فروشــگاهها بــرای ارائــه خدمــات بــه مــردم در ارتباط هســتیم.

نرم افزاری برای مقایسه محصوالت ایرانی و خرید آنالین طراحی شد
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کوچکترین موبایل» 4 جی« 
دنیا به بازار می آید

ــازار  ــه ب ــی«را ب ــاوری»4 ج ــه فن ــز ب ــل مجه ــن موبای ــی کوچکتری ــرکت چین ــک ش ی
ــرد.  ــد ک ــه خواه عرض

ــه  ــا کــه مجهــز ب ــل دنی ــن موبای ــم دارد کوچکتری ــی Unihertz  تصمی شــرکت چین
ــه و تمــام قابلیــت هــای  ــام گرفت اینترنــت 4G اســت را بســازد.  ایــن موبایــل Jelly ن
مختلــف یــک تلفــن هوشــمند گرانبهــا را دارد امــا بــا قیمتــی متوســط بــه بــازار عرضــه 

ــد. خواهد ش
 ایــن تلفــن هوشــمند در وب ســایت Kick Starter بــرای جمــع آوری ســرمایه تجاری 
ســازی عرضــه و بــا اســتقبال زیــادی روبــرو شــد. درهمیــن راســتا ایــن تلفــن 10۹ دالر 

قیمــت گــذاری شــده و بــه زودی وارد بازار خواهد شــد.
 تلفــن هوشــمند Jelly محصــول همــکاری گروهــی از متخصصــان در شــانگهای بــا 10 

ســال ســابقه در زمینــه طراحــی و تولیــد موبایل اســت.
 در ایــن موبایــل کیفیت ارســال و دریافــت اطاعــات ارتقا یافته و عــاوه بر آن پردازشــگر 

ســریعتر، حافظه  و فضای ذخیره ســازی بیشــتری در آن به کار رفته است.
 طبــق اطاعات منتشــر شــده Jelly دارای یــک گیگابایــت RAM و ۸ گیگابایت فضای 
ذخیره ســازی اســت.  همچنین نســخه دیگــری از آن  شــامل ۲ گیگابایــت RAM و 1۶ 

گیگابایــت فضــای ذخیــره ســازی اســت.
 1.1 GHz ــور ــد کوادروک ــا  شــامل یــک پردازشــگر قدرتمن ــن نســخه ه ــر دوی ای  ه
هســتند. ایــن موبایــل بــه راحتــی در جیــب کوچــک شــلوارهای جیــن جــا مــی گیــرد.

کپی و پیست منسوخ می شود!
گــوگل فنــاوری  جدیــدی ســاخته کــه جایگزیــن کپــی و پیســت خواهــد شــد. ایــن فنــاوری بــه طــور 

هوشــمند مطالبــی کــه کاربــر مــی خواهــد پیســت کنــد را پیــش بینــی مــی کنــد. 
 گــوگل قصــد دارد بــا ارائــه ایــن فنــاوری »کپــی و پیســت« را منســوخ کنــد ایــن شــرکت فنــاوری 
ــاوری، اطاعــات از  ــه اســت. در ایــن فن ــام گرفت ــاز از پیســت «ن ــی نی ســاخته کــه »کپــی کــردن ب

مرورگــر کــروم کاربــر بــرای بهبــود اســتفاده از اپلیکیشــن هــای مختلــف بــه کار مــی رود.
فنــاوری مذکــور هــم اکنــون در مرحلــه آزمایــش اســت امــا گفتــه مــی شــود بــه کاربــران اجــازه مــی 
دهــد هــر گونــه متنــی را بــدون کپــی کــردن آن پیســت کننــد. ایــن فنــاوری بــه طــور هوشــمندان 

مطلبــی کــه کاربــر قصــد کپــی کــردن آن را دارد، پیــش بینــی مــی کنــد.
ــن ویژگــی  ــد ای ــرای اندروی ــا در Chrome Canary ب ــل ه ــا ادیــت فای ــد ب ــران مــی توانن  کارب

جدیــد را بررســی کنند امــا احتماال ایــن ویژگی بــه طور کامــل کارایی نــدارد.
ــر مشــغول بررســی وب  ــه ایــن شــکل اســت؛ اگــر کارب ــاوری نیــز ب ــه هرحــال شــیوه کارکــرد فن ب
ســایت یــک رســتوران باشــد و ســپس وارد اپلیکیشــن Map شــود، کیبــورد دســتگاه به طور خــودکار 
نــام رســتوران را بــرای وارد کــردن در محــل جســتجو پیشــنهاد مــی کنــد و کــد مشــخصات در کــروم 
را بــرای Android Canary build مــی خوانــد. ســپس اطاعــات جمــع آوری شــده بــه طــور 

محلــی ذخیــره مــی شــود و در اختیــار گــوگل قــرار نمــی گیــرد.
 طبــق اطاعات این منبع، فناوری کپی بدون پیســت احتماال در Chrome ۶0 در مــاه های آتی برای 

کاربــران اندروید عرضه می شــود. اما احتماال بــا اندروید O برای کاربران فراهم شــود.

نسل جدید دوربین واقعیت مجازی 
ساخته شد

ــت مجــازی را ســاخته  ــرداری واقعی ــن هــای فیلمب ــد دوربی ــاوری نســل جدی ــک شــرکت فن  ی
اســت. ایــن دســتگاه کــه از 1۷ دوربیــن تشــکیل شــده مــی توانــد فیلمبــرداری 3۶0 درجــه انجام 

دهد و بســیار ســبک اســت. 
دو ســال قبــل گــوگل یــک بســتر واقعیــت مجــازی بــه نــام Jump ســاخت کــه بــا اســتفاده از 
نــرم افزارهــای مبتنــی بــر خدمــت ابــر و الگوریتــم هــای هوشــمند وصلــه ســازی ویدئــو هــای 
3۶0 درجــه را بــا شــیوه ای ســاده تهیــه مــی کــرد. همچنیــن بــا شــرکت GoPro همــکاری 

کــرد تــا دوربیــن ادیســه را بســازد کــه نخســتین دســتگاه مجهــز بــه نــرم افــزار Jump بــود.
 اکنــون بــه نظــر مــی رســد ایــن شــرکت آمــاده تولیــد نســل جدیــد Jump اســت. و بــه همیــن 
منظــور بــا همــکاری شــرکتی جدیــد بــه نــام Yi Technology دوربینــی خــارق العاده ســاخته 

اســت. ایــن دوربیــن 1۶۹۹۹ دالری YiHalo نــام دارد.
 شــرکت مذکــور یکــی از زیرمجموعــه هــای شــیائومی اســت و بیشــتر بــه ســاخت دوربیــن های 

عملیاتــی و در حال حرکت مشــهور اســت.
Halo در حقیقـت متشـکل از 1۷ دوربیـن مختلـف  Yi4K اسـت. ایـن دوربیـن قابلیـت تولیـد 
محتـوای واقعیت مجازی برجسـته ۸k در ۸k  در 30fps را دارد. جالب آنکـه کل این دوربین وزنی 

حـدود ۷.۷ پونـد دارد و درمقایسـه بـا دوربیـن های 3۶0 درجه کنونی بسـیار سـبک اسـت.  
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MP3  منسوخ شد

 فرمــت »MP3« کــه بــرای رمزگــذاری فایــل هــای دیجیتــال صوتــی بــه کار مــی رفــت، 
پــس از دو دهــه منســوخ شــد. 

فرمــت کدگــذاری دیجیتالــی فایــل هــای صوتــی »MP3« دو دهــه قبــل شــیوه موســیقی 
گــوش دادن افــراد را دگــر گــون کــرد. امــا ایــن فرمــت اکنــون منســوخ شــده اســت. ســازنده 

ایــن فرمــت بــه طــور رســمی برنامــه لیســانس آن را منهــدم کــرده اســت.
ــا  ــده اســت ام ــاوریMP3 بســیار پیچی ــاز فن ــت تاریخــی حــق امتی ــه تاریخچــه مالکی البت
ــاص  ــای خ ــی امتیازه ــتفاده از برخ ــازه اس ــق اج ــد ح ــی کن ــا م ــر« ادع ــه »فرانهوف موسس
MP3 را بــه برخــی برنامــه نویســان داده اســت کــه خواهــان »توزیــع یا فــروش رمزگشــاها و 
رمزگذارهــا« بــرای ایــن نوع فرمت هســتند. ایــن اعامیــه درحالی اعام می شــود که شــرکت 

مذکــور برنامــه اعطــای لیســانس خــود را پایــان خواهــد داد.

آیفون ۸، یکهزار دالر قیمت 
خواهد داشت

  
ــه  ــد ک ــازار کن ــه ب ــاه ســپتامبر روان ــد در م ــدل گوشــی جدی ــل قصــد دارد ســه م شــرکت اپ

ــد داشــت.  ــت خواه ــزار دالر قیم ــون۸، ه ــی آیف ــا یعن ــن آنه بهتری
تــا بــه حــال ســابقه نداشــته آیفــون بــا چنیــن قیمتــی تولیــد و روانــه بــازار شــود، امــا منابــع 
مطلــع مــی گوینــد آیفــون ۸ بــا حافظــه هــای 1۲۸ و ۲5۶ مگابایتــی بــه ترتیــب ۹۹۹ و 10۹۹ 

دالر قیمــت خواهــد داشــت.
ایــن رقــم 130 دالر بیشــتر از گــران قیمــت تریــن مــدل آیفــون ۸ اســت. بــر اســاس اطاعات 
منتشــر شــده در کنــار آیفــون ۸ که هــزار دالر قیمــت دارد، آیفــون هــای ۷ اس پــاس و ۷ اس 

هــم بــه قیمــت هــای ۷۶۹ و ۶4۹ دالر عرضــه خواهند شــد.
یکــی از مهــم تریــن عوامــل گــران شــدن آیفــون ۸ فنــاوری هــای مــورد اســتفاده در آن بــه 
شــرح زیــر اســت: نمایشــگر OLED پیشــرفته و 5.۸ اینچــی، حســگر ســه بعــدی، حافظــه 
ــده A11، حــذف  ــی، پردازن ــد NAND/DRAM، حافظــه 1۲۸ گیگابایت ســریع و قدرتمن

دکمــه Home و فنــاوری شناســایی هویــت بیومتریــک.
ــاده نمــی شــود و  ــرای عرضــه آم ــون ۸ امســال ب ــد آیف ــری معتقدن ــع خب ــه برخــی مناب البت
احتمــال دارد ایــن امــر تــا ســال ۲01۸ بــه تعویــق بیفتــد. در عیــن حــال خــود اپــل هنــوز در 

ــه ســکوت کــرده اســت. ــن زمین ای

فناوری جدید اپل برای خارج کردن 
آب از گوشی با پالس صوتی!

ــدی  ــاوری جدی ــه فن ــل ب ــرکت اپ ش
دســت یافتــه کــه مشــکل خیــس 
شــدن و آســیب دیــدن گوشــی هــا بــه 
ــی  ــرف م ــادن در آب را برط ــت افت عل

ــد.  کن
بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری جدیــد 
ــر  ــل در براب ــور کام ــه ط ــا ب ــی ه گوش
آب مقــاوم مــی شــوند و رطوبــت نمــی 
توانــد بــه قطعــات الکترونیکی حســاس 

ــاند. ــا آســیب برس آنه
ــه شــامل دو  ــن زمین ــل در ای ــراع اپ اخت

بخــش اســت. در بخــش اول یــک پوشــش آبگریــز بــر روی پنجــره مشــبک بلندگــو نصــب مــی 
شــود و ایــن امــر باعــث مــی شــود تــا آب از روی بلندگــوی گوشــی کنــار بــرود. بخــش دوم کار بر 
عهــده حســگرهایی اســت کــه در درون بخــش اکوســتیک بلندگــو نصــب شــده انــد و مــی توانند 

وجــود هرگونــه مایعــی را در داخــل گوشــی تشــخیص دهنــد.
اگــر ایــن حســگرها تشــخیص دهنــد کــه آب بــه هــر علــت از قــاب گوشــی رد شــده و بــه داخل 
آن نفــوذ کــرده، بلندگوهــای آن را فعــال مــی کننــد و ایــن بلندگوهــا بــا بــه صــدادرآوردن پالــس 
هایــی کــه گــوش انســان قــادر بــه شنیدنشــان نیســت آب را بــه خــارج از محیــط داخلــی گوشــی 

هدایــت مــی کننــد.
البتــه اپــل هنــوز ایــن اختــراع خــود را نهایی نکرده و مشــخص نیســت آیــا در مــدل جدیــد آیفون 
ایــن قابلیــت ضــدآب در دســترس خواهــد بــود یــا خیــر. بعیــد بــه نظــر مــی رســد اختــراع مذکور 

در صــورت فرورفتــن گوشــی در داخــل آب بــرای مــدت طوالنــی کارگر باشــد.
شــرکت اپــل ایــن اختــراع را در 1۸ ژانویــه ســال ۲01۷ بــه ثبــت رســانده اســت. پیــش از ایــن 
ــه مــدت نیــم ســاعت در  ــد کــه ب ــه ای طراحــی شــده بودن ــه گون آیفــون هــای ۷ و ۷ پــاس ب

عمــق نیــم متــری آب ســالم باقــی بماننــد.

اپل عینک واقعیت مجازی می سازد
ــال  ــن شــرکت درح ــد ای ــی ده ــل نشــان م ــاش شــده اپ ــی و بهداشــت ف ــناد ایمن یکــی از اس

ــت مجــازی اســت.  ــک واقعی ــاخت عین ــرای س ــت ب فعالی
یکــی از اســناد بهداشــت و ایمنــی شــرکت اپــل نشــان می دهــد برخــی از کارمنــدان این شــرکت 
پــس از آزمایــش نمونــه ای از دســتگاه جدیــد، دچــا چشــم درد شــده انــد. همچنیــن بــه نوشــته 

ایــن گــزارش، تصــور مــی شــود درد چشــم مربــوط بــه اســتفاده از دســتگاهی خــاص اســت.  
ــرای ســاخت عینــک هــای  ــل ب ــاره تــاش اپ ــی را درب ــی های ــه زن ــن گــزارش گمان انتشــار ای

ــرده اســت. ــت ک ــت مجــازی تقوی واقعی
ایــن گــزارش کــه شــامل جراحــت هــای کارمنــدان اپــل درمــاه فوریــه اســت بــه طــور اشــتباه 
بــرای صدهــا نفــر از کارمنــدان ارســال شــده اســت.  البتــه در مــاه ژانویــه نیــز شــایعاتی دربــاره 
همــکاری شــرکت کارل زایــس بــا اپــل در زمینــه ســاخت عینــک هــای هوشــمند منتشــر شــد.

طبــق گــزارش هــای مختلــف ایــن عینــک هوشــمند بــه طــور وایرلــس بــه آیفــون متصــل مــی 
ــه طــور واقعــی نمایــش مــی دهــد. گفتــه مــی شــود ایــن  ــر ب ــرای کارب شــود و اطاعــات را ب

دســتگاه عجیــب در ســال جــاری رونمایــی خواهــد شــد.
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آیفون از مواد بازیافتی 
ساخته می شود!

ــواد  ــت از م ــط زیس ــظ محی ــرای حف ــرده ب ــام ک ــل اع ــرکت اپ ش
ــوک  و تمــام محصــوالت  100 درصــد بازیافتــی در آیفــون، مــک ب

ــد.  دیگــرش اســتفاده کن
ــد مــواد خــام اولیــه در هــر تلفــن  تحقیــق هــا نشــان داده  1۶5 پون
هوشــمند وجــود دارد. ایــن درحالــی اســت کــه منابــع ایــن مــواد اولیه 

در حــال زوال هســتند.
درهمیــن راســتا شــرکت اپــل اعــام کــرده بــرای حفــظ منابــع اولیه 
زمیــن و خالــی کــردن معــادن فلــزات محصــوالت خــود را بــه طــور 

کامــل از مــواد 100 درصــد بازیافتــی تهیــه کنــد.
ایــن بیانیــه در آخریــن گــزارش پیشــرفت هــای ایــن شــرکت اعــام 
شــده اســت. بیشــتر دســتگاه هــای موبایــل از ترکیــب مــوادی ماننــد 

تانتالــوم، روی، مــس، تنگســتین و کبالــت ســاخته مــی شــود.
همچنیــن  در ایــن گــزارش آمــده ۹۶ درصــد الکتریســیته مصرفــی 
در تجهیــزات جهانــی ایــن شــرکت از منابــع تجدیدپذیــر تامیــن مــی 
شــوند. بــه ایــن ترتیــب 5۸5هــزار متــر یــک تــن از انتشــار گازهــای 

گلخانــه ای کاســته شــده اســت.

شــکایت شــرکت ســخت افــزاری کوالکــوم 
ــد  ــن تولی ــرای ای ــل، چالشــی جــدی ب از اپ
ــود  ــه وج ــون ب ــای آیف ــی ه ــده گوش کنن
آورده و حتــی ممکــن اســت ورود ایــن 
گوشــی بــه خــاک امریــکا را ناممکــن کنــد. 
ــار  درگیــری بیــن ایــن دو شــرکت اولیــن ب
ــل کوالکــوم  ــاز شــد و اپ ــه آغ ــاه ژانوی در م
را بــه علــت دریافــت هزینــه هــای سرســام 
آور بــرای صــدور مجــوز اســتفاده از فنــاوری 
ــرد  ــت پیگ ــراه تح ــات هم ــاص ارتباط خ

ــرار داد. ــی ق قضای
ــل  ــاه آوری ــا شــرکت کوالکــوم هــم در م ام

دســت بــه انتقــام گیــری زد و شــکایت متقابلــی بــر علیــه 
ــل  ــن اســاس شــکایت اپ ــر ای ــم دادگاه کــرد. ب ــل تقدی اپ
ــت دریافــت  ــی باب ــغ پرداخت ــرای کاهــش مبل ــه ای ب بهان
ــش  ــل نق ــه اپ ــود ک ــده ب ــح ش ــته و تصری ــوز دانس مج
کوالکــوم در جهــت مســلط شــدن بــر بــازار فنــاوری هــای 

ــت. ــوه داده اس ــم ارزش جل ــراه را ک هم
حــاال کوالکــوم قصــد دارد بــه همیــن علــت از کمیســیون 
تجــارت بیــن المللــی آمریکا بخواهــد تــا از واردات گوشــی 

آیفــون بــه داخــل خــاک آمریــکا جلوگیــری کنــد.
کارشناســان حقوقــی مــی گوینــد خطــر ایــن ممنوعیــت 

جــدی اســت و مــی توانــد آینــده و موفقیــت مــدل بعــدی 
گوشــی آیفــون را بــه طــور جــدی تهدیــد کنــد. از ســوی 
دیگــر فــروش گوشــی آیفــون در مــاه هــای اخیــر رو بــه 
کاهــش بــوده و انتشــار چنیــن خبــری مــی توانــد بر ســهم 

گوشــی مذکــور از بــازار بــاز هــم تاثیــر منفــی بگــذارد.
تولیــد گوشــی آیفــون بــه منظــور کاهــش هزینــه هــا در 
ــرد و عــدم فــروش  کشــورهای آســیایی صــورت مــی گی
آن در خــاک آمریــکا بــه معنــای از دســت رفتــن 40 درصد 
از بــازار ایــن تلفــن همــراه اســت. ایــن احتمــال وجــود دارد 
کــه اپــل بــرای جلوگیــری از وقــوع هرگونــه مشــکلی در 

پشــت پــرده بــا کوالکــوم بــه توافــق برســد.

احتمال ممنوع شدن ورود آیفون
 به خاک امریکا

اپل سه مدل لپ تاپ به بازار عرضه می کند
ــدل  ــواع م ــه عرضــه ان ــه ب ــا توج ب
و  تــاپ  لــپ  محبــوب  هــای 
کاهــش فــروش تبلــت هــای یــک 
ــای  ــهور ابزاره ــده مش ــد کنن تولی
در  شــرکت  ایــن  الکترونیکــی، 
تــاش اســت از طریــق عرضه ســه 
مــدل جدیــد ســهم خــود را در بــازار 

ــد.  ــظ کن ــی حف جهان
بـه  مهـر  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
نقـل از دیلـی دات، قـرار اسـت اپـل 
مـاه آینـده و در جریـان برگـزاری 
کنفرانـس توسـعه دهنـدگان خـود 
از سـه مـدل جدیـد لـپ تـاپ مـک 
بـوک رونمایـی کنـد. در حالـی کـه 
برخـی منابع می گویند ایـن لپ تاپ 

هـا کاما جدید خواهنـد بود، برخـی دیگر نیـز معتقدند اپل 
صرفـا قصـد دارد برخـی به روزرسـانی هـا را در مـدل های 

فعلـی لـپ تـاپ هـای خـود بـه عمـل آورد.
ــوک 1۲  ــک ب ــاپ م ــپ ت ــدل ل ــه م ــن س ــی از ای یک
ــل  ــد اینت ــده جدی ــه پردازن ــز ب ــوده و مجه ــی ب اینچ
ــا  ــوک ه ــک ب ــی م ــکات عموم ــی از مش ــت. یک اس
ــذا احتمــاال  ــری اســت و ل ــاالی بات ــدان ب ــه چن عمــر ن
اپل در مــک بوک های تــازه خود از پردازنــده های جدید 

Kaby Lake اینتــل بهــره خواهــد بــرد.
 MacBook ــده از ــه روزش ــخه ب ــک نس ــن ی همچنی
Pro نیــز همــراه بــا نســل هفتــم پردازنــده هــای اینتل به 
بــازار مــی آیــد کــه عمــر باتــری آن نیز بهینه شــده اســت.

امــا شــاید مهــم تریــن خبــر در ایــن زمینــه عرضــه مــدل 
کاما به روزشــده ای از مک بوک ایر باشــد که ارزان قیمت 
تریــن لپ تاپ تولیــدی اپل در ســال های اخیر بوده اســت. 
بســیاری فکــر مــی کردنــد ایــن لــپ تــاپ شــانس چندانی 
بــرای موفقیــت نــدارد، امــا ظاهــرا اســتقبال خــوب از آن در 
بــازار باعــث شــده مــدل تــازه ای از مــک بــوک ایــر هــم 

طراحــی و عرضــه شــود.
کنفرانــس توســعه دهنــدگان اپــل از 5 تــا ۹ ژوئــن برگــزار 
شــده و طــی آن نســخه جدیــد سیســتم عامــل iOS کــه 
قــرار اســت در آیفــون ۸ بــه کار رود هــم رونمایــی خواهــد 
شــد. ممکــن اســت طــی ایــن مراســم نســخه جدیــدی از 
سیســتم عامــل MacOS هــم در دســترس عاقمنــدان 

قرار بگیرد.

»اچ تی سی« موبایل 
قابل فشردن ساخت!

 یــک شــرکت تولیــد کننــده موبایــل، تلفــن هوشــمندی ســاخته کــه 
قابــل فشــردن اســت و بــه ایــن وســیله مــی تــوان اپلیکیشــن هــای 

مختلــف دســتگاه را فعــال کــرد. 
 پرچمــدار جدیــد HTC تلفنــی قابــل فشــردن اســت. ایــن شــرکت 
تایوانــی در قــاب تلفن هوشــمند جدیــد HTC U حســگرهایی قرار 
داده کــه کاربــر بــا فشــردن آنهــا مــی توانــد قابلیت هــای مختلــف را 

ــال کند. در دســتگاه فع
ــد  ــای جدی ــت ه ــی از قابلی ــی ویدئوی ــه تازگ ــازنده ب ــرکت س ش
ــت. ــان داده اس ــر نش ــری توییت ــاب کارب ــود را در حس ــدار خ پرچم

 HTC U در 1۶ مــی ســال جــاری در تایــوان رونمایــی مــی شــود. 
ــر  ــه کارب ــه ب ــام گرفت ــه Edge Sense ن ــد ک ــی جدی ــن ویژگ ای
اجــازه مــی دهــد تــا اپلیکیشــن هــای مختلــف یــا دوربیــن را فقــط 

ــا فشــردن موبایــل فعــال کننــد. ب
 طبــق گــزارش هــای منتشــر شــده ایــن تلفــن هوشــمند صفحــه 
نمایــش 5.5 اینچی)حدود 14 ســانتیمتر(   و دوربین 1۲ مگاپیکســلی 
خواهــد داشــت. جالــب آنکــه HTC U نیــز ماننــد آیفــون خروجــی 

بــرای هدفــون نــدارد.
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گوشی 3 دوربینه ایسوس مجهز به 
واقعیت مجازی 

گوشــی ZenFone AR  اولیــن گوشــی ایســوس اســت کــه مجهــز بــه فنــاوری واقعیــت مجــازی 
بــوده و با ابــزار تانگوی و پاتفــورم واقعیت مجازی دی دریم شــرکت گوگل نیز ســازگاری دارد. 

مــدل اولیــه ایــن گوشــی در مــاه ژانویــه در نمایشــگاه ســی ای اس در معــرض دیــد عاقمنــدان قــرار 
گرفت و عرضه عمومی آن از تابستان آغاز می شود.

 ۶ ،Nougat ۷.0 Android از جملــه دیگــر امکانــات ایــن گوشــی مــی تــوان بــه سیســتم عامــل
گیگابایــت رم، 1۲۸ گیگابایــت حافظــه داخلــی، پردازنــده قدرتمنــد Snapdragon ۸۲1 و پردازنــده 
گرافیکــی Adreno 530 اشــاره کــرد. همچنیــن ممکــن اســت مدلــی از این گوشــی بــا ۸ گیگابایت 

رم نیــز روانــه بــازار شــود. هــر چنــد ایــن موضــوع بــه طــور قطعــی تایید نشــده اســت.
اســتفاده از پاتفورم های تانگــو و دی دریم در این گوشــی ردگیری تحرکات افراد، بــرآورد فاصله و ابعاد 

اشــیای مختلف، خودآموزی گوشــی و ... را ممکن می کند.
ــه  ــرای تبدیــل آن ب ــزاری ب نمایشــگر فــوق دقیــق و 5.۷ اینچــی گوشــی مذکــور قابلیــت نصــب اب
هدســت هــای واقعیــت مجــازی را دارد و بهینــه ســازی هایــی بــر روی نمایشــگر یــاد شــده بــرای 

مشــاهده جلــوه هــای بصــری ســه بعــدی صــورت گرفتــه اســت.
ــه  ــرای ردگیــری حــرکات و محاســبه فاصل ZenFone AR دارای ســه دوربیــن در پشــت خــود ب
 IMX31۸ ــوده و دارای حســگر ــا خــود اســت. یکــی از ایــن دوربیــن هــا ۲3 مگاپیکســلی ب اشــیا ب
ســونی اســت. حســگر فاصلــه ســنج دوربیــن یــاد شــده مجهــز بــه پروژکتــور مــادون قرمــز اســت. 

باتــری ایــن گوشــی 3300 میلــی آمپــری مــی باشــد.
ZenFone AR اولیــن گوشــی نیســت کــه بــا فنــاوری تانگــوی گــوگل ســازگاری دارد. پیــش از 
ایــن شــرکت لنــووو گوشــی Lenovo Phab Pro ۲ را بــا همیــن قابلیــت در ســال گذشــته عرضه 

کــرده بــود.

گوشی خاطره انگیز ۳۳۱۰ به 
بازار برگشت

گوشــی خاطــره انگیــز نوکیــا 3310 کــه روزگاری از محبــوب تریــن مــدل هــای تلفــن 
همــراه بــود، بــا امکانــات تــازه و بازســازی بــا قیمــت 5۸ یــورو از راه مــی رســد. 

ــب  ــر و در قال ــور دی ان ای از ده روز دیگ ــط اپرات ــد توس ــی در فنان ــن گوش ــه ای عرض
ــود. ــی ش ــاز م ــه آغ ــای 1۲، ۲4 و 3۶ ماه قرارداده

ــا شــبکه  ــا همــان ظاهــر و طراحــی قدیمــی عرضــه شــده، امــا ب ــد ب ــا 3310 جدی نوکی
 +S30 هــای نســل ســوم و چهــارم تلفــن همــراه هــم ســازگاری دارد و سیســتم عامــل
بــر روی آن نصــب شــده اســت. گشــت و گــذار در اینترنــت هــم از طریــق نمایشــگر ۲.4 

اینچــی گوشــی مذکــور ممکــن اســت.
بــر خــاف نمونــه اولیــه، نوکیــا 3310 جدیــد دارای دوربین ۲ مگاپیکســلی در پشــت خود 
اســت و مــی تــوان کارت حافظــه میکــرواس دی نیــز بــا ظرفیــت حداکثــر 3۲ گیگابایــت 
بــه آن افــزود. ایــن گوشــی دارای پــرت میکرویــواس بــی، رابــط 3.5 میلیمتــری صوتــی 

اســت و از بلوتــوث 3 پشــتیبانی مــی کنــد.
نسـخه جدیـدی از بازی مار هـم بر روی نوکیـا 3310 جدید نصب شـده تا کاربـران هر چه 

بیشـتر خاطره اسـتفاده از مدل اولیه گوشـی یاد شـده را در ذهن خـود زنده کنند.
یکــی از مزایــای ایــن گوشــی عمــر باتــری بــاالی آن اســت کــه بــه ۲۲ ســاعت بــرای 
انجــام مــداوم مکالمــه مــی رســد. ایــن رقــم ده برابــر بیشــتر از مــدل اولیــه گوشــی نوکیا 
ــی و خاکســتری عرضــه  ــاد شــده در چهــار رنــگ قرمــز، زرد، آب 3310 اســت. گوشــی ی

خواهــد شــد.

رونمایی از موبایل 
»سوپر سایز« شیائومی

یـک شـرکت چینـی تولیـد کننـده تلفـن همـراه قصـد دارد از 
یـک موبایل » سوپرسـایز« رونمایی کند. صفحـه نمایش این 
موبایـل به طـور کامل رویـه دسـتگاه را در بـر می گیـرد و لبه 
هـای قاب آن مشـخص نخواهد بود.  شـرکت شـیائومی قصد 
دارد یـک موبایل » سوپرسـایز« دیگـر را به بـازار معرفی کند.
ــازار  ــدی در ب ــوج جدی ــد Mi Mix م ــا تولی ــرکت ب ــن ش ای
ایجــاد کــرد. صفحــه نمایــش ایــن تلفــن همــراه تمــام روی 

آن را در برمــی گیــرد. Mi Max2نیــز کــه ســال گذشــته رونمایــی شــد نســخه جدیــد 
تلفــن همــراه Mi Max بــود. ایــن تلفــن هوشــمند دارای یــک باتــری بــزرگ 4.۸50 
ــود. همچنیــن قیمــت آن حــدود 14۹۹  میلــی آمپــری و صفحــه نمایــش ۶.4 اینچــی ب

یــوان حــدود 315 دالر بــرای نســخه 3۲ گیگ تعیین شــده بود.
البته جزییات کاملMi Max2 هنوز اعام نشــده اســت. اما اگر شــبیه نســخه قبلی باشد 
مــی توان این خصوصیات را از آن انتظار داشــت: باتری 5 هزار میلی آمپری، صفحه نمایش 
۶.4 اینچــی، وضــوح 10۸0 در 1۹۲0، پردازشــگر کوالــکام اســنپ دراگــون ۶۲۶ و اســکنر 

اثــر انگشــت در پشــت تلفــن همــراه.

هوش مصنوعی به گلکسی های 
جدید سامسونگ افزوده می شود

ــای  ــی ه ــه گوش ــود ب ــی خ ــی ابداع ــوش مصنوع ــه ه ــدن برنام ــزوده ش ــونگ از اف ــرکت سامس ش
ــر داده اســت.  گالکســی اس ۸ خب

اگــر چــه گوشــی گالکســی اس ۸ یــک مــاه قبــل عرضــه شــده بــود، امــا خدمــات Bixby هنــوز در 
مرحلــه راه انــدازی اولیــه اســت و لــذا رونمایــی از آن بــا یــک مــاه تاخیــر صــورت گرفــت.

ــن اســت و  ــان ســخن گفت ــران گوشــی گالکســی اس ۸ در زم ــادات کارب ــه درک ع ــادر ب Bixby ق
عــاوه بــر این می تواند اطاعــات دیگــری را در مورد عــادات کاربری افــراد جمع آوری کند تــا در زمان 
الزم بر همین اســاس به خواســته های افراد پاســخ دهد. Bixby می تواند به عنوان یک دســتیار صوتی 
و بــر اســاس شــناختی کــه بــه تدریــج از مالک گوشــی پیدا مــی کند بهتریــن پیشــنهادات را بــرای حل 

مشــکات یا برطرف کردن خواســته های اشــخاص ارائه کند.
ــروش  ــزان ف ــه گوشــی گالکســی اس ۸ می ــه شــدن Bixby ب ــا اضاف ــدوار اســت ب سامســونگ امی
ــه علــت  ــران ب ــن گوشــی گذشــته برخــی کارب ــد. در یــک ماهــی کــه از عرضــه ای آن افزایــش یاب
مشکات موجود بر سر راه اتصال به شبکه های وای – فای و همین طور نمایش برخی نقطه های قرمز 

در نمایشــگر این گوشــی از عملکرد آن اظهار نارضایتی کرده بودند.
بــا تشــدید اعتــراض کاربــران سامســونگ اقداماتــی را برای حل مشــکل نمایشــگرهای گالکســی اس 
۸ بــه عمــل آورده اســت، امــا برخــی کاربــران مــی گوینــد مشــکات آنها هنــوز برطرف نشــده اســت.
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دروغ سامسونگ برمال شد
شــرکت سامســونگ برخاف ادعای اولیه خود در پرچمدار جدید خــود از حافظه داخلی ضعیف تری 

استفاده کرده است. 
ــل هــای Galaxy۸ را  ــم دارد کیفیــت موبای ــه نظــر مــی رســید شــرکت سامســونگ تصمی ب
ــه   ــس از فاجع ــه پ ــت ک ــداری اس ــمند پرچم ــن هوش ــتین تلف ــن نخس ــرا ای ــد زی ــر کن دوبراب

ــد. ــی آی ــازار م ــه  ب Galaxy Note۷ ب
تاکنــون نیز بــه جز برخــی مشــکات معمول مانند ســایه قرمــز رنگ صفحــه نمایش، مشــکل در 
دسترسی به وای فای و خاموش و روشن شدن های ناگهانی، این موبایل مشکل بزرگی نداشته است.
اما اکنون گزارشــی جدید نشــان مــی دهد احتماال سامســونگ دربــاره حافظه ذخیره ســازی داخلی 

دستگاه دروغ گفته است.
گلکســی S۸ شــامل یــک حافظــه ذخیــره داخلــی UFS۲.1  اســت کــه درحقیقــت ســریعترین 

حافظــه ذخیــره فلــش سامســونگ بــرای دســتگاه هــای موبایــل بــه حســاب مــی آیــد.
ــدا  ــر و ص ــدون س ــرکت ب ــن ش ــده ای ــه ش ــاوری SamMobile متوج ــایت فن ــا وب س  ام
  S۸ توضیحــات مربــوط بــه حافظــه ذخیــره گفتــه شــده را از صفحــه معرفــی جزییــات گلکســی

حــذف کــرده اســت.
در اصل صفحه گلکسـی S۸ در وب سـایت سامسـونگ نوشـته شـده کـه این تلفن همـراه مجهز 
بـه حافظـه ذخیره سـازی UFS۲.1 اسـت. البتـه در بخشـی دیگر نوشـته ای با فونـت کوچک به 

کاربران اعام می کند ویژگی حافظه ذخیره برحسـب کشـور و اپراتور موبایل متفاوت است.
ــه طــور کامــل  ــه UFS۲.1  را ب ــوط ب  از آن زمــان تاکنــون شــرکت مذکــور نوشــته هــای مرب

حــذف کــرده اســت.
پســت هــای اینترتــی خریــداران گلکســی S۸ در وب ســایت xda-developers نشــان مــی 

دهــد نســخه جدیــد تلفــن سامســونگ دارای پردازشــگر ۸35 اســت کــه از حافظه ذخیــره قدیمی 
تــر UFS۲.0 بهــره مــی بــرد. ایــن مــدل جدیــد تلفــن هوشــمند سامســونگ در آمریــکا عرضــه 

شــده است.
ــی  ــریعتر از نســخه قبل ــره UFS۲.1 عملکــردی س ــته SamMobile  حافظــه ذخی ــه نوش ب

ــل محســوس نیســت. ــن ســرعت قاب ــه ای UFS۲.0 دارد. البت
البتــه سامســونگ تنها شــرکتی نیســت کــه در بــاره مشــخصات تلفــن پرچمــدار خــود دروغ گفته 
اســت. چنــد هفتــه قبــل شــرکت هــووای نیــز بــه دلیــل مشــابهی مــورد انتقــاد قــرار گرفــت. در 
نهایــت مدیــر ارشــد اجرایــی شــرکت توضیــح داد بــه دلیــل کمبــود قطعــات در هــواوی P10 از 

eMMC فلــش و حافظــه ذخیــره UFS بــا ســرعت کمتــر اســتفاده کرده اســت.

گوشی هوشمند سرفیس از راه می رسد
مایکروســافت تاییــد کــرده کــه در حــال آزمایش ســخت افــزار مورد اســتفاده در گوشــی ســرفیس 

اســت و قصــد دارد بعــد از لــپ تــاپ ســرفیس گوشــی هوشــمند ســرفیس را هم عرضــه کند. 
ســاتیا نــادال مدیرعامــل مایکروســافت قبــا اعــام کــرده بــود کــه ایــن شــرکت در ســال ۲01۷ 

گوشــی هوشــمند عرضــه مــی کنــد و حــاال وعــده مذکــور عملــی مــی شــود.
ــازار تلفــن همــراه حضــور خواهیــم یافــت، امــا نــه بــه  وی در ایــن مــورد گفتــه اســت: مــا در ب
شــیوه ای کــه توســط رهبــران فعلــی ایــن بــازار تعریــف شــده اســت. مــا کار خــود را به شــیوه ای 

خــاص و بــی همتــا انجــام مــی دهیــم.
همیــن اظهارنظرهــا باعــث شــده تــا کارشناســان گمانــه زنــی در مــورد امکانــات و ویژگــی هــای 
گوشــی ســرفیس تــازه مایکروســافت را آغــاز کننــد. البتــه مایکروســافت هنــوز اطاعــات خاصی 

را در ایــن مــورد منتشــر نکــرده اســت.
لــپ تــاپ هــای ســرفیس مایکروســافت پیــش از ایــن بــا اســتقبال نســبی مواجــه شــده بودنــد و 
اگــر چــه از نظــر طراحــی و ســخت افــزار برتــری خاصــی نداشــتند، امــا قیمــت مناســب و برخــی 

امکانــات جــذاب آنهــا را بــه گزینــه ای مناســب بــرای خریــد مبــدل کــرد.
هولولنــز یــا هدســت واقعیــت افــزوده مایکروســافت کــه بــه طــور مســتقل و بــدون اتصــال بــه 
رایانــه عمــل مــی کنــد، دیگــر محصــول موفــق ایــن شــرکت اســت کــه بــرای برقــراری تمــاس 
ویدئویــی، دسترســی بــه اینترنــت و اجــرای برنامــه هــای ثالــث قابــل اســتفاده اســت و گفتــه می 
شــود گوشــی ســرفیس نیــز دارای قابلیــت هــای یاد شــده بــوده و بــا هولولنــز نیــز ســازگاری دارد.

برخــی منابــع خبــری نیــز مــی گوینــد مایکروســافت احتمــاال گوشــی ســرفیس را با نمایشــگری 
منعطــف و خــم شــدنی و قابلیــت هــای لمســی پیشــرفته عرضــه مــی کنــد.

رایانه با حافظه ۱۶۰ ترابایتی 
ساخته شد

ــه 1۶0  ــرده ک ــی ک ــی رونمای ــه محصول ــه اولی ــه از نمون ــده رایان ــد کنن ــرکت تولی ــک ش ی
ترابایــت حافظــه دارد. ایــن رایانــه مــی توانــد اطاعــات 1۶0 میلیــون کتــاب را ذخیــره کنــد. 
ــرل  ــت کنت ــه قابلی ــرده ک ــی ک ــه ای رونمای ــه رایان ــه اولی ــاکارد )HP( از نمون ــت پ هیول
ــا  ــه ای ب ــی رایان ــرکت کالیفرنیای ــن ش ــن را دارد. ای ــات روی زمی ــزان اطاع ــترین می بیش
ــه کنگــره  ــر اطاعــات تمــام کتابخان ــد 5 براب ــت ســاخته کــه مــی توان حافظــه 1۶0 ترابای

ــد. ــداری کن ــکا را نگه آمری
 ایـن آخریـن نمونه از پـروژه تحقیقاتی »ماشـین« شـرکت هیولت پاکارد اسـت کـه هدف آن 

سـاخت رایانه های بسـیار سـریع با تمرکـز خـاص روی طراحی حافظـه ای قدرتمند اسـت.
به طور سـنتی شـیوه کارکـرد پردازشـگرها، حافظه و فضـای ذخیره سـازی احتمـاال به کندی 

فعالیـت رایانـه منجر شـود. درهمین راسـتا هیولت پـاکارد درصـدد رفع این مشـکل برآمد.
ــد: راز کشــف  ــی ایــن شــرکت در همیــن راســتا مــی گوی ــر ارشــد اجرای مــگ ویتمــن مدی
علمــی بــزرگ بعــدی کــه دنیــای فنــاوری را تغییــر مــی دهــد پشــت انبــوه اطاعاتــی پنهان 
اســت کــه هــر روز تولیــد مــی شــود. بــرای اســتفاده از ایــن ظرفیــت نمــی تــوان بــه فنــاوری 
هــای قدیمــی تکیــه کــرد، مــا بــه رایانــه هایــی نیــاز داریــم کــه بــرای عصــر »اطاعــات 

کان« ســاخته شــده باشــند.
ایــن رایانــه مــی توانــد در حافظــه خــود 1۶0 میلیــون کتــاب را نگهــداری کنــد. ایــن در حالی 
اســت کــه تاکنــون حفــظ و نگهــداری چنیــن مجموعــه ای از اطاعــات در یــک سیســتم 

حافظــه امکانپذیــر نبــوده اســت.
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گروهــی از محققــان آلمانــی یــک هدســت واقعیــت مجــازی 
ســاخته کــه دارای ســه صفحــه نمایــش اســت. بــه ایــن ترتیب 
ــراه  ــازی را هم ــای مج ــد دنی ــی توانن ــاچی او م ــر و تماش کارب

ــد.  ــه کنن یکدیگــر تجرب
ــان  ــت هم ــد درحقیق ــازی جدی ــت مج ــت واقعی ــن هدس ای
»اوکلــوس ریفــت« اســت کــه تغییراتــی در آن ایجــاد شــده و 

ــود. ــی ش ــده م ــون FaceDisplay نامی اکن
ــر  ــرای کارب ــیله ای ب ــت وس ــش در حقیق ــات نمای ــن صفح ای
هدســت و اطرفیــان اوســت تــا در فضــای مجــازی بــا یکدیگــر 
ــا  ــن منظــور کافــی اســت آنه ــرای ای ــد. ب ــرار کنن ــاط برق ارتب
نقــاط حســاس در صفحــه نمایــش را لمــس کننــد و مــی توانند 

در فضــای مجــازی بــا یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند.
 

ــتگاه  ــن دس ــان ای ــم در آلم ــگاه اول ــان دانش ــی از محقق گروه
ــه ســاخت ایــن  ــوط ب ــد. در تحقیــق مرب عجیــب را ســاخته ان
ــت مجــازی  ــتگاه واقعی ــن یــک دس ــده اســت: ای هدســت آم
ــی  ــدف طراح ــت. ه ــش اس ــه نمای ــد صفح ــا چن ــرک ب متح
FaceDisplay آن اســت کــه افــراد تماشــاچی هــم بتواننــد 
ــا آن تعامــل  ــر درک دنیــای مجــازی ایــن هدســت ب عــاوه ب

داشــته باشــند.
بــه ایــن ترتیــب کاربــران مــی تواننــد در محیــط هــای عمومی 
بــا واقعیــت مجــازی ارتبــاط برقــرار کننــد. درایــن حالــت نیازی 

نیســت ارتبــاط خــود را بــا محیــط یــا اطرافیانشــان قطــع کنند.
ــوس  ــش اوکل ــه نمای ــه صفح ــت س ــت در حقیق ــن هدس  ای
ــای  ــر در دنی ــات کارب ــه تجربی ــرده و هم ــب ک ــت را ترکی ریف

ــد. ــی ده ــش م ــاچیان نمای ــرای تماش ــازی را ب مج

این بلندگو تماس صوتی برقرار می کند
ــا  ــد ب ــی توانن ــو م ــای اک ــران بلندگوه ــس کارب ــن پ ــرد از ای ــام ک ــازون اع ــرکت آم ش
ــتند.  ــام بفرس ــد و پی ــرار کنن ــی برق ــاس صوت ــر تم ــا یکدیگ ــتگاه ب ــن دس ــتفاده از ای اس
ــش  ــت، پخ ــتجو در اینترن ــت جس ــود قابلی ــتریان خ ــه مش ــازون ب ــو« آم ــوی »اک بلندگ

ــد. ــی ده ــف را م ــای مختل ــوالت و کااله ــفارش محص ــیقی و س موس
اکنــون ایــن شــرکت بــزرگ خریــد آنایــن، قابلیــت هــای رایــگان دیگــر بــه 
ــز  ــو مجه ــتگاه اک ــان دو دس ــد می ــی توانن ــران م ــرده و کارب ــه ک ــو اضاف ــای اک بلندگوه

ــرار  ــی برق ــاس صوت ــا، تم ــی الکس ــتیار صوت ــه دس ب
ــد. ــال کنن ــام ارس ــد و پی کنن

ــرد،  ــا دیگــری تمــاس مــی گی ــری ب هنگامیکــه کارب
ــی  ــر م ــود و کارب ــی ش ــبز م ــو س ــه دور بلندگ حلق
توانــد بــا گفتــن جملــه »الکــس پاســخ بــده« تمــاس 

ــد. ــول کن را قب
ــز  ــام دســتگاه هــای مجه ــد در تم ــت جدی ــن قابلی ای
بــه الکســا )از جملــه اپلیکیشــن آمــازون( قابــل 
دسترســی اســت و بــه کاربــران اجــازه مــی دهــد تــا 

ــد. ــتفاده کنن ــازی اس ــتیار مج ــن دس از ای
 کاربــران همچنیــن مــی تواننــد بــا اســتفاده از 
ــاس  ــواده تم ــراد خان ــا اف ــه ب ــود در خان ــتگاه خ دس

بگیرنــد.
ــک  ــال پیام ــت ارس ــی قابلی ــاس صوت ــاوه برتم ع

نیــز در ایــن دســتگاه نیــز فعــال شــده اســت. در همیــن راســتا نخســت کاربــر از دســتگاه 
ــور  ــه ط ــتگاه ب ــد. دس ــی خوان ــن آن را م ــپس مت ــد و س ــی کن ــام م ــال پی ــای ارس تقاض

ــد. ــی کن ــال م ــام را ارس ــودکار پی خ
ــدن  ــن ش ــک و روش ــوص پیام ــگ مخص ــدای زن ــنیدن ص ــا ش ــام ب ــده پی ــت کنن دریاف

ــت. ــده اس ــال ش ــرای او ارس ــی ب ــود پیام ــی ش ــه م ــو متوج ــبز دور اک ــه س حلق
ــس از آن اعــام  ــد ســاعت پ ــه کمــک صــوت چن ــراری تمــاس و ارســال پیامــک ب برق
شــد کــه آمــازون محصــول  Echo Show جدیــد را رونمایــی کــرد. بلندگــوی جدیــد 
ــش ۷ اینچــی اســت  ــک صفحــه نمای ــی شــود، شــامل ی ــرل م ــا صــوت کنت ــه ب ــو ک اک
کــه مــی تــوان از آن بــرای برقــراری تمــاس ویدئویــی وتماشــای ویدئــو اســتفاده کــرد.

هدست واقعیت مجازی با ۳ صفحه نمایش 

ساعتی که لرزش دست مبتالیان 
به پارکینسون را کم می کند

مایکروســافت نوعــی ســاعت مچــی ســاخته کــه قــادر اســت لــرزش دســت افــراد مبتــا به 
پارکینسون را بکاهد. 

این شــرکت، ســاعتی ســاخته کــه از لرزش دســت مبتایان بــه پارکینســون می کاهــد. این 
 Emma ساعت با کمک به یک بیمار پارکینسونی به نام »اما« ساخته شده و به همین دلیل

Watch نامگذاری شــده اســت.
ــد. ایــن  ــه مــچ دســت صاحــب خــود ارســال مــی کن ــه ب ــزی ب ــا واچ« ارتعاشــات ری »ام
ارتعاشــات فراینــد میــان مغــز و دســت را کــه بــه لــرزش منجــر مــی شــود، مختــل مــی 

ــد. کن
تاکنــون فقــط نمونــه اولیــه ایــن محصول ســاخته شــده امــا برنامــه نویســان مایکروســافت 
مشــغول همــکاری بــا محققــان مغــز و اعصــاب هســتند تــا آن را بــرای گــروه کوچکــی از 

بیمــاران  مبتا به پارکینســون آزمایش کنند.
ــش  ــه نمای ــس Microsoft build ۲01۷  ب ــاعت در کنفران ــن س ــه ای ــه اولی نمون

درآمده اســت.
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عصای هوشمند که تماس 
تلفنی برقرار می کند

محققــان عصایــی هوشــمند ســاخته انــد کــه مجهــز بــه فنــاوری مــکان 
ــا آن تمــاس تلفنــی برقــرار کــرد.  یــاب اســت و مــی تــوان ب

در گذشــته از عصاهــای هوشــمند مختلفــی رونمایــی شــد کــه با اســتفاده از 
اولتراســاوند موانــع را تشــخیص مــی دادنــد یــا قابلیــت مــکان یابی افــراد را 
 iCane داشــتند. امــا یــک شــرکت آمریکایــی عصای هوشــمندی بــه نــام

ســاخته کــه قابلیت هــای جالــب تــری دارد.
 GPS در درجــه اول انــدازه ایــن عصــای آهنــی قابــل تغییــر و مجهــز بــه
ــر را بیابنــد و  اســت. ایــن امــر ســبب مــی شــود افــراد دیگــر مــکان کارب
ــرای  ــه خصوصــی ب ــد. چنیــن قابلیــت ب ــی کنن مســیر حرکــت او را ردیاب

افــرادی کــه مبتا به فراموشــی هســتند، اهمیت زیــادی دارد.
ــای  ــک ه ــان کم ــا هم ــی SOS ی ــه ویژگ ــز ب ــا مجه ــن عص همچنی
اضطــراری اســت. با فشــار طوالنــی مدت دکمــه ای در دســته آن مــی توان 
پیام هشــدار به ســه نفر دیگر فرســتاد. این افــراد در صورت نصب اپلیکیشــن 

ــد. ــر را دریافــت کنن ــام هشــدار کارب ــد پی مخصــوص عصــا، مــی توانن
ــن  ــوارد عصــا ســیم کارت مخصــوص خــود را دارد بنابرای ــن م ــار ای در کن
ــا فشــار  ــرد. ب ــز اســتفاده ک ــراه نی ــوان تلفــن هم ــه عن ــوان از آن ب مــی ت
دادن یــک، دو یــا ســه مرتبــه دکمــه ای، عصــا بــه طــور خــودکار بــا یکــی 
از افــراد موجــود در فهرســت ســه نفــره ارتبــاط برقــرار مــی کنــد. در دســته 

عصــا یــک میکروفــون و یــک بلندگــو وجــود دارد.
ــر  ــه کارب ــوه ال ای دی اســت و ب ــن iCane دارای یــک چــراغ ق همچنی

ــد.   ــد در تاریکــی مســیر خــود را مشــخص کن کمــک مــی کن

با انگشتر تماس تلفنی بگیرید
 بــه تازگــی انگشــتر هوشــمندی بــه 
بــازار امــده کــه از نظــر ابعــاد یــک دهــم 
ــا از  ــت، ام ــمند اس ــای هوش ــی ه گوش
بســیاری از قابلیــت هــای آنهــا برخــوردار 

است. 
جواهــر مذکــور کــه Modulaj نــام دارد 
توســط شــرکت Triing طراحــی شــده و 
در طراحــی آن از تیتانیــوم و برخــی ســنگ 
ــده  ــه ش ــره گرفت ــز به ــی نی ــای قیمت ه

است.
ــتر  ــن انگش ــب ای ــای جال ــی از مزای یک
قابلیــت ســازماندهی و طبقــه بنــدی داده 
هــای ذخیــره شــده بــر روی گوشــی های 

هوشــمند اســت. همچنیــن ایــن انگشــتر کاربــران را از تمــاس تلفــن همــراه، دریافــت پیامــک و ایمیل مطلــع کرده 
و مــی تــوان آن را بــه گونــه ای برنامــه ریــزی کــرد تــا کاربــر تنهــا از پیــام هــای ارســالی افــرادی خــاص مطلــع 

شــود.
برنامــه ریــزی انجــام قرارهای ماقات یــا فریب افــراد دور و بر بــا ایجاد تماس تلفنی ســاختگی از طریق این انگشــتر 
از جملــه دیگــر مزایای آن اســت. انگشــتر یاد شــده با هر دو سیســتم عامــل اندروید و iOS ســازگار اســت و در درون 
ان حســگرهای متعــدد بصــری و ارســال هشــدار تعبیــه شــده اســت. ایــن حســگرها بــه لمــس انگشــت نیــز فعــال 

هســتند و از ایــن طریــق مــی تــوان آنهــا را برنامــه ریــزی کــرد.
انگشــتر یــاد شــده در ســه رنــگ ســفید، آبــی و ســیاه و در مــاه فوریــه ســال ۲01۸ عرضــه خواهــد شــد. قیمــت این 

انگشــتر برای پیــش خریــد 1۷0 دالر اســت.

نخستین صفحه نمایش ال ای دی 
متحرک دنیا

یــک اپراتــور موبایــل در ژاپــن نخســتین صفحــه نمایــش ال ای دی کــروی دنیــا را ســاخته اســت کــه مجهــز بــه 
یــک کوادکوپتــر اســت و مــی توانــد در آســمان پــرواز کنــد. 

تاکنــون صفحــات نمایــش ال ای دی در ویتریــن مغــازه هــا تــا چــرخ هــای دوچرخــه بــه کارگرفتــه شــده انــد. امــا 
اکنــون Docomo NTT یکــی از اپراتورهــای موبایــل ژاپــن از ایــن فنــاوری در نوعــی وســیله متحــرک هوایی 
اســتفاده کــرده اســت! ایــن شــرکت در حقیقــت نخســتین پهپــاد مجهــز بــه صفحــه نمایــش کــروی ال ای دی 

جهــان را ســاخته اســت.
ایــن وســیله کوادکوپتــری محصــور در چارچوبــی کــروی شــکل بــا قطــر۸۸ ســانتی متــر اســت کــه تصاویــر را در ۸ 
صفحــه نمایــش عمــودی ال ای دی نمایــش مــی دهــد. از ســوی دیگــر ایــن صفحــات بــه طور افقــی و با ســرعت 
زیــادی مــی چرخنــد.  همزمــان بــا چرخیــدن صفحــات، چــراغ هــای ال ای دی روشــن و خامــوش مــی شــوند و 

یــک صفحــه نمایــش بزرگتــر بــا ارتفــاع 144 و محیــط 13۶ پیکســل مــی ســازند.
وزن ایــن صفحــه نمایــش 3.4 کیلوگــرم اســت و بــه گفتــه شــرکت ســازنده این پهپــاد قــدرت مانــور بســیاری دارد. 
بــه همیــن دلیــل مــی تــوان از آن در رویدادهایــی کــه در فضــای بســته یــا روبــاز  برگــزار مــی شــوند، اســتفاده کرد.

امکان هک گذرواژه کاربران 
سایتهای وردپرسی

مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیــات رخدادهــای رایانه ای هشــدار 
ــا  ــه ب ــایت هایی ک ــران س ــذر واژه کارب ــد گ ــی توانن ــا م ــه هکره داد ک

ــد.  ــر دهن ــد را تغیی ــده  ان ــته ش ــرس نوش وردپ
ــت  ــتم مدیری ــن سیس ــرس محبوب تری ــرد: وردپ ــام ک ــر اع ــز ماه مرک
محتوا )CMS( در جهان، با داشــتن یک آســیب پذیری منطقی به هکر این 

امــکان را می دهد که گــذرواژه  کاربــر را تغییر دهد.
خطــر ایــن آســیب  پذیــری  )CVE-۲01۷-۸۲۹5( زمانــی مشــخص می  
شــود کــه بدانیــد همــه نســخه  هــای وردپــرس حتــی آخریــن نســخه یعنی 

نســخه 4.۷.4 هنــوز این آســیب  پذیــری را دارند.
ایــن آســیب پذیری ســال گذشــته توســط یــک محقــق لهســتانی در زمینه 
ــه  ــان ب ــان زم ــد و هم ــف ش ــامDavid Golunski کش ــه ن ــت ب امنی
تیــم امنیــت وردپــرس گــزارش شــد، امــا تیــم امنیتــی وردپــرس تصمیــم 
گرفتنــد آن را نادیــده بگیرنــد و میلیون هــا وب ســایت اینترنتــی وردپرســی 

ــد. ــه دارن ــیب پذیر نگ را آس
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فناوری جدید کیفیت تصاویر 
تلویزیون را چند برابر می کند

امــروزه محبوبیــت تلویزیــون هــای HDR روز بــه روز در حــال افزایــش اســت، امــا دو شــرکت 
سامســونگ و آمــازون بــا همــکاری یکدیگــر ایــن اســتاندارد را ارتقــا بخشــیده اند. 

ایــن اســتاندارد تــازه کــه HDR10+ نــام دارد، ترکیبــی از مزایــای دو اســتاندارد دیگــر بــه نــام 
هــای HDR10 و Dolby Vision اســت. HDR10 یــک اســتاندارد بــاز اســت کــه در اکثــر 
تلویزیــون هــا در دســترس اســت و مزیــت اســتفاده از Dolby Vision کنتــرل بیشــتر بــر روی 

ــیگنال های ویدئویی اســت. س
بـا اسـتفاده از اسـتاندارد HDR10+ تصاویـر زنـده تر به نظـر می رسـند، رنگ ها دقیق تر شـده 
و کنتراسـت بهتـری به دسـت می آیـد. سامسـونگ می گویـد برای اسـتفاده از ایـن اسـتاندارد در 
سـاخت تلویزیـون ها مذاکراتی بـا تعدادی از شـرکت های فناوری آغاز شـده و شـرکت آمازون هم 

قصـد دارد از ایـن فناوری بـرای ارتقای برخـی خدمـات ویدئویی خود اسـتفاده کند.
 Dynamic Tone از فنــاوری جدیــدی موســوم بــه +HDR10 در قالــب اســتاندارد
Mapping اســتفاده شــده کــه تنظیــم جزییــات تصاویــر ویدئویــی در هــر بخــش از هــر فریــم 

ــا ســهولت بیشــتر ممکــن مــی کنــد. هــر تصویــر را ب
HDR10+ هــم یــک اســتاندارد آزاد و بــاز اســت و لــذا شــرکت هــای ســازنده تلویزیــون بــرای 

اســتفاده از آن مجبــور بــه پرداخــت پــول نیســتند. سامســونگ مــی گویــد تلویزیــون هــای جدید 
تولیــدی ایــن شــرکت از اســتاندارد HDR10+ پشــتیبانی خواهــد کــرد. خریــداران تلویزیــون 
ــر روی  ــده ب ــزار نصــب ش ــان اف ــانی می ــه روزرس ــا ب ــم ب ــال ۲01۶ ه ــر در س ــای قدیمــی ت ه
تلویزیــون هــای مذکــور مــی تواننــد از مزایــای ایــن اســتاندارد بهــره مند شــوند. ایــن فنــاوری در 

نیمــه دوم امســال عرضــه مــی شــود.

راز افزایش الیک در 
اینستاگرام مشخص شد

ــوب در  ــد و محب ــای پربازدی ــت ه ــورد پس ــی در م ــک بررس ــج ی نتای
اینســتاگرام نشــان مــی دهــد کــه جنســیت و زمان ارســال پســت هــا در 

افزایــش میــزان الیــک آنهــا موثــر اســت. 
بررســی بیــش از یــک میلیــون عکــس ارســالی در اینســتاگرام نشــان 
مــی دهــد کــه بــه طــور متوســط پســت هــای ارســالی زنــان پنــج برابر 
بیــش از مــردان محبوبیــت دارد و تعــداد الیــک هــا و نظــرات ارســالی 

بــرای ایــن مطالــب هــم حــدودا پنــج برابــر مــردان اســت.
بررســی یــاد شــده کــه توســط موسســه Hopper HQ انجــام شــده، 
مــی توانــد بــه کاربــران کمک کنــد تــا راهــی بــرای افزایــش محبوبیت 

پســت هــای ارســالی خــود پیــدا کنند.
تجزیــه و تحلیــل بیــش از 1.۲ میلیــون پســت اینســتاگرام کــه از 
طریــق 4000 حســاب کاربــری ارســال شــده نشــان داده کــه مطالــب 
ارســالی زنــان بــه طــور متوســط 5۷۸ الیــک و نظــر دریافــت مــی کند، 
ــی ایــن رقــم در مــورد مــردان 11۷ مــورد اســت. اگــر تنهــا بخــش  ول
اظهارنظرهــا یــا کامنتهــا مــورد محاســبه قــرار بگیــرد، ایــن رقــم بــرای 

ــر 113 مــی رســد. ــه 1۷0 در براب ــا مــردان ب ــان در مقایســه ب زن
ــه تعامــات در پســت هــای  ــن اســت ک ــب دیگــر ای ــه جال ــک نکت ی
مــردان بیشــتر در بخــش اظهارنظرهاســت و نــه الیــک هــا. اگــر چــه 
ــران  ــان تشــکیل مــی دهنــد، امــا کارب ــران اینســتاگرام را زن اکثــر کارب
مــرد اینســتاگرام بیشــتر تمایــل بــه تعامــل در بخــش نظــرات در زیــر 
پســت هــای بــا موضوعــات مربــوط بــه تناســب انــدام و ورزش دارنــد.
عــاوه بــر ایــن پســت هایــی بــا موضوعــات شــخصی ماننــد مســافرت 
ــر  ــد. تصاوی ــی کنن ــت م ــک را دریاف ــترین الی ــش وزن بیش ــا کاه ت
ــوم  ــه س ــت و ... در رتب ــی طبیع ــر دیدن ــه دوم و تصاوی ــات در رتب حیوان

هســتند.
ــت بیشــتر  ــم در ایجــاد محبوبی ــا ه ــراه عکــس ه ــالی هم ــون ارس مت
تاثیرگــذار اســت. متــون طوالنــی الیــک را تــا 15 درصــد کاهــش مــی 
دهنــد و متــون همــراه بــا ایموجــی و شــکلک بیشــتر مــورد توجــه قــرار 

مــی گیرنــد. اســتفاده از هشــتگ هــم بازدیــد را افزایــش مــی دهــد.
زمــان ارســال پســت هــا نیــز مهــم اســت و ارســال پســت در عصرهــا 
بیشــترین بازدیــد را موجــب مــی شــود. در روزهــای تعطیــل انجــام ایــن 

کار در حــدود ســاعت 11 صبــح مناســب اســت.

۲۳۴ اپلیکیشن اندروید از کاربران 
جاسوسی می کنند

 محققــان۲34 اپلیکیشــن اندروید را شناســایی کــرده اند که بدون اطــاع کاربر از او جاسوســی می کنند. این اپلیکیشــن 
هــا موقعیت مکانی کاربر را کشــف می کنند یا به دســتگاه هــای موبایل دیگر او متصل می شــوند. 

محققــان دانشــگاه Braunschweig  آلمــان در تحقیــق جدیــد خــود صدهــا اپلیکیشــن اندرویــد را شناســایی کرده 
انــد کــه در آنهــا فنــاوری ردیابــی متقابــل اولتراســونیک دســتگاه هــای الکترونیــک بــه کار رفتــه اســت. ایــن فنــاوری 

امواجــی راجــذب مــی کنــد کــه از تبلیغــات در دســتگاه هــای موبایــل منتشــر مــی شــوند.
بـا ایـن روش بازاریابـان ترجیحات و عـادات مختلف کاربـر را بدون اجـازه او ردیابی می کننـد و تبلیغاتی بـا توجه به این 

عـادات بـرای کاربر ارسـال می کنند. ایـن فناوری قابلیـت ردیابی دقیـق مکان و فعالیـت های فـرد را دارد .
طبــق یافتــه هــای ایــن مطالعــه فنــاوری ردیابــی امــواج اولتراســونیک در بخــش صوتی دســتگاه هــای موبایل بــه کار 

مــی رود و بــا اســتفاده از میکروفــون خــود دســتگاه، آن را ردیابــی مــی کند.
بنابرایــن بــا کمــک این فنــاوری مــی تــوان موقعیت مکانــی کاربــر را کشــف کــرد، در تلویزیون هوشــمند او جاسوســی 
کــرد یــا بــه دســتگاه هــای موبایــل دیگــر کاربــر متصــل شــد. در همیــن راســتا محققــان تاکنــون ۲34 اپلیکیشــن 
اندوریــد کشــف کــرده نــد که بــا اســتفاده از کیــت برنامــه نویســی نــرم افــزاری SilverPush ســاخته شــده انــد. این 

اپلیکیشــن ها بــدون اطاع کاربر حتی به ســروصدای پس زمینه مکان فرد نیــز گوش می دهند!
ایــن در حالــی اســت کــه در ســال ۲01۶ میــادی ســازمان FTC آمریــکا بــه برنامــه نویســانی هشــدار داد کــه از 
 Unique Audio  اعام کــرد دیگر خدمــت SilverPush کاربــران جاسوســی می کننــد. پس از ایــن بیانیــه
Beacon را )که از آن در اپلیکیشن های ردیابی استفاده می شود( ارائه نخواهد کرد. اما آخرین تحقیقات نشان می دهد هنوز 

از آن اســتفاده مــی شــود.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

رباتها با هوش مصنوعی آموزش 
می بینند

بـا ابداع یک سیسـتم جدید هـوش مصنوعی آمـوزش دادن به ربـات ها در محیـط واقعیت مجازی 
ممکـن می شـود و از ایـن طریق می توان آنهـا را برای انجـام امور مختلفی آمـوزش داد. 

بــه تازگــی برنامه جدیــدی به پاتفــورم هــوش مصنوعــی OpenAI اضافه شــده کــه یادگیری 
امور مختلف را در محیط شــبیه سازی شده هوش مصنوعی ممکن می کند.

بــرای ایــن کار از الگوریتــم تــازه ای بهــره گرفتــه شــده کــه باعــث مــی شــود ربــات هــا تنهــا 
بــرای انجــام امــور خاصــی برنامــه ریــزی نشــوند و بــه مــرور زمــان بتــوان از آنهــا بــرای انجــام 

امــور تــازه ای کــه در شــرایط جدیــد پــی مــی آیــد، اســتفاده کــرد.
سیســتم یــاد شــده از شــبکه هــای عصبــی جدیــدی بــرای آمــوزش اســتفاده کــرده و مجهــز بــه 
یــک دوربیــن تصویربــرداری بــرای مشــخص کــردن موقعیــت و وضعیــت اشــیای شــبیه ســازی 

شــده در ارتبــاط بــا ربــات اســت.
ــف را مــی  ــا اشــیای مختل ــدا در یــک محیــط شــبیه ســازی شــده تعامــل ب ــات ابت ــن رب بنابرای
آمــوزد. ربــات در ایــن محیــط تصاویــر ضبــط شــده ای از تعامــل بــا اشــیا را مشــاهده می کنــد و از 

همیــن طریــق مــی آمــوزد کــه در بایــد در محیــط واقعــی چگونــه عمــل کنــد.
ایــن مــدل آموزشــی فعــا در مراحــل اولیــه اســت، امــا آمــوزش بــه ربــات هــا در محیــط واقعیت 

مجــازی بــه محققــان اجــازه مــی دهــد کــه آنهــا را بــه تدریــج بــرای انجــام امــور پیچیــده آمــاده 
کننــد، بــدون آنکــه نیــازی بــه اســتفاده از ابــزار و وســایل فیزیکی داشــته باشــند.

اســتفاده از روش یــاد شــده امنیــت بیشــتری نیــز دارد و شــبیه ســازی شــرایط دشــوار ماننــد زیــر 
آب یــا محیــط هــای خطرنــاک ماننــد محیــط هــای آلــوده بــه تشعشــعات هســته ای را بــدون 

ایجــاد خطــر واقعــی ممکــن مــی کنــد.

روبات روسی از تماشاچیان 
جام جهانی محافظت می کند

روســیه قصــد دارد بــا یــک روبــات یــک متــری امنیــت را بــرای بازدیدکننــدگان جــام 
جهانــی در ایــن کشــور حفــظ کنــد. 

در جــام جهانــی آینــده کــه در روســیه برگــزار مــی شــود، یــک روبــات یــک متــر و 
۲0 ســانتی متــری بــا قابلیــت ردیابــی خشــونت و برخــورد حافــظ امنیــت تماشــاچیان 

و ورزشــکاران خواهــد بــود.
ایــن درحالــی اســت کــه ســال گذشــته در مســابقات جــام جهانــی فوتبــال خســارت 
هــای زیــادی بــه بــار آمــد و تماشــاچیان خارجــی را ترســاند. در همیــن راســتا دولــت 
ایــن کشــور تصمیــم گرفتــه بــا اســتفاده از فنــاوری پیشــرفته بــا ایــن رونــد مبــارزه 

کنــد و روبــات AlanTim رابــه کار گرفتــه اســت.
موسســه فنــاوری مســکو ایــن روبــات را ســاخته کــه  وظیفــه تامیــن آرامــش بــرای 

شــرکت کننــدگان در مســابقات جــام جهانــی برعهــده دارد.
روبــات »آالن تیــم« در حالــی رونمایــی شــده کــه بیــم آن مــی رود  اراذل و اوبــاش 
خــود را بــرای مــوج جدیــدی از خشــونت هــا در برابــر تماشــاچیان آمــاده مــی کننــد.
ایــن روبــات قابلیــت ردیابــی احساســات انســانی را دارد و اگــر خشــونت را حــس کند، 
نخســت ســعی مــی کنــد بــا گفتگــو شــرایط را بــه حالــت عــادی برگردانــد. امــا اگــر 

موفــق نشــود، بــا نیــروی پلیــس تمــاس مــی گیــرد.
روبــات مذکــور  مــی توانــد بــه زبــان انگلیســی بــه بازدیدکننــدگان بگویــد: مــن در 
اینترنــت خوانــده ام کــه بســیاری از طرفــداران انگلیســی فوتبــال دربــاره امنیــت خود 
ــچ  ــان مــی دهــم هی ــه شــما اطمین ــد. مــن ب ــد دارن ــه روســیه تردی ــگام ســفر ب هن

چیــزی بــرای نگرانــی وجــود نــدارد. مــن از شــما محافظــت مــی کنــم.

ساخت رباتی که از دیوار راست هم 
باال می رود

شــرکت ســارکوس موفــق بــه تولیــد رباتــی بــا ظاهــری شــبیه بــه مــار شــده کــه مــی توانــد در محیــط 
هــای ناایمــن بــه کار گرفتــه شــود و حتــی از دیــوار راســت هــم بــاال بــرود. 

ایــن ربــات کــه Guardian S نــام دارد، بــرای انجــام عملیــات تحقیــق و شناســایی و امــداد و نجــات 
قابل اســتفاده اســت.

ربــات یاد شــده کاما ضدآب و مســتحکم در برابر فشــار و ضربه اســت و با پیچ و تاب هایــی همانند مار خود 
را در هــر محوطــه ای جابجــا مــی کنــد. این ربــات حتی می توانــد بر روی یــک لولــه آب، انواع پلــکان ها و 

دیوارهــای عمــودی حرکــت کنــد. علــت ایــن امــر بدنــه مغناطیســی مــار رباتیــک یــاد شــده اســت.
کارشناســان ایــن شــرکت مــی گوینــد اگــر چــه علــم رباتیــک پیشــرفت زیــادی داشــته، امــا هنــوز هــم 
ربــات هــا بــرای حرکــت در محوطــه هــای مختلــف محدودیــت هــا و مشــکات زیــادی دارند ولــی ربات 
جدیــد کــه ســبک و چابــک اســت بــه راحتــی مــی توانــد در انــواع زمیــن هــا و در شــرایط نامطلــوب هــم 

حرکــت کنــد.
ربــات مذکــور حتــی مــی توانــد وارد حفــره هایــی بــا قطــر 1۲ ســانتیمتر شــود و لــذا محدودیــت هــای 
حرکتــی آن بســیار ناچیــز اســت. یکــی دیگــر از مزایــای ایــن ربــات عمــر 1۸ ســاعته باتــری آن اســت که 

باعــث مــی شــود بــه طــور کامــل در یــک روز کاری قابــل اســتفاده باشــد.
ربــات Guardian S بــا اســتفاده از حســگرهای متعــدد خــود و همیــن طورجــی پــی اس، شــتاب ســنج، 
نقشــه خــوان ســه بعــدی و سیســتم تصویربــرداری 3۶0 درجــه مــی توانــد از آلودگــی محیط به تشعشــات 
مختلــف مطلــع شــود. ایــن ربات بــرای بررســی آلودگــی محیــط بــه گاز، کشــف انــواع تحــرکات و لرزش 

هــا، اشــعه مــادون قرمــز و ... هــم قابل اســتفاده اســت.
ــن  ــه نصــب دوربی ــا توجــه ب ــور بســیار کــم ب ــات قابلیــت فعالیــت در ن ــن رب ــای ای یکــی دیگــر از مزای
ویدئویــی حســاس و قدرتمنــد اســت. ربــات یــاد شــده بــا پرداخــت ۶0 هــزار دالر قابــل خریــداری اســت و 

عرضــه آن از اوایــل تابســتان آغــاز مــی شــود.
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روباتها مجهز به حس المسه می شوند
محققــان دانشــگاه مینــه ســوتا بــا اســتفاده از چاپگرهــای ســه بعــدی یــک حســگر ســیلیکونی بــرای نصــب بــر 

روی نــوک انگشــت ربــات هــا طراحــی کــرده انــد کــه بــه آنهــا حــس المســه مــی بخشــد. 
از ایــن روش مــی تــوان بــرای تســهیل عمــل جراحــی و انتقــال حــس المســه بــه جراحــان در برخــی عمــل های 

دشــوار نیــز اســتفاده کرد.
حســگرهای یــاد شــده را مــی تــوان حتــی بــر روی نــوک انگشــتان دســتان افــرادی کــه بــه هــر علــت حــس 
المســه خــود را از دســت داده انــد نیــز نصــب کــرد تا آنهــا دوبــاره از ایــن حس بهــره منــد شــوند. ابعــاد مینیاتوری 

ایــن حســگرهای ســه بعــدی باعــث مــی شــود افــراد بــرای اســتفاده از آنهــا مشــکل چندانــی نداشــته باشــند.
بدیــن منظــور محققــان بــا اســتفاده از یــک چاپگــر ســه بعــدی مخصــوص، حســگرهایی لمســی را بــرروی نوک 
انگشــت انســان یــا ربــات مــی کارنــد. مــواد بــه کار رفتــه در ایــن حســگر ابتــدا ماننــد یــک جوهــر بر روی ســطح 
مــورد نظــر قــرار مــی گیرنــد و ســپس بــه تــار و پــود آن ســطح پیونــد مــی خورنــد. اتصــال اجــزای ایــن حســگر 
توســط یــک ســیم پیــچ مرکــزی صــورت مــی گیــرد کــه در برابر فشــار حســاس اســت و لــذا حــس المســه را در 

افــراد یــا ربــات هــا بــه وجــود مــی آورد.
ایــن حســگرهای منعطــف ســیلیکونی و بســط یافتنــی کــه تنهــا 4 میلیمتــر پهنــا دارنــد، بــه راحتــی خــم مــی 

شــوند و اســتفاده از آنهــا در آینــده نزدیــک ممکــن مــی شــود.

پوست بیونیک برای 
روبات ها ساخته شد 

محققــان بــا چاپگــر ســه بعــدی نوعــی پوســت بیونیــک ســاخته اند کــه می 
تــوان از آن در روبــات هــای جراحــی و فنــاوری هــای پوشــیدنی ردیــاب مواد 

منفجــره اســتفاده کرد. 
محققــان دانشــگاه مینــه ســوتا نوعــی پوســت بیونیــک بــه وســیله چاپگــر 
ــاخت  ــت س ــی در جه ــن گام ــد ای ــا معتقدن ــد.   آنه ــاخته ان ــدی س ــه بع س
دســتگاه هــای الکترونیکــی اســت کــه مــی تــوان آنهــا را بــه طــور مســتقیم 

ــرد. ــدن انســان چــاپ ک در ب
 الیــه هــای جوهــر بــه کاررفتــه در ایــن فنــاوری را مــی تــوان در  دمــای اتاق 
نگهــداری کــرد. بــه همیــن دلیــل مــی تــوان آن را بــه طــور مســتقیم روی 
پوســت انســان بــه کار بــرد. عــاوه بــر آن کاربردهــای بیشــماری دارد. ماننــد 
اســتفاده در روبــات هــای جــراح گرفتــه و  فنــاوری هــای پوشــیدنی کــه مواد 

منفجــره را ردیابــی مــی کننــد.
 الیــه اصلــی ایــن پوســت از جنــس ســیلیکون و الکترودهــای روی و زیریــن 
ــه  ــه کاررفت ــر ب ــوند. چاپگ ــی ش ــاخته م ــانا س ــر رس ــس جوه ــز از جن آن نی
بــرای ایــن اختــراع دارای 4 دماغــه اســت تــا انــواع مختلفــی از جوهــر هــای 

مخصــوص را در الیــه هــای مختلــف دســتگاه چــاپ کنــد.
مایــکل مــل آلپایــن اســتادیار دانشــگاه و یکــی از محققــان پــروژه مــی گوید: 
ــد. پزشــکان  ایــن مــاده ارتجاعــی الکترونیــک قابلیــت هــای مختلفــی دارن
ــه  ــد منطق ــی توانن ــک م ــت بیونی ــات دارای پوس ــتفاده از روب ــا اس ــراح ب ج
ــانتر  ــد آس ــب فرآین ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــار را حــس کنن ــدن بیم ــی در ب جراح

انجــام خواهــد شــد.
همچنیــن روبــات هــا بــا اســتفاده از  پوســت بیونیــک راحــت تــر مــی تواننــد 

بــا محیــط اطــراف خــود ارتبــاط برقــرار کننــد.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ساالنه ۳ هزار واحد صنعتی به نرم 
افزارهای مخرب آلوده می شوند

مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیــات رخدادهــای رایانــه ای نســبت بــه تــاش بدافزارهــا و نــرم افزارهای 
مخرب برای آلوده کردن شــبکه های صنعتی هشدار داد. 

مرکــز ماهــر در گزارشــی بــا اشــاره به بررســی موسســات امنیــت ســایبری در دنیــا، اعام کــرد: محققان محاســبه 
کردنــد که ســاالنه حــدود 3000 واحد صنعتی بــا انواع بدافزارهــا و نــرم افزارهای غیرهــدف دار و روزمــره، آلوده می 
شــوند؛ امــا بدافزارهــای هــدف دار مربــوط بــه ســامانه هــای کنتــرل صنعتــی، کمتــر رایــج بــوده و بیشــتر ماندگار 
هســتند، از جملــه یــک نمونــه از ایــن بدافزارهــا مــی تــوان بــه بدافــزاری کــه خــود را بــه جــای ســفت افــزار 

Siemens PLC نشــان داده و از ســال ۲013 فعــال اســت اشــاره کــرد.
بخشــی از ایــن جاســوس افــزار کــه خــود را بــه جــای نــرم افــزار Siemens PLC نشــان داده، بــه مــدت چهــار 
ســال توســط یــک گــروه مهاجــم ناشــناخته در چرخــه وجــود داشــته و در تــاش بــرای آلوده کــردن شــبکه های 

صنعتی )بیشتر در ایاالت متحده( بوده است.
ــه  ــات در زمین ــز عملی ــر « رئیــس مرک ــن میل ــر Dragos و همــکارش »ب ــی « بنیانگــذار و مدی ــرت م. ل »راب
تهدیــدات، مــوارد بدافــزار مرتبــط بــا شــبکه هــای صنعتــی را شناســایی و تحلیــل کردنــد کــه شــامل تحلیــل و 
مطالعــه 1500 نمونــه بدافــزار از محیــط هــای صنعتــی در یــک دوره ســه ماهــه از پایــگاه داده های عمومــی مانند 

VirusTotal و همچنیــن جســتجوهای گــوگل و داده هــای ســرویس نــام دامنــه )DNS( مــی شــود.
در ایــن پــروژه، محققــان توانســتند بدافزارهــای روز را کــه محیــط هــای صنعتــی )ICS( را هــدف مــی گیرنــد، 
شناســایی کننــد. براســاس نتایــج بــه دســت آمــده هیچگونــه حملــه هــدف دار بدافــزار از نوع اســتاکس نــت دیده 
نشــد. حتــی بدافــزار مخصــوص Siemens در حالــی کــه شــبکه هــای ICS را هــدف مــی گیــرد، همچنــان از 

قطعــه پنهانــی جاســوس افــزار اســتفاده مــی کند.
در ایــن بررســی محققــان یافتنــد کــه نمونــه هایــی از بدافزارهــای تقریبــا رایــج و بــه ســادگی قابــل توزیــع، بــه 
شــبکه هــای صنعتــی )ICS (حملــه کرده انــد به نحــوی کــه بدافــزار Sivis با اختاف بســیار زیــاد و بــا 15۸۶3 
شناسایی، بیشترین تعداد حمله را در اختیار داشته و پس از آن، بدافزار سینوال با ۲ هزار و ۹0۹ حمله، بدافزار رامنیت با 
3 هــزار و ۷1۶ حملــه و نــرم افزار مخرب المار با ۶ هــزار و ۸30 حمله و نیز دیگر خانواده هــای رایج بدافزارها از جمله 

Virut )1۸14( و Sality )1۲۲5( در رتبــه هــای بعــدی قــرار گرفتنــد.
محققان محاســبه کردند که ســاالنه حدود 3 هــزار واحد صنعتی با این نــوع بدافزارهای غیرهــدف دار و روزمره آلوده 
می شــوند؛ ایــن رقم، به دلیــل اینکه لزوما تمام واحدهای آلوده شــده بــه بدافزار خــود را در پایــگاه داده های عمومی 

بــرای مثــال VirusTotal ثبــت نمــی کننــد محافظــه کارانــه در نظر گرفته شــده اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه اغلــب کاربــران بــه جــای توجــه بــه وقــوع مــوارد آشــکار )آلودگــی بــا بدافــزار(، انتظــار 
ــه نســخه دوم  ــه ب ــن اســت ک ــه ای ــا فرضی ــد ام ــت را دارن ــتاکس ن ــون اس نســخه دوم ویروســهای مهمــی چ

اســتاکس نــت بــرای نفــوذ بــه تأسیســات نیــاز نیســت.
ــه  ــی، ب ــه ای از ایــن بدافزارهــا روی ســامانه هــای صنعت بررســی هــا حاکــی از آن اســت کــه حضــور هــر گون
ــا بحــران هســته ای رخ داده اســت. بلکــه مســئله  ــاده ی ایــن معنــی نیســت کــه تأسیســات تولیــدی از کار افت
دلســردکننده، تعــداد فایــل هــای معتبــر شــبکه های صنعتــی و شناســایی شــده توســط بدافزارهــا و نــرم افزارهای 
مخــرب اســت کــه ایــن مســئله باعــث شــده کــه آن فایــل هــا در معــرض سوءاســتفاده توســط مجرمان ســایبری 
یــا دیگــر تهدیدکنندگانــی قــرار گیــرد که بــه دنبــال اطاعاتی بــرای اجــرای حملــه هــدف دار روی واحــد صنعتی 

هســتند.
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یکی از شاخص هایی که بر اساس آن رتبه علمی یک 
کشور در سطح بین المللی تعیین می شود میزان تولید 
و  انداز  اسناد چشم  براساس  علم آن کشور است؛ 
افق آن، جمهوری اسالمی ایران تا سال ۱۴۰۴ شمسی 
باید جایگاه اول اقتصادی و تولید علم و فناوری در 
سطح منطقه آسیای غربی را به خود اختصاص دهد. 
برآوردها نشان می دهد که هم اکنون کشورمان با 
رشد ۱5 درصدی در کمیت تولید علم، پیشتاز در جهان 
است و دستیابی به اهداف چشم انداز، دور از انتظار 

. نیست

علم و دانـش
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دانش و  علـــم 

ــزان  ــوم جهــان اســام ) )ISC گفــت: می ــگاه اســتنادی عل سرپرســت پای
ــادی  ــه ســال ۲015 می ــادی نســبت ب رشــد کشــور در ســال ۲01۶ می
برابــر بــا 15.3 درصــد اســت و در بیــن ۲5 کشــور برتــر تولید کننــده کمیت 

علــم دنیــا رتبــه نخســت دنیــا را در اختیــار داریــم. 
ــن   ــاس آخری ــزود: براس ــر اف ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــواد دهقان محمدج
ــم  ــد عل ــگاه اســتنادی آی.اس.آی کمیــت تولی اطاعــات مســتخرج از پای
کشــور در ســال ۲01۶ میــادی بــه 43 هــزار و ۹۹۲ مــورد رســیده اســت، 
ایــن در حالــی اســت کــه در ســال ۲015 کمیــت تولیــد علــم کشــور در این 

ــود. ــورد ب ــگاه 3۸ هــزار و 13۸ م پای
 

دســتیابی کشــور بــه باالتریــن رشــد کمیــت تولیــد علــم در 
پنــج ســال اخیــر

دهقانــی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه آمــار کمیــت تولید علــم میزان رشــد 
علمــی در ایــن ســال هــای ۲01۲ ، ۲013 ، ۲014 ، ۲015 و ۲01۶ میــادی 
ــا  5.۹ ، 1.۶، ۶.5، 14.۲ و  ــر ب ــه ترتیــب براب ــه ســال قبــل از آن ب نســبت ب
15.3 درصــد بــوده اســت. بدیــن ترتیــب رشــد کمیــت علــم کشــور از 1.۶ 
درصــد در ســال ۲013 بــه 15.3 درصــد در ســال ۲01۶ میــادی افزایــش و 

در واقــع ۹ برابــر شــده اســت.  
وی گفــت: بــر ایــن اســاس جمهــوری اســامی ایــران در میــان ۲5 کشــور 
ــا 15.3 درصــد  ــادی ب ــا در ســال ۲01۶ می ــم دنی ــده عل ــد کنن ــر تولی برت
رشــد در رتبــه اول دنیــا قــرار گرفتــه اســت. بعــد از ایــران، کشــور روســیه 
بــا ۹ درصــد بیشــترین رشــد کمیــت علــم دنیــا را داشــته اســت. چیــن بــا 
4 درصــد در رتبــه ســوم و لهســتان و ترکیــه هرکــدام بــا 3 درصــد رتبــه در 

رتبــه هــای بعــدی قــرار گرفتــه انــد.
 

هدفمنــد ســازی تولیــد علــم بــه جــای تکیــه محــض بــه 
افزایــش کمیــت تولیــد علــم

سرپرســت ISC گفــت: رشــد کمیــت تولیــد علــم یکــی از عوامــل توســعه 
علمــی بــه حســاب مــی آیــد، امــا اگــر ایــن کمیــت بــه ســمت نیازهــای 
ــزان  ــوص می ــت در خص ــا قاطعی ــوان ب ــی ت ــود نم ــت نش ــور هدای کش

ــت. ــخن گف ــمندی آن س ارزش
دهقانــی گفــت: ســند سیاســت هــای کان علــم و فنــاوری اباغــی 
ــم  ــودن عل ــی ب ــن الملل ــر بی ــز ب ــری نی ــم رهب ــام معظ ــط مق توس
ــورد  ــا را م ــم دنی ــت عل ــل مرجعی ــن دلی ــه همی ــد و ب ــد دارن تاکی
ــن  ــده بی ــک پدی ــاد ی ــم در بســیاری از ابع ــد. عل ــرار داده ان ــد ق تاکی
المللــی اســت. بــا ایــن نــگاه تولیــد علمــی مــی توانــد ارزش آفریــن 
ــی،  ــادی، اجتماع ــی اقتص ــت بالندگ ــوان از آن در جه ــه بت ــد ک باش

ــت. ــره جس ــی به ــی و نظام سیاس

ایران پیشتاز در رشد کمیت تولید علم؛

رشد کمیت تولید علم کشور به ۱۵.۳ درصد رسید
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علـــم و دانش

سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهان 
اســام گفــت: رشــد کشــور در ســال 
ــه ســال ۲015  ــادی نســبت ب ۲01۶ می
ــامی  ــوری اس ــید و جمه ــه 1۷.5 رس ب
ــد  ــت رش ــگاه نخس ــوز در جای ــران هن ای

ــرار دارد.  ــا ق ــم دنی ــد عل ــت تولی کمی
محمدجــواد دهقانــی بــا اعــام ایــن خبــر 
ــتنادی وب آو  ــگاه اس ــی پای ــزود: بررس اف
ــد  ــی ده ــاینس )آی.اس.آی( نشــان م س
کــه کمیــت تولیــد علــم کشــور از 3۸10۷ 
مــدرک در ســال ۲015 میــادی بــه 
44۷۸۲ مــدرک در ســال ۲01۶ میــادی 

ــه اســت. افزایــش یافت
سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهان 
اســام )ISC( گفــت: بدیــن ترتیب رشــد 
کشــور در ســال ۲01۶ میادی نســبت به 

ســال ۲015 به 1۷.5 درصد رســید. بررسی ۲5 کشوری که بیشتر 
کمیــت تولیــد علــم دنیــا را تولیــد مــی کننــد نشــان مــی دهــد 
که جمهوری اســامی ایران هنوز در جایگاه نخســت رشد کمیت 

تولید علم دنیا قرار دارد.   
دهقانــی اظهــار داشــت: الزم بــه ذکر اســت کــه اطاعات ســال 
۲01۶ میادی هنوز در حال کامل شدن است. علت کامل نبودن 
اطاعــات ســال ۲01۶ میــادی را بایــد در پدیــده تاخیر در نشــر 
ــگاه هــای  ــه ســازی مــدارک در پای ــر در نمای و همچنیــن تاخی

اســتنادی جســتجو کــرد.  
سرپرســت ISC افــزود: بعــد از ایــران 
ــد  ــت تولی ــد کمی ــترین رش ــیه بیش روس
علــم دنیــا را داشــته اســت. رشــد کمیــت 
ــم روســیه 13.4 درصــد اســت.  ــد عل تولی
لهســتان، هنــد، ترکیــه، چیــن، اســکاتلند، 
برزیــل،  اتریــش،  ســوئد،  اســترالیا، 
ــد  ــوئیس، هلن ــتان، س ــارک، انگلس دانم
و آلمــان در زمــره کشــورهایی قــرار 
داشــته انــد کــه رشــد آنهــا مثبــت بــوده 
اســت. رشــد کمیــت تولیــد علــم در ایــن 
کشــورها بــه ترتیــب بیــن 1 تــا ۷ درصــد 

ــت.   ــوده اس ب
ــت  ــش کمی ــر افزای ــاوه ب ــزود: ع وی اف
ــز  ــران نی ــهم ای ــور، س ــم کش ــد عل تولی
از کل کمیــت تولیــد علــم دنیــا از 1.5 
ــد  ــه 1.۷ درص ــال ۲015 ب ــد در س درص
در ســال ۲01۶ میــادی افزایــش یافتــه اســت. براســاس 
پایــگاه اســتنادی آی.اس.آی و بــه لحــاظ کمیــت  تولیــد علــم، 
جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه و جهان اســام رتبــه دوم 

را در اختیــار دارد.
ــگاه اســتنادی  ــر اســاس پای ــد ب ــادآور شــد: هــر چن ــی ی دهقان
اســکوپوس چــه در منطقــه و چــه در جهــان اســام از لحــاظ 
رتبــه کمیــت تولیــد علــم جایــگاه نخســت را در اختیــار داریــم.

جایگاه نخست رشد کمیت علم دنیا در اختیار ایران

کمیت تولید علم

رشد ۲015 ۲01۶
1۷.5 درصد 3۸10۷ 44۷۸۲ ایران
13.4 درصد 5۲5۹4 5۹۶55 روسیه
۶.۸ درصد 3۹1۶5 41۸3۹ لهستان
۶ درصد 104۹۸5 111۲3۷ هند

5.4 درصد 440۷۸ 4۶4۶4 ترکیه
5.3 درصد 3۸۹314 4100۷5 چین
4.5 درصد ۲333۷ ۲43۸5 اسکاتلند
4.1 درصد ۹1۸13 ۹5535 استرالیا
3.۹ درصد 3۷1۹0 3۸۶5۶ سوئد
3 درصد ۲3۷۶5 ۲45۲۸ اتریش
3 درصد ۶۲5۹1 ۶44۶۲ برزیل
3 درصد ۲5۶10 ۲۶3۶۸ دانمارک

۲.۶ درصد 1۶۷0۶۲ 1۷140۸ انگلستان
1.۹ درصد 4۲۸35 43۶5۸ سوئیس
1.۷ درصد 5۶5۸5 5۷55۹ هلند
0.۸ درصد 15۸۶5۲ 15۹۹۶۹ آلمان
صفر درصد ۸۸۸۶4 ۸۸۹0۸ اسپانیا
صفر درصد 3۲۲0۶ 3۲13۸ بلژیک
صفر درصد ۶4۹۷01 ۶4۷51۷ آمریکا
صفر درصد 10۶154 105۷۸۸ ایتالیا
-1 درصد 10۲۶10 101۹1۲ کانادا
-1 درصد 1131۷1 111۸4۷ ژاپن
-1 درصد 10۹3۲۶ 10۸0۲۶ فرانسه
-۲ درصد ۷54۹۶ ۷43۶0 کره جنوبی
-4 درصد 3۶۶۲5 351۶۲ تایوان
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دانش و  علـــم 

سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام گفــت: 
ســهم حوزه مهندســی از کل تولید علــم برتر دنیــا حدود 4 
درصد و بعد از آن بیشــترین سهم متعلق به حوزه ریاضیات 

اســت کــه حــدود 3 درصد اســت. 
محمدجــواد دهقانــی افــزود: براســاس آخریــن اطاعــات 
ــی علم )ESI-ISI( تولید  مستخرج از پایگاه شاخص اساس
علم برتر کشــور از ۲1۶ مورد در ســال به 3۶۸ مورد در سال 
۲01۶ میــادی رســید و تولید علــم برتر ۷0 درصد رشــد را 

نشان می دهد.
دهقانــی اظهــار داشــت: یــک درصــد از مقــاالت دنیــا 1۸ 
درصد از استنادهای آن را دریافت می کنند که تولید علم برتر 
کشــور را تشــکیل می دهند. مقاالت برتر در بازه 10 ســال 
اخیــر توســط پایــگاه شــاخص هــای اساســی علــم ISI به 
صــورت دو مــاه یکبــار روزآمد و اعــام می شــود، از همین 
رو تعداد این مقاالت همیشــه تغییر می کند و ممکن اســت 
یــک مقالــه در یــک دوره زمانــی در دســته مقــاالت برتــر 

قرار گیرد و در یک دوره دیگر از این فهرست حذف شود. 
وی افــزود: اساســا مقــاالت پر اســتناد یــا مقــاالت برتر 
بدلیل اهمیت آن بعنوان شاخصی برای کیفیت علم تلقی 

شود.   می 
 ،)ISC( سرپرســت پایــگاه اســتنادی علوم جهــان اســام
گفــت: تعداد مقــاالت برتر کشــور در ســال ۲00۷ میادی 
تعــداد 55 مــورد اعــام شــده اســت که ایــن رقم در ســال 
۲00۸ میــادی کاهــش یافته و بــه 4۶ مورد رســید. تعداد 
مقاالت برتر کشــور در ســال ۲013 میادی بــه 134 مورد 
رســید و این مقدار در ســال ۲014 میادی مجــددا افزایش 

ــه 1۶3 مــورد افزایــش یافــت. یافتــه و ب
وی گفــت: در ســال ۲015 میــادی تعداد ایــن مقاالت به 
۲1۶ مورد و در ســال ۲01۶ میادی بــه 3۶۸ مورد افزایش 
یافــت. اطاعات ســال ۲01۷ میــادی هنوز کامل نشــده 
اســت، امــا از جمهــوری اســامی ایــران در ایــن ســال 10 
مقاله برتر در پایگاه شــاخص های اساســی علم ثبت شــده 

است.  
دهقانــی افــزود: ســهم رشــته هــای موضوعــی مختلــف 
ــوزه  ــه ح ــا یکســان نیســت. س ــر دنی ــم برت ــد عل از تولی
مهندســی، ریاضیــات و علــوم کشــاورزی باالترین ســهم 
از تولیــد علــم برتــر دنیــا در مقایســه بــا ســایر حــوزه های 
کشــور را بــه خــود اختصــاص داده انــد. هــر یــک از ایــن 
حــوزه هــا حــدود 3 تــا 4 درصــد از تولیــد علــم برتــر دنیــا 

ــار دارند. را در اختی
وی خاطرنشــان کــرد: اگــر کل مقــاالت برتر کشــور را مد 
نظر قرار دهیم و سهم هر یک از رشته ها را مورد توجه قرار 
دهیم وضعیت رشــته هــا از بعضی ابعاد تغییراتــی می کند. 
ــوزه  ــور در ح ــر کش ــم برت ــد عل ــد تولی ــدود 35 درص ح

مهندســی تولیــد مــی شــود.
 )ISC( سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام
اظهار داشــت: حدود 14 درصد تولید علم برتر کشور توسط 
پژوهشــگران کشور در حوزه شــیمی تولید می شود و سهم 
رشــته هــای ریاضیــات، فیزیــک و علــوم کشــاورزی هــر 

کــدام حــدود ۸ درصد اســت.
وی گفــت: تعــداد مقــاالت برتــر حــوزه مهندســی 453 
مورد اســت. پژوهشــگران حوزه های شــیمی، ریاضیات، 
فیزیک و علوم کشــاورزی به ترتیــب 1۷۶، 10۶، 10۲ و 

۹۹ مورد است.

رشد ۷۰ درصدی تولید علم در ۲۰۱۶ ؛

سهم رشته های مختلف از تولید علم برتر اعالم شد
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علـــم و دانش

آخرین وضعیت الیحه مقابله با 
تقلب در تولید آثار علمی

معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم آخریــن وضعیــت »الیحــه مقابلــه بــا تقلب 
در تولیــد آثــار علمــی« را تشــریح کــرد و از اضافــه شــدن بخــش پیشــگیری بــه عنــوان 

الیحــه خبــر داد. 
محمـد روشـن دربـاره آخرین وضعیت »الیحـه مقابله با تقلـب در تولید آثـار علمی« گفت: 
این الیحه در سـال ۹4 به وسـیله دولت، به مجلس شـورای اسـامی ارایه شـد و اکنون در 

کمیسـیون حقوقی و قضایی مجلس مراحـل پایانی تصویـب را می گذراند.
وی ادامــه داد: البتــه در ابتــدا کمیســیون حقــوق قضایــی، الیحــه دولــت را بررســی و برای 
صحــن علنــی مجلــس شــورای اســامی ارســال کــرد، ولــی کمیســیون هــای آمــوزش، 
تحقیقــات و بهداشــت درمــان اعــام کردنــد بــه عنــوان کمیســیون هــای فرعــی نظرات 

آنهــا در الیحــه لحــاظ نشــده اســت.
ــورای  ــس ش ــس مجل ــذا رئی ــت: ل ــوم گف ــس وزارت عل ــور مجل ــی و ام ــاون حقوق مع
اســامی، دســتور بازگشــت الیحــه بــه کمیســیون هــای متقاضــی را صــادر کــرد و پــس 
از آن بــا دعــوت از اعضــای کمیســیون هــای آمــوزش و تحقیقــات و بهداشــت و درمــان 
نظــرات آنهــا اخــذ شــده و بــه مــرور در الیحــه اضافه مــی شــود، امیدواریــم که در جلســه 

آتــی کمیســیون حقــوق قضایــی مجلــس بــه اتمــام برســد.
ــش  ــس بخ ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــنهاد کمیس ــاس پیش ــه داد: براس وی ادام
»پیشــگیری« نیــز بــه عنــوان الیحــه اضافــه شــده و مــوادی بــه همیــن منظــور بــه مواد 
ــدا  ــون الیحــه پی ــی کــه اکن ــا جامعیت ــم ب ــه شــده اســت، امیدواری ــت اضاف ارســالی دول
کــرده اســت، بتوانیــم خــاء قانونــی کــه در ایــن زمینــه وجــود داشــت را پوشــش دهیــم و 

ســاحت مقــدس آمــوزش عالــی را از لــوس ایــن پدیــده پــاک کنیــم.

حضور ایران در افتتاح مرحله اول 
شتابدهنده سزامی 

مرحلــه اول »شــتابدهنده ســزامی« بــا حضــور نمایندگانــی از ایــران، فلســطین و کشــورهای دیگر در 
قلــب خاورمیانــه در شــمال غربــی اّمــان پایتخــت اردن افتتاح شــد. 

 Synchrotron-light for Exprimental Science and طــرح مرکــز تحقیقاتــی
ــر  ــه ایــن مرکــز پادشــاه اردن، وزی ــاح شــد کــه در مراســم افتتاحی Applications  در اردن افتت
علــوم مصــر و ســفیر ایــران ســخنرانی کردنــد. ایــن مرکــز کــه بــا همــکاری کشــورهای مختلــف 
در خاورمیانــه و اروپــا ســاخته شــده اکنــون در اختیــار دانشــمندان ایرانــی، فلســطینی و اروپایــی قــرار 

خواهــد گرفــت.
ــا تولیــد اشــعه هــای قدرتمنــد نــور چشــم انــدازی دقیــق از هــر چیــزی  در مرکــز ســینکروترون ب
ــا حتــی کاغذهــای پوســتی  ــا ایــن روش مــی تــوان بافــت هــای ســرطانی ی فراهــم مــی کنــد. ب

ــرای وجــود بیمــاری هــای مختلــف بررســی کــرد. باســتانی را ب
ســاختمان ایــن مرکــز در 35 کیلومتــری شــمال عمــان پایتخــت اردن قــرار دارد. ایــده ســاخت ایــن 

مرکــز حــدود ۲0 ســال قبــل شــکل گرفتــه اســت.  
ایــن نخســتین مرکــز ســینکروترون خاورمیانــه بــه حســاب مــی آیــد. ســزامی درحقیقــت نشــان 

دهنــده شــروع عصــر جدیــدی از همــکاری هــای علمــی میــان کشــورهای جهــان اســت.
ــر  ــور، دکت ــی پ ــر فردوس ــورمان در اردن دکت ــفیر کش ــی،  س ــواد رحیق ــر ج ــی، دکت ــر تبریزچ دکت
روضاتیــان بعنــوان سرپرســت کاربــران ایرانــی در ســزامی و دکتــر خســرو ابــادی جــزء کادر ســزامی 

هســتند.
ــارت  ــده عب ــاه ش ــی( کوت ــد )در انگلیس ــوی کنج ــای لغ ــه معن ــزامی )SESAME( ب ــه س کلم
 Synchrotron light for Experimental Science and Application in
the MiddleEast کــه می تــوان آن را تابــش ســینکروترون بــرای تحقیقــات علــوم کاربــردی 
و بکارگیــری آن در خاورمیانــه معنــی کــرد. ایــن پــروژه همــکاری علمــی و فنــی بین المللــی بــرای 
تأســیس و اســتفاده از یــک دســتگاه ســینکروترون در منطقــه خاورمیانــه اســت کــه با هدف توســعه 

تکنولــوژی ســینکروترون در منطقــه خاورمیانــه بوجــود آمــده اســت.
ســزامی اولیــن مرکــز تحقیقاتــی مهــم بــا ســرمایه گذاری مشــترک بین المللــی در خاورمیانــه اســت 
کــه بــه وســیله دانشــمندان و دولتمــردان منطقــه پایه گــذاری شــده اســت. ایــن طــرح بین المللــی 
ــوان یــک  ــه عن ــد ب ــه بع ــه کار کــرد و از ســال ۲003 ب ــر یونســکو در ســال ۲00۲ آغــاز ب ــر چت زی

مؤسســه بین المللــی مســتقل بــه کار خــود ادامــه داده اســت.
پیــش بینــی می شــود کــه منابــع تابــش ســینکروترون تأثیــر زیــادی بــر توســعه علــم و فنــاوری 
ــی  ــجویان و اقتصــاد عموم ــوزش دانش ــی، آم ــعه صنعت ــن توس ــه و همچنی ــه خاورمیان در منطق
منطقــه، داشــته باشــند. یکــی از مهمتریــن اهــداف پــروژه ســزامی عــاوه بر اهــداف ذکر شــده، 
ایجــاد یک بســتر برای ترویــج توافق و صلــح در منطقه بوســیله همکاری های علمــی و فنی میان 
ایــن کشــورها اســت. ســینکروترونی کــه در طــرح ســزامی اســتفاده خواهــد شــد، ســینکروترونی 
ــه روز رســانی ها و افزایــش  ــا ب اســت کــه پیــش از ایــن در آلمــان اســتفاده می شــده اســت و ب
ــه  ــوان آن را هدی ــه منتقــل خواهــد شــد و شــاید بت ــه منطق ــر مشــخصات فنــی ب ــوان و تغیی ت
آلمانی هــا بــه خاورمیانــه نامیــد. دلیــل آلمــان بــرای اهــدا ایــن شــتابدهنده بــه طــرح ســزامی 
ــود و وزارت  ــه پایــان رســانده ب ــود کــه ســاخت دســتگاه ســینکروترون جدیــد خــود را ب ایــن ب
ــدش  ــینکروترون جدی ــت س ــر روی فعالی ــه ب ــز بودج ــرای تمرک ــان ب ــات آلم ــوزش و تحقیق آم

تصمیــم بــه تعطیلــی فعالیــت ســینکروترون قدیمــی گرفــت.

احداث اولین مرکز تحقیقاتی 
گوجه سیاه در کشور 

 اولیــن مرکــز تحقیقاتــی و توســعه ای گوجــه ســیاه کشــور بــا همــکاری دانشــگاه پیــام 
نــور رفســنجان بــه زودی در ایــن دانشــگاه احــداث خواهــد شــد. 

ــد عملیــات اجرایــی  ــور از رون ــام ن علــی اصغــر رســتمی ابوســعیدی رئیــس دانشــگاه پی
ــد کــرد. اولیــن مرکــز تحقیقاتــی و توســعه ای گوجــه فرنگــی ســیاه بازدی

اولیــن مرکــز تحقیقاتــی و توســعه ای گوجــه ســیاه کشــور بــا همــکاری گلخانــه کفایی و 
دانشــگاه پیــام نــور رفســنجان بــه زودی در دانشــگاه پیــام نــور رفســنجان احــداث خواهد 

شــد. 
ــه  ــه توجــه جامع گوجــه فرنگــی ســیاه ک
ــار  ــرده سرش ــب ک ــود جل ــه خ ــی را ب علم
ــبزیجات  ــه در س ــت ک ــیانین اس از آنتوس
ــود.  ــی ش ــت نم ــر یاف ــای دیگ ــوه ه و می
گوجــه فرنگــی ســیاه بــرای درمــان 
ــی و ســرطان  ــی، دیابت بیمــاری هــای قلب

ــت.   ــد اس مفی
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دانش و  علـــم 

بهره گیری از جهش ژنتیکی طبیعی؛

گوجه فرنگی های 
متفاوتی در راه است

دانشــمندان بــا تکیــه بــر جهشــهای ژنتیکــی طبیعی بــه دنبال 
تولیــد گوجــه فرنگــی هــای مرغوبتــری هســتند. ایــن نــوآوری 
ــی  ــدات غذای ــع کشــاورزی و تولی ــزرگ در صنای ــی ب ــه تحول ب

منجــر خواهــد شــد. 
در دنیــای ژنتیــک گاهــی اوقــات ژنهــا بــه صــورت طبیعــی اثر 
یکدیگــر را خنثــی مــی کننــد. در واقــع ژنهایــی کــه بایــد اثــر 
ــر عملکردشــان داشــته باشــند در برخــی  ــده ای ب تقویــت کنن

ــد. ــی مــی گذارن ــع اثرگــذاری همدیگــر را خنث مواق

ایــن رویــداد طبیعــی کــه بــه عنــوان جهــش ژنتیکــی طبیعــی 
شــناخته مــی شــود اکنــون بــه عنــوان چــراغ راه دانشــمندان در 
توســعه پــروژه ای تبدیــل شــده کــه مــی توانــد صنایــع غذایــی 

جهــان را دســتخوش انقابــی اثرگــذار کنــد.
ــه تازگــی  ــه ب ــع ک ــه ای جام گروهــی از دانشــمندان در مطالع
در نشــریه تخصصــی Cell Press منتشــر شــده بــه موضــوع 
جهــش ژنتیکــی پرداختــه و ایــن موضــوع را مــورد بررســی قرار 
مــی دهنــد کــه از ایــن نکتــه بــرای تحــول در پــرورش گیاهان 

و محصــوالت کشــاورزی پرمصــرف اســتفاده شــود.
یکــی از مهمتریــن محصوالتــی کــه مــد نظــر دانشــمندان قرار 
دارد گوجــه فرنگــی اســت. آنهــا بــه دنبــال اســتفاده از ایــن نوع 
جهشــهای ژنتیکــی هســتند تــا محصــوالت مؤثرتــر و مرغوب 

تــری را تولیــد و روانــه بازارهــای جهانــی کننــد.
ــروزی  ــای ام ــه فرنگــی ه ــه گوج ــب اینجاســت ک ــه جال نکت
نتیجــه جهــش ژنتیکــی اســت کــه در کشــاورزی ۸ تــا 10 هزار 

ســال گذشــته روی داده اســت. گوجــه فرنگــی هایــی کــه پیش 
از آن در زمیــن مــی روییــده کوچکتــر، تیــره تــر و بــی شــباهت 

بــه میــوه ای همچــون تــوت فرنگــی نبــوده اســت.

برخالف قانون نیوتن؛

مایعی با جرم منفی ساخته شد!
دانشــمندان مایعــی ســاخته انــد کــه جــرم منفــی دارد و بــه نظــر مــی رســد رفتــار آن برخــاف 

قوانیــن حرکــت نیوتــن باشــد. 
ــد کــه برخــاف تمــام  ــی واشــنگتن  مایعــی ســاخته ان ــان دانشــگاه ایالت ــه تازگــی فیزیکدان  ب

ــد. ــی کن ــرو وارد شــده حرکــت م ــه آن نی ــه ب ــی ک ــک برخــاف جهت ــن فیزی قوانی
مایــکل فوربــس یکــی از اســتادیاران دانشــگاه  واشــنگتن در ایــن بــاره مــی گویــد: ایــن پدیــده 
نــادر در شــرایط آزمایشــگاهی ایجــاد شــده و مــی تــوان بــه کمــک آن برخــی از مفاهیــم چالــش 

برانگیــز در جهــان را توضیــح داد.
 در وضعیــت عــادی براســاس قوانیــن نیوتــن اگــر بــه مــاده ای فشــار وارد شــود، در همــان جهــت 
فشــار حرکــت می کنــد امــا هنگامیکــه مــاده ای جــرم منفــی داشــته باشــد در صــورت وارد آمدن 

فشــار، مــاده در جهــت مخالــف حرکــت مــی کند.
بــه گفتــه محققــان  در فرضیــه هــا وجــود مــاده ای بــا جــرم منفــی امــکان پذیــر اســت. زیــرا 
شــارژ الکتریکــی مــاده ممکــن اســت مثبــت یــا منفــی باشــد. امــا افــراد بــه نــدرت متوجــه ایــن 

امــر مــی شــوند.
در هــر حــال ایــن محققــان بــا ســرد کــردن اتــم هــای روبیدیــم شــرایط مناســب بــرای ایجــاد 
جــرم منفــی را فراهــم کردنــد. بــرای ایــن کار بایــد اتــم هــای مــاده بــه شــدت ســرد شــود تــا 
ــدی  ــه کن ــت  ذارت ب ــن وضعی ــد. در ای ــود  آی ــه وج ــیت  Bose-Einstein ب ــی کاندنس نوع
حرکــت مــی کننــد. همچنیــن براســاس قوانیــن فیزیــک کوانتــوم رفتــاری مــوج ماننــد خواهنــد 
داشــت. آنهــا بــه صــورت دســته جمعــی حرکــت مــی کننــد و نوعــی ابــر مــاده ایجــاد مــی کننــد 

کــه بــدون از دســت دادن انــرژی خــود  جریــان مــی یابــد.
درهمیــن راســتا پیتــر انگلــز اســتاد فیزیــک و ســتاره شناســی دانشــگاه  واشــنگتن  بــا اســتفاده از 
لیــزر ایــن ذرات را ســرد کــرد. بــه ایــن ترتیــب ذرات داغ بــا انــرژی بــاال ماننــد بخــار از آن فــرار 

کــرده و مــاده بیــش از پیــش ســرد شــد.
ــک  ــر از ی ــا قطــر کمت ــی ب ــی خــاص  در ظرف ــا را در وضعیت ــم ه ــز ات ــزر نی ــن لی همچنی
ــود  ــه وج ــم ب ــع روبیدی ــی ابرمای ــت نوع ــن وضعی ــرد.  در ای ــرل ک ــرون کنت ــدم میک ص
آمــد کــه جرمــی معمولــی دارد. امــا بــا شکســتن از ظــرف مایــع روبیدیــم گســترده مــی 

ــود. ش
درمرحلــه بعــد محققــان بــرای ایجــاد جــرم منفــی از لیزرهــای دیگــری اســتفاده کردنــد کــه اتــم 
هــا را بــه عقــب و جلــو مــی رانــد و وضعیــت حرکــت اتــم هــا را تغییر مــی دهــد. در ایــن وضعیت 
هنگامیکــه روبیدیــم  بــا ســرعت جــاری شــد، چنــان بــه نظــر مــی رســید کــه جــرم منفــی دارد.  

بنابرایــن وقتــی بــه آن فشــاری وارد مــی شــود در ســمت مخالــف حرکــت مــی کنــد.

ــاروری در  ــد کــه ناب ــه نتیجــه رســیده ان ــا تحقیقــات خــود ب ــان ب محققــان پژوهشــگاه روی
ــر بســزایی دارد.  ــان آی وی اف هســتند تاثی ــه تحــت درم ــی ک زنان

نابــاروری گرچــه مشــکلی در ســامت افــراد اســت، امــا تاثیــرات فــردی و اجتماعــی قابــل 
توجهــی در پــی دارد. یکــی از اثــرات ایــن مشــکل، تاثیــر بــر کیفیــت زندگــی افــرادی اســت 

کــه بــا آن دســت بــه گریبــان هســتند.
در جوامعــی ماننــد جامعــه مــا، زنــان بیشــتر در معــرض عواقــب نابــاروری هســتند و کیفیــت 
زندگــی آنــان بیشــتر در معــرض آســیب قــرار می گیــرد. بــرای بررســی کیفیــت زندگــی زنان 
نابــارور ایرانــی و عوامــل موثــر در کاهــش آن، محققــان پژوهشــگاه رویــان تحقیقــات خــود 
را روی 155 زن نابــارور مراجعــه کننــده بــه مرکــز درمــان نابــاروری رویــان، تحــت درمــان  

IVF، انجــام دادند.
ــه  ــای ناشــی از مراجع ــی، اضطراب ه ــت زندگ ــر کیفی ــاروری ب ــر ناب ــات تاثی ــن تحقیق در ای
بــه مراکــز درمانــی و افســردگی ناشــی از عــوارض آن در ایــن تحقیــق مــورد بررســی قــرار 

 Psychology, Health & ــی ــن الملل ــه بی ــه در مجل ــق ک ــن تحقی ــج ای ــت. نتای گرف
ــان  ــن زن ــردگی در ای ــراب و افس ــان داد، اضط ــت، نش ــیده اس ــاپ رس ــه چ Medicine  ب

بیشــتر اســت و تاثیــر منفــی بــر کیفیــت زندگــی آنــان دارد.
ــر  ــته تاثی ــای گذش ــودن درمان ه ــق ب ــاروری و ناموف ــه ناب ــد ک ــخص ش ــن مش همچنی

ــراد دارد. ــن اف ــی ای ــت زندگ ــش کیفی ــی داری در کاه معن
ــی کــه در معــرض ســطح باالیــی  از ســوی دیگــر نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد، در زنان
از افســردگی و اضطــراب هســتند، در درمان هــای گذشــته ناموفــق بوده انــد و علــت 
ــه نشــان  ــن یافت ــر اســت. ای ناباروریشــان ناشــناخته اســت، ســطح کیفیــت زندگــی پائین ت
ــان  ــت زندگــی آن ــظ کیفی ــرای حف ــارور ب ــان ناب ــی از زن ــت اجتماعــی و روان می دهــد حمای

ــت. ــروری اس ض
دکتــر ســامان معروفــی زاده، آزاده قاهــری و دکتــر رضــا عمانــی ســامانی و همکارانشــان در 

پژوهشــگاه رویــان، ایــن تحقیقــات را بــه نتیجــه رســانده انــد.

زنان تحت درمان »آی وی اف« افسردگی و اضطراب دارند

http://mehrnews.com


صفحه 31 |  شماره 12 | خرداد 96 MEHR NEWSAGENCY

علـــم و دانش

در اقدامــی تاریخــی دانشــمندان موفــق شــدند بــا اســتفاده از تخمــدان های ســاخته شــده توســط 
فنــاوری چــاپ ســه بعــدی، بــاروری در مــوش هــای نــازا را عملــی کنند. 

ــه  ــازا را ب ــای ن ــوش ه ــدی، م ــه بع ــاپ س ــور چ ــاوری نوظه ــتفاده از فن ــا اس ــوان ب ــه بت اینک
موجوداتــی بــا توانایــی بــاروری تبدیــل کــرد تحولــی بــزرگ در علــم زیســت شناســی محســوب 
مــی شــود کــه مــی تــوان دریچــه هــای جدیــدی بــرای درمــان نابــاروری در انســانها ایجــاد کند.

ــه پــس از  ــد تنهــا یــک هفت ــا روش چــاپ ســه بعــدی ســاخته شــده ان تخمــدان هایــی کــه ب
آنکــه بــه جریــان خــون مــوش هــای آزمایشــگاهی متصل شــدند شــروع بــه آزادســازی تخــم ها 

کردنــد کــه ایــن اتفــاق بــرای دانشــمندان هیجــان زیــادی داشــته اســت.
اکنــون و بــا توجــه بــه موفقیــت بــه دســت آمــده، دانشــمندان تــاش می کننــد ایــن دســتاورد را 
در خــوک هــا مــورد آزمایــش قــرار دهنــد و اگــر همــه چیز بــا موفقیــت همــراه شــود آنــگاه نوبت 

آزمایــش آن بــر روی انســان فــرا مــی رســد.
ــای  ــد شــده در محیطه ــای تولی ــدام ه ــه ان ــرا برســد ک ــد روزی ف ــی کنن دانشــمندان تصــور م
ــه سیســتم  ــه شــود ک ــی در نظــر گرفت ــرای زنان ــن ب ــی مطمئ ــوان انتخاب ــه عن آزمایشــگاهی ب

ــده اســت. ــی آســیب دی ــر شــیمی درمان ــر اث ــا ب تناســلی آنه
ایــن نــوآوری توســط گروهــی از دانشــمندان دانشــگاه نــورث وســترن آمریــکا ارایــه شــده اســت.  
تــرزا وود راف یکــی از ایــن افــراد اســت کــه بــا خوشــبینی دربــاره آینــده ایــن فنــاوری صحبــت 

مــی کنــد. او مــی گویــد: ایــن آزمایشــات نشــان داد کــه تخمــدان هــای ســاخته شــده بــه روش 
چــاپ ســه بعــدی در طوالنــی مــدت کارکــرد مؤثــری دارنــد.

گامی مهم در تولید اندام مصنوعی؛

باروری تاریخی موش ها با تخمدان های سه بعدی

رابطه دیابت با آلزایمر کشف شد
محققــان در پژوهشــگاه رویــان موفــق شــدند رابطــه دیابــت و آلزایمــر را کشــف کننــد. ایــن موضــوع برای 

درمــان آلزایمــر بــه کار گرفتــه می شــود. 
دکتــر کــوروش شاه پســند، دانش آموختــه پســادکتری دانشــکده پزشــکی هــاروارد در خصــوص تحقیقــات 
ــود را در  ــات خ ــار داشــت: از ســال ۹۲ تحقیق ــر اســت اظه ــاری آلزایم ــان بیم ــه در راســتای درم خــود ک

هــاروارد در زمینــه آلزایمــرو راههــای درمــان ایــن بیمــاری آغــاز کردیــم.
وی بــا بیــان اینکــه ادامــه ایــن تحقیقــات در پژوهشــگاه رویــان در حــال انجام اســت، گفــت: این پــروژه در 

راســتای واکســینه کــردن افــراد در برابــر آلزایمر اســت.
عضـو هیـات علمی پژوهشـگاه رویان با اشـاره به ایـن پروژه خاطر نشـان کـرد: در این طرح مـا عامل مرگ 

سـلولی را پیـدا کـرده بودیم که شـکل خاصـی از پروتئین تائو اسـت و باعث مرگ سـلول ها می شـود.
شاه پســند بــا اشــاره بــه نتیجــه جدیــد ایــن تحقیقــات اظهــار کــرد: بــه تازگــی ارتبــاط دیابت بــا آلزایمــر را 
کشــف کــرده ایــم؛ ایــن بــدان معناســت کــه اگــر فــردی مبتــا بــه دیابــت باشــد امــکان بــروز آلزایمــر در 

وی وجــود خواهــد داشــت.
بـه گفتـه عضـو هیات علمـی پژوهشـگاه رویـان، عاملی که سـلول هـای مغـزی در دیابـت را می کشـد بر 
اثـر اسـترس از قنـد بـاال، در مغز بیماران تشـکیل می شـود و باعث مرگ سـلول هـای مغزی نیز می شـود.
شـاه پسـند خاطر نشـان کرد: تـا کنون مشـخص نبـوده که چـه عاملی منجر بـه از بیـن بردن سـلول های 

مغـزی طـی دیابت می شـده که مـا در این پـروژه موفق شـدیم ایـن عامـل را بیابیم.
وی تاکیــد داشــت: در واقــع مــی تــوان گفــت کــه افــرادی کــه مبتــا بــه دیابــت هســتند ابتــا بــه آلزایمر 

در آنهــا شــایع تــر اســت بگونــه ای کــه آلزایمــر دیابــت تیــپ 3 لقــب گرفته اســت.
وی افزود: بر همین اساس در صدد هستیم واکسن درمان آلزایمر را تولید کنیم.

دیابت در موش ها درمان شد
محققــان بــا اســتفاده از روش انتقــال ژنتیک ســلول هــای پانکــراس دیابــت را در 

مــوش هــا درمــان کردنــد. 
 تاکنــون محققــان فقــط توانســته انــد بــا کنتــرل رژیــم غذایــی و دوز مشــخص 
انســولین بیمــاری دیابــت را کنتــرل کننــد امــا محققــان در مرکــز  علوم پزشــکی 
دانشــگاه تگــزاس در ســان آنتونیــو )UT Health San Antonio( روشــی 
بــرای درمــان ایــن بیمــاری در مــوش هــا یافتــه انــد کــه شــاید بتــوان از آن بــرای 

درمــان دیابــت نــوع دوم در انســان نیــز اســتفاده کــرد.
 در دیابــت نــوع یــک پانکــراس انســولین مــورد نیــاز بــدن را تولیــد نمــی کنــد. 
امــا دیابــت نــوع دوم بــدن بــه انــدازه کافــی انســولین تولیــد نمــی کنــد بنابرایــن 
مــی تــوان بــا کنتــرل رژیــم غذایــی ایــن رونــد را کنتــرل کــرد. از ســوی دیگــر 
انســولین توســط ســلول هــای خاصــی بــه نــام »ســلول بتــا« در پانکــراس تولیــد 
مــی شــود و گاهــی اوقــات سیســتم ایمنــی بــدن علیــه خــود عمــل مــی کنــد. به 
عبــارت دیگــر ســلول هــای بتــا را مــورد حملــه قــرار مــی دهــد و آنهــا را از بیــن 

مــی بــرد.
 UT درهمیــن راســتا برونــو دویــرون و رالــف دی فرونــزو محققــان موسســه 
ــراس  ــای پانک ــلول ه ــا س ــد ت ــتفاده کردن ــال ژن اس Health از روش انتق
ــد ایــن  ــوان تصــور کن ــدن حی ــه طوریکــه  ب ــد، ب مــوش هــا را دگرگــون کنن
ســلول هــا، از نــوع بتــا هســتند و فراینــد انســولین ســازی را آغــاز کنــد. ایــن 
رونــد شــامل انتخــاب ســلول هــای بتــای خارجــی و انتقــال آنهــا بــه وســیله 
ــت  ــه دیاب ــا ب ــراس مبت ــان در پانک ــد میزب ــای جدی ــلول ه ــه س ــروس ب وی
ــا  ــط ب ــه انســولین را فق ــر یافت ــان ســلول هــای تغیی ــه محقق ــه گفت اســت. ب

ــد. ــد مــی کنن وجــود شــکر تولی
در ایــن حالــت نیــاز اســت فقــط حــدود ۲0 درصــد ســلول هــای از دســت رفتــه 
جایگزیــن شــوند. امــا اگــر ســلول هــای جدیــد بتــا معرفــی شــوند، احتمــاال بدن 

بــه آنهــا حملــه کــرده و آنهــا را از بیــن مــی بــرد.
دی فرونــزو در ایــن بــاره مــی گویــد: اگــر یــک فــرد مبتــا بــه دیابــت نــوع 
ــم  ــا بتوانی ــد و م ــی کن ــال زندگ ــا 50 س ــا 30، 40 ی ــلول ه ــن س ــا ای ــک ب ی
ــدن  ــی ب ــتم ایمن ــانیم، سیس ــدن برس ــه ب ــولین را ب ــه  انس ــور مخفیان ــه ط ب
هیــچ عکــس العمــل منفــی نشــان نخواهــد داد و فــرد بــه حیــات خــود ادامــه 

ــد داد. خواه
البتــه محققــان تاکیــد دارنــد فاصلــه زیــادی میــان درمــان دیابــت در مــوش ها و 
انســان وجــود دارد. امــا بــه هرحــال آنهــا آزمایــش هــای کلینیکی خــود را در ســه 

ســال آتــی شــروع خواهنــد کــرد.  
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دانش و  علـــم 

درمان با قطره جایگزین 
تزریق چشمی شد

ــد.  ــه کــرده ان ــه چشــم ارائ ــرای تزریــق دارو ب محققــان روشــی جایگزیــن ب
در ایــن روش تمــام دارو بــه وســیله قطــره بــه چشــم بیمــار وارد مــی شــود و 

دیگــر نیــاز بــه تزریــق مســتقیم نیســت. 
پدیــده دژنراســیون ماکوال بــه دلیل کهولــت یــا )AMD( اختالــی معمول در 

چشم اســت که گاهی اوقات حتی منجر به از دســت رفتن بینایی فرد می شود.
درمــان کنونــی ایــن بیمــاری شــامل تزریــق مســتقیم دارو بــه چشــم اســت. 
ــتا  ــانند.درهمین راس ــیب برس ــم آس ــه چش ــال دارد ب ــا احتم ــق ه ــن تزری ای
ــه  ــازه ای ارائ ــان ت ــگام در انگلیــس درم ــان دانشــگاه بیرمن گروهــی از محقق
کــرده انــد کــه فقــط یــک قطــره ســاده اســت. درحقیقــت آنهــا نوعــی ســلول 
نفــوذ کننــده در پپتیــد)CPP( ســاخته انــد کــه طــی چنــد دقیقــه دارو را بــه 

بخــش مــورد نظــر در چشــم مــی رســاند.
ایــن روش بســیار موثــر و غیــر ســمی اســت کــه تاکنــون روی چشــم مــوش 
و خــوک هــا اســتفاده شــده اســت.هرچند تمرکــز تحقیقــات گــروه بــه درمــان 
AMD اختصــاص دارد، امــا آنها اشــاره مــی کنند احتمــاال بتوان ایــن روش را 

در بیمــاری هــای چشــمی مزمــن دیگــر نیــز بــه کار برد.  

درمان عفونت استخوان 
با کشف محقق ایرانی 

یکــی از اســتادیاران ایرانــی دانشــگاه 
کالیفرنیــای جنوبــی ترکیــب دارویــی 
ــت اســتخوان  ــان عفون ــرای درم ــی ب نوین

ســاخته اســت. 
 دکتــر پریــش صدقــی زاده اســتادیار 
ــت  ــاره عفون ــی درب ــگاه تحقیق ــن دانش ای
اســتخوان و درمــان آن انجــام داده اســت.

ــواد  ــن م ــی از قدرتمندتری ــتخوان یک اس
ــد،  ــی آی ــاب م ــه حس ــان ب ــدن انس در ب
ــای  ــت ه ــر عفون ــود در براب ــن وج ــا ای ب
اســت.  حســاس  بســیار  باکتریایــی 
درحقیقــت بیمارانــی کــه یکــی از ۲0۶ 
ــوع  ــن ن ــه ای ــا ب اســتخوان بدنشــان مبت
ــو و  ــع عض ــر قط ــا خط ــد، ب ــت باش عفون

ــتند. ــرو هس ــرگ روب ــی م حت
ــن وضعیــت را درمــان کــرد. درهمیــن راســتا او یــک آنتــی  ــوان ای ــا طبــق تحقیقــات صدقــی زاده مــی ت ام

ــر مــی دهــد. ــت هــای اســتخوانی را تغیی بیوتیــک مــزدوج کشــف کــرده کــه شــیوه درمــان عفون
روش فعلــی درمــان چــرک اســتخوان، دوره هــای اســتفاده از آنتی بیوتیک هــا متــداول اســت کــه بــا عــوارض 
جانبــی متعــدد همــراه می شــود. آنتی بیوتیک هــای تجویــز شــده متابولیســم بــدن بیمــار را بهــم مــی زننــد. بــه 
ــاال  ــر ب ــود و در مقادی ــا وارد می ش ــد و کلیه ه ــه کب ــر ب ــیب های جبران ناپذی ــات آس ــی اوق ــل، گاه ــن دلی همی
مســمومیت بیمــار را بدنبــال خواهــد داشــت و معمــوال تاثیــر زیــادی بــر روی ناحیــه عفونــی نداشــته و مقــدار 

ــود. ــع می ش ــدن دف ــا از ب ــن آنتی بیوتیک ه ــادی از ای زی
 امــا ترکیــب آنتی بیوتیــک جدیــد )Bisphosphonate-Ciprofloxacin(بــه شــکلی هوشــمند منطقه 
عفونــت اســتخوان را تشــخیص داد و هــدف مــی گیــرد. بــه ایــن ترتیــب نیــازی بــه مصــرف زیــاد و طوالنــی 
مــدت داروی ضدعفونــت وجــود نــدارد. همچنیــن عــوارض جانبــی آن بــر بــدن بیمــار بــه میــزان قابــل توجهی 

ــد. ــش می یاب کاه

تحقیقــات جدیــد نشــان مــی دهــد میــان آنهایــی کــه گــروه 
خونــی به جــز O دارنــد و احتمــال ابتا بــه حمله قلبی و ســکته 

ارتباطی وجود دارد. 
پایــگاه علمــی – خبــری ســاینس الــرت گــزارش داد: آنالیزهای 
ــر روی بیــش از 1.3 میلیــون نفــر مشــخص  صــورت گرفتــه ب
ــد ۹  ــه جــز O+ و O- دارن کــرده آنهایــی کــه گــروه خونــی ب
ــی  ــی هــای قلب ــار ناراحت ــه دچ درصــد بیشــتر احتمــال دارد ک

نظیــر ســکته و حملــه شــوند.
البتــه محققــان هنــوز مطمئــن نیســتند کــه چــه عاملــی موجب 
شــکل گیــری ایــن نــوع ارتبــاط عجیــب مــی شــود. ایــن بدان 
معناســت کــه هنــوز خیلــی زود اســت بگوییــم چــه گروههــای 

خونی ریســک ابتا به مشــکات قلبی را افزایــش می دهد.
امــا ایــن حقیقــت را هــم نبایــد نادیــده گرفــت کــه این بررســی 
ــون تــن را  ــزرگ کــه بیــش از 1.3 میلی ــر روی یــک گــروه ب ب
ــث  ــه باع ــن نکت ــت. همی ــه اس ــورت گرفت ــرد ص ــی گی دربرم
ــرده و انجــام  ــه توجــه ک ــن یافت ــه ای شــده کــه کارشناســان ب

تحقیقــات دقیــق را ارزشــمند بداننــد.
ــول  ــس ک ــت. ت ــده اس ــام ش ــد انج ــات در هلن ــن تحقیق ای
ــت  ــه هدای ــد ک ــز پزشــکی دانشــگاه خرونینگــن هلن از مرک
گروهــی از محققــان را در ایــن پــروژه بــر عهــده داشــته مــی 
گویــد: یافتــه هــا نشــان مــی دهــد آن دســته از افــرادی کــه 
 AB و A، B ــی ــت یعن ــز O اس ــه ج ــان ب ــی ش ــروه خون گ

ــی ناراحتــی و حمــات  بیــش از ســایرین احتمــال دارد قربان
ــوند. قلبی ش

بــه بــاور کارشناســان، اگــر ایــن یافتــه هــا در مراحــل بعــدی به 

تأییــد برســد آنــگاه اهمیــت اقدامــات پزشــکی بــرای افــراد یــه 
بــه بیــان بهتــر »شــخصی ســازی« ایــن رونــد بیــش از پیــش 

آشــکار مــی شــود.

چه گروههای خونی مستعد سکته قلبی هستند
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علـــم و دانش

ویروس زیکا سالح تومورهای 
مغزی شد

ــه  ــکا ب ــروس زی ــوان از وی ــد، اینکــه بت ــه امــکان حیــرت انگیــزی فکــر مــی کنن دانشــمندان ب
ــرد.  ــزی اســتفاده ک ــای مغ ــان توموره ــرای درم ــد ب ــوان ســاحی قدرتمن عن

نشــریه بزینــس اســتاندارد مــی نویســد: ویــروس زیــکا اگرچــه نگرانی هایــی را بــه همراه داشــته 
اســت امــا حــاال گروهــی از دانشــمندان بــه آن بــه عنــوان یــک ســاح نــگاه مــی کننــد. آنهــا 
ــرطان  ــور س ــلولهای توم ــب س ــرار دادن و تخری ــدف ق ــت ه ــروس جه ــن وی ــد از ای قصــد دارن
ــده  ــان امیدوارکنن ــوان درم ــه عن ــد ب ــن نگــرش جدی ــه ای ــد. دانشــمندان ب ــره بگیرن ــزی به مغ

ســرطان نــگاه مــی کننــد.
پــروژه ایــن نــوآوری در مرکــز تحقیقــات ســرطان بریتانیــا آغاز شــده و توســط هــری بالســترود از 

دانشــگاه کمبریــج سرپرســتی می شــود.
آنهــا در نظــر دارنــد از ســلولهای تومــور ســرطانی در آزمایشــگاه و بــر روی موشــها اســتفاده کــرده 
تــا اثرگــذاری ویــروس زیــکا بــر گلیوبلســتوما را مــورد بررســی قــرار دهنــد. ایــن ســرطان شــایع 

تریــن و تهاجمــی تریــن تومــور مغــزی محســوب مــی شــود.
ابتــا بــه ویــروس زیــکا در دوران بــارداری موجــب بــروز اختــاالت شــدید در نــوزادان آن هــم به 

واســطه حملــه بــه ســلولهای بنیادیــن در مغــز در حــال رشــد می شــود.

البتــه تحقیقــات دانشــمندان مرکــز ســرطان بریتانیــا نشــان مــی دهــد از آنجــا کــه مغــز افــراد 
بزرگســال رشــد کامــل خــود را کــرده، ویــروس زیــکا در نهایــت اثراتــی شــبیه ابتــا بــه آنفلوآنــزا 

بــه همــراه خواهــد داشــت.
دکتــر هــری بالســترود مــی گویــد: مــا نگــرش نوینــی را نســبت بــه ویــروس زیــکا دنبــال مــی 

اعماق مغز روشن می شود
ــر  ــه اعمــاق مغــز خب ــژه نفــوذ ب ــوری وی محققــان از طراحــی و ســاخت کاوشــگر ن

ــد.  مــی دهن
پایــگاه خبــری »پاســادنا نــو« در گزارشــی نوشــت: محققــان کلتــک آمریــکا موفــق 
بــه ســاخت نــوع جدیــدی از کاوشــگر نــوری ویــژه مغــز شــده انــد کــه بــا اســتفاده 
از آن مــی تــوان مغــز حیوانــات را بــا دقــت باالیــی مــورد بررســی و نقشــه بــرداری 

ــرار داد. ق
ایــن فنــاوری پیشــرفته ابعــاد بســیار کوچکــی دارد. ایــن کوچکــی در مقایســه بــا یک 

ســکه بســیار کوچک بــه خوبــی قابــل درک اســت.
کاوشگری که این محققان ساخته اند بر پایه سیلیکون است.

تــاش بــرای نقشــه بــرداری دقیــق از عملکــرد داخلــی مغــز زنــده از مدتهــا پیــش 
آغــاز شــده اســت. دانشــمندان ایــن فرآینــد را از ســیمهای ســاده برقــی آغــاز کــرده و 

طــی دو دهــه اخیــر بــه فناوریهــای پیشــرفته تــری رســیده انــد.
در تــازه تریــن نگرشــی کــه در ایــن عرصــه مطــرح شــده، اســتفاده از نــور بــه عنــوان 

ابــزاری کارآمــد و بــی خطــر بــرای مغــز در نظــر گرفتــه شــده اســت.
نــوری کــه از کاوشــگر منتشــر مــی شــود موجــب تحریــک نورونهــا در مغــز شــده و 
بدیــن ترتیــب مــی تــوان عملکــرد آنهــا را نقشــه بــرداری کــرد. ایــن فنــاوری جدیــد 

در قیــاس بــا تاشــهای مشــابه از ویژگیهایــی برخــوردار اســت.
در ایــن فنــاوری جدیــد از تــازه تریــن یافتــه هــای عرصــه نانوفنــاوری اســتفاده شــده 

اســت کــه نتیجــه آن بــرای محققــان امیدوارکننــده بــوده اســت.
حــاال از ایــن طریــق مــی تــوان نــور را بــا ضریــب دقــت خیــره کننــده ای بــه عمــق 
ــزی را  ــناختی مغ ــاری و ش ــای رفت ــه عملکرده ــد ک ــی تابان ــای نورون ــز و مداره مغ

کنتــرل مــی کننــد.

گرم شدن هوا سالمت بانک جهانی 
بذر را به خطر انداخت

ــرای حفاظــت از گیاهــان و  ــذر کــه در یکــی از نقــاط ســرد و دورافتــاده زمیــن ب یــک بانــک جهانــی ب
محصــوالت زراعــی ایجــاد شــده، نتوانســت پــس از گــرم شــدن کــره زمیــن، بــه خوبــی از محتویــات 

خــود حفاظــت کنــد. 
ایــن بانــک بــذر کــه در قالــب ســاختمانی مســتحکم و مســقف ایجــاد شــده بــا آب شــدن تدریجــی یک 
الیــه منجمــد دائمــی در جزیــره Spitsbergen نــروژ به روی زمیــن آمده و نفــوذ آب به ایــن بانک بذر 
نگرانــی در مــورد کیفیــت ســاختار آن و امــکان حفاظــت از بذرهــای ذخیــره شــده در ســاختمان یاد شــده 

را تشــدید کــرده اســت.
کارشناســان مــی گوینــد در شــرایطی کــه کــره زمیــن روز بــه روز در حال گرم تر شــدن اســت، مشــخص 
نیســت آیــا ســاختمان یــاد شــده از کیفیت و ســاختار و اســتحکام مناســب بــه منظــور حفاظــت از بذرهای 

کل گیاهــان و محصــوالت زراعــی موجــود در کــره زمیــن برخوردار اســت یــا خیر.
بانــک بــذر یــاد شــده در یــک معــدن زغــال ســنگ متروکــه در قطــب شــمال و در عمــق یــک کــوه 
ایجــاد شــده و حــاوی حــدود یــک میلیــون بســته بــذر از تقریبــا تمامــی کشــورهای جهــان اســت و از 
حیــث تنــوع بــی نظیــر اســت. فکــر ایجــاد ایــن بانــک بــذر در ســال ۲015 و بــه دنبــال تشــدید ناآرامــی 

هــای ســوریه بــه وجــود آمــد تــا از نابــودی برخــی گونــه هــای گیاهــی در آینــده جلوگیــری شــود.
خوشــبختانه نشــت آب بــه درون ایــن بانــک بــذر کــه ناشــی از ذوب شــدن یــخ هابــوده، منجر به آســیب 
دیــدن آنهــا نشــده و آب جــاری شــده در دهانــه تونــل مجــددا یــخ زده اســت. امــا قــرار اســت بررســی 

هایــی بــه منظــور جلوگیــری از تکــرار رویدادهــای مشــابه و نفــوذ آب بــه ایــن بانــک اندیشــیده شــود.
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دانش و  علـــم 

دختر بچه هندی باهوشتر از
 انیشتین و هاوکینگ!

ــرت  ــر »بریتیــش منســا« از آلب ــون هــای هــوش موسســه معتب ــدی در آزم ــاله هن ــر 1۲ س ــاز دخت امتی
انیشــتین و اســتیون هاوکینــگ باالتــر اســت. 

 British ــه ــوش موسس ــت ه ــاوار« در تس ــگاری پ ــام »راج ــه ن ــدی ب ــاله هن ــه 1۲ س ــک دختربچ  ی
Mensa IQ  از 1۶۲ نمــره بــه 140 امتیــاز دســت یافــت. ایــن رقــم دو امتیــاز باالتــر از نتیجــه تســت 

هــوش آلبــرت انیشــتین واســتیون هاوکینــگ اســت.
 British ــون تســت هــوش ــد، آزم ــه کشــایر انگلیــس زندگــی مــی کن ــن دختربچــه کــه در منطق  ای
Mensa IQ را مــاه گذشــته در منچســتر انجــام داد. بــه گفتــه کارشناســان او جزو یــک درصــد از افرادی 
اســت کــه تاکنــون بیشــترین امتیــاز را از ایــن آزمــون را بــه دســت آورده انــد. همچنیــن او دارای بیشــترین 

میــزان IQ میــان افــراد کمتر از 1۸ ســال اســت.
Mensa  بزرگترین و قدیمی ترین موسسه بین المللی آزمون هوش در جهان است.  

پوست خرچنگ قاتل پشه ماالریا است
 محققان متوجه شده اند ترکیب پوست خرچنگ و نقره پشه های ماالریا را از بین می برد. 

کیتیــن یــا همان پوســت ســخت پوســتان مــاده ارزان و فراوان اســت کــه موارد مصــرف مختلفــی دارد. 
درهمیــن راســتا محققــان دانشــگاه ملــی تایــوان متوجــه شــده اند بــا ترکیــب پوســت خرچنــگ و نقره 

مــی تــوان پشــه هــای ماالریــا را از بیــن برد.
ایــن محصــول بــه طــور خــاص بــرای از بیــن بــردن الرو هــای پشــه ماالریــا هنگامیکــه آنها هنــوز در 

آب هســتند، کارآمد اســت.
گروهــی از محققــان دانشــگاه ملــی تایــوان بــه رهبــری پروفســو جیانــگ شــیو هوانــگ ایــن ترکیــب 
را ســاخته انــد. آنهــا نخســت پوســته خرچنــگ را خشــک و ســپس خــرد کردنــد. پــس از آن کیتیــن 
و مــواد معدنــی دیگــر را از آن اســتخراج کردنــد. ایــن مــواد بــا نیتــرات نقــره ترکیــب شــدند. محلــول 

حاصــل حــاوی کیتیــن بــا نانــو ذرات نقــره بــود.
ایــن محلــول روی شــش مخزن آبــی در مرکــز ملی بیمــاری هــای واگیردار پاشــیده شــد.  دانشــمندان 

متوجــه شــدند حتــی غلظــت کــم ایــن ذرات الرو هــای پشــه ماالریــا را از بین مــی برد.

فسیل مار بالدار کشف شد
ــدار کشــف کــرده کــه 5 میلیــون ســال قبــل در زمیــن مــی  محققــان فســیلی از یــک مــار بال

زیســته اســت. 
محققــان دانشــگاه ایالــت تنســی فســیل جدیــدی در شــرق ایــن ایالــت کشــف کــرده اند. فســیل 
کشــف شــده متعلــق بــه یــک مــار اســت و برآمدگــی هایــی ماننــد بــال نــزدک ســتون فقــرات 

خــود دارد.

 ایــن مــار کــه Zilantophis schuberti نــام گــذاری شــده در دوران تغییــر محیــط و 
آب و هــوا مــی زیســته اســت.  دانشــمندان معتقدنــد  بــا تحقیقــات بیشــتر در مــکان کشــف 
فســیل مــی تــوان عکــس العمــل حیوانــات  امــروزی را در مقابــل تغییــرات آب و هوایــی در 

آینــده پیــش بینــی کــرد.
بــه هــر حــال ایــن مــار بــه انــداز انگشــت اشــاره بــوده و احتمــاال میــان بــرگ هــای کاه و گیاهان 
دیگــر زندگــی مــی کــرده اســت. همچنیــن ایــن دایناســور از ماهــی هــای کوچــک و حشــرات 

تغذیــه مــی کــرده اســت.
محققــان دانشــگاه تنســی تخمیــن مــی زننــد ایــن دایناســور حــدود 5 میلیــون ســال قبــل در 

زمیــن مــی زیســته اســت.
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علـــم و دانش

نمایش قلب ۲۷۲ کیلوگرمی نهنگ 
آبی در یک موزه 

جانورشناســان کانادایــی بــرای نخســتین بــار قلــب ۲۷۲ کیلوگرمــی یــک نهنگ آبــی را حفــظ کرده 
انــد. آنهــا ایــن قلــب را در مــوزه رویــال اونتاریــو کانــادا به معــرض نمایــش گذاشــته اند. 

ــی  ــادا از قلــب ۲۷۲ کیلوگرمــی یــک نهنــگ آب ــو واقــع در کان ــال اونتاری جانورشناســان مــوزه روی
ــدازه یــک اســب کوچــک پونــی اســت! ــه ان ــد. ابعــاد ایــن قلــب ب رونمایــی کردن

 محققــان اعــام کردنــد ایــن نخســتین قلــب یــک پســتاندار دریایــی اســت کــه بــه طــور کامــل 
حفــظ و نگهــداری شــده و احتمــاال تــا 1000 ســال دیگــر نیــز قابــل نگهــداری اســت.

ایــن قلــب بــدون خــون و بقیــه ســاختارهای وابســته حــدود  1۸1 کیلوگــرم وزن دارد. بقیــه وزن این 
قلــب مربــوط بــه چارچــوب فــوالدی اســت کــه دانشــمندان داخــل آن قــرار داده انــد تــا ایــن عضــو 
بــه حالــت عمــودی قابــل نمایــش باشــد.   همچنیــن بــا ایــن شــیوه رگ هــای نــازک خونــی نیــز 

حفــظ مــی شــوند.
در ســال ۲014 میادی ۹ نهنگ آبــی در منطقه Newfoundland کانــادا میان یخ ها به دام 
افتادنــد و بــه همیــن دلیــل مردنــد هنگامیکــه ایــن موجــودات 13۶0۷۷ کیلوگرمــی مــی میرنــد، 
در آب غــرق مــی شــوند امــا در رویــدادی نــادر جســد دو نهنــگ در ســواحل کانــادا یافتــه شــد. 

دانشــمندان نیــز از ایــن فرصــت بــرای مطالعــه اعضــای داخلــی حیــوان اســتفاده کردنــد.
بــه هرحــال دانشــمندان تصــور مــی کردنــد قلــب نهنــگ بــه انــدازه یــک خــودروی ســواری باشــد. 
امــا مشــخص شــد قلــب ایــن حیــوان بــه انــدازه یــک اســب کوچــک پونــی اســت و مــی توانــد در 

هــر ثانیــه 5۸ گالــن خــون را پمپــاژ کنــد.
ــه همیــن  ــات هســتند و ب از ســوی دیگــر نهنــگ هــای آبــی دارای بزرگتریــن قلــب میــان حیوان

دلیــل تــا بــه حــال امــکان انجــام 
عملیــات حفــظ و نگهــداری ایــن 
عضــو بــرای نهنــگ امــکان 
پذیــر نبــود. بــرای ایــن کار 
دانشــمندان نخســت تمــام آب 
ــدن  ــای ب ــای اعض ــت ه را از باف
حیــوان خــارج مــی کردنــد. برای 
ــام  ــب را در حم ــا قل ــن کار آنه ای
اســتون قــرار دادنــد. ســپس آن را 
بــه حمــام پلیمــر منتقــل کردنــد. 
ــمندان کل  ــر دانش ــه آخ در مرحل
ــا  ــاق خ ــر را در ات ــک پلیم تان
ــن  ــتون از بی ــا اس ــد ت ــرار دادن ق
ــاه در  ــش از 4 م ــب بی ــرود. قل ب
ــه  ــد. ب ــی مان ــاء باق ــت خ حال
ــام  ــس از انج ــان پ ــه محقق گفت
ایــن فرایندهــا اکنــون مــی تــوان 
ــر  ــال دیگ ــا 1000 س ــب را ت قل

ــرد. ــظ ک ــز حف نی

ــرای  ــینکروترون ب ــش س ــروژه تاب ــران در پ ــت: ای ــوم گف ــی وزارت عل ــاون پژوهش مع
تحقیقــات علــوم تجربــی و کاربــردی در خاورمیانــه حضــور بســیار فعالــی داشــته اســت 

ــال خواهــد شــد.  ــز دنب ــده نی ــد در آین ــن رون و ای
ــزرگ علمــی و تحقیقاتــی اســت  ــروژه ب ــروژه ســزامی یــک پ ــد احمــدی گفــت: پ وحی
و بــرای مــا بســیار مهــم اســت. باتوجــه بــه ظرفیــت هــای علمــی و تحقیقاتــی کشــور 
ــروژه  ــی پ ــگاهی و تحقیقات ــای آزمایش ــت ه ــران از ظرفی ــه ای ــت ک ــن الزم اس بنابرای

ــد. ســزامی اســتفاده کن
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم خاطرنشــان کــرد: کشــور ایــران در پــروژه ســزامی جــزء 
اعضــای اصلــی بشــمار مــی رود کــه در افتتــاح فــاز یــک ایــن پــروژه دو نماینده کشــور و 

ســفیر ایــران در کشــور اردن حضــور داشــتند.
احمــدی عنــوان کــرد: برنامــه مــا ایــن اســت کــه در آینــده نیــز از ظرفیت پــروژه ســزامی 
اســتفاده کنیــم چراکــه ایــن پــروژه قابلیــت اســتفاده از توانمنــدی های بســیاری از رشــته 

هــای مهندســی و میــان رشــته ای را دارد.
وی تاکیــد کــرد: مســئولین پــروژه ســزامی نیــز تاکیــد دارنــد تــا بتواننــد از توانایــی هــای 

ایــران در ایــن پــروژه اســتفاده کننــد.
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم خاطرنشــان کــرد: ایــران در تمامــی برنامــه هــای توســعه 
ای ایــن پــروژه حضــور داشــته بنابرایــن در آینــده نیــز چنیــن رونــدی را پیــش خواهــد 

گرفــت.
پرداخت بدهی های ایران به پروژه سزامی

ــک  ــت: ی ــروژه ســزامی دارد، گف ــه پ ــوع بدهــی ب ــران دو ن ــان اینکــه ای ــا بی احمــدی ب
ــت و بخشــی دیگــر  ــه حــق عضوی ــوط ب ــروژه مرب ــن پ ــه ای ــران ب بخــش از بدهــی ای

ــه اســت. ــای داوطلبان ــت ه ــه پرداخ ــوط ب مرب
وی اظهــار داشــت: در دولــت قبــل وزیــر وقــت اعــام کــرده بــود ایــران مبلــغ 5 میلیــون 
دالر را بــه صــورت داوطلبانــه بــه پــروژه ســزامی پرداخــت خواهــد کرد امــا اکنــون باتوجه 
بــه شــرایط کشــور اگــر مســئوالن ایــن پــروژه بپذیرنــد ایــن مبلــغ کا پرداخــت نشــود 

و در غیــر ایــن صــورت بــرای پرداخــت ایــن مبلــغ داوطلبانــه بایــد بــه توافــق برســیم.
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم تاکیــد کــرد: ایــران بــرای حــق عضویــت در ایــن پــروژه 
ــغ  ــن مبل ــد کــه ســال گذشــته ۲00 هــزار دالر از ای ــون دالر را پرداخــت کن ــد ۲ میلی بای
پرداخــت شــد و مابقــی نیــز براســاس بودجــه ای کــه دولــت در اختیار قــرار دهــد پرداخت 

مــی شــود.
پــروژه ســزامی کــه نــام کامــل آن تابــش ســینکروترون بــرای تحقیقــات علــوم تجربی و 
کاربــردی در خاورمیانــه اســت در 35 کیلومتــری امــان پایتخــت اردن قــرار دارد کــه ایران 
از اعضــای موســس ایــن پــروژه در ســال 1۹۹۹ بــود و در ســال ۲00۷ بــا تصویــب دولــت 

و مجلــس شــورای اســای نیــز رســما بــه عضویــت ایــن پــروژه درآمــد.
ایـن پروژه با هدف بهره برداری از یک دسـتگاه سـیکلوترون در منطقه طراحی شـده اسـت 
کـه کشـورهای ایـران، اردن، رژیم اشـغالگر قـدس، ترکیه، فلسـطین و پاکسـتان زیر نظر 
یونسـکو از موسسـان پروژه در سـال ۲00۲ بوده اند و هـم اکنون کشـورهای بحرین، مصر 

و قبـرس نیـز از اعضای رسـمی این طرح بشـمار مـی روند.
همچنیــن کشــورهای ســوئیس، فرانســه، یونــان، ایتالیــا، کویــت، آلمــان، ژاپــن، ســوئد، 

روســیه، پرتقــال، انگلســتان و آمریــکا نیــز اعضــای ناظــر هســتند.  

حضور فعال ایران در پروژه 
تابش سینکروترون خاورمیانه 
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دانش و  علـــم 

اســتفان هاوکینــگ فیزیکــدان مشــهور در تــازه تریــن پیــش بینــی خــود مدعــی شــده که انســان 
نمــی توانــد بیشــتر از 100 ســال دیگــر بــر روی زمیــن زندگــی کنــد و بایــد بــه فکــر مهاجــرت از 

آن باشــد. 
وی معتقــد اســت رونــد تخریــب محیــط زیســت بــه گونــه ای اســت کــه به طــور جــدی وضعیت 
کــره زمیــن را تهدیــد مــی کنــد و بایــد از فنــاوری هــای جدیــد فضایــی بــه منظــور حمــل و نقل 

ســریع انســان و یافتــن ســیارات قابــل ســکونت بــرای بشــر اســتفاده کرد.
بــه گفتــه هاوکینــگ مهــم تریــن تهدیــدات کــره زمیــن عبارتنــد از تغییــرات آب و هوایــی، ازدیاد 

جمعیــت، بیمــاری هــای واگیــردار و ســقوط مکــرر شــهاب ســنگ ها.
وی اظهــار امیــدواری کــرده انســان هــا طــی ســال هــای آینــده بتواننــد بــه زندگــی بیــن ســیاره 

ای عــادت کننــد و وســایل نقلیــه فضایــی بدیــن منظــور کامــا آمــاده شــوند.
هاوکینــگ پیــش از ایــن و در ســال ۲01۶ پیــش بینــی کــرده بــود انســان هــا مــی تواننــد هــزار 
ســال دیگــر بــر روی کــره زمیــن زندگــی کننــد. امــا طــی کمتــر از یــک ســال وی پیــش بینــی 

خــود را بــه شــکل نگــران کننــده ای تغییــر داده اســت.
وی معتقــد اســت پیشــرفت در زمینــه ســتاره شناســی، زیســت شناســی و صنعــت هــوا فضا ســفر 

انســان هــا بــه کــره مریــخ را ممکــن خواهــد کــرد. انســان هــا فرصــت خواهنــد داشــت طــی 
مــدت انجــام ایــن ســفرها بــه خــواب زمســتانی برونــد و در مقصــد از خــواب بیــدار شــوند.

ایــن فیزیکــدان معتقــد اســت تســخیر مــاه و مریــخ توســط انســان هــا مــی توانــد از محــو نــوع 
بشــر بــر روی کــره زمیــن جلوگیــری کنــد و مریــخ بایــد هــدف بعــدی انســان هــا بــرای تســخیر 

و اســتعمار باشــد.

یش بینی استفان هاوکینگ؛

۱۰۰ سال دیگر کار زمین تمام می شود

۴۶۷ میلیون هکتار جنگل در 
سراسر جهان کشف شد

ــا در  ــه قب ــد ک ــرده ان ــف ک ــان کش ــر جه ــگل در سراس ــار جن ــون هکت ــمندان 4۶۷ میلی دانش
ــود.  ــده ب ــبه نش ــمی محاس ــای رس آماره

دانشــمندان 4۶۷ میلیــون هکتــار جنــگل در سراســر جهــان کشــف کــرده انــد کــه در آمار رســمی 
محاســبه نشــده انــد. ایــن کشــف تاثیــر مهمــی بــر برنامــه حفــظ اکوسیســتم زمیــن در سراســر 
جهــان دارد. بــا احتســاب ایــن 4۶۷ میلیــون هکتــار جنگل، مســاحت کل جنــگل های جهــان 10 

درصــد افزایــش مــی یابــد.
ــا مناطــق  ــق ی ــگل هــا در دره هــای عمی ــن جن ــا نیســت کــه ای ــدان معن ــن کشــف ب ــه ای البت
کوهســتانی دورافتــاده پنهــان بــوده انــد. بلکــه گروهــی از محققــان بیــن المللــی مناطق خشــک 
سراســر جهــان را دوبــاره مــورد بررســی قــرار دادنــد.  منظــور از مناطــق خشــک، نواحی گرمســیر 

و معتــدل بــا شــاخص خشــکی کمتــر از 0.۶5 اســت.
بــه گفتــه ایــن گــروه مشــکل آنجــا بــود کــه در تحقیقــات پیشــین، کمبــود تراکــم درختــان در 
برخــی مناطــق و تکیــه بــه تصاویــر ماهــواره ای بــی کیفیــت و عــدم تاییــد یافتــه هــا و تصاویــر 
روی زمیــن وبــه طــور عینــی تخمینــی نادرســت از میــزان جنــگل های سراســر جهــان زده شــد.
ــن  ــد. ای ــوگل ارث اســتفاده کردن ــواره ای گ ــت ماه ــر باکیفی ــار دانشــمندان از تصاوی ــن ب ــا ای ام
ــازمان  ــر س ــوی دیگ ــود و از س ــک ب ــه خش ــزار منطق ــدود ۲10 ه ــه ح ــوط ب ــر مرب تصاوی
Terrestrial Ecosystem Research Network  نیــز اطاعــات زمینــی را جمع آوری 
کــرد تــا تحلیلــی جهانــی از جنــگل هــای مناطــق خشــک تهیــه کند.ایــن کشــف نشــان مــی 

ــد. ــان دارن ــظ درخت ــرای رشــد و حف ــت بیشــتری ب ــد مناطــق خشــک ظرفی ده
در حــال حاضــر مناطــق خشــک حــدود 40 درصــد خشــکی موجــود در جهــان را تشــکیل مــی 

دهنــد و تــا پایــان قــرن احتمــاال 11 تــا ۲3 درصــد رشــد کننــد.  

کشف یک راه حل محیط زیستی؛

بازیافت زباله با کرم پیله سازی 
که پالستیک می خورد!

محققــان قصــد دارنــد بــرای حــل مشــکل زبالــه از نوعــی کــرم پیلــه ســاز اســتفاده کننــد.
آنــان متوجــه شــده انــد ایــن کــرم پیلــه ســاز عــاوه بــر تغذیــه از مــوم عســل، کیســه هــای 

پاســتیکی را نیــز مــی خــورد! 
ایــن کــرم پیلــه ســاز  بــه طــور معمــول بــه عنــوان طعمــه بــرای ماهیگیــری اســتفاده مــی 
شــود و مــوم عســل مــی خــورد. اکنــون دانشــمندان متوجــه شــده انــد ایــن موجــود عــاوه بر 

مــوم عســل، از کیســه هــای پاســتیکی نیــز تغذیــه مــی کنــد.
 فدریــکا برتوچینــی محقــق موسســه  زیســت درمانــی و زیســت فنــاوری کانتابریــا در اســپانیا 
ــود،  ــه خ ــل در خان ــای عس ــازی کندوه ــگام پاکس ــت. او هن ــام داده اس ــف را انج ــن کش ای
ــس از  ــرار داد. او پ ــتیکی ق ــه پاس ــا  را در کیس ــت و آنه ــا را یاف ــرم ه ــن ک ــدادی از ای تع
تمــام کــردن فراینــد پاکســازی کیســه را بررســی کــرد و متوجــه شــد کــرم هــا بــا جویــدن 

ــد. ــرده ان ــرار ک پاســتیک از آن ف
 ایــن آغــاز یــک پــروژه بــود کــه در آن برتوچینــی و همکارانــش 100 کــرم پیلــه ســاز را در 
سراســر جهــان بررســی کردنــد. آنهــا متوجــه شــدند ایــن کــرم هــا کیســه هــای پاســتیکی 

خریــد کــه از جنــس پلــی اتیلــن هســتند را طــی 40 دقیقــه مــی جونــد.
 همیــن رونــد بــه آغــاز تحقیقاتــی دربــاره اســتفاده از ایــن کــرم هــا بــرای از بیــن بــردن زباله 
هــای پاســتیکی منجــر شــده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه بازیافــت زباله بــه طــور عادی 

میلیــون هــا ســال طــول می کشــد.
ــه هــای پاســتیکی، کــرم پیلــه ســاز نقطــه  بــه اعتقــاد دانشــمندان در حــوزه بازیافــت زبال
شــروع خواهــد بــود. بــا درک شــیوه ایــن فراینــد مــی تــوان راه حلــی بــرای مشــکل زبالــه 

پاســتیکی یافــت.

http://mehrnews.com


نوین فناوریهای 

بینی،  بعدی  اسکلت سه  با  بازسازی صورت  آمیز  موفقیت  جراحی 
تشخیص زودهنگام ویروس هپاتیت C با فناوری نانو، ساخت روبات 
ویژه  ماساژور  دستگاه  ساخت  در  موفقیت  و  سورنا  نمای  انسان 
بیماران هموفیلی، تنها بخشی از دستاوردهای چشمگیر محققان ایرانی 
در داخل کشور است. در همین حال در یک ماه اخیر محققان ایرانی 
استخوان  جایگزین  ساخت  هیات،  هوشمند  جلیقه  تولید  به  موفق 
مقاوم به شکست و کشف راهکار ساخت آسمان خراش روی ماسه 

. ند شد
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فناوریهــای نویــن

ــه طراحــی و ســاخت ماســاژور  ــی موفــق ب یــک محقــق ایران
درمــان کننــده خــون ریــزی هــا و تــورم هــای درون مفصلــی 

مخصــوص بیمــاران هموفیلــی شــد. 
مســعود مکونــدی، دانــش آموختــه رشــته مهندســی پزشــکی 
ــده خــون ریــزی هــا  و مجــری طــرح » ماســاژور درمــان کنن
و تــورم هــای درون مفصلــی مخصــوص بیمــاران هموفیلــی« 
ــا  ــی مبت ــه هموفیل ــه ب ــرادی ک ــوال اف ــت: معم ــار داش اظه
هســتند دچــار خونریــزی مــی شــوند از ایــن رو درصــدد آمدیــم 

ــرای درمــان ایــن افــراد طراحــی کنیــم. ــا ماســاژوری ب ت
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــش بنی ــرکت دان ــک ش ــل ی ــر عام مدی
ــی  ــای درون مفصل ــورم ه ــا و ت ــزی ه ــون ری ــری از خ جلوگی
ــت،  ــی اس ــرروی و مهم ــیار ض ــدام بس ــی اق ــاران هموفیل بیم
گفــت: درمــان ایــن بیمــاری نیــز مهــم اســت زیــرا ایــن اتفــاق 

ــد. ــی ده ــال رخ م ــنی اطف ــتر در رده س بیش
مکونــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــر همیــن اســاس دســتگاهی 
تحــت عنــوان ماســاژور درمــان کننــده خونریــزی هــا و تــورم 
هــای درون مفصلــی  طراحــی کــرده ایــم، خاطــر نشــان کــرد: 
ایــن دســتگاه جــز دســتگاه هــای فیزیوتراپــی بــه شــمار مــی 
رود وجایگزینــی نــدارد؛ در واقــع کمــاکان از روش ســنتی بــرای 

ایــن بیمــاران اســتفاده مــی شــود.
ایــن محقــق بــا بیــان اینکــه کاربردهــای عمومــی گســترده ای 
ــم هــای ســرد  ــن ماســاژور آیت ــرد: در ای دارد، خاطــر نشــان ک
کننــده و گــرم کننــده تعبیــه شــده کــه مــی توانــد جایگزیــن 

ــرای کیســه هــای آب گــرم و ســرد شــود.  مناســبی ب
ــوان  ــه عن ــد ب ــی توان ــز م ــتگاه نی ــن دس ــه وی، ای ــه گفت ب

فیزیوتراپــی ورزش نیــز مورد اســتفاده 
ــرد. ــرار بگی ق

ــزی  ــه مراک ــاره ب ــا اش ــدی ب مکون
کــه مــی تواننــد از ایــن دســتکاه 
ــرد:  ــان ک ــر نش ــد، خاط ــتفاده کنن اس
ــی،  ــاران هموفیل ــی بیم ــز درمان مراک
مراکــز فیزیوتراپــی ورزشــی و تمامــی 
ــاط   ــاران در ارتب ــا بیم ــه ب مراکــزی ک
هســتند مخاطــب ایــن دســتگاه 

ــد. ــی رون ــمار م ــه ش ــی ب ــاران هموفیل ــاژور بیم ماس
مکونــدی بــا اشــاره بــه وضعیــت کنونــی طــرح عنــوان کــرد: 
پــس از دوســال تحقیقــات اولیــه و یــک ســال شــروع ســاخت 
ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــات پ ــز تحقیق ــتگاه در مرک دس
ــی  ــه صنعت ــه نیم ــاخت نمون ــام س ــال اتم ــتان در ح خوزس

ــتیم. ــتگاه هس دس
ــد از اخــذ مجــوز هــای  ــا بع ــدوار هســتیم ت ــه داد: امی وی ادام
الزم و جــذب ســرمایه گــذار ایــن محصــول را روانــه بــازار کنیم 

تــا باعــث تســکین بیشــتر درد بیمــاران شــود.
مکونــدی بــا بیــان اینکــه اســتفاده از ایــن محصــول از صرفــه 
جویــی اقتصــادی باالیــی برخــوردار اســت، خاطــر نشــان کــرد: 
ایــن دســتگاه چــه در بــازار داخلــی و چــه خارجــی نــوآوری بوده 

و دارای نمونــه مشــابه نیســت.
مختــرع برتــر تجهیــزات پزشــکی کشــور افــزود: ایــن ماســاژور 
از لحــاظ عملکــردی جایگزیــن روش هــای ســنتی شــده کــه 
اســتفاده از آنهــا باعــث مــی شــود کودکانــی کــه دچــار خــون 

ــل  ــای جــدی مث ــی هســتند از آســیب ه ــای مفصل ــزی ه ری
کــج شــدن یــا قطعــی پــا جلوگیــری بــه عمــل آیــد.

بــه گفتــه وی، ایــن پــروژه در پــارک علــم و فنــاوری خوزســتان 
ــاز  ــی نی ــد محصــول نهای ــرای تولی ــه ب ــه نتیجــه رســیده ک ب
اســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز نیــز مــا را یــاری کنــد.

بـه گـزارش مهـر، ایـن پـروژه بـا همـکاری الدن عزیـزی فرد، 
حمیدرضا زراسـوندی و مریـم امامی با راهنمایی و مشـاوره دکتر 
کاوه جاسـب، فـوق تخصص خون و سـرطان شناسـی کودکان 

در پـارک علـم و فناوری خوزسـتان به نتیجه رسـیده  اسـت.
ایــن طــرح در ایــده بــازار مهندســی پزشــکی دانشــگاه امیرکبیر 
موفــق به کســب رتبــه شــده اســت. مســعود مکونــدی دارای 3 
ثبــت اختــراع و 4 ایــده در حــال ثبــت در حــوزه ســامت بــوده 
ــده نشــان ســیب ســامت از نماینــده رئیــس جمهــور و  و دارن
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران اســت. وی همچنیــن 
عــاوه بــر پژوهشــگر برتــر اســتان خوزســتان در ســال ۹5 بــه 
عنــوان ایــده پــرداز برگزیــده حوزه ســامت کشــور در دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی تقدیــر شــده اســت.

ایرانیها دستگاه ماساژور 
ویژه بیماران هموفیلی ساختند

محققــان پژوهشــگاه مــواد و انــرژی موفــق به ســاخت حســگر 
»ریزتــرازوی کریســتال کوارتــز  )QCM( « بــرای شناســایی 

گاز هیدروژن ســولفید شــدند. 
در ایــن پژوهــش، حســگر ریزتــرازوی کریســتال کوارتــز  
ــل  ــی قاب ــری و کارای ــیت، گزینــش پذی ــا حساس )QCM( ب
 ،)H۲S( قبــول بــرای انــدازه گیــری هیــدروژن ســولفید
ــرژی  ــواد و ان ــان پژوهشــگاه م ــه کــم  توســط محقق ــا هزین ب

ــاخته شد. س
گاز ســولفید هیــدروژن، گازی ســمی، خورنــده، قابــل اشــتعال و 
با بــوی بد، اســت کــه در فاضاب، معــادن زغال ســنگ، صنایع 
پتروشــیمی، گاز طبیعــی، بیــوگاز، کارخانــه کاغذ ســازی، صنایع 
فــراوری مــواد غذایــی و تصفیــه  خانــه هــای فاضــاب تولیــد 
می  شــود و در بسیاری از صنایع شــیمیایی مورد استفاده قرار می  

گیــرد.
ــد  ــی ارش ــل کارشناس ــارغ التحصی ــو ف ــی تیتکانل ــت اصل حج
ــازک و مجــری طــرح، گفــت:  ــه هــای ن رشــته فیزیــک- الی
هیدروژن ســولفید می  تواند سبب مســمومیت خونی و در سطوح 

غلظــت باال منجــر به مرگ شــود.
وی افــزود: اغلــب حســگرهایی کــه بــرای هیــدروژن ســولفید 
اســتفاده مــی  شــود در دماهــای بــاال کار مــی  کننــد که ســبب 
مصرف بــاالی انرژی توســط آنها می  شــود و پایــداری طوالنی 

مدت آنهــا را پایین می  آورد.
ایــن محقــق خاطــر نشــان کــرد: مشــکات عمــده دیگــر ایــن 
ابزارها شامل حساســیت کم، گستره خطی کوتاه و تداخل با سایر 
گازهــا و هزینه زیاد اســت که کاربردهای زیســت محیطی آنها را 

محــدود مــی  کنــد.
تیتکانلــو عنــوان کــرد: در ایــن پژوهــش از حســگرهای جرمــی 
بــر پایــه ریــز تــرازوی کریســتال کوارتــز بــرای انــدازه  گیــری 
ــدی از  ــته جدی ــوع حســگرها دس ــن ن ــد؛ ای ــتفاده ش H۲S اس
حســگرهای جرمــی هســتند کــه بــه تغییــرات کوچــک جرمی 

بــر روی الیــه حس  کننده آن حســاس هســتند.
وی ادامــه داد:  در حســگرهای جرمــی، تغییــرات جــرم آنالیــت  
هــای جــذب شــده بــر روی الیــه حــس  کننــده، انــدازه  گیری 
می  شــود که بــرای هر دو فاز مایع و گاز قابل اســتفاده هســتند.

تیتکانلــو بــا بیــان اینکــه الیــه های حســاس بــه H۲S بــر پایه 
 )PVP( نانوکامپوزیــت  هــای پلیمری پلــی  ونیل  پیرولیــدون
تهیه شــد، افــزود: همچنیــن از دو روش الیه  نشــانی  قطره  ای 
و الکتروریســی بــرای پوشــش  دهی کریســتال کوارتز اســتفاده 

شد.
ــش   ــیت و گزین ــش حساس ــور افزای ــه منظ ــه داد: ب وی ادام
پذیــری حســگر نســبت بــه H۲S کامپوزیــت پلیمــر بــا 
نانــوذرات طــا تهیــه شــد و پارامترهــای موثــر در الیه  نشــانی 

کامپوزیــت  هــا مــورد بررســی و بهینــه ســازی قــرار گرفتنــد.
ــا  بــه گفتــه وی، نانوالیــاف ســنتزی دارای قطــر متوســط ۷0 ت
ــا ۲0  100 نانومتــر و نانــوذرات طــا دارای قطــر متوســط 15 ت
-PVP نانومتر است؛ حسگر ساخته شــده از کامپوزیت نانوالیاف
نانــوذرات طا در گســتره 0.3 تا ppm 100 پاســخ خطــی دارد.

ــگر  ــرد: حس ــان ک ــگر بی ــن حس ــت ای ــه مزی ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــوذرات ط ــری pvp/ نان ــت پلیم ــده از کامپوزی ــاخته ش س
دارای زمان پاســخ کمتر از 30 ثانیه است که به راحتی بازیابی می  
شــود. همچنیــن ایــن حســگر  دارای گزینــش پذیــری باالیــی 

از خود نشان داد.
ــی  ــر عل ــی دکت ــا راهنمای ــن پژوهــش ب ــر، ای ــزارش مه ــه گ ب
آقاخانــی و دکتــر علــی طیبــی فــرد در پژوهشــکده نیمــه هادی 

هــا و بــا مشــاوره دکتــر محمــد پازوکــی انجــام شــده اســت.

محققان ایرانی موفق به ساخت حسگری برای 
شناسایی گاز هیدروژن سولفید شدند 
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ــن ــای نوی فناوریه

توسط مخترعان ایرانی؛

 سوسیس گیاهی حاوی گردو 
تولید شد

دو مختــرع ایرانــی موفــق بــه تولیــد سوســیس گیاهــی شــدند کــه حــاوی گــردو بــوده و 
مضــرات سوســیس و کالبــاس هــای بــازار را نــدارد. 

سوســیس یکــی از محصــوالت  گوشــتی فــراوری شــده اســت که توســط کلیــه فرهنگ 
هــای مختلــف در دنیــا پذیرفتــه شــده اســت. سوســیس هــا بــه دلیــل تنــوع در انــواع و 
طعــم هــای مختلــف کــه متناســب بــا همــه ســلیقه هاســت، همچنیــن انعطــاف پذیــر 
بــودن پروســه تولیــد و قیمــت قابــل رقابــت بــا ســایر محصــوالت  گوشــتی، مــواد اولیــه 

ارزان از طرفــداری هــای زیــادی برخــوردار اســت.
ــی در  ــه جوی ــاده ســازی کــه موجــب صرف ــاه آم ــان کوت ــل زم ــه دلی از ســوی دیگــر  ب
ــدگان  ــرف کنن ــن مص ــی در بی ــت باالی ــود از محبوبی ــی ش ــده  م ــرف کنن ــت مص وق
برخــوردار اســت. در ســال هــای اخیــر تغییــرات اساســی در آگاهی هــا و عــادات تغذیه ای 
مصــرف کننــدگان روی داده اســت. همانطــور کــه مصــرف کنندگان بیشــتر به ســامتی 
توجــه مــی کننــد توجــه تولیــد کننــدگان نیــز بــه ســمت تولیــد مــواد غذایــی بــا چربــی، 

نمــک، کلســترول و محتــوای کالــری کمتــر متمرکــز شــده اســت.
ــزان   ــه می ــات غذایــی هســتند کــه ب ــه ترکیب ــاس از جمل محصــوالت سوســیس و کالب
زیــادی در غذاهــای فــوری و آمــاده مصــرف کــه بــه شــدت نســل جــوان و نوجــوان را 
بــه خــود جلــب کــرده اســت اســتفاده مــی شــود و متاســفانه شــامل ترکیبــات غذایــی 
ــی اســت کــه  ــی اشــباع باالی ــزان چرب ــر اینهــا دارای می ــوده و عــاوه ب ارزشــمندی نب
موجــب ابتــا افــراد در ســنین پاییــن بــه دیابــت و بیمــاری هــای قلــب  و عروقــی مــی 

شــود.
اســتراتژی هــای ممکــن در گســترش تولیــد محصــوالت گوشــتی مــورد بررســی قــرار 
ــرای  ــیونی ب ــه فرموالس ــا  تهی ــتراتژی ه ــن اس ــن  ای ــم تری ــی از مه ــد و یک ــه ان گرفت
غذاســت کــه میــزان ترکیبــات ناســالم و مضــر بــرای انســان از جملــه چربــی و بافــت 
ــا ترکیبــات ســالم و ایمــن کــه مــی تواننــد از  هــای پرچــرب را کاهــش داده و آنهــا را ب

ابتــا بــه بیماریهــا جلوگیــری کــرده جایگزیــن کننــد.
در همیــن راســتا مخترعــان ایرانــی در صــدد آمدنــد تــا سوســیس و کالبــاس را بــا مــواد 
اولیــه ای تولیــد کننــد کــه ســالم بــوده و بــدون نگرانــی همــه ســنین مــی تواننــد از آن 
مصــرف کننــد. ایــن سوســیس و کالبــاس با میــزان گوشــت و چربــی کمتــر و با اســتفاده 

از خمیــر کنجــد و گــردو بــه تولیــد رســیده اســت.
همچنیــن در ایــن سوســیس و کالبــاس از آرد لپــه هنــدی و آرد ذرت اســتفاده شــده کــه 
مــی توانــد یــک محصــول گوشــتی جدیــد بــا ارزش غذایــی باالتــر و ســالم تر نســبت به 

محصــوالت رایــج در بــازار مصــرف ر ا ارائــه کنــد.
ــی در  ــداری، حفــظ آب و چرب ــود ویژگــی هــای بافــت پای ــد بهب در ایــن محصــول جدی
امولســیون گوشــتی، بهبــود پروفیــل اســیدهای چــرب و اســید امینــه، همچنیــن کاهــش 
درصــد گوشــت و چربــی در مــواد اولیــه ایــن سوســیس و کالبــاس بــه کار گرفتــه شــده 

اســت.
ــد در کاهــش قیمــت تمــام شــده سوســیس و کالبــاس  اســتفاده از ایــن مــواد مــی توان
تاثیــر گــذار باشــد. فرآینــد تولیــد سوســیس و کالبــاس بــا مــواد اولیــه ســالم توســط مریم 

طهماســبی و زهــرا امــام جمعــه ثبــت اختــراع شــده اســت.

کنسروی با مواد نگهدارنده گیاهان دارویی 

کنسرو پسته تولید شد

محققــان کشــور موفــق بــه تولیــد کنســرو پســته شــدند کــه بــه کمــک مــواد نگهدارنــده متشــکل از 
گیاهــان دارویــی، مشــکات بســته بنــدی ایــن محصــول را بــه شــکل موثــری کاهــش مــی دهــد. 

کشــور ایــران از جهــت تنــوع محصــوالت باغــی در دنیــا رتبــه دوم بعــد از آمریــکا را به خــود اختصاص 
داده و بــا اینکــه جمعیــت ایــران ۲ درصــد جمعیــت جهــان بــوده محصــوالت باغــی تولیــد ایــران 10 

درصــد تولیــد کل دنیــا اســت.
ــر اســاس رویکــرد کشــورهای  ایــن پتانســیل در زمینــه خشــکبار نیــز وجــود دارد بــه طــوری کــه ب
پیشــرفته اروپایــی و آمریــکا مــی تــوان بخــش عمــده ای از آن را در صنایع غذایــی و داروســازی به کار 

بــرد و ارزش افــزوده ایــن محصــوالت را افزایــش داد.
مــواد موثــره موجــود در بــادام، گــردو و فنــدق و پســته حداقــل مــی توانــد در ۲۹0 فــرآورده 
ــد  ــر تولی ــورهای دیگ ــر در کش ــال حاض ــه در ح ــی ک ــتی و غذای ــی، بهداش ــی، آرایش داروی
  Beanch marking ــه ــه طریق ــرد و ب ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــود م ــی ش ــه م و عرض
محصــوالت جدیــد را نمونه ســازی کــرد که هم باعــث شــکوفایی اقتصــادی در صنایــع تبدیلی 

ــور شود. کش
در کنــار ایــن تحــول مــی توانــد از صــدور بیــش از 30 درصــد کل خشــکبار تولیــدی کشــور کــه بدون 
ارزش افــزوده و بــه قمیــت ارزان صــادر مــی شــود جلوگیــری کــرد. حداقــل ۲0 درصــد گــردو و بــادام 
و پســته و فنــدق را مــی تــوان بــه صــورت کنســرو بــا ارزش افــزوده بــاال صــادر کــرد. کنســروهای 
خشــکبار در کشــور بــرای اولیــن بــار توســط مرکــز خدمــات مهندســی ایمنــی دارو فرمولــه شــده و در 

آینــده نزدیــک بــه بــازار عرضــه خواهنــد شــد.
ــاً کار  ــا ایــن آلودگــی تقریب ــارزه ب یکــی از مشــکات تولیــد پســته آلودگــی آفاتوکســین اســت. مب
بســیار مشــکلی اســت. بنابرایــن بایــد روی مســائل پیشــگیری از آن ســرمایه گــذاری و فعالیــت کــرد. 
از ایــن رو محققــان کشــور موفــق بــه تولیــد کنســرو پســته شــدند و فرآینــد تولیــد آن را بــه مرحلــه 

نهایــی رســاندند.
در کنســرو پســته براســاس آزمایشــات انجــام شــده درصــد آفاتوکســین بــه صفــر می رســد بــه دلیل 
ــرای تعــداد زیــادی اشــتغال پایــدار  حــرارت 110 درجــه هنــگام فرآینــد تولیــد انبــوه ایــن کنســرو ب
ایجــاد مــی کنــد. بــا تولیــد کنســرو پســته نیــازی بــه صــادرات پســته بــا قیمــت ارزان نیســت و امکان 
نگهــداری پســته بیشــتر مــی شــود. همچنیــن پســته کنســرو شــده طعــم و بــوی بهتــری نســبت بــه 

پســته غیــر کنســروی دارد.
ــوان  ــد مــی شــود مــی ت ــران و ســایر کشــورهای تولی ــار در ای ــرای اولیــن ب چــون ایــن محصــول ب
بــازار صــادرات مهمــی را بــرای آن ایجــاد کــرد. ایــن کنســرو ارزش افــزوده مناســبی دارد و مــی تــوان 

تحولــی در صنایــع محصــوالت کشــاورزی ایجــاد کــرد.
ــده و خوشــبوکننده  ــوان نگهدارن ــه عن ــی ب ــن کنســرو از گیاهــان داروی ــده ای ــوارد تشــکیل دهن در م
اســتفاده شــده بــه طــوری کــه مــواد موثــر گیاهــان دارویــی بــه کار رفتــه درمــان کننــده و پیشــگیری 

کننــده بســیاری از بیمــاری هــا اســت.
پــروژه تولیــد کنســرو توســط ســید مهــدی میرحســینی بــه نتیجــه رســیده و طــرح آن ثبــت اختــراع 

شــده اســت.
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فناوریهــای نویــن

ــزات و  ــوزه تجهی ــان در ح ــش بنی ــک شــرکت  دان ــان ی محقق
ــکی  ــی پزش ــزات مهندس ــی و تجهی ــتم های الکترونیک سیس
ــات  ــه حی ــه تجــاری جلیق ــه طراحــی و ســاخت نمون ــق ب موف

ــدند.  ــمند ش هوش
ــش  ــرکت دان ــک ش ــل ی ــر عام ــتانی، مدی ــر کوهس ــی اکب عل
بنیــان تولیــد کننــده جلیقــه هــای هوشــمند بــا تاکید بــر اینکه 
ــرعت  ــه س ــل ب ــق موبای ــامتی از طری ــت و س ــوزه بهداش ح
ــودن  ــاال ب ــه ب ــه ب ــا توج ــت: ب ــت، گف ــترش اس ــال گس در ح
ــی  ــی و عروق ــای قلب ــی از بیماری ه ــر ناش ــرگ و می ــار م آم
ــری  ــدم بهره گی ــا و ع ــرایط ابت ــودن ش ــا ب ــن محی و همچنی
عمومــی از اســتانداردهای بین المللــی بهداشــتی در زمینــه 
هــای مختلــف، توســعه یــک تکنولــوژی پوشــیدنی کــه قابلیت 
مانیتورینــگ پیوســته و همزمــان بــا وضعیــت عملکــرد قلــب و 
ــرد را دارا باشــد،  ــر روی گوشــی هوشــمند ف ــی ب ــم حیات عای

ــود. ــاس می ش ــش احس ــش از پی بی
وی ادامــه داد: بــا طراحــی، مجتمــع ســازی و ارتقــای 
ــه لباســی  ــر در ارائ ــی موث ــده، گام ــن ای ــی ای بلوک هــای حیات
ــتفاده،  ــی اس ــر راحت ــاوه ب ــه ع ــده ک ــته ش ــمند برداش هوش
ــه  ــن جلیق ــن ای ــنجد؛ همچنی ــی س ــرد را م ــی ف ــم حیات عای
ــج و  ــرای اســتفاده پزشــک معال ــق ب ــد گزارشــی دقی مــی توان

ــد. ــه کن ــر ارائ ــران ناپذی ــرات جب ــروز خط ــری از ب جلوگی
کوهسـتانی در خصوص مشـخصات و عملکرد فنی این سیستم 
افـزود: در این دسـتگاه از »الکتروکاردیوگرام دینامیک« اسـتفاده 
شـده که بـرای پایـش و مونیتورینگ فعالیت قلب در تشـخیص 
بی نظمی هـای تپش در قلب بـرای یک دوره زمانـی بلندمدت از 

۲4 تا 4۸ سـاعت اسـتفاده می شود.
ــه  ــرود خشــک ب ــن سیســتم، 5 الکت ــان اینکــه در ای ــا بی وی ب
ــانتی متر و  ــاد ۲ در 1 س ــی در ابع ــیگنال قلب ــده س ــوان گیرن عن
قابلیــت دکمــه شــدن بــه لبــاس بــه کار مــی رود، عنــوان کــرد: 
ــب و در 5 نقطــه  ــه قل ــن نقطــه ب ــن الکترودهــا در نزدیکتری ای
مســتقر شــده )همانند الکتــرود هــای ECG( و ســیگنال های 

تولیــدی را بــه صــورت بی ســیم بــه واحــد پــردازش کــه یــک 
گوشــی هوشــمند اســت ارســال می کننــد. گوشــی بــا دریافــت 
ــش  ــد مســافت پیمای ــر همانن ــای دیگ ــیگنال و داده ه ــن س ای
ــه  ــرد ارائ ــای ف ــی از ســامت و فعالیت ه ــزارش کامل شــده،  گ

خواهــد کــرد.
بــه گفتــه مدیــر عامــل شــرکت ســازنده جلیقــه حیــات 
ــا توجــه بــه اینکــه بیماری هــای قلبــی و عروقــی  هوشــمند، ب
ــناخته  ــران ش ــر در ای ــرگ و می ــل م ــن عوام ــی از مهم تری یک
ــال 13۹4  ــه اول س ــای ۶ماه ــد فوتی ه ــت )13 درص ــده اس ش
ــازار  ــت(،  ب ــوده اس ــی ب ــای قلب ــوارض بیماری ه ــل ع ــه دلی ب
گســترده ای در ســطح کشــور دارد و لــذا مانیتورینــگ مســتمر و 
بــه موقــع امــکان پیگیــری و رســیدگی بــه عارضه هــای قلبــی 

ــد. ــم می کن ــاه را فراه ــان کوت در زم
کوهســتانی در خصــوص مــوارد اســتفاده ایــن محصــول 
پوشــیدنی هوشــمند افــزود: بــا نمونــه عمومــی ایــن محصــول 
ــت  ــداوم وضعی ــور م ــه ط ــد ب ــه می توانن ــراد جامع ــام اف تم
ســامت قلــب خــود را چــک کننــد؛ بــه ایــن شــکل کــه نــرم 
ــت  ــز وضعی ــا آنالی ــراه ب ــن هم ــود در تلف ــمند موج ــزار هوش اف
ــه  ــری ک ــای دیگ ــن از داده ه ــک گرفت ــا کم ــراد و ب ــی اف قلب
ــد،  ــت می کن ــی دریاف ــورهای گوش ــول از سنس ــور معم ــه ط ب
الگــوی ســامتی مناســبی بــرای افــراد تجویــز کــرده و 

ــد. ــن می کن ــراد را تضمی ــامت اف س
ــکاران  ــرای ورزش ــه ای محصــول ب ــه حرف ــه داد: نمون وی ادام
ــا  ــه ب ــتم ک ــن سیس ــرفته ای ــخه پیش ــک نس ــه کم ــت؛ ب اس
ــه  ــد ب ــر می توان ــا هــزار مت ــوث، اطاعــات را ت اســتفاده از بلوت
ــری  ــه مت ــن تل ــم پزشــکی مســتقر در حاشــیه تمری ــه تی رایان
ــکار در  ــامت ورزش ــک س ــی از فیزی ــات جامع ــد، اطاع کن
ــازی  ــز و بهینه س ــت آنالی ــکی جه ــم پزش ــی و تی ــار مرب اختی
فرآینــد تمریــن قــرار می گیــرد. الکترودهــای ایــن نمونــه مــی 

ــد. ــم باش ــری ه ــامل سنســورهای دیگ ــد ش توان
وی خاطــر نشــان کــرد: همچنیــن نمونــه پزشــکی بــرای افــراد 

بــا عارضــه قلبــی اســت. در ایــن محصــول مــی تــوان از طریق 
گوشــی هوشــمند دائمــا وضعیــت ســامت افــراد را در اختیــار 

ــرار داد. ــواده و مرکــز فوریت هــای پزشــکی ق خان
کوهســتانی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه تاکنون دســتگاهی 
ــران نشــده اســت،  ــد و وارد ای ــرد تولی ــدف و عملک ــن ه ــا ای ب
از لحــاظ قیمــت و خدمــات پــس از فــروش نســبت بــه 

ــت. ــی اس ــا رقابت ــابه کام ــبتا مش ــتگاه های نس دس
وی افــزود: هــدف از حمایــت طــرح جلیقــه حیــات هوشــمند، 
ــت در  ــردم و حرک ــالم م ــی س ــبک زندگ ــاء س ــود و ارتق بهب

ــت. ــور اس ــامت کش ــام س ــداز نظ ــم ان ــند چش ــتای س راس
ــات  ــه حی ــوان جلیق ــا »عن ــرح ب ــن ط ــر، ای ــزارش مه ــه گ ب
هوشــمند بــرای ارســال الکتروکاردیوگــرام بی ســیم بــه 
ــه اخــذ گواهی نامــه ثبــت  کلینیــک مجــازی قلــب« موفــق ب
بــا شــماره ۹1۷۶۷ شــده و در راســتای تولیــد تجــاری در 
ــت.  ــکی اس ــزات پزش ــوز از اداره کل تجهی ــذ مج ــل اخ مراح
ــت از  ــدوق حمای ــات هوشــمند توســط صن ــه حی همچنینجلیق
ــی  ــازی م ــه تجــاری س ــه مرحل ــک صحــا ب ــع الکترونی صنای

ــد. رس

جلیقه حیات هوشمند به بازار ایران می آید

کشف راهکار ساخت آسمانخراش 
روی ماسه توسط دانشمند ایرانی 

 محققــان دانشــگاه ملــی اســترالیا به رهبــری دانشــمندی ایرانــی شــیوه ای کارآمــد بــرای آرایش 
ــه  ــوان روی ماس ــی ت ــی م ــن روش حت ــا ای ــد. ب ــرده ان ــا کشــف ک ــای غــات و داروه ــه ه دان

آســمانخراش ســاخت! 

گروهــی از محققــان در دانشــگاه ملــی اســترالیا بــه رهبــری محمــد ســعادت فــر بــه دانشــی 
ــدن  ــره ش ــا، درک  ذخی ــن ه ــمانخراش روی ش ــاخت آس ــرای س ــه ب ــد ک ــه ان ــت یافت دس
ــدن  ــه نقــاط خاصــی از ب ــا حتــی بســته بنــدی داروهــا  و ارســال آنهــا ب غــات در خــاک ی

ــد. دســت یافتن
ســعادت فــر در ایــن بــاره مــی گویــد: بســیار جالــب اســت. ماســه یکــی از معمــول تریــن مــواد 
ســاخت و ســاز در دنیــا اســت و بیشــتر اوقــات داروهــا بــه شــکل قــرص در مــی آینــد اما مــا واقعا 

نمــی دانیــم ســاختار داخلــی دانــه هــای مختلــف یــا قــرص هــا چگونــه اســت.
درهمیــن راســتا گروهــی از فیزیکدانــان و ریاضــی دانــان سراســر جهــان بــا اســتفاده از ســی تــی 
اســکن هــای بــا کیفیــت بــاال متوجــه شــدند ســاختارهای درهــم ریختــه ذرات چگونــه به شــیوه 

ای منظــم کنــار هــم قــرار مــی گیرنــد.
ایــن دانشــمند ایرانــی در ادامــه افــزود: تصــور مــی کنــم مــا مکانیســم زیربنایــی انتقــال وضعیــت 
ذرات از حالــت بهــم ریختــه بــه صــورت منظــم را کشــف کــرده ایــم. هنگامیکــه ذرات کــروی 
ذراتــی ماننــد اتــم در فضایــی کنــار هــم قــرار مــی گیرنــد. کارآمدتریــن و منظــم ترین شــیوه قرار 
گرفتــن آنهــا، شــیوه face- centered-cubic نامیــده مــی شــود. اتم هــای ســدیم و کلرایــد 
هــم بــه همیــن شــکل آرایــش می شــوند. در تحقیــق انجــام شــده، زمانــی کــه کره هــا بــه ایــن 
صــورت آرایــش شــدند، فاصلــه بیــن آن هــا بــه حداقــل رســید. بــه ایــن ترتیــب فقــط ۷4 درصــد 
فضــا را اشــغال کردنــد. بــا ایــن حــال، زمانــی کــه کــرات بــه ســرعت کنــار هــم قــرار مــی گیرند، 

طبیعــی اســت کــه دارای چنیــن نظمــی نخواهنــد بــود.
وی گفــت: دانشــمندان مدت هــا تصــور می کردنــد انباشــت کارآمدتــر کــرات بــه صــورت طبیعــی 
امکان پذیــر نیســت و مشــاهده  ایــن امــر در آزمایشــگاه کار مشــکلی اســت. دلیــل ایــن موضــوع 
آن اســت کــه آرایــش یافتــن در ســاختار کامــا منظــم دشــوار اســت و بــرای ایــن منظــور هــم 
ــد  ــز قدرتمن ــی نی ــا از لحــاظ مکانیک ــن الگوه ــی نامنظــم را شکســت. ای ــای طبیع ــد الگوه بای

هســتند.
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ــن ــای نوی فناوریه

ــه  ــق ب ــدی موف ــم پزشــکی و ارتوپ ــه عل ــرای کمــک ب ــرژی ب ــواد و ان ــان پژوهشــگاه م محقق
ــدند.  ــه شکســت ش ــاوم ب ــتخوانی مق ــای اس ــن ه ــاخت جایگزی س

سـاخت جایگزین های اسـتخوانی زیسـت تخریب پذیر از جنـس نانوکامپوزیت زیرکونیا-کلسـیم 
فسـفات دوفازی )BCP-ZrO۲( توسـط پژوهشـگران پژوهشـگاه مـواد و انرژی انجام شـد.

ــازار و  ــه هــای موجــود در ب ــه نمون ــن محصــول نســبت ب ــردی و شــکنندگی ای ــه ت مقاومــت ب
همچنیــن نمونــه هــای تحقیــق شــده مشــابه بیــش از ســه برابــر اســت کــه ایــن امــر  مــی تواند 
کمــک بزرگــی بــه اســتفاده از ایــن دســته مــواد در بازســازی اســتخوان هــای آســیب دیــده تحت 

فشــار درکاربردهــای ارتوپــدی داشــته باشــد. 
امیــد فخرایــی در رســاله دکتــری خــود در رشــته مهندســی مــواد بــه عنــوان مجــری ایــن طــرح، 
BCP- بــا تشــریح مراحــل انجــام ایــن پژوهــش گفــت: در ایــن پژوهــش نانوکامپوزیــت هــای

ZrO۲ حــاوی درصدهــای مختلــف حجمــی فــاز زیرکونیــا بــا انــدازه ذرات متفــاوت و بــا روش 
هــای متفــاوت زینتــر تهیــه و بررســی شــدند.

وی افـزود: زینتـر نمونـه ها شـامل فرایندهـای زینتـر معمولـی در کـوره الکتریکی ، زینتر توسـط 
تشعشـعات مایکرویـو در و زینتـر پاسـما جرقـه ای SPS در دماهـای متفـاوت بوده اسـت.

ــن نانوکامپوزیــت هــا،  ــر ســاختار، خــواص مکانیکــی ای فخرایــی خاطــر نشــان کــرد: عــاوه ب
مکانیــزم هــای شکســت فعــال و رفتــار منحنــی R در آنهــا مــورد ارزیابــی و مقایســه قــرار گرفتــه 
اســت. در انتهــا مشــخص شــد کــه نمونــه نانوکامپوزیــت بــا باالتریــن خــواص مکانیکــی )بــه 
خصــوص در مقــدار چقرمگــی شکســت( مربــوط بــه نمونــه دارای 3 درصــد حجمــی نانوزیرکونیــا 
تولیــد شــده بــه روشSPS اســت کــه مقاومــت بــه رشــد تــرک و ســختی آن تقریبــا ســه برابــر 

جایگزینهــای کلســیم فســفاتی خواهــد بــود.

بــه گفتــه وی، همچنیــن ایــن کامپوزیــت عــاوه بــر خصوصیــات مکانیکــی مطلــوب، از خــواص 
بیولوژیکــی و زیســت تخریــب پذیــری قابــل قبولــی برخــوردار بــوده و امــکان جــذب و جایگزینی 

بــا بافــت اســتخوانی جدیــد در آن وجــود دارد.
بــه گــزارش مهــر، پژوهــش حاضر بــا راهنمایــی دکتــر ســعید حصارکــی و دکتر مســعود علیــزاده 

در پژوهشــکده ســرامیک و مشــاوره دکتــر تــورج عبــادزاده صــورت گرفته اســت.

جایگزین استخوان مقاوم به شکست ساخته شد

پژوهشــگرانی از دانشــگاه ایــام موفــق بــه طراحــی و ســاخت 
نانوحســگری شــدند که قادر اســت ویروس هپاتیت C را در بدن 

با ســرعت و گزینش پذیری باالیی شناســایی کند. 
ویــروس هپاتیــت C از عوامــل اصلــی هپاتیــت مزمــن عفونــی 
اســت کــه حــدود دویســت میلیــون نفــر در سراســر جهــان بــه 

آن مبتا هســتند.
ــوب  ــت محس ــوع هپاتی ــن ن ــی« خطرناک تری ــت »س هپاتی
می شــود کــه از طریــق خــون آلــوده )معمــواًل از طریق اســتفاده 
از ســرنگ آلوده برای تزریق مواد مخدر( منتقل می شود. هپاتیت 
C یــک عفونــت ویروســی اســت کــه باعــث ایجــاد التهــاب در 

کبــد بیمــار می شــود.
اغلــب افــراد مبتــا بــه ویــروس هپاتیــت C عائمــی ندارنــد و 

تــا مدت ها از بیماری خود بی  اطاع هســتند. ایــن بیماران زمانی 
از بیمــاری خــود اطــاع می یابنــد کــه آســیب کبــدی از طریــق 
ــن تشــخیص  آزمایش هــای پزشــکی مشــخص شــود. بنابرای
و شناســایی ایــن ویــروس توســط مراکــز بهداشــتی درمانــی و 
ــز اهمیــت اســت.  کلینیک هــای تشــخیصی طبــی بســیار حائ
دکتــر محمــود روشــنی مجــری طــرح اظهــار داشــت: بــا توجه 
ــک روش  ــه ی ــاز ب ــت C، نی ــخیص هپاتی ــت تش ــه اهمی ب
ــروس را  ــن وی ــدار ای ــد مق ــه بتوان ــاس ک ــیار حس ــاده و بس س
در نمونه هــای ســرم خــون به راحتــی اندازه گیــری کنــد، 

ــود. ــی ش ــاس م احس
بـه گفتـه وی، از آنجایی کـه روش های مرسـوم معایبـی از قبیل 
دقـت و حساسـیت کـم دارنـد، ایـن موضـوع دانشـمندان را بـه 

سـمت طراحی حسـگرهای الکتروشـیمیایی نسـبتاً ارزان قیمت 
سـوق داده اسـت. در ایـن طـرح سـعی بـر آن بـوده کـه یـک 
نانوحسـگر بـا حساسـیت، گزینـش پذیـری و دقـت بـاال بـرای 

تشـخیص بیماری هپاتیـت C در سـرم خون طراحی شـود.
وی تصریــح کــرد: اســتفاده از این نانوحســگر منجر بــه کاهش 
ــاری  ــن بیم ــخیص ای ــد تش ــه فراین ــوط ب ــای مرب هزینه ه
می شــود. از ســوی دیگــر ســرعت ایــن نانوحســگر نســبت بــه 
روش هــای معمــول تشــخیص ایــن بیمــاری بســیار باالســت.
روشــنی در ادامــه افــزود: در ایــن پژوهــش از نقــاط کوانتومــی 
گرافن به منظور اصاح ســطح نانوحســگر اســتفاده شــده اســت. 
زیرالیه نانوســاختار منجر بــه تثبیت مقدار بیشــتری از آنتی بادی 
شــده و حساســیت و گزینــش پذیــری ایــن حســگر را افزایــش 

می دهــد.«
ایــن محقــق خاطر نشــان کــرد: بــرای ســاخت این نانوحســگر 
ــا  ــودر آلومین ــرود کربــن شیشــه ای توســط پ ــدا ســطح الکت ابت
ــول دار  ــی تی ــی گرافن ــاط کوانتوم ــداری از نق ــده و مق ــز ش تمی
ــره  ــوذرات نق ــه نان ــده اســت. در ادام ــرار داده ش روی ســطح ق
ــش  ــس از برهمکن ــود و پ ــرار داده می ش ــطح آن ق ــر روی س ب
ــرار داده و  ــطح ق ــر روی س ــادی را ب ــداری از آنتی ب ــی، مق کاف
ــاده  ــت C آم ــی ژن هپاتی ــخیص آنت ــور تش ــگر به منظ نانوحس

می شــود. 
ــرح  ــن ط ــده در ای ــاخته ش ــگر س ــت: نانوحس ــد داش وی تاکی
 ng/mL ۶0 تــا pg/mL 0.05 از دامنــه خطــی وســیع

ــت.  ــخیص آن fg/mL 3 اس ــد تش ــوده و ح ــوردار ب برخ
این تحقیقــات از تاش هــای اکرم ولــی پور- دانشــجوی مقطع 
دکترای دانشــگاه ایــام- و دکتــر محمود روشــنی- عضو هیأت 
علمی دانشــگاه ایام- به انجام رســیده اســت. نتایج ایــن کار در 
مجلــه  Biosensors and Bioelectronics بــا ضریــب 
تأثیــر ۷4۶/۷ )جلــد ۸۹، ســال ۲01۷، صفحــات ۹4۶ تــا ۹51( 

چاپ شــده اســت.

تشخیص زودهنگام ویروس هپاتیت»سی« با فناوری نانو 
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جراحی موفقیت آمیز بازسازی صورت با ساخت اسکلت سه بعدی بینی
عمــل فــوق تخصصــی بازســازی بینــی و بخشــی از صــورت 
ــوم پزشــکی  ــی دانشــگاه عل یــک بیمــار در بیمارســتان طالقان

شــهید بهشــتی بــا موفقیــت انجــام شــد. 
ایــن جراحــی منحصــر بفــرد بازســازی صورت بــا حضــور دکتر 
پرویــز صدیــق فــوق تخصــص جراحــی ترمیمــی و پاســتیک 
ــص  ــتاد و متخص ــا اس ــین بهنی ــر حس ــدن، دکت ــگاه لن از دانش
جراحــی دهــان و فــک در بیمارســتان طالقانــی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهید بهشــتی بــا موفقیــت انجــام شــد.
ایــن عمــل جراحــی منحصــر بــه فــرد بــه منظــور بــاز ســازی 
ــه  ــر روی یــک مــرد جــوان کــه ب ــه صــورت تیمــی ب بینــی ب
دلیــل بیمــاری در خردســالی، بینــی و اســتخوان قســمت میانی 
ــاه  ــن م ــنبه ۲۶ فروردی ــود، روز ش ــت داده ب ــش را از دس صورت

ســال ۹۶ در بیمارســتان طالقانــی انجــام شــد.    
ــک و  ــان،  ف ــی ده ــروه جراح ــتاد گ ــا اس ــین بهنی ــر حس دکت
صورت دانشــکده دندانپزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی و رئیــس تیــم جراحــی در این مــورد گفــت، ایــن بیمار 
بــه دلیــل عفونــت شــدید و تــا حــدودی بــه دلیــل نامشــخص، 
ــی صــورت شــده  دچــار نقــص عضــو شــدید در قســمت میان
بــود. ایــن نقــص عضــو نــه تنهــا در اســتخوانهای فــک بــاالی 
ــن  ــه همی ــز ب ــار نی ــی بیم ــود، بلکــه بین ــار ایجــاد شــده ب بیم

دلیــل تشــکیل نشــده اســت و یــا از بیــن رفتــه اســت.
وی افــزود: ابتــدا بــه روش هــای مختلــف از جمله دیسترکشــن 
اســتئوژنزیس و جراحــی هــای متعــدد بازســازی اســتخوانهای 
فــک بــاال، اکلــوژن و اســتخوان هــای قســمت میانــی صــورت 
انجــام شــد و پــس از گذشــت ســه ســال و اطمینــان از ثبــات 
نتایــج بــا بهــره منــدی از تکنولــوژی هــای جدیــد، ماننــد بــاز 

ســازی هــای ســه بعــدی اســکلت بینــی بــا مــاده ای ســازگار 
بــا بــدن ســاخته شــد.

بهنیــا گفــت: ایــن وســیله بــا کمــک یــک تیشــو اکســپندر در 
محــل پیشــانی کارگــذاری شــد و بــه تدریــج متســع شــد و بعد 
از ســه مــاه از محــل پیشــانی بــا پایــه عروقــی بــه محــل بینــی 

از دســت رفتــه چرخانــده و پیونــد زده شــد.
وی تاکیــد کــرد در بررســی منابــع علمی تاکنــون ایــن روش در 

بازســازی کامــل بینــی بــه کار گرفته نشــده اســت.
ایــن عمــل جراحــی 5 ســاعته بصــورت تیمــی بــا حضــور دکتر 
پرویــز صدیــق فــوق تخصــص جراحــی ترمیمــی و پاســتیک 
ــص  ــتاد و متخص ــا اس ــین بهنی ــر حس ــدن، دکت ــگاه لن از دانش

جراحــی دهــان و فــک در بیمارســتان طالقانــی انجــام شــد.
دکتــر بهنیــا حــال عمومــی بیمــار را خــوب و نتیجــه عمــل را 

رضایــت بخــش توصیــف کــرد.

روبات انسان نمای 
»سورنا مینی« 

رونمایی شد 
ــی«  ــورنا مین ــوان »س ــت عن ــان تح ــول دانش بنی دو محص
ــی  ــات کوچــک« رونمای ــرداری از حیوان و »دســتگاه تصویرب

شــد. 
ــگاهی  ــواد آزمایش ــزات و م ــگاه تجهی ــن نمایش در پنجمی
ســاخت ایــران ۲01۷ ربــات ایرانــی »ســورنا مینــی« و 
»دســتگاه تصویربــرداری از حیوانــات کوچــک«، از جمله این 
محصــوالت دانش بنیانــی بودنــد کــه بــا حضــور وزیــر علوم، 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــاون علم ــاوری و مع ــات و فن تحقیق

ــدند. ــی ش ــوری رونمای جمه
ربــات »ســورنا مینــی« یــک ربــات  انســان نمای 50 
ــک  ــی در ی ــان ایران ــط محقق ــه توس ــت ک ــانتیمتری اس س
شــرکت دانش بنیــان و مرکــز سیســتم ها و فناوری هــای 
پیشــرفته دانشــگاه تهــران ســاخته شــده اســت؛ ایــن ربــات 
ــی  ــرفته رباتیک ــای پیش ــازی فناوری ه ــدف تجاری س ــا ه ب

ــد رســیده اســت. ــه تولی ب
ــال پت اســکن،  ــا انیم ــات ی ــرداری از حیوان دســتگاه تصویرب
دومیــن دســتگاه رونمایــی شــده در ایــن نمایشــگاه بــود کــه 
ــای  ــو داروه ــاخت رادی ــی و س ــتفاده در طراح ــدف اس ــا ه ب
جدیــد تشــخیصی و درمانــی ســاخته شــده اســت. همچنیــن 
ــلولیـ   ــادی س ــات بنی ــوان در تحقیق ــتگاه می ت ــن دس از ای

ــرد. ــتفاده ک ــی اس ــات سرطان شناس ــی و تحقیق مولکول

فناوریهــای نویــن
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بیودیزل به عنوان سوخت زیستی 
در کشور استفاده می شود

ــوژی محیــط زیســت، ســتاد توســعه  رئیــس کمیتــه ســوخت هــای زیســتی کارگــروه بیوتکنول
زیســت فنــاوری گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه میــزان آلودگــی هــوای تهــران بســیار زیــاد اســت 

ــر اســت.  ــزل یــک ضــرورت انکارناپذی اســتفاده از بیودی
میثــم طباطبایــی در خصــوص ضــرورت اســتفاده از بیودیــزل در کشــور گفــت: بــر اســاس آمــار 
رســمی آلودگــی هــوا عامــل مــرگ ۲۹00 تــا 4000 نفــر در ســال تنهــا در شــهر تهــران اســت. 

عامــل اصلــی ایــن آلودگــی گازهــای خروجــی اگــزوز وســایل نقلیــه اســت.
ــا گازوئیــل  ــه گفتــه طباطبایــی، بازیافــت روغــن هــای پســماند خوراکــی و تولیــد بیودیــزل ی ب
ــر محســوب شــود.  ــد قدمــی موث ــه راهــکار هــای موثــری اســت کــه مــی توان زیســتی از جمل
وی ادامــه داد: هــر ســاله در ایــران صدهــا هــزار لیتــر روغــن پســماند خوراکــی تولیــد مــی شــود 
کــه یــا در سیســتم فاضــات شــهری دفــع مــی شــود و یــا بــه صــورت غیــر قانونــی در صنایــع 
ــد  ــا در تولی ــد خــوراک دام و ی ــع تولی ــون(، صنای ــد صاب ــا جهــت تولی آرایشــی بهداشــتی )عمدت

شــیرینی جــات مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. 
رئیــس کمیتــه ســوختهای زیســتی کارگــروه بیوتکنولــوژی محیط زیســت، ســتاد توســعه زیســت 
فنــاوری معاونــت علمــی تصریــح کــرد: ایــن قبیــل کاربردهــای غیــر بهداشــتی مــی توانــد منجر 

بــه مخاطــرات جــدی نظیــر بیمــاری هــای پوســتی و در مــوارد حــاد ســرطان شــود.
ــز  ــاب نی ــتم فاض ــی در سیس ــماند خوراک ــن پس ــع روغ ــر دف ــرف دیگ ــرد: از ط ــان ک وی بی
ــر آبهــای زیرزمینــی و  ــی نظی ــع آب ــه هــا و آلودگــی شــدید مناب ــر گرفتگــی لول ــی نظی معضات
رودخانــه هــا را بــه دنبــال دارد. حجــم قابــل توجهــی از ایــن روغــن هــا قابــل بازیافــت و تبدیــل 

ــزل اســت. ــه ســوخت بیودی شــدن ب
طباطبایــی اظهــار کــرد: بیودیــزل یــک ســوخت جایگزیــن اســت کــه بــا هــر نســبتی بــا گازوئیل 
نفتــی قابــل اختــاط اســت. عــاوه بــر ایــن نیــاز بــه اعمــال هیــچ تغییراتــی در موتورهــای دیزل 
و جایگاهــای ســوختگیری تــا ســطح اختــاط ۲0 درصــد وجــود نــدارد. بــه عبــارت بهتــر بیودیزل 

ســوخت پایــداری اســت کــه مــی توانــد جایگزیــن ســوخت گازوئیــل بــا منشــا نفتی شــود.

دوچرخه ای با قابلیت پاکسازی هوا
یک طراح هلندی تصمیم دارد دوچرخه ای بسازد که هوای اطراف فرد را پاکسازی می کند. 

دان روزگارد، طــراح هلنــدی در ســال ۲015 میادی طــرح بــرج بــدون دود )Smog Free Tower( را برای 
پکــن ارائه کرد. اکنون این شــرکت به دنبال گســترش حوزه فعالیــت ابزارهای مبارزه با آلودگی اســت.

ــا انتشــار یــون  ــاد کار مــی کنــد و ب ــا ب ــر قطــر ســازه ای اســت کــه ب ــر ارتفــاع و 3.5 مت ــا ۷ مت ــرج ب ایــن ب
هــای مثبــت، نوعــی حبــاب ایجــاد کــرده و هــوا را پاکســازی مــی کنــد. ایــن یــون هــا بــه ذرات ریــز غبــار می 

چســبند و بــه و بــه وســیله یــک صفحــه دارای بــار منفــی بــه داخــل بــرج جــذب مــی شــوند.
آخریــن مطالعــات نشــان داده ایــن بــرج مــی توانــد ۷0 درصــد ذرات PM10 دریافتــی را جــذب کنــد. ایــن برج 

در بــازه 41 روزه توانســت 30 میلیــون مترمکعــب هــوا را پاکســازی کند.
ــا همیــن فنــاوری دوچرخــه ای بســازد تــا مــردم را بــه دوچرخــه ســواری  اکنــون روزگارد تصمیــم دارد ب

تشــویق کنــد.
ایــن دوچرخــه هــم اکنــون در مرحلــه طــرح اولیــه اســت و هیــچ جزییاتــی از آن منتشــر نشــده امــا ایــده اصلی 

دریافــت هــوا، پاکســازی و ســپس ارســال آن بــه فضــای اطــراف دوچرخــه ســوار هنــگام پــدال زدن اســت.

ماسک هوشمند آلودگی هوا 
ساخته شد 

یــک اســتارت آپ نیویورکــی ماســک ضــد آلودگــی جدیــدی ســاخته کــه دارای حســگری بــا 
قابلیــت جمــع آوری اطاعــات مربــوط بــه آلودگــی هــوا از ســطح شــهر اســت. همــچ 

اســتارت آپ نیویورکی O۲O۲ ماســک پاستیکی شــفافی ســاخته که صورت کاربر از زیر آن 
مشــخص اســت. جالــب آنکــه ماســک قابلیــت چنــد بــار اســتفاده را دارد و برخــاف ماســک 

هــای کاغــذی ضــد آلودگــی نیــازی نیســت بــه طــور مرتــب تعویــض شــود.
ماســک مذکــور قســمت پاییــن صــورت را مــی پوشــاند و بــه وســیله دو فن کــه کنــار صورت 
کاربــر قــرار مــی گیرنــد، هــوا را پاکســازی مــی کنــد. یکــی از جالــب تریــن ویژگی هــای این 
ــرای ســاعت  ــک اپلیکیشــن مخصــوص ب ــه در آن  و ی ماســک وجــود حســگرهای دود و م
هوشــمند اســت. حســگرها پــس از جمــع آوری اطاعــات آلودگــی هــوا آن را بــه اپلیکیشــن 
ارســال مــی کننــد. شــرکت ســازنده نیــز مخزنــی از ایــن اطاعــات فراهــم مــی کنــد کــه بــه 
محققــان کمــک مــی کنــد مشــکات  آلودگــی هــوا در مناطــق مختلــف را بهتــر بررســی 
کننــد و بــه عنــوان مثــال تشــخیص دهند چــه بخــش هایــی از یک شــهر در چــه ســاعاتی از 

روز آلــوده تــر اســت.
بـه هرحـال این ماسـک بـه انـدازه یک 
دوربیـن عکاسـی اسـت و وزن آن کمتر 
از هدسـت های واقعیت مجازی اسـت. 
امـا تاکنـون فقط یـک نمونه از ماسـک 
هوشمند سـاخته شده و شـرکت سازنده 
اعام کـرده به دنبال روش هایی اسـت 

تـا از حجـم و انـدازه آن بکاهد.
ــن  ــود در ف ــای موج ــن فیلتره همچنی
ــی  ــوا را پاکســازی م ــای ماســک ه ه
کننــد و البتــه بایــد پــس از 40 ســاعت 

ــوند. ــض ش مصــرف تعوی

ــن ــای نوی فناوریه
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کاله ایمنی که تصادف را هشدار می دهد
یــک اســتارت آپ فرانســوی کاه ایمنــی بــرای موتورســواران ســاخته کــه دارای چــراغ ترمــز اســت! ایــن چــراغ 
ترمــز دارای حســگر کاهــش ســرعت اســت و عــاوه بــرآن مــی توانــد در صــورت احتمــال تصــادف پیــام هشــدار 

ارســال کنــد. 
اســتارت آپ فرانســوی Cosmo Connected کاه ایمنی برای موتورسواران ســاخته که دارای چراغ ترمز است. 
ایــن چــراغ ترمز دارای یک حســگر ســرعت ســنج اســت، بنابرایــن بــه راحتی کاهش ســرعت )خــواه به دلیــل ترمز، 
تغییــر دنــده یــا مــوارد دیگــر باشــد( را رصــد مــی کنــد. در ایــن وضعیــت 1۲ چــراغ ال ای دی ترمــز روشــن مــی 

شــوند و بــه خودروهای پشــت ســر عامت می دهنــد که موتورســیکلت جلویی در حال کاهش ســرعت اســت.
ایــن چــراغ ترمــز در پوســته ای قــرار دارد تــا آن را از بــاد و بــاران و نــور خورشــید محافظــت مــی کنــد. ایــن پوســته 
از جنــس پلــی کربنــات و الســتیک EPDM ســاخته مــی شــود. همچنیــن وزن آن حــدود 150 گــرم اســت و بــه 
وســیله آهنربا روی کاه ایمنی چسبیده اســت. بنابراین چراغ ترمز را به راحتی می توان روی کاه های ایمنی مختلف 

قــرار داد. البتــه بــه شــرط آنکــه کاه ایمنــی دارای پایــه مغناطیســی باشــد.
ایــن چــراغ عــاوه بــر آنکــه مــی توانــد کاهــش ســرعت موتورســوار را ردیابــی کنــد، قابلیــت هــای دیگــری هــم 
دارد. هنگامیکــه کاربــر کنــار جــاده توقــف کــرده یــا در شــرایطی تــردد مــی کنــد کــه جــاده در مــه قــراردارد، مــی 
توانــد چــراغ مذکــور را در حالــت دائمــا روشــن یــا چشــمک زن قــرار دهــد تــا وســایل نقلیــه دیگــر متوجــه حضــور 

موتورســوار شــوند.
جالــب آنکــه بــا اضافــه کــردن یــک ژیروســکوپ بــه حســگر ســرعت ســنج در چــراغ ترمــز هوشــمند، مــی تــوان 
احتمــال تصــادف را نیــز هشــدار دهــد. در ایــن وضعیــت دســتگاه بــه یــک اپلیکیشــن موبایــل متصــل مــی شــود و 

پیــام هــای هشــدار را بــرای شــماره تلفــن هایــی کــه کاربــر قبــا انتخــاب کــرده، ارســال مــی کنــد.
ایــن اپلیکیشــن بــا اطاعــات مکانــی کاربــر را بــه وســیله ایمیــل و پیامــک  بــه شــماره تلفــن هــای تعییــن شــده 

ارســال مــی کنــد و دربــاره خطــر تصــادف هشــدار  مــی دهــد.
 این کاه ایمنی هم اکنون مشغول جمع آوری سرمایه برای تجاری سازی است.

با این کیسه خواب در طبیعت 
آسوده بخوابید

ــام Jam30 عرضــه کــرده کــه بــه علــت  یــک شــرکت تجــاری کیســه خــواب جدیــدی بــه ن
ــواب در  ــش از خ ــذت بخ ــه ای ل ــه در آن تجرب ــه کار رفت ــد ب ــاوری جدی ــب و فن ــی مناس طراح

ــی آورد.  ــان م ــه ارمغ ــت را ب طبیع
کیســه خــواب یــاد شــده در دو مــدل متفــاوت بــرای مــردان و زنــان ارائــه مــی شــود که متناســب 

بــا ویژگــی هــای بدنــی آنان اســت.
کیســه خــواب مذکــور مجهــز بــه دریچــه هــای حرارتــی خاصــی اســت کــه باعــث مــی شــود 
دمــای داخــل محیــط کیســه خــواب همیشــه در حــد تعــادل باقــی بمانــد. ایــن دریچــه هــا در 
صــورت گــرم شــدن هــوا از حــرارت داخــل کیســه خــواب مــی کاهنــد تــا اســتراحت افــراد مختل 

نشــود.
دریچــه مذکــور از دو شــکاف کوچــک در جلــوی کیســه خــواب تشــکیل شــده کــه پارچــه مــورد 
اســتفاده در آنهــا خــروج هــوای گــرم از درون کیســه خــواب را ممکــن مــی کنــد، امــا مانــع از ورود 

هــوای ســرد بــه داخــل مــی شــود.
همچنیــن طراحــی ایــن کیســه خــواب بــه شــکل یــک قاشــق و بــا ایجــاد فضــای کافــی صورت 
گرفتــه اســت کــه باعــث مــی شــود فضــای کافــی بــرای آرنــج و همیــن طــور زانــوی فــرد وجود 

داشــته باشد.
ــتحکام و  ــا زد. اس ــی ت ــه راحت ــوان آن را ب ــی ت ــت و م ــرم اس ــواب ۹۹5 گ ــه خ ــن کیس وزن ای
مقاومــت بــاال از جملــه دیگــر مزایــای ایــن کیســه خــواب اســت. زیــپ دوطرفــه و طراحــی بالش 

در قالــب یــک جیــب بغــل بــرای ایــن کیســه خــواب از جملــه مزایــای آن اســت.

پچ پچ در گوشی از فاصله
 ۱۰۰ متری با ابداع یک فناوری 

بــا ابــداع یــک فنــاوری منحصــر بــه فــرد انتقــال صــدا از ایــن پــس بــرای پــچ پــچ کــردن در 
گــوش دیگــران نیــازی نیســت ســرتان را بــه ســر آنهــا نزدیــک کنیــد و مــی توانیــد ایــن کار را 

از فاصلــه صدمتــری هــم انجــام دهیــد. 
ایــن فنــاوری مــی توانــد کاربردهــای گســترده نظامی داشــته باشــد و بــه ســربازان امــکان دهد 

بــدون داد زدن یــا تغییــر مواضــع حساسشــان بــا یکدیگــر در جبهــه هــای نبرد صحبــت کنند.
محققــان دانشــگاه بریســتول در انگلیــس مــی گوینــد فنــاوری مذکــور برقــراری ارتباطــات از 
طریــق انتقــال فکــر را ممکــن مــی کنــد و در آینــده نحــوه انتقــال پیــام هــا را دگرگــون خواهد 
کــرد. زیــرا بــا اســتفاده از ایــن روش ارســال پیــام بــرای دیگــر افــراد بــا فکــر کــردن در ایــن 
مــورد صــورت خواهــد گرفــت. کاری کــه مــی تــوان آن را تلــه پاتــی شــفاهی توصیــف کــرد.

فنـاوری مذکـور از دو بخش تشـکیل شـده، یکـی شناسـایی و درک پیـام و دیگری انتقـال پیام 
برای شـخص دیگر. این گروه برای شناسـایی کلمات ارسـالی از حسـگرهایی اسـتفاده می کنند 
کـه قادر به شناسـایی و ثبـت عائم الکتریکی صوتی اسـت کـه افـراد در زمان بیـان کلمات در 

ذهـن خود آنهـا را برای عضـات و تارهـای صوتی خود ارسـال مـی کنند.
بــا توجــه بــه نامرئــی بــودن ســیگنال هــای یــاد شــده از یــک سیســتم الکترومیوگرافــی ضبط 
فعالیــت هــای الکتریکــی عضــات و تارهــای صوتــی در زمــان ادای صامــت کلمــات اســتفاده 

مــی شــود. سیســتم مذکــور قــادر بــه ثبــت کلمــات بــا دقــت بیــش از ۸0 درصــد اســت.
بـرای ارسـال پیـام ها نیـز از پدیـده ای موسـوم بـه ارسـال صـوت از طریـق فراصوت اسـتفاده 
مـی شـود که بـه معنـای تعدیـل و تنظیم فراصـوت بـرای تبدیـل آن بـه صدایی قابل شـنیدن 
اسـت. بـرای دریافـت و ارسـال این صوت هـا بایـد الکترودهایـی در کنار سـر افراد نصب شـود. 

در نهایـت صـوت ارسـالی بـا اسـتفاده از 
الگوریتـم های هوش مصنوع رمزگشـایی 
می شـود. بـرای هدایت دقیـق اصوات نیز 
از یک سیسـتم نشـانگر لیزری یا سیستم 
ردگیری چشـم انسـان اسـتفاده می شود. 
تعداد کلمات قابل تشـخیص با اسـتفاده از 
سیسـتم یاد شـده فعا محدود اسـت و در 

آینـده افزایش مـی یابد.

فناوریهــای نویــن
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انجام پیوند مغز تا 
سه سال دیگر! 

ــال  ــه س ــا س ــرده ت ــام ک ــی اع ــی ایتالیای ــراح جنجال ج
ــد داد.  ــا را انجــام خواه ــز دنی ــد مغ دیگــر نخســتین پیون
ــتین   ــم دارد نخس ــه تصمی ــرجیوکاناوارو ک ــور س پروفس
پیونــد ســر دنیــا را ســال آتــی انجــام دهــد، اعــام کــرده 
ــز  ــز تمرک ــد مغ ــی روی پیون ــل جراح ــن عم ــس از ای پ

ــرد.   ــد ک خواه
 Turin Advanced گــروه  مدیــر  کانــاوارو 
Neuromodulation در توریــن ایتالیــا اســت. او در 

گفتگویــی تــازه  از برنامــه خــود بــرای انجــام پیونــد مغــز 
ســخن گفتــه اســت.  وی قصــد دارد مغــز یــخ زده را پس 

ــد. ــد بزن ــرد پیون ــدن ف ــردن در ب ــرم ک از گ
البتــه بســیاری از کارشناســان معتقدنــد اعضــای پیچیــده 
بــدن ماننــد مغــز را نمــی تــوان بــدون آســیب گــرم کرد. 
امــا بــه گفتــه کانــاوارو  مغــز نخســتین بیمــار پیونــد مغــز 
مــی توانــد خیلــی ســریع فعــال مــی شــود. او قصــد دارد 
مغــز بیمــاران مرکــز Alcor Life Extension در 

آریزونــا آمریــکا رابــا ایــن شــیوه بیــدار کنــد.
ــیار  ــود بس ــده خ ــه ای ــبت ب ــد او نس ــال هرچن درهرح
خوشــبین اســت امــا تاییــد مــی کنــد  پــس از قــراردادن 
ــی  ــمی و روح ــکات جس ــرد مش ــک ف ــدن ی ــز در ب مغ
مختلفــی وجــود دارد کــه بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد.

رحم مصنوعی ساخته شد
محققــان آمریکایــی موفــق بــه ســاخت رحمــی مصنوعــی شــدند کــه نــوازادان نــارس در آن مــی 

تواننــد مراحــم رشــد و تکامــل اعضــای بــدن را طــی کننــد. 
سـاالنه حـدود 15 میلیـون نـوزاد قبـل از موعـد متولـد مـی شـوند و به همیـن دلیل با مشـکات 
مختلفـی روبرو می شـوند. درهمین راسـتا محققان بیمارسـتان کودکان فیادلفیـا رحمی مصنوعی 

سـاخته انـد که شـرایط مـورد نیاز بـرای رشـد اعضای بـدن جنیـن را فراهم مـی کند.
تاکنــون آزمایــش رحــم مصنوعــی روی حیوانــات موفقیــت آمیــز بــوده اســت. بــه طوریکــه بــره 
هــای زودرس پــس از گذرانــدن چهــار هفتــه در ایــن رحــم مصنوعــی بــه طــول کامــل و معمولی 

رشــد کردنــد.
ــد مــی  ــوزاد ســالم انســان پــس از گذرانــدن 40 هفتــه در شــکم مــادر متول ــه طــور معمــول ن ب
شــود. امــا هــر نــوزادی کــه قبــل از هفتــه 3۷ بــه دنیــا آیــد، زودرس تلقــی مــی شــود و احتمــال 

زنــده مانــدن او کاهــش مــی یابــد.
آالن فلیــک رهبــر ایــن تحقیــق مــی گویــد: ایــن نــوزادان بــه شــدت نیــاز بــه پلــی میــان رحــم 
ــوغ  ــد و بل ــرای رش ــی ب ــارج رحم ــتم خ ــک سیس ــم ی ــر بتوانی ــد. اگ ــارج دارن ــای خ ــادر و دنی م

ــود داد. ــه شــدت بهب ــوزدان زودرس را ب ــت ن ــوان  وضعی ــم، مــی ت ــوزاد بیابی ــدن ن اعضــای ب
ــی  ــا ۲۸ هفتگ ــن را از ۲3 ت ــه جنی ــده ک ــی ش ــوری طراح ــی ط ــم مصنوع ــن رح ــال ای درهرح
نگهــداری مــی کنــد. هرچنــد تولــد پــس از ۲۸ هفتگــی نیــز هنــوز زود اســت امــا تــا ایــن نقطــه 
جنیــن آســتانه امنیــت را پشــت گذاشــته و از بســیاری پیامدهــای تولــد زودهنــگام رهایــی مــی 

ــد. یاب
ــوزاد را از  ــن ن ــد و همچنی ــی کن ــظ م ــک ســطح حف ــور را دری ــا، فشــار و ن ــور دم ــتگاه مذک دس

ــی دارد. ــان م ــف در ام ــای مختل ــت ه عفون
دســتگاه جنیــن را درون کیســه ای بــا مایــع آمنیوتیــک مصنوعــی نگهــداری مــی کنــد. در مراحل  
اولیــه ریــه هــای نــوزاد بــه انــدازه ای رشــد نکــرده انــد کــه بتواننــد تنفــس کننــد بنابرایــن هیــچ 
گونــه پمــپ خارجــی بــرای گــردش خــون او وجــود نــدارد. در عــوض قلــب نــوزاد این مســئولیت 

را برعهــده مــی گیــرد و خــون را از طریــق  بنــد نــاف بــه یــک اکســیژناتور خارجــی مــی رســاند و 
دی اکســید کربــن را نیــز خــارج مــی کنــد. درحالــت معمولــی جفــت  مــادر ایــن کار را انجــام مــی 

دهــد. عائــم حیاتــی و جریــان خــون نیــز بــه طــور الکترونیکــی کنتــرل مــی شــوند.
 محققــان ایــن سیســتم را بــرای ۸ بــره زودرس آزمایــش کردنــد. ایــن بــره هــا ۲۸ روز را در رحــم 
مصنوعــی گذراندنــد و پــس از آن رشــد طبیعــی داشــتند. همچنیــن عملکــرد مغــز و بلــوغ اعضای 

بــدن و چشــم هایشــان نیــز مســیری معمــول را طــی کــرد.
بــه گفتــه محققــان یــک دهــه طــول خواهــد کشــید تــا ایــن نــوع از سیســتم در بیمارســتان هــا 
بــه کار گرفتــه شــود. محققــان تصمیــم دارنــد  قبــل از آزمایــش ایــن رحــم بــرای انســان آن را 

ارتقــا دهنــد.

بـا اسـتفاده از یـک وسـیله جدیـد، افـراد فلـج، قابلیـت کنتـرل 
اسـکلت بدن خود را با اسـتفاده از ذهنشـان به دسـت مـی آورند. 
ــده  ــاد ش ــیله ی ــد وس ــی گوین ــورن م ــگاه ملب ــان دانش محقق

ــج متصــل مــی شــود و  ــراد فل ــز اف ــه مغ ــه طــور مســتقیم ب ب
پزشــکان بــرای ایــن کار نیــازی بــه جراحــی جمجمــه انســان 

ــد. ندارن
ابـزار یـاد شـده متشـکل از اسـتنت هایی اسـت کـه مـی توانند 
بـه رگ هـای خونـی در نزدیکـی قشـری از مغـز کـه حـرکات 
بدنی انسـان را کنتـرل می کند، دسترسـی یابنـد. در انتهای این 
اسـتنت ها یک شـبکه فلزی حـاوی الکترود تعبیه شـده که قادر 
بـه دریافت اطاعـات فعالیت مغـز و انتقال ایـن داده ها بـه ابزار 
ضبـط آنها هسـتند. ایـن ابزار بـه صورت یک پوشـش بـر روی 

قفسـه سـینه تعبیه می شـود.
ــه  ــه یــک رایان ــی ســیم ب ــه طــور ب ــن داده هــا ب مجموعــه ای
دیگــر کــه وظیفــه کنتــرل اســکلت بــدن انســان را بــر عهــده 
دارد، منتقــل مــی شــود. وقتــی کــه فــرد فلــج بــه فکــر حرکت 

بــه ســمت چــپ مــی افتــد، مغــز وی نیــز بــه شــیوه ای خــاص 
تحریــک مــی شــود و کشــف و شناســایی ایــن شــیوه باعث می 
شــود رابــط هــای رایانــه و مغــز انســان قــادر بــه درک و خوانش 
تصــورات مغــزی فــرد و ترجمــه آن بــه زبانــی عملــی باشــند.

مجموعــه ایــن ابــزار کــه stentrode نــام گرفته، در مقایســه 
بــا ابــزار دیگــری کــه بــرای شناســایی ســیگنال هــای مغــزی 
ــق  ــت دقی ــت. دریاف ــای اس ــد، دارای مزای ــی رون ــه کار م ب
اطاعات ســیگنال های مغز از ســطح آن و بدون نیاز به شکافتن 

ســر مهم ترین مزیت این روش است.
اســتفاده از stentrode فعا در مرحله آزمایشــی و قرار است از 
ســال آینده میادی 5 بیمار از آن به طور آزمایشــی استفاده کنند. 
این افراد به دالیل مختلف مانند ســکته، آســیب هــای نخاعی و 

... فلــج شــده و تــوان حرکــت را از دســت داده انــد.

راه رفتن افراد فلج با فکر کردن ممکن می شود!

ــن ــای نوی فناوریه
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اسکوتر سواری در عمق 
۴۰ متری آب ممکن شد

یــک اســتارت آپ چینــی اســکوتری زیــر آبــی ســاخته کــه مــی توانــد 
باســرعت 5.۶ کیلومتــر در ســاعت کاربــر را در عمــق 40 متــری آب بــه 

دنبــال خــود بکشــد. 
بــا ســاخته شــدن باتــری هــای پیشــرفته و الکترونیکــی شــدن وســایل 
ــر آب ســاخته  ــادی از دســتگاه هــای حرکــت در زی مختلــف، تعــداد زی
شــده انــد کــه گاهــی اوقــات ایــن دســتگاه هــا را اســکوترهای زیرآبــی 
مــی نامنــد. ایــن گجــت هــا شــامل رانشــگرهایی هســتند کــه دســتگاه 
را زیــرآب بــه دنبــال خــود مــی کشــند بنابرایــن دیگــر الزم نیســت فرد 

شــنا کنــد!
  Sublue Tech ــام ــه ن ــی ب ــتارت آپ چین ــک اس ــتا ی ــن راس درهمی
ــط ۲.۹  ــه وزن آن فق ــاخته ک ــام MIX س ــه ن ــی ب ــر آب ــت زی گج
ــر در  ــا ســرعت 5.۶ کیلومت ــر را ب ــد کارب ــا مــی توان کیلوگــرم اســت ام
ــک  ــا ی ــا ب ــن دســتگاه تنه ــود در آب بکشــد. ای ــال خ ــه دنب ســاعت ب

ــدارد. ــز ن ــرعت نی ــش س ــت کاه ــد و قابلی ــی کن ــت م ــرعت حرک س
ــز از آن  ــری آب نی ــق 40 مت ــی در عم ــوان حت ــی ت ــه م ــب آنک  جال
اســتفاده کــرد. میکــس پــس از ۲.5 ســاعت شــارژ قابلیــت یک ســاعت 

حرکــت در آب را دارد.

کاغذ رسانای ارزان ساخته شد
محققــان کاغــذ رســانای الکتریســیته ای ســاخته انــد کــه بــا هزینــه کمــی تولیــد مــی شــود. ایــن اختــراع گامــی مهم 

در تولیــد محصــوالت الکترونیکــی انعطــاف پذیــر بــه شــمار مــی آید. 
تولیــد کاغــذ رســانای الکتریســیته بــه ازای هــر متــر مربــع 1.30 دالر هزینــه دارد. جالــب آنکــه مــی تــوان در هــر دقیقه 

30 متــر از ایــن نــوع کاغــذ را تولیــد کرد.
ایــن درحالــی اســت  کــه نمونــه هــای فعلــی دســتگاه هــای الکترونیکــی انعطــاف پذیــر  بــا اســتفاده از فیلــم هــای 

نــازک پلیمــر ســاخته مــی شــوند. امــا اســتفاده از ایــن فیلــم هــا گرانبهــا اســت.
اما تولید این فیلم های نازک گام مهمی به شمار می رود، زیرا آنها قابلیت های متعددی دارند.

بــرای پرداختــن بــه ایــن مشــکل  محققــان دانشــگاه جنــوب چیــن  و دانشــگاه مونــاش در اســترالیا تصمیــم گرفتنــد  
کاغــذ انعطــاف پذیــر رســانایی بســازند. ایــن کاغــذ از مــواد تجدیــد پذیــر ســاخته مــی شــود و هزینــه اندکــی دارد. آنهــا 
روی کاغــذ را بــا ژل یونیــک پوشــاندند تــا آن را رســانا کننــد. ایــن نــوع ژل حــاوی مایعــی اســت کــه الکتریســیته را از 

خــود عبــور مــی دهــد.
در مرحلــه بعــد یــک فیلــم منتقــل کننــده الکتریســیته بیــن دو الیــه از کاغــذ آغشــته بــه ژل یونیــک قــرار گرفــت تــا 
جریــان الکتریســیته را بــه طــور کامــل از خــود عبــور دهــد. ایــن کاغــذ قابلیــت چنــد بــار اســتفاده را دارد و می تــوان آن 

را 5 هــزار مرتبــه خــم و صــاف کــرد.  

تولید مدلی عجیب از یک بلندگو!

بلندگوی انعطاف پذیر به نازکی 
کاغذ ساخته شد

ــه تنهــا از حــرکات  ــد کــه ن ــه نازکــی کاغــذ ســاخته ان ــر و ب محققــان دســتگاهی انعطــاف پذی
ــز  ــوان بلندگــو و میکروفــون نی ــه عن ــوان از آن ب ــد، بلکــه مــی ت ــد مــی کن ــرژی تولی انســان ان

اســتفاده کــرد. ســاخت چنیــن دســتگاه صوتــی بــه تولیــد طیــف وســیعی از محصــوالت مصرفی 
انعطــاف پذیــری منجــر مــی شــود، ماننــد رادیــو و بلندگوهایــی کــه ماننــد طومــار جمــع مــی 

شــوند و وصلــه هــای امنیتــی کــه بــا صــوت فعــال مــی شــوند.
محققــان دانشــگاه ایالتــی میشــیگان ایــن دســتگاه را ســاخته انــد  کــه »نانــو ژنراتــور 

فروالکتریــک« )FENG( نــام گرفتــه اســت.
ــه از مــواد حافــظ  دســتگاه مذکــور از یــک ویفــر ســیلیکونی ســاخته شــده کــه دارای چنــد الی
محیــط زیســت ماننــد نقــره، پلیمیــد و پلــی پروپیلــن فروالکتریــک اســت. یــون هایــی کــه بــه 

ــه در دســتگاه اضافــه مــی شــوند حــاوی ذرات شــارژ شــده هســتند. ایــن الی
ــرژی  ــت. ان ــذ اس ــه کاغ ــک برگ ــدازه ی ــه ان ــت آن ب ــر  و ضخام ــاف پذی ــتگاه انعط ــن دس ای
الکتریکــی نیــز زمانــی بــه وجــود مــی آیــد کــه دســتگاه بــا حرکــت انســان یــا انــرژی مکانیکــی 

ــود. فشــرده ش
ــازک،  ــد: ایــن نخســتین مبــدل بســیار ن ــروژه مــی گوی ــر نلســون اســپودا محقــق ارشــد پ دکت
انعطــاف پذیــر، مقیــاس پذیــر و دو طرفــه اســت. بــه عبــارت دیگر ایــن دســتگاه انــرژی مکانیکی 

را بــه انــرژی الکتریکــی و آن را دوبــاره بــه انــرژی مکانیکــی تبدیــل مــی کنــد.
ــا  ــد و ب ــزی دســتگاه FENG را نمایــش دادن ــه طــور موفقیــت آمی ــان ب ســال گذشــته محقق
ــورد، چــراغ هــای ال ای دی و صفحــه نمایــش لمســی ال ســی دی را  اســتفاده از آن یــک کیب

ــد. ــن کردن روش
درهمیــن راســتا محققــان برپایــه یافته هــای پیشــین کاربردهــای جدیــدی بــرای FENG یافته 
انــد. آنهــا متوجــه شــده انــد مــاده بــه کار رفتــه در دســتگاه مــی توانــد ماننــد یــک میکروفــون 
عمــل کنــد. بــه عبــارت دیگــر قابلیــت جــذب لــرزش هــای ناشــی از صــوت یــا انــرژی مکانیکی 

و تبدیــل آن بــه انــرژی الکتریکــی را دارد.
همچنیــن بــا معکــوس کــردن ایــن رونــد )تبدیــل انــرژی الکتریکی بــه مکانیکــی( ماننــد بلندگو 

ــد کرد. ــل خواه عم

فناوریهــای نویــن
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ــه  ــد ک ــاخته ان ــک س ــک اتوماتی ــن کوچ ــی بال ــان نوع محقق
ــورت را دارد.  ــا و ص ــت ه ــی دس ــت ردیاب قابلی

ــی  ــد  و دوربین ــدوال مانن ــی گون ــک چارچوب ــن کوچ ــن بال  ای
ــتند. ــل هس ــن متص ــه بال ــه ب ــک دارد ک کوچ

ــی  ــت ردیاب ــا قابلی ــک ب ــن کوچ ــن بال ــد ای ــان معتقدن محقق
ــد در فروشــگاه هــای  ــرای خری ــراد، ب دســت هــا و صــورت اف
بــزرگ مناســب اســت زیــرا مــی توانــد بــا انســان هــا ارتبــاط 
ــان در  ــکان موردنظرش ــمت م ــه س ــا را ب ــد و آنه ــرار کن برق

ــد. ــت کن ــگاه هدای فروش
 محققــان موسســه فنــاوری جورجیــا ایــن روبــات را ســاخته اند. 
بــه گفتــه آنــان بــه دلیــل قابلیــت ردیابــی صــورت و دســت هــا 
ــن را  ــا اســتفاده از حــرکات، بال ــوان ب ــی ت ــن دســتگاه، م در ای

هدایــت کننــد.
ــع آوری  ــود جم ــور خ ــاره اپرات ــی درب ــین اطاعات ــن ماش ای
ــای  ــده ه ــز و خن ــد آمی ــای تردی ــگاه ه ــد ن ــد. مانن ــی کن م

ــتاقانه. مش
هــدف دانشــمندان از ســاخت ایــن دســتگاه درک بهتر از شــیوه 

برقــراری ارتبــاط میــان مــردم و روبــات هــای پرنــده اســت.
 شــکل دایــره ماننــد بالن ســبب مــی شــود کنتــرل آن از راه دور 
کمــی مشــکل باشــد امــا ایــن دســتگاه هــا مــی تواننــد ســریع 

جهــت خــود را تغییــر دهنــد.
ــده  ــد در آین ــی توان ــن کوچــک م ــن بال ــد ای ــان معتقدن  محقق
ــه مشــروط  ــراد داشــته باشــد البت نقــش مهمــی در زندگــی اف
برآنکــه ســازندگان آن بتواننــد دقیقــا مشــخص کننــد کاربــران 

ــک  ــه ی ــبت ب ــان نس ــل آن ــس العم ــد و عک ــی خواهن ــه م چ
ــود.  ــده چــه خواهــد ب ــات پرن روب

ــه  ــتریان ب ــگا م ورود مش ــد هن ــی توانن ــا م ــات ه ــن روب  ای
فروشــگاه هــا بــه آنــان خوشــامد بگوینــد و در یافتــن وســایل 

ــد. ــا کمــک کنن ــه آنه ــاز ب ــورد نی م

بالن هوشمند که صورت افراد را ردیابی می کند

تولید خون از سلول های پوست بیمار!
دانشــمندان بــرای نخســتین مرتبــه با اســتفاده از ســلول هــای بنیادیــن توانســتند طیف وســیعی از  ســلول 

های خونــی انســان را بســازند. 
براســاس ایــن تحقیــق مــی تــوان از پوســت بیمــار ســلول هــای خونــی تولیــد کرد. بــه ایــن ترتیــب دیگر 

نیــازی بــه اهــدای خــون نخواهــد بود.
 درهمیــن راســتا دانشــمندان بــا اســتفاده از ســلول هــا توانســتند ســلولهای بنیادیــن خــون بســازند. ایــن 

ســلولهای بنیادیــن نیــز چهــار نــوع ســلول خونــی تولیــد کردنــد.
بــه عبــارت دیگــر ایــن تحقیــق نشــان مــی دهــد  بــرای بیمــاران لوکیمیــا و همینطــور شــیمی درمانی که 
بدنشــان قابلیــت تولیــد خــون نــدارد، مــی تــوان خونــی کامــا مشــابه ســاخت. دکتر جــورج گــری محقق 
ارشــد ایــن تحقیــق در بیمارســتان کــودکان بوســتون مــی گویــد:  مــا فاصلــه کمــی تــا تولیــد ســلول های 

خونــی انســانی در آزمایشــگاه داریم.
از زمانــی کــه ســلول هــای بنیادیــن انســانی در ســال 1۹۹۸ میــادی ایزولــه شــدند، دانشــمندان تــاش 

مــی کردنــد تــا ســلول هــای بنیادیــن تشــکیل دهنــده خــون انســان را  بســازند.
در ســال ۲00۷ آنهــا نخســتین ســلول هــای بنیادیــن iPS را از از پوســت انســان و به وســیله تغییــر ژنتیک 
ــوع مختلفــی بافــت  از جملــه بافــت هــای عصبــی و قلــب  ــرای تولیــد ان ســاختند. از ایــن ســلول هــا ب

اســتفاده شــد. امــا تولیــد ســلول هــای HSC همچنــان در ابهــام بــود.
ــر ســیگنال هــای شــیمیایی  در هرحــال محققــان دانشــگاه بوســتن ســلول هــای iPS  و ES را  در براب
قــرار دادندتــا بــه ســلول هــای هائموژنیــک  اندوتیلیــوم ) یکــی از بافــت هــای نخســتین بنیادیــن( تبدیل 
ــا ایــن کار احتمــال تولیــد HSC )ســلول هــای بنیادیــن هماتوپئتیــک(را  شــوند. آنهــا مــی خواســتند ب
بیفزاینــد.  در مقابــل بــا تغییــر توانایــی تولیــد ســلول هــای خونــی حاصــل از تغییــر ژنتیــک آنهــا ســلول 

هــای هائموژنیــک اندوتیلیــال را بــه مــوش هــا تزریــق کردنــد.
چنــد هفتــه بعــد دانشــمندان متوجــه شــدند مــوش هــا ســلول هــای خــون انســانی را در مغــز اســتخوان و 

رگ هــای خــود دارنــد.  
ــا  ــای کام ــان ه ــرای  درم ــی ب ــوان راه حل ــی ت ــاد م ــال زی ــه احتم ــد ب ــی ده ــق  نشــان م ــن تحقی  ای

ــت. ــی، یاف ــون اهدای ــود خ ــور کمب ــی و همینط ــاالت خون ــرای اخت ــخصی ب ش

مردی که قطب نما روی بدنش 
نصب کرده!

ــا  یــک دوســت دار فنــاوری قطــب نمایــی روی قفســه ســینه خــود نصــب کــرده ت
ــد!  همیشــه جهــت شــمال را بدان

ــد گجتــی روی قفســه ســینه خــود  ــا پرداخــت 355 پون ــی الیکتیــن ۲۶ ســاله ب دان
نصــب کــرده اســت.

ــرزد. ایــن  ــه شــمال مــی ایســتد، ایــن دســتگاه مــی ل هنگامــی کــه الیکتیــن رو ب
ــد. ــی کن ــاوری در نووسبریســک در شــمال روســیه زندگــی م دوســتدار فن

او بــه رســانه هــا گفتــه همیشــه بــه ایــده تغییــرات الکترونیکــی عاقــه داشــتم. برای 
ایــن کار نخســت بــا ایجــاد ســوراخ پایــه هایــی فلــزی را روی قفســه ســینه الیتکین 
کار گذاشــته شــد. ایــن پایــه هــا دارای دو میلــه هســتند کــه قطــب نمــا را روی بــدن 
نگــه مــی دانــد.  الیتکیــن ادعــا مــی کنــد فراینــد نصــب قطــب نما در قفســه ســینه 

اش بســیار ســاده بــوده اســت.
البته این دستگاه باید روزی یکبار برای شارژ شدن از بدن او جدا شود.

ــن ــای نوی فناوریه
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ــه دوســت  ــرادی ک ــرای اف ــای نجــات ب ــه ه ــتفاده از جلیق اس
دارنــد در دریــا و مناطــق عمیــق شــنا کننــد، بــه امــری متــداول 
مبــدل شــده، امــا بــه تازگــی یــک گردنبنــد ســاده و کوچــک 

جایگزیــن جلیقــه هــای نجــات شــده اســت. 
ایـن گردنبند کـه در صـورت وقوع خطر برای شـناگر باز شـده و 
با کیسـه پاسـتیکی بادی درون خود شـناگر را نجـات می دهد، 
می توانـد شـناکردن را به تجربـه ای لذت بخش تـر مبدل کند.
این گردن بند پاسـتیکی در صورتی که فرد بیش از 30 ثانیه زیر 
آب باقی بماند، باز می شـود تا شناگر را به باالی سطح آب منتقل 

کند. گردن بند مذکـور که Ploota نام دارد، دارای کیسـه های 
هوایـی اسـت کـه بـا گاز دی اکسـید کربـن پر شـده اند و لـذا با 

فعال شـدن آنها سـر فرد به بـاالی آب منتقل می شـود.
ــد  ــر فیــش طــراح ایــن گــردن بندهــای نجــات مــی گوی رین
ــه  ــی ک ــش در حال ــتان نزدیک ــی از دوس ــدن برخ ــرق ش غ
برخــی از آنهــا شــناگران خوبــی بــوده انــد، الهــام بخــش تولیــد 

ــوده اســت. Ploota ب
بــر اســاس آمــار ســازمان بهداشــت جهانی، ســاالنه حــدود 3۷۲ 
هزار نفر به علت غرق شدن در سراسر جهان فوت می کنند که از 

آمار مرگ ۲۶5 هزار نفری در ســال به علت مرگ ناشــی از دود و 
ــه قیمــت ۷0  آتــش بیشــتر اســت. پیــش فــروش Ploota ب
دالر آغاز شــده و عرضه آن به بازار از اواخر تابستان آغاز می شود.

گردنبندی که جایگزین جلیقه نجات می شود

یــک شــرکت تجــاری پوششــی شــبیه بــه اســکلت بــدن را بــرای اســتفاده کارگرانــی کــه لــوازم 
ســنگین را بلنــد و حمــل مــی کننــد ابــداع کــرده کــه قــدرت و توانایــی آنهــا را چندبرابر مــی کند. 
این اســکلت بندی شــبه پاســتیکی که توســط Lowe’s عرضه شــده، قابلیت های جســمی بدن 
انســان را تشــدید مــی کنــد. Innovation Labs و Virginia Tech هــم در طراحــی ایــن 

اســکلت همــکاری داشــته انــد.
ظاهــر ایــن اســکلت بنــدی شــبیه پشــتی کولــه هــای مــورد اســتفاده برای کــوه نــوردی اســت و 
البتــه در آن از شــکم بنــدی محکــم و منعطــف از جنــس فیبــر کربــن نیــز اســتفاده شــده اســت. 
میلــه هــای ایــن ابــزار در امتــداد ســتون فقــرات فــرد امتــداد مــی یابــد و تــا پشــت رانهــا مــی 

رســد.
ایــن اســکلت بنــدی همزمــان بــا نشســت و برخاســت فــرد کــج و راســت مــی شــود و بــا ذخیــره 
ســازی انــرژی جنبشــی افــراد بــه تســهیل فعالیــت هــای بدنــی آنهــا کمــک مــی کنــد. از جملــه 
مزایــای دیگــر اســتفاده از ایــن ابــزار کاهــش فشــار وارده بــر عضــات و مفاصــل انســان اســت.

در حـال حاضـر این اسـکلت بندی بـه طور آزمایشـی مورد اسـتفاده قرار گرفتـه و قرار اسـت بعد از 
انجـام آزمایـش ها بـرای عرضـه نهایی آن ظرف یک سـال آینـده تصمیم گیری شـود.

کاهش فشار وارده بر بدن؛

اسکلتی که قدرت بدنی کارگران را چند برابر می کند

الهام از جوجه تیغی دریایی برای 
حذف دی اکسید کربن از هوا 

محققــان انگلیســی بــا الهــام از جوجــه تیغــی دریایــی، روشــی بــرای زدایــش دی اکســیدکربن از 
اتمســفر ارائــه کردنــد. ایــن جوجــه تیغــی دارای نانــوذرات نیــکل بــوده کــه بــا اســتفاده از آن مــی 

تــوان دی اکســید کربــن را حــذف کــرد. 
ــرای زدایــش دی اکســیدکربن  ــا الهــام از جوجــه تیغــی دریایــی، روشــی ب محققــان انگلیســی ب
ــوده کــه در فرآینــد رشــد  ــوذرات نیــکل ب ــد. ایــن جوجــه تیغــی دارای نان ــه کردن از اتمســفر ارائ

ــد. ــل می کن ــیم تبدی ــات کلس ــه کربن ــن را ب ــید کرب ــتفاده از آن، دی اکس ــا اس ــتخوان ها، ب اس
دی اکســیدکربن در حــال تغییــر آب و هــوای زمیــن اســت. ســوخت های فســیلی منشــاء اصلــی 

انتشــار گاز گلخانــه ای بــوده و توجــه بســیاری از دانشــمندان بــه ســوی روش هــای جــذب و حذف 
دی اکســیدکربن از اتمســفر است.

در حــال حاضــر پروژه هــای مختلفــی در جهــان بــرای حــل ایــن مشــکل در حــال انجــام اســت. 
هزینــه ایــن پروژه هــا بســیار بــاال بــوده و در صــورت عــدم حمایــت دولت هــا، ایــن پروژه هــا بــه 

ســرانجام نخواهد رســید.
ــا از آن  ــه بررســی جوجــه تیغــی دریایــی پرداختنــد ت محققــان دانشــگاه روســل در انگلســتان ب
بــرای مقابلــه بــا تغییــرات آب و هوایــی اســتفاده  کننــد. ایــن گــروه تحقیقاتــی دریافتنــد کــه در 
ــا اســتفاده از آن، واکنــش هیدراتــه  بــدن ایــن جوجــه تیغــی، نانــوذرات نیــکل وجــود دارد کــه ب

ــود. ــام می ش ــیدکربن انج ــردن دی اکس ک
ــکل  ــوذرات نی ــد. نان ــتفاده می کن ــش اس ــن واکن ــتخوان از ای ــد اس ــد رش ــدار در فرآین ــن جان ای
ــه طــوری  ــد، ب ــش یاب ــی افزای ــن جوجــه تیغ ــی شــدن در ای ــد معدن ــا فرآین موجــب می شــود ت
ــر می شــود.  ــات کلســیم 3 براب ــه کربن ــل آن ب ــی شــدن دی اکســیدکربن و تبدی ــرخ معدن کــه ن
کربنــات کلســیم مــاده ای مفیــد اســت کــه از آن در محصــوالت مختلــف از آنتی اســیدها گرفتــه 

ــود. ــتفاده می ش ــاک اس ــای خ ــا افزودنی ه ت
ــن  ــر ت ــش ه ــه زدای ــت. هزین ــت اس ــل بازیاف ــاده ای قاب ــکل م ــوذرات نی ــر، نان ــوی دیگ از س
ــوذرات می تواننــد ایــن کار را انجــام  ــاً ۷.۹ دالر اســت کــه ایــن نان دی اکســیدکربن از هــوا تقریب
دهنــد. در ایــن فرآینــد نــور می توانــد تســریع کننــده باشــد؛ منبــع انــرژی کــه در زمیــن بــه وفــور 

ــود. ــت می ش یاف
ــف کار  ــرد مختل ــا دو راهب ــاوری ب ــن فن ــعه ای ــال حاضــر روی توس ــروژه در ح ــن پ ــان ای محقق
ــن  ــردن مولکول هــای دی اکســید کرب ــی ک ــور معدن ــردن راکت ــه ک ــرد اول، بهین ــد. راهب می کنن
ــب  ــرد، نص ــورت می گی ــراق ص ــه احت ــی ک ــی فضای ــرای خروج ــه در مج ــوری ک ــت؛ راکت اس
ــای  ــکل در بخش ه ــوذرات نی ــتی نان ــواص کاتالیس ــتفاده از خ ــرد، اس ــن راهب ــود. دومی می ش

ــط زیســت اســت. محی
ایــن گــروه تحقیقاتــی در حــال یافتــن شــریک صنعتــی بــرای توســعه ایــن فنــاوری و نزدیــک 

ــزرگ هســتند. ــای ب ــتفاده در مقیاس ه ــه اس ــردن آن ب ک

فناوریهــای نویــن
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ترمیم امیدوارکننده مغزهای آسیب دیده

تولید مغز روی تراشه ممکن شد

دانشــمندان مــاده ای ســاخته انــد کــه مــی تــوان بــر روی آن ســلولهای مغــزی را رشــد داد. 
ایــن اتفــاق تاریخــی امــکان تولیــد بخشــهای مصنوعــی نورونی بــا قابلیت بــه کارگیــری در 

مغــز را فراهــم مــی کنــد. 
ایــن نــوآوری در دانشــگاه ملــی اســترالیا دنبــال مــی شــود جایــی کــه دانشــمندان بــه دنبال 
آن هســتند تــا تحولــی بــزرگ در فرآینــد درمــان اختــاالت مغــزی ایجــاد کننــد. بــه بــاور 
ایــن دانشــمندان، اکنــون مــی تــوان بــه چشــم انــدازی فکــر کــرد کــه در آن امکان ســاخت 

مــدارات خــاص بــا بهــره گیــری از ســلولهای مغــزی وجــود دارد.
ــه  ــر نیم ــه ویف ــی تراش ــر روی نوع ــزی را ب ــلولهای مغ ــد س ــته ان ــمندان توانس ــن دانش ای
هــادی رشــد دهنــد. ایــن فرآینــد مبتنــی بــر الگــوی نانوســیمها بــوده اســت. در واقــع ایــن 
ریزســاختارها همچــون اســکلت داربســتی بــرای رشــد ســلولهای مغــزی عمــل مــی کننــد.

ــال  ــی اتص ــه چگونگ ــرای مطالع ــی ب ــت فورم ــوان پل ــه عن ــد ب ــی توان ــتاورد م ــن دس ای
ــود. ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــه یکدیگ ــزی ب ــلولهای مغ س

دکتــر گاتــام از دانشــکده مهندســی دانشــگاه ملــی اســترالیا کــه هدایــت ایــن پــروژه را بــر 
عهــده داشــته مــی گویــد: آنچــه کــه انجــام داده ایــم دریچــه ای تــازه بــه ســوی ســاخت 
پروتزهــای نورونــی بــاز مــی کنــد کــه مــی تــوان از آنهــا بــرای ترمیــم مغزهــای آســیب 
دیــده از حــواث، ســکته و اختــاالت مرتبــط بــا زوال مرکــز فرمانــده بــدن اســتفاده کــرد.

ــوع خــود در  ــورد در ن ــروژه نخســتین م ــن پ ــه ای ــرده ک ــی اســترالیا اعــام ک دانشــگاه مل
دنیــا بــه حســاب مــی آیــد کــه نشــان مــی دهــد مــدارات نورونــی رشــد داده شــده بــر روی 

داربســتهای ســاخته شــده از ســیمهای نانویــی چگونــه عمــل مــی کننــد.

شناسایی ویروس آنفلوآنزا و ابوال 
با نانوذرات طال

پژوهشــگران هنــگ کنگــی موفــق شــدند بــا اســتفاده از نانــوذرات طــا و پروتئیــن، 
ــه  ــوال را ب ــزا و اب ــروس آنفلوآن ــوان وی ــتفاده از آن می ت ــا اس ــه ب ــازند ک ــگری بس نانوزیست حس

ــرد.  ــایی ک ــی شناس راحت
ــرای شناســایی  ــوان از آن ب ــوذرات ســاخته شــده کــه می ت ــوع نان یــک ســامانه متشــکل از دو ن

ــی دارد. ــن روش حساســیت باالی ــرد؛ ای ــا اســتفاده ک ــق ویروس ه ســریع و دقی
ــر  ــال حاض ــان دارد. در ح ــیر درم ــادی در مس ــت زی ــا اهمی ــگام ویروس ه ــخیص زودهن تش
ــاال شناســایی را انجــام دهــد  ــا دقــت ب ــوان ب ــرای ایــن کار کــه بت روش هــای مــورد اســتفاده ب

ــدارد. ــود ن ــا وج ــه ج ــه در هم ــت ک ــص باالس ــان و تخص ــد زم نیازمن
ــاخت  ــه س ــدام ب ــگ اق ــک هنگ کن ــگاه پلی تکنی ــان دانش ــکل محقق ــن مش ــل ای ــرای ح ب

ــد. ــایی کن ــزا را شناس ــروس آنفوالن ــوال و وی ــد ایب ــه می توان ــد ک ــگری کردن زیست حس
ــه در  ــی ک ــت. زمان ــتفاده شده اس ــگر اس ــوان پیمایش ــا به عن ــوذرات ط ــگر از نان ــن حس در ای
معــرض لیــزر مــادون قرمــز قــرار گیرنــد، ایــن نانــوذرات امــکان نشــر نــور ســبز را دارنــد. ایــن 

ــد. ــل می کنن ــود حم ــا خ ــوال را ب ــا ایب ــزا ی ــروس آنفوالن ــژه ای از وی ــب وی ــوذرات برچس نان
ــش داده و موجــب  ــم برهم کن ــا ه ــوذره ب ــود، دو نان ــط ب ــروس در محی ــن دو وی ــر یکــی از ای اگ
نشــر نــور ســبز می شــوند. ایــن فرآینــد در زمــان بســیار کوتاهــی اتفــاق می افتــد بــه طــوری کــه 

بــرای آزمایــش ویــروس آنفوالنــزا دو ســاعت زمــان نیــاز اســت.
ایــن ســامانه بســیار ویــژه بــوده زیــرا در آن دو نــوع نانــوذره در آن بــه کار رفته کــه یکی نانــوذرات 

طای دســت نخــورده بــوده و دیگــری نانــوذرات برچســب دار اســت. ایــن نانــوذارات روی ســطح 
آلومینــای دارای نانوحفــره قــرار داده شــده اند.

حساســیت ایــن فنــاوری به گونــه ای اســت کــه می تــوان مقادیــر بســیار کــم از ویــروس در حــد 
فمتومــوالر را بــه راحتــی شناســایی کــرد. آنهــا معتقدانــد کــه ایــن حســگر تــا ۲-3 ســال آینــده 

ــت. ــازی اس ــل تجاری س قاب
ایــن گــروه تحقیقاتــی در حــال برنامه ریــزی بــرای آزمایــش ایــن دســتگاه روی انــواع مختلــف 
ــروس  ــن وی ــد چندی ــه می توان ــد ک ــی کنن ــاخت پلتفورم ــه س ــدام ب ــا اق ــتند ت ــزا هس آنفوالن
ــان تصــور  ــا محقق ــوده ام ــق و توســعه ب ــه تحقی ــوز در مرحل ــروژه هن ــن پ ــد. ای را شناســایی کن

ــرد. ــه ک ــاری عرض ــورت تج ــوان آن را به ص ــده بت ــال آین ــه س ــا س ــا دو ی ــه ت ــد ک می کنن

پوست ژالتینی برای درمان زخم 
ساخته شد

محققــان مدلــی مبتنــی بــر ژالتیــن ســاخته اند کــه ویژگــی هــای آن مانند پوســت انســان اســت و 
مــی توانــد آب را جــذب کنــد. بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان بانــداژ هــای زخمــی ســاخت کــه رطوبت 

پوســت را جــذب مــی کنند. 
محققــان آزمایشــگاه هــای فــدرال ســوییس در علــوم مــواد و فنــاوری )Empa(  مدلــی مبتنــی بر 

ژالتیــن ســاخته انــد کــه ویژگــی هایــی ماننــد پوســت انســان دارد و مــی توانــد آب را جــذب کنــد.
ایــن گــروه تصمیــم دارد بــا کنتــرل رطوبــت موجــود در ژالتیــن  از آن در آزمایــش هــای مربــوط به 

واکنــش پوســت انســان نســبت بــه مــواد مختلــف ماننــد بانــداژ هــای زخــم اســتفاده کنند.
 پوســت  مــاده ای فعــال اســت کــه ویژگــی هــای آن براســاس محیــط اطــراف تغییــر مــی کنــد.   

یکــی از ایــن ویژگــی هــای محیطــی رطوبــت اســت.
عــاوه برآنکــه رطوبــت پوســت را شــفاف  و نــرم تــر مــی کنــد. امــا رطوبــت زیــاد در پوســت نوعی 
اصطــکاک  ایجــاد مــی کنــد کــه در نتیجــه آن تــاول، حساســیت و درد هنــگام راه رفتــن در پاهــا 

ایجــاد مــی شــود.
درهمیــن راســتا دانشــمندان بــه دنبــال ســاخت مــاده ای بــود کــه رطوبــت آن قابــل کنتــرل باشــد 
و نیــاز بــه کنتــرل آن توســط انســان نباشــد. در همیــن راســتا آنهــا  بــا اســتفاده از ژالتیــن مدلــی 

ســاخته انــد کــه  رفتــار پوســت انســان را تقلیــد مــی کنــد.
ایــن مــاده ماننــد پوســت معمولــی رطوبــت را جــذب و ویژگــی هــای آن را تغییر مــی دهــد. بنابراین 

بــه طــور واقعــی بــا پارچــه هــا و مــواد دیگــر واکنــش نشــان مــی دهد.
در ایــن مــدل ازژالتیــن معمولــی اســتفاده شــد کــه در آب حــل مــی شــود. ایــن مــاده در فیبرهــای 
پنبــه ای قــرار داده شــد و فرایندهایــی شــیمیایی روی آن انجــام شــد. درهمیــن راســتا پلیمرهــای 

پروتئیــن  پیوندهایــی ایجــاد کردنــد کــه مولکــول هــا را کنــار هــم نگــه داشــتند.
در نتیجــه تمــام ایــن فرایندهــا 
ــذب  ــل از آب را ج ــاده حاص م
مــی کنــد و ماننــد پوســت 
نــرم تــر مــی شــود. بــه گفتــه 
ژالتینــی  مــدل  محققــان 
تمــام  بــرای  جایگزینــی 
آزمایــش های انســانی نیســت 
ــا کمــک حــال دانشــمندان  ام

ــت. اس

ــن ــای نوی فناوریه
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چین تا ۲۰۲۰ سریع ترین 
قطار جهان را می سازد

چیــن قصــد دارد ســریعترین قطــار جهــان را تــا ۲0۲0 راه انــدازی کند.ایــن قطار 
در مســیر داخلــی بــا ســرعت ۲50 مایــل بــر ســاعت و در مســیرهای بیــن المللی 

بــا ســرعت 3۷3 مایــل بــر ســاعت حرکــت مــی کند. 
چیــن بزرگترین شــبکه ریلــی قطارهــای ســریع الســیر را در اختیــار دارد. بنابراین 
تعجبــی نــدارد که ایــن کشــور قصــد دارد تــا ۲0۲0 میــادی ســریع تریــن قطار 

ــدازی کند. ــا را راه ان دنی
ــی ســریع از هــم  ــن الملل ــی و بی  مراحــل توســعه و ســاخت قطــار هــای داخل
اکنــون مشــخص شــده اســت. ســرعت قطارهــای ســریع الســیر داخلی بــه ۲50 
مایــل در ســاعت و قطارهــای بیــن المللــی 3۷3 مایــل برســاعت اعــام شــده 

اســت.
شــرکت CRRC در چیــن ایــن قطارهــا را بــا توجــه بــه نویــن ترین فنــاوری ها 
خواهــد ســاخت. بــه هرحــال در صــورت ســاخت قطارهایــی بــا چنیــن ســرعت 
فاصلــه بیــن پکــن و شــانگهای)دو شــهر بــزرگ جیــن( دو ســاعت خواهــد بــود. 
همچنیــن شــبکه ریــل بیــن المللــی حــدود ۶0 کشــور را بــه یکدیگــر متصــل 

مــی کنــد.
طبــق گــزارش ایــن رســانه قطــار ســریع الســیر چینــی نســبت بــه نمونــه هــای 
کنونــی 10 درصــد انــرژی کمتــری مصــرف مــی کنــد. در ایــن قطــار از مــواد 
ــر  ــا عــاوه ب ــوم اســتفاده مــی شــود ت ــاژ آلومنی ــی و آلی ــد فیبرکربن ــن مانن نوی

ــد. ــرژی نیــز کمــک کن ــه صرفــه جویــی در مصــرف ان کاهــش وزن ب
بخــش هایــی از ایــن ریــل بــه طــور آزمایشــی در پکــن در حــال ســاخت اســت 

کــه تــا ۲01۹ تکمیــل مــی شــود.

بزرگترین لیزر اشعه ایکس دنیا 
ساخته شد

دانشــمندان بزرگتریــن لیــزر اشــعه ایکــس دنیــا را روشــن کردنــد. ایــن لیــزر بــرای تصویــر بــرداری از ســاختار و 
فرایندهــا  در ســطح  اتــم ســاخته شــده اســت. 

مرکــز تحقیقــات DESY در آلمــان اعام کرده بزرگترین لیزر اشــعه ایکس را برای نخســتین مرتبــه  وارد مرحله 
عملیاتــی کــرده اســت.

 بــه گفتــه اپراتورهــای ایــن دســتگاه، هــر پالــس ایــن لیــزر یــک ثانیــه طــول مــی کشــد امــا فرکانــس پالــس 
هــای آن در آینــده افزایــش یافتــه و تــا مــاه ســپتامبر بــه ۲۷ هــزار پالــس در ثانیــه مــی رســد.

ــار درخشــان تــر از نــور ســاطع شــده از  ــور ایــن اشــعه ایکــس بســیار قدرتمنــد تــر و حــدود یــک میلیــارد ب ن
ــی اســت. ــی« کنون ــار دار الکترون ــت و تســریع ذرات ب دســتگاه هــای »تقوی

 از ســوی دیگــر دسترســی بــه طــول مــوج نــور لیــزر در ســطح اتــم اســت. بــه عبــارت دیگــر  می تــوان از اشــعه 
ایکــس بــرای تصویربــرداری و فیلمبــرداری از ذرات ریــز نانــو بــا وضــوح اتمیــک اســتفاده کرد.  

 دانشــمندان امیدوارنــد ســاخت ایــن لیــزر)XFEL( مســیر تحقیقــات در حوزه هــای مختلــف را تســهیل کند. با 
چنیــن لیــزری مــی تــوان ســاختار مولکولــی داروهــای جدیــد را بررســی و واکنــش هــای شــیمیایی را بــه طــور 
واقعــی مشــاهده کــرد. چنیــن امکانــی بــه دانشــمندان کمــک مــی کنــد درک بهتــری از عامــل بــروز بیمــاری 

داشــته باشــند.
بــه هرحــال موسســاتی در آلمــان، فرانســه، ایتالیا، لهســتان، روســیه، اســپانیا، ســوئد و ســوییس در اجــرای پروژه 

شــرکت کردند.

فناوریهــای نویــن

ــد  ــی توان ــه م ــد ک ــی شــرتی ســاخته ان ــی ت ــان کانادای محقق
بیمــاری هــای تنفســی را شناســایی کنــد و حتــی تنفــس افــراد 

مبتــا بــه بیمــاری هایــی ماننــد آســم را کنتــرل کنــد. 
ــه  ــده ک ــد ش ــددی تولی ــمند متع ــای هوش ــاس ه ــون لب تاکن
تمرکــز اصلــی آنهــا بیشــتر روی ردیابی نشــانگرهای ســامتی 
فــرد اســت. ایــن لبــاس هــا مجهــز بــه حســگرهای مختلــف 
اســت. امــا ایــن بــار محققــان کانادایــی روی تولیــد تــی شــرتی 
تمرکــز کــرده انــد کــه بــه شناســایی بیمــاری هــای تنفســی 

کمــک مــی کنــد و بــه طــور واقعــی قابلیــت ردیابــی 
رونــد تنفــس مبتایــان بــه بیمــاری هایــی مانند آســم، 

ــا بیمــاری COPD را دارد. اختال خواب ی
محققــان دانشــکده علــوم و مهندســی دانشــگاه الوال 
ــد.  در ایــن لبــاس  در فرانســه تــی شــرت را ســاخته ان
هوشــمند هیــچ ســیم، الکتــرود یــا حســگری بــه طــور 
مســتقیم بــه بــدن بیمــار تمــاس نــدارد. بلکــه محققــان  آنتنــی 
کــه از فیبرهــای اپتیکــی توخالــی ســاخته شــده و پوششــی از 
ــن  ــد. ای ــرده ان ــرکت نصــب ک ــی ش ــره دارد روی ت ــس نق جن
ــده عمــل مــی  ــال دهن ــوان یــک حســگر و انتق ــه عن ــن ب آنت
ــه  ــوط ب ــات مرب ــن اطاع ــن آنت ــر ای ــارت دیگ ــه عب ــد. ب کن
ــار  ــر ب ــا ه ــد. ب ــی کن ــع آوری م ــرد را جم ــس ف ــرکات تنف ح
ــوای  ــم ه ــو و حج ــط گل ــمند محی ــر هوش ــن فیب ــس ای تنف

ــد. ــی کن ــی م ــه را ارزیاب ــود در ری موج

ــی  ــر م ــز تغیی ــن را نی ــت آنت ــس مقاوم ــرات فرکان ــن تغیی  ای
ــی شــرت تمــاس  ــازی نیســت ت ــل نی ــن دلی ــه همی ــد. ب دهن

ــد. ــته باش ــدن داش ــا ب ــتقیمی ب مس
بــه هرحــال اطاعــات جمــع آوری شــده بــه تلفــن هوشــمند 
یــا رایانــه ارســال مــی شــود و بــه ایــن ترتیــب دانشــمندان می 
تواننــد بــا مطالعــه الگوهــای تنفســی، مــواردی کــه بــه بیماری 

هــای خــاص مرتبــط مــی شــود را شناســایی کننــد.
 همچنیــن بــا کمــک ایــن فنــاوری مــی تــوان بــه طــور واقعی 
تنفــس فــرد را کنتــرل و هرگونــه اختــال در تنفــس را ردیابــی 

کــرد.
ایــن فنــاوری هنــوز در مراحــل اولیــه اســت امــا محققــان پیش 
بینــی مــی کننــد مــی تــوان آن را در لبــاس هــای مختلــف و 

بــرای کاربردهــای متفــاوت بــه کار کــرد. 

تی شرت هوشمند بیماریهای تنفسی 
را شناسایی می کند
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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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برترین خودروهای نمایشگاه بین المللی شانگهای را ببینید
جدیدترین  شانگهای،  اتومبیل  المللی  بین  نمایشگاه  در  بزرگ  خودروسازان 
محصوالت و فناوری های حاضر حاضر خودرو در جهان را به نمایش گذاشتند. 
نمایشگاه بین المللی اتومبیل شانگهای ۲۰۱۷،  یکی از بزرگترین نمایشگاه های 
اتومبیل در سراسر جهان است.  این نمایشگاه که ساالنه از ۲۱ تا ۲۸ مارس برگزار 
می شود، فرصتی برای خودروسازان بزرگ جهان است تا جدیدترین محصوالت 

خود را در یکی از پررونق ترین بازارهای جهان به نمایش بگذارند.
اما با توجه به گسترش صنعت خودروسازی چین، تعجبی ندارد که برخی از 
جالب ترین طرح های اولیه ارائه شده، به خودروسازان این کشور تعلق داشتند 
و حضور خودروسازان چینی در این نمایشگاه بسیار پررنگ بود. در هر حال این 

خودروسازان محصوالت متنوعی در نمایشگاه عرضه کردند؛ از خودرویی که 
سیستم سرگرمی مخصوص کودکان داشت تا اتومبیلی که درهای آن پروانه 

ای باز می شد و غیره.
به طور کلی میان همه این طرح ها در این نمایشگاه بین المللی آنچه بیش از همه 
جلب توجه می کرد، حضور خودروهای الکتریکی بود و ترکیب قدرت، زیبایی و 
کارآمدی بود. عالوه بر آن در این  نمایشگاه عالوه بر برندهای تثبیت شده، برخی 

شرکت های تازه کار نیز حضور داشتند که طرح های جالبی عرضه کردند.
درهمین راستا نگاهی به برخی از طرح های اولیه و خودروهای نمایش داده شده 

در این نمایشگاه جالب است:

فنــاوری خــودرو

BAIC BJ80 TAP armored car

 
BMW 5 Series Li
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فنــاوری خــودرو

Borgward BXi7 
 

BYD Dynasty
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فنــاوری خــودرو

Changan 
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فنــاوری خــودرو

ــرای  ــز قابلیــت جدیــدی ب شــرکت خودروســازی مرســدس بن
خودروهایــش تعریــف کــرده کــه براســاس آن خــودرو بــه طــور 
خودکار الین حرکت را تغییر می دهد و ســرعت خود را با توجه به 

میــزان ترافیــک تنظیــم مــی کنــد. 
ــانگهای از  ــل ش ــگاه اتومبی ــز در نمایش ــدس بن ــرکت مرس ش
ســری جدیــد کاس S رونمایــی کــرد. ایــن ســری مجهــز بــه 
فنــاوری »رانندگی هوشــمند« اســت. عاوه بر آن شــامل آپدیت 
 Active Distance Assist ــت ــرای قابلی ــد ب ــای جدی ه
Distronic  و فرمــان خــودکار اســت. امــا ایــن خــودرو 
ــار  ــاس اخب ــز دارد.  براس ــری نی ــمندانه ت ــای هوش ــت ه قابلی
ــز،  ــدس بن ــری S  مرس ــودروی س ــان خ ــده فرم ــر ش منتش
هوشــمندتر شــده و مــی توانــد بــه طــور هوشــمند حتــی الیــن 
حرکــت خودرو را نیز تغییر دهــد. برای این کار کافی اســت راننده 
ضربــه ای بــه فرمــان بزنــد تــا ایــن ویژگــی فعــال شــود. اگــر 
خــودرو نتوانــد طــی 10 ثانیــه فضــای بــاز بــرای تغییــر الیــن 

ــود را لغو می کند. بیابد، مامورت خ
  Distronic ــت ــر قابلی ــب ت ــوارد جال ــن م ــام ای ــا از تم ام
اســت. خــودروی مجهــز بــه ایــن فنــاوری مــی توانــد فاصلــه 
بــا خــودروی جلویــی را تنظیــم کنــد، در صــورت نیــاز بــه طــور 
خــودکار ســرعت خــود را افزایــش یــا کاهــش دهــد. همچنیــن  
Distronic مــی توانــد در ســرعت انتخابــی، فاصلــه زمانــی با 

خــودروی جلویــی را نیــز حفــظ کنــد.
ــد  ــی توان ــدس Distronic م ــری S مرس ــای س در خودروه
اطاعات را از فناوری مســیریاب مرســدس دریافت کند و سرعت 
خــودرو را هنــگام ورود یا خــروج از بزرگراه ها تنظیم کنــد. در این 
فراینــد حتــی الزم نیســت راننــده  پــدال ترمز یــا گاز را بفشــارد. 

فقط کافی اســت فرمــان را بچرخاند و در آرامــش از رانندگی لذت 
ببرد!

ــک و  ــه ترافی ــه ب ــا توج ــودرو را ب ــرعت خ ــزار س ــرم اف ــن ن ای
ــیرهای  ــی و ورودی مس ــر در خروج ــای دیگ ــرعت خودروه س

ــد. مختلــف تعییــن مــی کن

ــار ایــن مــوارد، فنــاوری هــای مخصوصــی  ــه هرحــال در کن ب
ــه  ــز در نظــر گرفت ــرای حفــظ امنیــت سرنشــینان خــودرو نی ب
ــز،  ــراری، ترم ــف اضط ــت توق ــری S قابلی ــت.  در س ــده اس ش
کمــک فرمــان، و همیــن طــور دوربیــن مــادون قرمــزی وجــود 
دارد کــه انســان و حیوانــات بــزرگ را در شــب ردیابــی مــی کند.

خودرویی که سرعتش را خودکار تنظیم می کند!

خودروی الکتریکی 
با سیستم سرگرمی 

هوشمند برای کودکان
یکــی از شــرکت هــای حاضــر در نمایشــگاه بیــن المللــی اتومبیــل 
ــا سیســتم ســرگرمی هوشــمند  ــودروی الکتریکــی ب ــانگهای خ ش

بــرای کــودکان ارائــه کــرده اســت. 
شــرکت MG موتــورز  بــا طــرح اولیــه خودرویــی الکتریکــی در 
نمایشــگاه بیــن المللــی اتومبیــل شــانگهای شــرکت کرده اســت. 

ــودروی  ــک خ ــام دارد و ی ــرح MG E-motion ن ــن ط ــام ای ن
ــه شــمار مــی رود. ظاهــر و ویژگــی  الکتریکــی اســپرت قدرتمنــد ب
هــای E-motion شــبیه طــرح اولیــه خودروهــای دیگــر  اســت.  
ــه  ــدود چهارثانی ــد در ح ــی توان ــال E-motion م ــور مث ــه ط ب
ــاند.  ــاعت برس ــر س ــر ب ــه 100 کیلومت ــر ب ــود را از صف ــرعت خ س
امــا یکــی از نــکات متمایــز آن وجــود سیســتم ســرگرمی هوشــمند 

ــت. ــودکان اس برای ک
همچنیــن طراحــی خارجــی ایــن خــودرو شــباهت زیــادی بــه بیــوک 
آویســتا ۲01۶ و مــزدا RX ویــژن ۲015 دارد.درهــای ایــن خــودرو 
نیــز بــه طــور بــاال رونــده بــاز مــی شــوند. امــا بــه هرحــال شــرکت 
ــخص  ــی را مش ــخصات فن ــور  و مش ــدرت موت ــوز ق ــازنده هن س

ــت. ــرده اس نک
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مشعل المپیک ۲۰۲۰ با خودروی 
پرنده روشن می شود

تویوتــا، خودروســاز سرشــناس ژاپنــی، ســرمایه گــذاری کانــی بــر روی خودروهــای پرنــده آغــاز 
کــرده اســت. 

روزنامــه ایندیپندنــت در گزارشــی نوشــت: بایــد منتظــر تویوتــا باشــیم. ایــن خودروســاز ژاپنــی در 
برنامــه ای بلندپروازانــه قصــد دارد پــروژه خــودروی پرنــده خــود را در ســال ۲01۸ عملیاتــی کنــد.
بــه نوشــته ایــن روزنامــه بریتانیایــی، تویوتا بــه گروهــی از مهندســان خبــره بودجه هنگفــت ۲۷4 
هــزار پونــدی مــی دهــد تــا آنهــا خودروهــای پیــش رانــش جتــی را طراحــی کننــد کــه قابلیــت 

اوج گیــری تــا ارتفــاع 10 متــری از ســطح زمیــن را داشــته باشــند.
ایندیپندنــت مــی افزایــد: نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه در ایــن پــروژه از نوآوریهــای مربــوط 
بــه عرصــه پهپادهــا اســتفاده مــی شــود تــا در نهایــت بتــوان مــدل پیــش ســاخته خــودروی ســه 

چرخــی را از زمیــن بلنــد کــرده و بــه پــرواز درآورد.
در ایــن گــزارش آمــده کــه خــودروی مــورد نظــر تویوتــا تــا 100 کیلومتــر بــر ســاعت حداکثــر 

ســرعت خواهــد داشــت.
ــوند  ــی ش ــاخته م ــروژه س ــن پ ــه در ای ــی ک ــت: خودروهای ــده اس ــب آم ــن مطل ــه ای در ادام
ــن  ــن در ژاپ ــای نوی ــگان عرصــه فناوریه ــه توســط گروهــی از نخب ــد ک ــام دارن Skydrive ن
ــور  ــه ط ــا ب ــان تویوت ــی از مهندس ــه گروه ــد ک ــی رس ــر م ــان خب ــوند. همزم ــی ش ــی م طراح

ــد. ــه ان ــور یافت ــروژه حض ــن پ ــه در ای داوطلبان

ایندیپندنــت در هیجــان انگیزتریــن بخــش ایــن گــزارش مــی نویســد: ایــن مهندســان امیدوارنــد 
کــه محصــوالت خروجــی ایــن پــروژه بــرای روشــن کــردن مشــعل المپیــک ۲0۲0 توکیو بــه کار 
گرفتــه شــوند. قــرار اســت پیــش از ایــن رویــداد مهــم از یــک مــدل سرنشــین دار بــرای آزمایــش 

ایــن ایــده جــاه طلبانــه در اواخــر ســال ۲01۸ اســتفاده شــود.
در پایــان ایــن گــزارش آمــده اســت: پــروژه تویوتــا در حالــی بــا جدیــت دنبــال مــی شــود کــه 
هــم اکنــون محققانــی در آمریــکا، چیــن، آلمــان و هلنــد طرحهــای جــدی را در زمینــه ســاخت 

ــد. ــال مــی کنن ــده دنب خودروهــای پرن

برای تنوع طلبان؛

خودروی خودران با 
ظاهری متغیر!

 یــک شــرکت هنــک کنگــی طــرح اولیــه یــک 
خــودروی خــودران را ارائــه کــرده کــه از 5 بخــش 
تشــکیل شــده و مــی تــوان آن را بــه 5 شــکل متمایــز 

ــرد.  ــدی ک ــرهم بن س
ایــن خــودروی جدیــد ماژولــی » Edit« نــام گرفتــه و 
احتماال راه حلی ایده آل برای افرادی است که تمایل دارند 
خودرویی متفاوت داشــته باشــند.  بخش های جلو، عقب، 
ســقف و دو در مشــابه خــودرو قابــل تغییــر هســتند. این 
خــودروی خــودران بــه کاربــر اجــازه مــی دهــد تــا یــک 

خــودرو را بــه اشــکال مختلــف ســرهم بنــدی کننــد.
 خــودروی ادیــت در هنــگ کنــگ  و در شــرکت 
OSVehicle طراحــی شــده اســت. خــودروی ادیــت 
نخســتین خــودروی خــودران ماژولــی دنیــا بــه حســاب 

ــی آید. م
ــرکت در  ــی ش ــد اجرای ــر ارش ــی مدی ــاندرو کامورال  آلس
ایــن بــاره مــی گویــد: ادیــت بــرای آینــده طراحی شــده 
ــن  ــت. بنابرای ــش اس ــودرو دارای 5 بخ ــن خ ــت.  ای اس
ــه  ــه ب ــا توج ــودرو را ب ــک خ ــد ی ــی توان ــردی م ــر ف ه
ــاوت  ــکال متف ــه اش ــواه ب ــتایل دلخ ــتفاده و اس مورداس

ــد. ــدی کن ســرهم بن
ــه  ــت ک ــی اس ــاخت خودروی ــا س ــی م ــده اصل ــه ای البت
شــبیه یــک برگــه ســفید کاغــذ باشــد تــا هــر نفــر بتواند 

ایــده خــود را روی خــودرو پیــاده کنــد.
 بــا توجــه بــه فنــاوری مــاژوالر کاربــران راحــت 
ــدار و  ــه لی ــودران از جمل ــای خ ــاوری ه ــد فن ــی توانن م
حســگرهای مختلــف را در خــودرو بــه کار بگیرنــد.

ــن  ــر ای ــد عم ــی کن ــی م ــش بین ــازنده پی ــرکت س ش
خــودرو ۲0 ســال باشــد زیــرا مــی تــوان مــاژول هــای 

ــرد.  ــن ک ــف آن را جایگزی مختل
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تاکسی هوایی ارزان تا پایان سال 
آزمایش می شود

یــک شــرکت تولیــد کننــده هواپیمــا اعــام کــرده هزینــه ســفر بــا تاکســی هــای هوایــی هــم 
انــدازه ســفر بــا تاکســی هــای معمــول خواهــد بــود. قــرار اســت نخســتین نمونــه ایــن تاکســی 

هوایــی تــا پایــان ســال آزمایــش شــود. 
ــام Vahana را  ــه ن ــروژه هواپیمــای الکتریکــی ب ــم دارد، پ ــاس تصمی شــرکت فرانســوی ایرب
۲0۲0 را اجــرا کنــد. هــدف از اجــرای ایــن پــروژه کاهــش ترافیک شــهری در سراســر دنیاســت و 

افــراد مــی تواننــد بــا فشــار یــک دکمــه تاکســی پرنــده خــود را ســفارش دهنــد.
 زاک الورینــگ رهبر پروژه ایرباس اعام کرده هزینه این تاکســی هوایی بــه ازای هر مایل 1.50 تا 
۲.50 دالر خواهــد بــود زیرا این وســیله نقلیــه هزینه های نگهداری تاکســی های معمــول را ندارد.

 این در حالی اســت که شــرکت اعام کرده تــا پایان ۲01۷ میادی نخســتین نمونه هواپیمای تک 
نفره Vahana را آزمایش خواهد کرد.

افراد می توانند با استفاده از یک اپلیکیشن موبایل تاکسی هوایی خود را سفارش دهند.
ــک  ــا ی ــط ب ــد فق ــی توان ــا را ســاخته کــه م ــه هواپیم ــاس نســخه اولی  در حــال حاضــر ایرب

ــای  ــری ه ــن شــرکت قصــد دارد بات ــتا ای ــن راس ــد. درهمی ــر را طــی کن ــارژ 100 کیلومت ش
اضافــی بــرای هــر هواپیمــا فراهــم کنــد تــا وســیله نقلیــه مدتــی طوالنــی تــر بــه فعالیــت 

خــود ادامــه دهــد.  

استفاده از تاکسی های پرنده تا 
سال ۲۰۲۰ در دبی و داالس

طراحــی تاکســی هــای برقــی پرنــده یکــی دیگــر از طــرح هــای جــاه طلبانــه شــرکت اوبر اســت 
و قــرار اســت آزمایــش ایــن تاکســی هــا در شــهرهای داالس و دوبــی انجــام شــود. 

اوبــر در مرحلــه اول 50 تاکســی پرنــده را بــرای آزمایــش آمــاده خواهــد کــرد. از جملــه مزایــای 
مهــم ایــن تاکســی هــا قابلیــت برخاســتن از زمیــن بــه صــورت افقــی اســت کــه بــا توجــه بــه 

محدودیــت فضاهــای شــهری بســیار حائــز اهمیــت اســت.
طراحــی ایــن خودروهــا بــر مبنــای برنامــه X-plane وزارت دفــاع آمریــکا صــورت مــی گیــرد. 
ــی  ــاخته م ــط Aurora Flight Sciences س ــه توس ــده ک ــاد ش ــای ی ــی ه ــی از تاکس یک
شــوند بــا موفقیــت در تاریــخ ۲0 آوریــل آزمایــش شــده و اوبــر 50 مــورد دیگــر از آنهــا را تــا ســال 

۲0۲0 مــورد آزمایــش قــرار خواهــد داد.
مــارک مــور مدیــر امــور مهندســی اوبــر مــی گویــد بــا تولیــد ایــن تاکســی هــای هوایــی نحــوه 
ــا  ــا ب ــن تاکســی ه ــی شــود. اســتفاده از ای ــار تحــول اساســی م ــان دچ ــراد در جه مســافرت اف
اســتفاده از برنامــه موبایلــی اوبــر ممکــن اســت و هــر مایــل مســافرت بــا آنهــا 1.3۲ دالر هزینــه 
در برخواهــد داشــت. همچنیــن قــرار اســت تعــدادی محوطــه پــرواز و فــرود بــرای ایــن تاکســی 

هــای هوایــی طراحــی شــود.

ــی  ــودی و افق ــت عم ــه دو حال ــرواز ب ــت پ ــا قابلی ــی ب ــی هوای ــک تاکس ی
نخســتین آزمایــش هــای خــود را در آلمــان انجــام داده اســت. ایــن وســیله 
نقلیــه تمــام الکتریکــی اســت و ســفر بــا آن 5 برابــر ســریعتر از خــودرو اســت. 
ــمند آن را  ــای هوش ــن ه ــا تلف ــوان ب ــی ت ــه م ــی ک ــی هوای ــی های تاکس

ــد. ــده ان ــر ش ــک ت ــت نزدی ــه واقعی ــک گام ب ــفارش داد، ی س
در همیــن راســتا یــک هواپیمــای الکتریکــی دونفــره بــا قابلیــت بلنــد شــدن 
ــرواز هــای آزمایشــی خــود در آلمــان را تکمیــل  و فــرود عمــودی مراحــل پ

کــرده اســت.
ــای  ــش مانوره ــان آزمای ــام دارد در آلم ــه Lilium Jet ن ــا ک ــن هواپیم  ای
هوایــی مربــوط بــه انتقــال وضعیــت از شــناور بــه  پــرواز مســتقیم را انجــام 

است. داده 
 عاوه براین شــرکت ســازنده فاش کرده مشــغول کار برای ســاخت نســخه 5 
 Lilium Jet نفره این هواپیما اســت. این شــرکت قصــد دارد از نمونه بزرگتــر

درخدمــات »اشــتراک هواپیمــا« اســتفاده کنــد.
ــد  ــت عمودی)مانن ــن در دو حال ــدن از زمی ــد ش ــت بلن ــا قابلی ــن هواپیم  ای
بالگــرد( و هواپیمــای معمولــی را  دارد و مــی توانــد مســافت حــدود ۲00 مایل 

ــا حداکثــر ســرعت 1۸0 مایــل برســاعت طــی کنــد. را ب
از ســوی دیگــر  طراحــی موتــور Lilium Jet کاما الکتریکی اســت بنابراین 

در مقایسه با هواپیماهای معمولی در مصرف سوخت صرفه جویی می کند.
 بــه گفته ایــن شــرکت هــم اکنــون Lilium Jet تنهــا هواپیمــای الکتریک 
ــن  ــی را دارد. ای ــودی و افق ــت عم ــرواز در دو حال ــت پ ــه قابلی ــت ک ــا اس دنی

هواپیمــا 3۶ موتــور جــت دارد کــه روی بــال های 
آن نصــب شــده انــد.

بــا توجــه بــه کارآمــدی و ملزومــات کــم ســاخت 
ــه   ــا  کرای ــا آن ب ــرواز ب ــه پ ــا، هزین ــن هواپیم ای
تاکســی هــای معمولــی تقریبــا یکســان خواهــد 
بــود. در کنــار آن ســفر بــا چنیــن هواپیمایــی پنــج 

ــر ســریعتر از خــودرو اســت. براب

با این تاکسی هوایی زودتر به مقصد می رسید
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فرانسه تاکسی های قایقی می سازد

یــک اســتارت آپ فرانســوی تاکســی قایقــی ســاخته کــه بــاالی ســطح آب حرکــت مــی کنــد. 
ایــن قایــق دارای موتــوری الکتریکــی و طیــف ســرعت ۸0 تــا 100 کیلومتــر اســت. 

ــن  ــه طرحــی شــبیه خــودرو دارد. ای ــی ســاخته ک اســتارت آپ فرانســوی SeaBubbles قایق
ــا اســتفاده از هیدروفویــل چنــد ســانتی متــر باالتــر از ســطح آب حرکــت مــی کنــد. قایــق ب

ــای درون  ــه ه ــافر در رودخان ــل مس ــرای حم ــادی ب ــا ۲01۸ می ــم دارد ت ــرکت تصمی ــن ش ای
شــهری از آن اســتفاده کنــد. ســازندگان آن معتقدنــد ایــن قایــق بــرای شــهرهایی ماننــد پاریس و 

ســن فرانسیســکو مناســب باشــد.
نمونــه اولیــه »تاکســی –قایــق« ســاخته شــده چنــد هفتــه قبــل رونمایــی شــد و  10 میلیــون 

ــرای تجــاری ســازی آن جمــع آوری شــده اســت. ــورو ســرمایه ب ی
 SeaBubbles  نخســت طــرح هــای خــود از نــاوگان تاکســی هــای قایقــی خــودران را ســال 
گذشــته رونمایــی کــرد. فنــاوری مخصــوص ایــن قایــقHydeoptere  نــام دارد. طبــق ایــن 
فنــاوری قایــق هنــگام جابــه جایــی مســافران روی آب شــناور نمــی شــود. بلکــه بــاالی ســطح 
آن حرکــت مــی کنــد. هواپیماهــا نیــز بــا فنــاوری مشــابه در آســمان پــرواز مــی کننــد. همچنیــن 
ــدون  ــد و ب ــی کن ــر نم ــه ای منتش ــای گلخان ــن گازه ــت بنابرای ــی اس ــق، الکتریک ــور قای موت

سروصداســت. عــاوه بــر آن طیــف ســرعت قایــق ۸0 تــا100 کیلومتــر  تعییــن شــده اســت.

اتوبوسرانی لندن هوشمند می شود
شــرکت ســیتی مپــر عرضــه کننــده برنامــه موبایلــی برنامــه ریــزی مســیر ســفر قصــد دارد 

سیســتم اتوبــوس رانــی شــهر لنــدن را هوشــمند کنــد. 
ایــن شــرکت بــه همیــن منظــور اتوبــوس هــای جدیــدی را بــه کار مــی گیــرد کــه ضمــن 
جمــع آوری اطاعــات مربــوط بــه مســیر حرکــت خــود، بــه ارتقــای کیفیــت خدمــات رســانی 

بــه مســافران کمــک خواهنــد کــرد.
ــود و  ــام ش ــردا انج ــروز و ف ــده ام ــاد ش ــای ی ــوس ه ــی از اتوب ــتفاده آزمایش ــت اس ــرار اس ق
اطاعــات مربــوط بــه زمــان ورود اتوبــوس هــا به ایســتگاه هــا و مــدت زمــان حرکــت آنها در 

مســیر مشــخص شــده تعییــن شــود.
اتوبــوس هــای شــرکت ســیتی مپــر ســبز رنــگ و کوچــک تــر از اتوبــوس هــای معمولــی 
شــهر لنــدن هســتند و تنهــا 30 صندلــی دارنــد. در ایــن اتوبــوس هــا پــورت هــای یــو اس بی 

نصــب شــده کــه بــرای شــارژ تلفــن هــای همــراه قابــل اســتفاده هســتند.
همچنیــن نمایشــگری در جلــوی ایــن اتوبــوس هــا نصــب شــده کــه موقعیــت لحظــه بــه 
ــوان از  ــی ت ــا اســتفاده از آن م ــد و ب ــی ده ــش م ــر روی نقشــه نمای لحظــه سرنشــینان را ب

ــع شــد. موقعیــت ایســتگاه هــای پیــش رو مطل
پــس از جمــع آوری اطاعــات مســافران و راننــدگان ایــن اتوبــوس هــا، از ایــن داده هــا بــرای 
تحلیــل شــیوه مســافرت درون شــهری مــردم لنــدن اســتفاده مــی شــود و در نهایــت یــک 
سیســتم جامــع نــرم افــزاری بــرای مدیریــت اتوبوســرانی لنــدن بــه کار گرفتــه خواهــد شــد.

سیســتم یــاد شــده هــم بــرای کنتــرل لحظه بــه لحظــه و عملیاتــی اتوبــوس هــا و هــم برای 
مدیریــت راننــدگان و سیســتم برنامــه ریــزی شــده آنهــا کاربــرد خواهــد داشــت. البتــه ارائــه 

ایــن خدمــات ســود سرشــاری بــرای ســیتی مپــر بــه ارمغــان مــی آورد.

آزمایش اتوبوس های خودران تا ۲۰۱۹
درحالیکــه بســیاری از شــرکت هــا مشــغول ســاخت نخســتین نــاوگان تاکســی های خــودران 
هســتند، یــک شــرکت  آمریکایــی برنامــه خــود بــرای تولیــد اتوبــوس هــای خــودران را اعام 

کــرده اســت. 
 شــرکت آمریکایــی »پروتــرا« کــه در ایالــت کلــورادو قــرار دارد، برنامــه خــود بــرای ســاخت و 
آزمایــش اتوبــوس هــای خــودران در  جــاده هــای عمومــی ایــن کشــور را اعــام کرده اســت. 

ایــن آزمایــش هــا در آمریــکا و در ســال ۲01۹ انجــام خواهنــد شــد.
ایــن شــرکت قصــد دارد اتوبوســی مجهــز بــه حســگرهای مختلــف را در خیابــان هــای ایالت 

نــوادا آزمایــش کنــد تــا اطاعــات 
ــع  ــه را جم ــکان و منطق ــه م ــوط ب مرب
آوری کنــد. بــا ایــن اطاعــات الگوریتــم 
ــای  ــت ه ــرای قابلی ــاز ب ــورد نی ــای م ه

ــد. ــد ش ــاخته خواه ــودران س خ
 بــرای اجــرای ایــن برنامــه شــرکت 
پروتــرا  بــا دانشــگاه نــوادا همــکاری می 
کنــد تــا الگوریتــم هــای نویــن را بســازد.

ــای  ــوس ه ــروش اتوب ــرکت ف ــن ش ای
آغــاز  از ســال ۲00۹  را  الکتریکــی 
کــرد. ایــن اتوبــوس هــا مــی توانســتند 
ــل را  ــار شــارژ 350 مای ــک ب ــس از ی پ

ــد. ــی کنن ط
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کامیون نیمه خودران برقی 
شهریور می آید

شــرکت تســا ســازنده خودروهــای برقــی از عرضــه اولیــن کامیــون برقــی نیمــه خــودران ایــن 
شــرکت تــا شــهریور مــاه خبــر داده اســت. 

الــون مســاک مدیرعامــل شــرکت تســا دیــروز گفــت بعــد از رونمایــی از نمونــه اولیــه کامیــون 
یــاد شــده در مــاه ســپتامبر تولیــد انبــوه آن بــرای اســتفاده عمــوم ظــرف 1۸ تــا ۲4 مــاه آینــده 

صــورت مــی گیــرد.
تســا چنــدی قبــل از نمونــه اولیــه خــودروی برقــی مــدل 3 هــم رونمایی کــرد، امــا عرضــه انبوه 
آن رابــه مــاه هــای آتــی موکــول کــرد. تســا قصــد دارد در آینــده خودروهــای شاســی بلنــد تــازه 

برقــی و حتــی یــک اتوبــوس خــودران و بــدون نیــاز بــه راننــده هــم تولیــد کند.
الـون ماسـک گفتـه کـه در مراسـم رونمایـی از کامیون یاد شـده خـودش هدایـت آن را بـر عهده 
خواهد داشـت و امیدوار اسـت در آینـده نزدیک کامیون هـای برقی جایگزین کامیـون های دیزلی 

شـوند کـه به شـدت محیط  زیسـت را بـا مصرف سـوخت فسـیلی آلوده مـی کنند.
تســا برنامــه ریــزی بــرای تولیــد کامیــون هــای برقــی و نیمــه خــودران را از ســال ۲013 آغــاز 
کــرد. ایــن کامیــون هــا در بزرگــراه هــا و مســیرهای مسســتقیم طوالنــی در خــارج از شــهر بــه 
طــور خــودکار حرکــت مــی کننــد و راننــده هــای آنهــا در ایــن فرصــت مــی تواننــد اســتراحت 
ــا جــاده هــای باریــک و ناهمــوار خــود  ــد و تنهــا در مســیرهای پرترافیــک درون شــهری ی کنن

کامیــون هــا را هدایــت کننــد.
ــای  ــوخت ه ــرف س ــذف مص ــت ح ــه عل ــودران ب ــه خ ــی نیم ــای برق ــون ه ــد کامی ــده تولی ای
فســیلی، امــکان اســتراحت راننــده هــا، کاهــش هزینــه هــای جابجایــی بــار و ســفر بــا اســتقبال 
مواجــه شــده، امــا مهــم تریــن مانــع در ایــن زمینــه تولیــد باتــری هــای برقــی اســت کــه بتواننــد 
انــرژی مــورد نیــاز بــرای حرکــت کامیــون هــا در مســافت هــای چنــد صدکیلومتــری را تامیــن 

کــرده و بــه ســرعت شــارژ شــوند.

شهر خودروهای خودران
 در کره جنوبی

کــره جنوبــی در حــال ســاخت شــهری بــرای آزمایــش فنــاوری هــای خــودران اســت کــه در آن 
محیــط هــا و وضعیــت هــای جــاده ای مختلــف در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

در کــره جنوبــی شــهری مخصــوص آزمایــش فنــاوری هــای خــودران ســاخته خواهــد شــد کــه 
K-City نامیــده مــی شــود. مــی تــوان در ایــن شــهر کوچــک خودروهــای خــودران را بــدون 

نیــاز بــه دریافــت اجــازه، مــورد آزمایــش قــرار داد.
البتــه دولــت کــره جنوبــی در مــاه نوامبــر اجــازه آزمایــش خودروهــای خــودران را صــادر کــرد تا از 

بقیــه کشــورهای پیشــرو در ایــن زمینــه عقــب نماند.
 امــا طبــق گــزارش هــای منتشــر شــده ایــن شــهر بیشــتر بــرای آزمایــش فنــاوری هــای در حال 

ســاخت مناســب است.
ــه در آن  ــاخت اســت ک ــال س ــع در ح ــزار مترمرب ــاحت 3۶0 ه ــا مس ــهر ب ــن ش ــون ای ــم اکن ه
خطــوط مخصــوص حرکــت اتوبــوس، بزرگــراه هــا و مناطقــی بــرای پــارک خــودکار نیــز در نظــر 

گرفتــه شــده اســت.
همچنیــن ایــن شــهر بزرگتریــن محوطــه مخصــوص آزمایــش خودروهــای خــودران در جهــان 

بــه حســاب مــی آیــد.
خودروسـازانی ماننـد کیاموتـورز و هیوندایـی تمایل دارند فنـاوری های جدیدشـان را در این شـهر 
آزمایـش کنند. از سـوی دیگـر سامسـونگ نیز بـه تازگی مجـوز آزمایـش خودروهای خـودران در 

جـاده هـای عمومـی را دریافت کـرده نیـز از تجهیزات این شـهر اسـتفاده خواهـد کرد.  

بزرگترین تولید کننده خودروهای 
برقی دنیا کیست

برخــاف آنچــه کــه بســیاری تصــور مــی کننــد گــروه خودروســازی تســا بزرگتریــن تولیــد 
کننــده خودروهــای برقــی در جهــان نیســت. 

ــرد  ــون ماســک م ــه ال ــروه خودروســازی تســا ک ــس در گزارشــی نوشــت: گ نشــریه فورب
ــی و  ــه طراح ــوآور در زمین ــک ن ــوان ی ــه عن ــود را ب ــود خ ــی ش ــوب م ــه کاره آن محس هم
تولیــد خودروهــای برقــی مطــرح کــرده تــا جایــی کــه همــگان فکــر مــی کننــد این شــرکت 
بزرگتریــن تولیــد کننــده خودروهــای برقــی در دنیاســت امــا واقعیــت چیــز دیگــری اســت.

بررســیهای آمــاری نشــان مــی دهــد اتحــاد رنــو – نیســان از حیــث تولیــد خودروهــای برقــی 
در دنیــا در رتبــه نخســت قــرار دارد امــا موضوع اینجاســت کــه احتماال رســانه هــا همانقدر که 
بــه توئیتهای لحظــه ای ماســک در توصیــف دســتاوردهایش در تســا توجه می کننــد، اقبالی 

به این اتحاد نشان نمی دهند.
در ســه ماهــه نخســت امســال، رنــو – نیســان نزدیــک بــه 3۷ هــزار خــودروی برقــی تولیــد 
کــرده اســت کــه 1۲ هــزار دســتگاه یعنــی حــدود 50 درصــد بیشــتر از ۲5 هــزار خــودروی 
برقــی اســت کــه از تأسیســات تســا خــارج شــده اســت. اینهــا آمــاری اســت کــه توســط این 

خودروســازان به تأیید رسیده است.
نکتــه جالــب دیگــر ایــن اســت کــه محصــول برقــی Leaf نیســان از Model S پــر ســر و 
صدای تســا پیشــی گرفته و خود را بــه عنوان پرفروش تریــن خودروی برقی دنیا در ســه ماهه 

نخســت ســال جــاری میــادی معرفی کرده اســت.
ــه  ــروژ ک ــروش Leaf نیســان از Model S تســا در ن ــه ف ــن مشــخص شــده ک همچنی
ــازار خودروهــای برقــی دنیــا محســوب مــی شــود نیــز پیشــی  بزرگتریــن و جــذاب تریــن ب

ــت. ــه اس گرفت
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فنــاوری خــودرو

دانشــجویان و دانــش آموختــگان دانشــگاه شــریف بــرای اولین 
بــار در دنیــا موفــق بــه طراحــی و ســاخت ربــات تبدیل شــونده 

دو منظــوره شــدند. 
ــی از دانشــجویان و  ــه توســط جمع ــده ک ــودروی پرن ــات خ رب
دانــش آموختــگان دانشــگاه شــریف ســاخته شــده مــی توانــد 
ماننــد یــک خــودرو روی زمیــن حرکــت کنــد و در عین حــال با 
تغییــر وضعیــت ســاختاری بــه شــکل یــک وســیله پرنــده طــی 

مســافت هــای هوایــی درآیــد.
ــان  ــارغ التحصی ــان و ف ــات از مهندس ــن رب ــازنده ای ــم س تی
دانشــکده هــای مهندســی هوافضــا و بــرق دانشــگاه صنعتــی 
شــریف بــوده اند.ایــن تیــم در مســابقات بیــن المللــی نــوآوری 
ــی  ــه راهیاب ــق ب ــده صنعــت خــودرو در فرانســه موف هــای آین
ــه ۸00  ــک ب ــم از نزدی ــن 1۷00 تی ــی از بی ــم نهای ــن ۲4 تی بی

ــان شــده اســت. دانشــگاه جه
ایــن ربــات بــدون سرنشــین از خــودرو پرنــده مشــابه خارجــی 
ــت روی  ــت حرک ــاژوالر قابلی ــات م ــن رب ــن ای ــدارد. همچنی ن
خشــکی و هــم قابلیــت پــرواز بــا تغییــر آرایــش ســاختاری دارد.
علــی ســالم دانــش آموختــه مقاطــع کارشناســی و کارشناســی 
ــم  ــت تی ــا و سرپرس ــی هوافض ــکده ی مهندس ــد از دانش ارش
ــس از  ــتیم پ ــا توانس ــت: م ــار داش ــات اظه ــن رب ــی ای طراح
ــودروی  ــتارتاپ خ ــف اس ــاد مختل ــاله روی ابع ــک س ــاش ی ت
ــکا داشــته باشــیم و در  ــراع در کشــور آمری ــت اخت ــده، 5 ثب پرن
ــی  ــن الملل ــی در ســطح بی ــف کارآفرین ــای مختل جشــنواره ه

ــم. ــرکت کنی ش
 دانــش آموختــه شــریفی افــزود: تیــم مــا توانســت در 
 Valeo( ــه ــودرو در فرانس ــت خ ــای صنع ــابقات نوآوریه مس
Innovation Challenge( از میــان ۸00 دانشــگاه از 

ــد. ــی راه یاب ــه نهای ــه مرحل ــا ب ــر دنی سراس
ــرف  ــا از ط ــرکتهای نوپ ــابقات ش ــور در مس ــن حض همچنی
 MassChallenge مســابقات   ،  SeedStarWorld
در بوســتون آمریــکا، دریافــت دعوتنامــه از شــتابدهنده 
ــه  ــه مرحل ــی ب ــوییس و راهیاب ــخ س KickStart در زوری
ــه  ــا از جمل ــر دنی ــتارتاپ از سراس ــن 3000 اس ــی از بی نهای
موفقیــت هــا و افتخاراتــی ســت کــه توســط تیــم مــا کســب 

ــت. ــده اس ش
ــزود:  ــرد و اف ــات اشــاره ک ــن رب ــرد ای ــه کارب ــه ب ســالم در ادام
ــف  ــام طی ــرای انج ــوره ب ــای دومنظ ــات ه ــود رب ــروزه وج ام
خاصــی از ماموریــت هــا ضــروری بــه نظــر میرســد. بــه صورت 
متــداول ربــات هــا در دو فــرم ربــات ماشــین یــا ربــات پرنــده 

شــناخته مــی شــوند.
وی ادامــه داد: در اینجــا ربــات زمینــی بــه رباتــی اطــاق مــی 

ــی انجــام دهــد و  ــور حرکت ــن مان شــود کــه روی ســطوح زمی
ــده توانایــی انجــام مانورهــای هوایــی دارد. ــات پرن رب

وی افــزود: ایــن اختــراع، ربــات دومنظــوره ای اســت کــه مــی 
توانــد ماننــد یــک خــودرو روی زمیــن حرکــت کنــد و در عیــن 
ــه شــکل یــک وســیله  ــر وضعیــت ســاختاری ب ــا تغیی حــال ب

پرنــده جهــت طــی مســافت هــای هوایــی در آیــد.
ســالم اظهــار داشــت: ایــن تغییــر آرایــش بــه ربــات ایــن امکان 
ــی  ــی و هوای را مــی دهــد کــه از عهــده ماموریــت هــای زمین
همزمــان برآیــد. از قابلیــت هــای ایــن ربــات دومنظــوره مــی 
ــرداری و  ــرداری، داده ب ــم ب ــرداری و فیل ــس ب ــه عک ــوان ب ت

حمــل کاال اشــاره کــرد.
ــک  ــه ی ــوان ب ــی ت ــات م ــن رب ــری دیگــر ای ــزود:  کارب وی اف
ــاخت  ــت و س ــرای تس ــگاهی ب ــه آزمایش ــک پای ــم رباتی پلترف
نســل آینــده خــودرو پرنــده سرنشــین دار اشــاره کــرد. مــا برای 
اختــراع ایــن ربــات مجبــور شــدیم تــا چــرخ دومنظــوره ای را از 

نــو اختــراع کنیــم.
ــوره، در اداره کل  ــرخ دومنظ ــن چ ــرد: ای ــان ک ــالم خاطرنش س
مالکیــت معنــوی ایــاالت متحــده بــه ثبــت رســیده و در حــال 

ــران اســت. ــت در ای ثب

ــکا،  ــا از آمری ــای م ــر رقب ــال حاض ــزود: در ح ــه اف وی در ادام
روســیه، فرانســه، آلمــان، انگلیــس و اســلوواکی در حــال 
ــده هســتند. مــا نســخه  توســعه نســخه آزمایشــی خــودرو پرن
ــراغ  ــد س ــه بع ــم و در مرحل ــت کردی ــین را تس ــدون سرنش ب
موتورســیکلت پرنــده یــا نســخه سرنشــین دار ربــات خواهیــم 

ــت. رف
ــده مــا فعــا یــک ســری  ــور ســیکلت پرن ــه گفتــه وی، موت ب
تســتهای شــبیه ســازی در نــرم افزارهای مهندســی طــی کرده 
و پــس از ســرمایه گــذاری، ســاخت نســخه سرنشــین دار را آغاز 

خواهیــم کــرد.
ــک  ــد نســخه رباتی ــن طــرح هــم مانن ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
ــن حیــث مــی  ــدارد، گفــت: از ای ــا خارجــی ن ــه عین خــود نمون
تــوان آن را اولیــن موتــور ســیکلت پرنــده تبدیــل شــونده بــرای 

ــد. ــا نامی مصــارف شــهری در دنی
دانــش آموختــه دانشــگاه صنعتــی شــریف در خصــوص حمایت 
ــا محدودیــت  ــا ب مســئوالن گفــت: مســئولین دانشــگاه طبیعت
ــت  ــا دریاف ــم ب ــه بتوانی ــم ک ــا امیدواری ــد ام ــه ان ــی مواج های
کمــک هــای مــادی و معنویشــان بــه نتایــج مطلوبتری دســت 

یابیــم.

محققان ایرانی ربات خودروی پرنده ساختند
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اختراع سیستم جدید ترمز 
خودکار برای خودروهای برقی

شـرکت تسـا بعد از حذف سیسـتم ترمـز خـودکار اضطـراری از خودروهای مـدل اس 
و ایکـس به شـدت تحت فشـار خریـداران قرار گرفـت و مجبور بـه ابداع سیسـتم ترمز 
جدیدی شـد.  این شـرکت برای راضی نگهداشـتن مشـتریان خودروهای برقی سیستم 

ترمـز خـودکار تـازه ای را بـرای تولیـدات خود طراحـی کرده و بـه آنها خواهـد افزود.
این سیسـتم ترمز در سـرعت هـای بیـش از 45 کیلومتر در سـاعت عمل می کنـد و در 
صورتی که مانعی را در سـر راه خود تشـخیص دهد و راننده نتواند واکنـش الزم را از خود 

نشـان دهد به طور خـودکار خـودرو را متوقـف می کند.
سیسـتم ترمز یاد شـده بـه خودروهایـی که بعد از اکتبر سـال ۲01۶ توسـط تسـا تولید 
شـده باشـند اضافـه می شـود و تـا سـرعت 145 کیلومتـر در سـاعت بهتریـن عملکرد 
را دارد. شـرکت تسـا از خریـداران خودروهـای ایـن شـرکت خواسـته تـا بـا مراجعه به 

نمایندگـی هـای آن سیسـتم های ترمـز جدید خـودکار اضطـراری را نصـب کنند.

شــرکت تســا قصــد دارد بــا جمــع آوری اطاعــات خودروهایــش، قابلیــت خــودران را ســریع تــر 
ــه مرحلــه عملیاتی برســاند.  ب

شــرکت خودروســازی تســا تصمیــم دارد اطاعات مربــوط بــه خودروهایــش را جمــع آوری کند. 
طــی روزهای گذشــته این شــرکت قابلیــت Auto Pilot را همراه سیاســت های بخش اشــتراک 
گــذاری اطاعــات بــرای بخــش ویدئــو ارتقــا داد. هــدف از ایــن اقــدام اجرایــی کــردن  قابلیــت 

خــودران اتومبیــل هــا اعــام شــده اســت.
ایـن بـدان معناسـت که اگـر فـردی صاحـب خـودروی تسـا)که مجهز بـه حسـگرهای مختلف 

اسـت( باشـد، اطاعـات مربـوط بـه رانندگـی او  و خودرویـش به شـرکت ارسـال می شـود.
تســا در نامــه ای بــه مشــتریان خــود نوشــت: مــا ســخت در تــاش هســتیم تــا امنیــت ویژگــی 
ــی  ــه طــور عمل ــر ب ــن ویژگــی را هرچــه زودت ــم و ای ــاال ببری ــل هایمــان ب خــودران را در اتومبی

عرضــه کنیــم.
بــرای ایــن منظــور نیازمنــد جمــع آوری ویدئوهــای کوتاهــی هســتیم کــه دوربیــن هــای خارجی 
خــودرو ثبــت مــی کننــد. هــدف از ایــن اقــدام درک شــیوه شناســایی مــوارد ماننــد خطــوط جــاده، 

عائــم راهنمایــی و رانندگــی و وضعیــت چــراغ هــای راهنمایــی اســت.
ایــن خودروســاز الکتریکــی همچنیــن اشــاره کــرده ایــن ویدئــو کلیــپ هــا بــه شــماره پــاک 

خــودرو مرتبــط نمــی شــود.

فنــاوری خــودرو

تسال اطالعات مشتریان خود را جمع آوری می کند

خودروی خودران با قابلیت 
تغییر رنگ

ــی  ــودروی مین ــک خ ــه ی ــرح اولی ــازی BMW از ط ــرکت خودروس ش
ــا توجــه بــه حــال  رونمایــی کــرده اســت کــه طــی رانندگــی رنــگ آن ب

روحــی راننــده تغییــر مــی کنــد. 
شـرکت بـی ام دبلیو مینی طـرح اولیه ایـن خـودروی کوچـک را ارایه کرده 
کـه با تغییـر حاالت روحـی راننده رنگ آن تغییـر می کند. عـاوه برآن این 
خـودرو بـه طور هوشـمند صاحـب خود را مـی شناسـد، صندلی ها و شـیوه 

رانندگـی را بـا توجـه به سـلیقه راننـده به طـور خـودکار تغییر مـی دهد.  
این شـرکت در اوایل سـال جـاری این طـرح را رونمایـی کرد امـا اکنون به 

نظـر می رسـد این خـودرو به طـور واقعی سـاخته خواهد شـد.  
بــه هــر حــال طــرح اولیــه مذکــور MiniVision Next 100 نــام 
گرفتــه و بــه گفتــه  ســازندگانش  بــه حفــظ محیــط زیســت کمــک می 
کنــد. ایــن طــرح اولیــه مجهــز بــه فنــاوری خــودران iNext و ســقف 
ــددی  ــای متع ــت ه ــودرو قابلی ــن. در خ ــت. همچنی ــس اس رولزروی

وجــود دارد کــه قابــل شــخصی ســازی هســتند. از ســوی دیگــر  ایــن خــودرو قابــل اشــتراک 
ــر آن  ــه معنــای کاهــش مصــرف ســوخت و آلودگــی کمتــر اســت. عــاوه ب اســت و ایــن ب
مینــی از پاســتیک بازیافتــی و آلومینیــوم برای ســاخت کــف خودرو، بخــش هایی از ســقف و 

پنــل هــای کنــاری خــودرو اســتفاده کــرده اســت.

 همچنیــن  روی خــودرو پوشــیده از مــاده ای اســت کــه بــا توجــه بــه درخواســت راننــده 
رنــگ آن تغییــر مــی کنــد. در حقیقــت ایــن خــودرو قابلیــت شناســایی صاحبــان خــود را 
دارد و مــی توانــد تغییراتــی در ســاختار خــودرو بــا توجــه بــه ســلیقه کاربــران بــه وجــود 

ــاورد.   بی
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۵ تایر عجیب و غریب برای وسایل 
نقلیه آینده 

یــک شــرکت کــره ای طــرح اولیــه ای از 5 تایــر بــرای کانشــهرهای آینــده ارائــه کــرده اســت. 
یکــی از ایــن طــرح هــا شــامل تایــری اســت کــه بــا تکیــه بــر میــدان مغناطیســی کاربــر را جابــه 

جــا مــی کنــد. 
ــا  ــاوری ه ــر و فن ــف تای ــواع مختل ــده ان ــد کنن ــه تولی ــره ای Hankook Tire ک ــرکت ک ش
مخصــوص خــودرو اســت، پــروژه ای بــه نــام Design Innovation را انجــام داد تــا طــرح 

هــای مختلــف تایــر بــرای خودروهــای نســل آتــی را بررســی کنــد.
 ایــن پــروژه در ســال ۲01۶ بــرای پیــش بینی تغییــرات صنعــت حمل و نقــل در کان شــهرهای 
آینده انجام شــد. این شــرکت پیش بینی می کند با ظهــور اتومبیل های خــودران و برقراری اتصال 
میــان خودروهــا محیــط هــای شــهری و البتــه وســایل نقلیــه نیــز تغییــر مــی کننــد. در همیــن 
راســتا پنــج طــرح اولیــه از تایرهــای نســل آینده بــا کمــک دانشــگاه سینســیناتی و مرکــز فناوری 

جهانــی شــرکت هانکــوک ســاخته شــدند.
نخســتین طرح Mag float اســت که با استفاده از اصول میدان مغناطیســی می تواند کاربر خود را 

با سرعت ۲0 کیلومتر در ثانیه جابه جا کند.

دومیــن طــرح  وســیله نقلیــه تــک چرخــی اســت کــه  Flexup  نــام گرفتــه اســت. ایــن تایــر 
مــی توانــد بــه راحتــی از پله ها بــاال و پاییــن بــرود. این تایر طــوری طراحی شــده کــه بخش های 

مختلــف آن در صــورت نیــاز متناســب بــا  شــکل پلــه هــا تغییــر مــی کننــد.

طــرح iPlay در حقیقــت دو چــرخ اســت کــه قابلیــت اســتفاده در سیســتم خــودروی اشــتراکی 
شــهری را دارد. ایــن وســیله نقلیــه هنگامیکــه مورد اســتفاده نیســت، فضــای کمتری اشــغال می 

کنــد و مــی تــوان آن را در فضــای محــدودی جــا دارد.

طــرح Shiftrac برای شــهرهایی مناســب اســت که در حال گســترش هســتند. ایــن تایرها برای 
خودروهای پلیس مناســب هســتند زیــرا قدرت مانــور زیادی دارند. به همین منظور ســریع و آســان 

حرکــت مــی کننــد.

ــون کوچــک و  ــد آکاردئ ــه آن مانن ــه بدن ــودران اســت ک ــوس خ ــک اتوب طــرح Autobine ی
بــزرگ مــی شــود. تایرهــای خــودرو نیــز بــه طــور خــودکار بــا توجــه بــه تعــداد مســافران تغییــر 
مــی کننــد. تایرهــای هوشــمند در ایــن طــرح مــی تواننــد وزن وســیله نقلیــه را تخمین بزنــد و بر 

همیــن اســاس بــه بدنــه اتوبــوس بچســبند یــا از آن جــدا شــوند.

 

فنــاوری خــودرو
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یــک اســتارت آپ ایتالیایــی ابرخودرویــی مجهــز بــه آکواریــوم و بــرف پــاک کــن دارای دوربیــن 
عکاســی ســاخته اســت. 

ایــن خــودروی مجهــز بــه آکواریــوم تمــام الکتریکــی اســت و عــاوه بــر ظرفیــت دو نفــر مــی 
توانــد دو ماهــی را نیــز حمــل کنــد.

اســتارت آپ ایتالیایــی Frangivento بــه نظــر مــی رســد راه حــل جالبــی بــرای خودنمایــی 
در بــازار شــلوغ ابرخودروهــا یافتــه اســت. ایــن شــرکت طــرح ابرخــودروی افســانه ای را عــاوه 
بر سراســر ایتالیا و بخش های مختلف اروپا، در نمایشــگاه Top Marques موناکو نیز به نمایش 

است. درآورده 
تمــام بخــش هــای خــودرو طــوری ارتقــا یافتــه کــه توجــه همــه را بــه خــود جلــب مــی کنــد. 
ســاختار ایــن خــودرو ماننــد اتومبیــل هــای دهــه 1۹۷0 میــادی قدرتمنــد و ضخیــم اســت. بدنه 
خــودرو بخــش هــای آئــرو دینامیکــی مختلفــی دارد تــا ســرعت و حرکــت خــودرو را بهینــه کنــد.
شیشــه جلویــی خــودرو یــک بــرف پــاک کــن مرکــزی دارد. ایــن شیشــه چنــان خمیــده و وســیع 
ــاک کــن  ــرو را کامــل مشــاهده کــرد. شیشــه پ ــوان منظــره روب ــی مــی ت ــه راحت اســت کــه ب

مرکــزی نیــز مجهــز بــه دوربیــن اســت تــا سرنشــینان بتواننــد از خــود ســلفی بگیرنــد.
 امــا داخــل خــودرو از بیــرون آن جالــب تــر بــه نظــر مــی رســد. کابیــن ایــن ابرخــودرو دو نفــره 

ــگ در آن  ــاه هــای رنگارن ــا م ــی درخشــان ب ــوم آب ــک آکواری ــی ی ــر دو صندل اســت و عــاوه ب
خودنمایــی مــی کننــد.

 ایــن خــودرو دو ســال دیگــر بــه طــور تجــاری ســاخته خواهد شــد. شــرکت ســازنده قیمــت آن را 
حــدود 1.۶ میلیــون دالر اعــام کرده اســت.

ابر خودرویی با ظرفیت ۲ انسان و ۲ ماهی!

بازسازی خودروی ساخت سال 
۱۹۱۷ با موتور الکتریکی

یــک شــرکت تولیــد کننــده خــودرو قصــد دارد قدیمــی 
تریــن اتومبیــل تولیــدی خــود را بازســازی کنــد. قــرار 
ــن  ــه پیشــرفته تری ــز ب ــور مجه ــودروی مذک اســت خ

فنــاوری هــای ایــن کارخانــه شــود. 
ــبت 100  ــه مناس ــد دارد ب ــی قص ــرکت میتسوبیش ش
ســالگی فعالیــت خــود، نخســتین اتومبیــل تولیــد شــده 
در ایــن شــرکت )Model A( را دوبــاره عرضــه کند.
ــد  ــی خواه ــدی الکتریک ــور هیبری ــل موت ــن اتومبی ای
 Outlander داشــت و برخــی از ویژگــی هــای
PHEV )نخســتین خــودروی SUV هیبریــدی 

ــود. ــده ش ــز در آن گنجان ــا( نی دنی
ــفارش  ــه س ــال 1۹1۷ و ب ــل Model A در س اتومبی
ارتــش ژاپــن ســاخته شــد. خــودروی چهــار دره مذکــور 
گنجایــش هفــت نفــر را داشــته و قــدرت موتــور آن نیز 
35 اســب بخــار بــوده اســت. شاســی هــای آن از ورقــه 
هــای فلــزی ســاخته شــده انــد امــا چارچــوب خــودرو 
ــی  ــز بنزین ــی آن نی ــای جلوی ــراغ ه ــوده و چ ــی ب چوب

بوده اســت.
بــه هرحــال، هرچنــد خــودروی جدیــد برخــی ویژگــی 
ــه طــور حتــم  ــا ب هــای مــدل A را خواهــد داشــت ام
برخــی ویژگــی هــای خــودروی Outlander PHEV )نخســتین SUV هیبریــدی- برقــی 

دنیــا( را در خــود خواهــد داشــت.
ــتم  ــی و سیس ــور الکتریک ــن، دو موت ــر بنزی ــت ۲ لیت ــا ظرفی ــوری ب ــد دارای موت ــودروی جدی خ
Super All-Wheel Control  خواهــد بــود. در اصــل میتسوبیشــی تصمیــم دارد بــا ایــن 

ــا پیشــرفته تریــن نمونــه ترکیــب کنــد. کار نخســتین اتومبیــل تولیــدی را ب

فنــاوری خــودرو
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با این خودروی خانوادگی در هر 
فصلی به هر جایی سفر کنید

ــه  ــد و ب ــه بروی ــه ســفرهای ماجراجویان ــواده ب ــا اعضــای خان ــا دوســتان ی ــد ب اگــر دوســت داری
راحتــی در زمیــن هــای ناهمــوار ســفر کنیــد، بــه تازگــی خودرویــی مناســب بــرای رفــع ایــن نیاز 

شــما تولیــد شــده اســت. 
شــرکت ارث رومــر، وســیله نقلیــه جدیــدی را تولیــد کــرده کــه از توانایــی حرکــت در زمیــن های 
خاکــی و ســنگاخ و ناهمــوار ، از امکانــات کافــی بــرای رفــع نیازهــای سرنشــینان خود برخــوردار 
اســت، بــه گونــه ای کــه اکثــر امکانــات در دســترس در منــزل در درون 

آن گنجانده شــده اســت.
ایــن خــودرو کــه XV نــام گرفتــه، یــک خــودروی چهــار چــرخ شاســی 
بلنــد اســت کــه در آن از شاســی خــودروی فــورد اف 550 و یــک موتــور 

دیزلــی توربو اســتفاده شــده اســت.
موتــور XV بــه صــورت کــم مصــرف طراحــی شــده و انــرژی مــورد نیاز 
بخشــی از امکانــات نصــب شــده در آن بــا اســتفاده از انــرژی خورشــیدی 
تامیــن مــی شــود. شــرکت ســازنده مــی گویــد بــا اســتفاده از این خــودرو 
مــی تــوان بــه راحتــی بــه نقــاط دورافتــاده ســفر کــرد و دیگــر نگــران 

کمبــود آب، عــدم دسترســی بــه بــرق و ... نباشــند.
ــا  ــده و ب ــودرو صفحــات خورشــیدی نصــب ش ــن خ ــر روی ســقف ای ب
اســتفاده از تســمه دینــام آن بــرق تولیــد مــی شــود. البتــه در ایــن خــودرو 
تعــداد زیــادی باتــری هــم وجــود دارد. خــودروی یــاد شــده بــر مبنــای 
پیکربنــدی و امکانــات نصــب شــده در آن قــادر بــه حمــل دو تــا هشــت 

نفر اســت.
 )XV-LT Stretch )LTS  و  XV-LT این خودرو فعــا در دو مــدل
عرضه می شــود که مدل دوم بزرگتر بوده و قادر به جابجایی حداکثر هشت 
نفر اســت. قیمت این خودرو بســته بــه نحوه طراحــی از 43۸ هــزار دالر تا 

5۷5 هــزار دالر در نوســان اســت.

با این خودروی ۸ چرخ به دل
 کوه و دریا بزنید

اگــر از جملــه افــرادی هســتید کــه بــه ماجراجویــی در طبیعــت و بــه خصــوص ســفر بــه نقــاط 
پربــارش و مملــو از رود و دریاچــه عاقــه داریــد، خودرویــی مناســب بــا نیازهــای شــما روانــه بازار 

شــده اســت. 
ــوده و 9  ــرخ ب ــه 8 چ ــز ب ــه مجه ــت ک ــن خودروس ــام ای Wamah Avtoros Shaman ن
مســافر نیــز در درون آن جــای مــی گیرنــد. خــودروی یــاد شــده مــی توانــد در آب شــناور شــود، 

در جهــت هــای مختلــف گــردش کنــد و از 
ســطوح شــیب دار هــم بــاال بــرود.

خــودروی مذکــور ۶.3 متــر طــول، ۲.4 متــر 
عــرض و ۲.۷ متــر از ســطح زمیــن ارتفــاع 
دارد. انتقــال قــدرت بــه تمامــی چــرخ های 
ــو و پشــت آن ممکــن اســت و تمامــی  جل
ــات  ــد در جه ــی توانن ــا م ــرخ ه ــن چ ای
متنوعــی گــردش کننــد تــا صعــود از 
ســطوح شــیبدار یــا حرکــت در آب بــه 

ــد. ــن باش ــادگی ممک س
ــه  ــز ب ــودرو مجه ــن خ ــرخ ای ــت چ هش
تایرهــای کــم فشــار و نیــروی تعلیــق 
مســتقل هســتند. خــودروی مذکــور را مــی 
ــی  ــف رانندگ ــای مختل ــت ه ــوان در حال ت
ــت در آب، گل  ــه مناســب حرک ــرار داد ک ق

ــتند. ــیبدار و .. هس ــطوح ش و الی، س
ــا اســتفاده  ــن خــودرو ب چارچــوب هــای ای
از مــواد مناســبی پوشــانده شــده تــا از 
ــود.  ــری ش ــل آن جلوگی ــه داخ ــوذ آب ب نف
البتــه پمــپ هــای قدرتمنــدی نیــز در ایــن 
ــوذ  ــا در صــورت نف ــه شــده ت ــودرو تعبی خ
ــرعت  ــا س ــات را ب ــد مایع ــه آن بتوانن آب ب

ــد. ــارج کنن ــه از آن خ ــر در دقیق ۲00 لیت
ــر در ســاعت حرکــت کــرده و  ــر ۷0 کیلومت ــا ســرعت حداکث ــن ب ــر روی زمی ــن خــودرو ب ای
ــه در صــورت نصــب  ــد. البت ــی رس ــاعت م ــر در س ــه ۲ کیلومت ــر ســرعت آن در آب ب حداکث
ــر افزایــش مــی  ــه دو براب ــدار ایــن ســرعت ب ــه انتخــاب خری ــه ملخــی خــاص ب یــک پروان

ــد. یاب
خــودروی یــاد شــده مجهــز بــه یــک موتــور دیزلی بــا قــدرت 14۶ اســب بخــار بــوده و در هــر 15 
کیلومتــر حــدود 3.۷ لیتــر بنزیــن مصــرف مــی کند. مخــزن ســوخت ایــن خــودرو توانایــی ذخیره 
ســازی ۲۶1 لیتــر ســوخت را دارد و لــذا بــا یــک بــار ســوختگیری خــودروی یــاد شــده مــی توانــد 
104۶ کیلومتــر را طــی کنــد. قیمــت ایــن خــودرو کــه فعــا تنهــا در کشــور محــل تولیــد یعنــی 

روســیه بــه فــروش مــی رســد ۲00 هــزار دالر اســت.

فنــاوری خــودرو
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هـــوا و فضـا

ســرمایه گذاری در فضــا، توانایــی ســودآوری بســیار باالیــی را 
در درازمــدت و کوتــاه مــدت بــرای کشــورها بــه دنبــال دارد 
و بــه همیــن دلیــل اســت کــه نــه تنهــا کشــورهای ثروتمنــد و 
توســعه یافتــه، بلکــه کشــورهای درحال توســعه نیــز بــا هــدف 
بهبــود اوضــاع اقتصــادی خــود، در فضــا ســرمایه گذاری کــرده 
و نتایــج بســیار مطلوبــی نیــز گرفته انــد. در همین حال در کشور ما 
نیز برنامه ریزیهای بلند مدت برای ساخت و پرتاب ماهواره های سنجش از 

دور و مخابراتی با همین هدف دنبال می شود.
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ــاح در  ــده مصب ــه ش ــواره بلوک ــری ماه ــس گی ــاز پ موضــوع ب
کشــور ایتالیــا یکــی از وعــده هــای وزارت ارتباطــات در دولــت 
ــن  ــود کــه محقــق نشــد و مســئوالن نتوانســتند ای یازدهــم ب

ــد.  ــه کشــور بازگردانن ــواره را ب ماه
»ماهــواره مصبــاح« یکــی از نخســتین پــروژه هــای ماهــواره 
ای پــس از انقــاب محســوب مــی شــود کــه پــس از تعریــف 
ــگاهی آن در  ــه آزمایش ــاخت نمون ــاب، س ــل انق ــه در اوای اولی
ــی  ــی و صنعت ــای علم ــازمان   پژوهش ه ــط س ــال ۷5 توس س
ــاز  ــاوری( آغ ــات و فن ــوم، تحقیق ــه وزارت عل ــران )وابســته ب ای
ــوم و وزارت  ــان وزارت عل ــه ای می ــس از آن، موافقتنام ــد. پ ش
ــید و از  ــه امضــا رس ــواره ب ــن ماه ــرای ســاخت ای ــات ب ارتباط
ــرارداد  ــای ق ــا امض ــی ب ــرکت ایتالیای ــک ش ــز ی ــال ۷۷ نی س
ــدل مهندســی و  ــا وزارت ارتباطــات، مشــارکت در ســاخت م ب

ــرد. ــاز ک ــروژه را آغ ــن پ ــی ای فضای
درنهایت ماهواره مصباح در 1۲ مرداد سـال ۸4 توسـط سیداحمد 
معتمـدی، وزیر وقـت ارتباطات، رونمایی شـد و قرار بـود به فضا 
فرسـتاده شـود اما به دلیـل عدم همکاری کشـورهای روسـیه و 
ایتالیـا بـرای پرتاب آن، سرنوشـت این ماهـواره پس از 1۶ سـال 

همچنان در ابهام قـرار دارد.
آن زمــان هزینــه راه انــدازی ایــن ماهــواره ایرانــی 10 میلیــارد 
ــه  ــک ب ــه نزدی ــودی ک ــا وج ــود و ب ــده ب ــام ش ــان اع توم
ــل  ــه دلی ــا ب 1۶  ســال از طراحــی و ســاخت آن مــی گــذرد ام
مشــکات تحریــم در مصــادره کشــور ایتالیــا قــرار دارد و ایــن 

ــرده اســت. ــودداری ک ــران خ ــه ای ــل آن ب ــور از تحوی کش
ماهــواره »مصبــاح« از نــوع ماهــواره هــای مــدار پاییــن بــوده 
و بــرای فعالیتهــای علمــی تحقیقاتــی و آموزشــی کاربــرد دارد. 
ــز  ــی و هواشناســی و نی ــی، خاکــی و معدن ــع آب شناســایی مناب
کنتــرل شــبکه هــای آب، بــرق، گاز و کمــک رســانی در حوادث 
ــن  ــاب ای ــاخت و پرت ــه س ــداف اولی ــه اه ــه از جمل غیرمترقب

ــود. ــوان شــده ب ماهــواره عن

قــول وزارت ارتباطــات بــرای بازپــس گیــری 
»مصبــاح«

در ابتــدای دولــت یازدهــم، وزیر ارتباطات و مســئوالن ســازمان 
فضایــی ایــران، از برنامــه ریــزی بــرای مذاکــره بــا کشــور ایتالیا 
بــرای بازپــس گیــری ماهــواره ایرانــی »مصبــاح« خبــر دادنــد 
ــا  ــرات ب ــن مذاک ــه ای ــه شــد ک ــس از شــرایط برجــام، گفت و پ

ســرعت بیشــتری در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ــان  ــران آن زم ــی ای ــازمان فضای ــس س ــی رئی ــن بهرام محس
گفتــه بــود کــه »مــا بــه دنبــال حــل مشــکل و پرتــاب ماهــواره 
»مصبــاح« هســتیم و مشــکات بیــن المللــی پرتــاب ماهــواره 

ــود.« ــری می ش ــاح« پیگی »مصب
ــد مذاکــرات  ــر ارتباطــات اظهــار داشــت کــه »رون معــاون وزی
بــرای بازپــس گیــری ایــن ماهــواره بــه خوبی پیــش مــی رود و 
از مــا دعــوت شــده کــه در قالــب هیاتــی از آخرین وضعیــت این 

ماهــواره در ایتالیــا بازدیــد کنیــم.«
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه با وجــود گذشــت چند ســال از ســاخت 
ایــن ماهــواره، همچنــان معتقدیــم »مصبــاح« قابلیــت پرتــاب 
دارد، تاکیــد کــرده بــود: بــا ایــن وجــود بایــد بــرای پرتــاب ایــن 
ماهــواره، بررســی هــای بیشــتری صــورت گیــرد تــا ببینیــم آیا 

پرتــاب آن مقــرون بــه صرفــه خواهــد بــود یــا خیــر.

پیچیدگیهــای قوانیــن بیــن المللــی ســد راه 
»مصبــاح«

پیگیریهــا بــرای بازپــس گیــری ماهــواره بلوکــه شــده 
»مصبــاح« در ســالهای اخیــر ادامــه داشــت بــه نحــوی کــه در 

اردیبهشــت مــاه ۹5 رئیــس ســازمان فضایــی بــار دیگــر تاکیــد 
کــرد کــه »مشــکات بــه وجــود آمــده در حــوزه قوانیــن بیــن 
ــری  ــال پیگی ــاح، در ح ــواره مصب ــاب ماه ــرای پرت ــی ب الملل

ــت.« اس
بهرامــی بــا اشــاره بــه اینکــه پیچیدگــی هایــی در قانــون بیــن 
المللــی بــرای ماهــواره مصبــاح ایجــاد شــده کــه در صــدد رفــع 
آن هســتیم، افــزود: »بــرای پرتــاب ایــن ماهــواره زمــان دقیقی 
ــال  ــوزه در ح ــن ح ــات الزم در ای ــا اقدام ــت ام ــت نیس در دس

انجــام اســت.«
ــاده  ــاح را آم ــواره مصب ــران، ماه ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
پرتــاب عنــوان کــرد و گفــت: ایــن ماهــواره بــه ســبب تحریــم 
ــات الزم  ــد اســت اقدام ــه امی ــود ک ــداری می ش ــا نگه در ایتالی

ــه زودی انجــام شــود. ــاب آن ب ــرای پرت ب

»مصباح« قابلیت پرتاب ندارد
ســال گذشــته و پــس از آنکــه مذاکــرات بــرای بازپــس گیــری 
مصبــاح راه بــه جایــی نبــرد، وزیــر ارتباطــات، موضع خــود را در 
خصــوص کاربــرد ایــن ماهــواره تغییــر داد و اعــام کــرد: »ایــن 
ماهــواره مربــوط بــه دولــت قبــل بــوده کــه بــه دلیــل تحریــم 
هــا، در کشــور ایتالیــا بلوکــه شــده اســت. امــروز ماهــواره هــای 
ــم روی آن  ــی توانی ــه م ــم ک ــاح داری ــری از مصب ــرفته ت پیش
تمرکــز کنیــم امــا چنانچــه مســئوالن ســازمان فضایــی ایــران 
بــه ایــن نتیجه برســند کــه ایــن ماهــواره قابلیــت اســتفاده دارد، 

مــی توانیــم آن را بــه کشــور برگردانیــم.«
ــان از  ــت زم ــل گذش ــه دلی ــه ب ــد ک ــی ش ــه م ــه گفت ــر چ اگ
ــرای  ــه ب ــی ک ــاح« و کاربردهای ــواره »مصب ــه ماه ــف اولی تعری
ــت  ــواره قابلی ــن ماه ــت، ای ــده اس ــف ش ــواره تعری ــن ماه ای
پرتــاب بــه فضــا را نخواهــد داشــت امــا در خردادمــاه ســال ۹5 
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران باردیگــر از ادامــه تــاش بــرای 
ــور  ــاح« از کش ــده »مصب ــه ش ــواره بلوک ــری ماه ــس گی بازپ
ایتالیــا و برنامــه ریــزی بــرای پرتــاب ایــن ماهــواره ایرانــی بــه 

ــر داد. ــن خب ــدار زمی م
ــا آن  ــن ماهــواره ب ــه پیچیدگــی هایــی کــه ای ــا اشــاره ب وی ب
ــس از  ــاح« پ ــواره »مصب ــرد: »ماه ــه ک ــت، اضاف ــه رو اس روب
ــا توقیــف شــده  ــار رفــت و برگشــت در کشــور ایتالی چندیــن ب
اســت و پــس از شــرایط برجــام، مذاکــرات بــرای بازپس گیــری 
آن از ســر گرفتــه شــده اســت. اگرچــه مذاکــرات بــرای بازپــس 
گیــری »مصبــاح« کنــد پیــش مــی رود امــا ایــن تــاش ادامــه 

دارد و متوقــف نشــده اســت.به مــوازات ایــن مذاکــره، مذاکــرات 
بــرای پرتــاب ماهــواره مصبــاح نیــز آغــاز شــده اســت.«

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران خاطرنشــان کــرد: »بــا وجودی 
کــه زمــان طوالنــی از ســاخت ماهــواره »مصبــاح« مــی گــذرد، 
در حــال بــرآورد و تصمیــم گیــری بــرای شــرایط پرتــاب ایــن 
ــایر  ــه و س ــرآورد هزین ــاس ب ــن اس ــر ای ــتیم. ب ــواره هس ماه

ــرار دارد. ــتور کار ق ــتادی در دس ــای س ــری ه تصمیم گی

برجام مشکل تحریم »مصباح« را حل نکرد
ــی  ــازمان فضای ــس س ــارات رئی ــق اظه ــه طب ــودی ک ــا وج ب
ایــران، پــس از برجــام پیگیــری بــرای بازپــس گیــری ماهــواره 
ــه صــورت جــدی تــری صــورت گرفتــه اســت امــا  ــاح ب مصب
ــی  ــهای علم ــازمان پژوهش ــاون س ــاری مع ــن انتظ محمدحس
ــن  ــل حــل نشــدن ای ــم را دلی ــران، موضــوع تحری ــی ای صنعت

ــرده اســت. ــوان ک مشــکل عن
وی بــا تاکیــد براینکــه بــه دلیــل برخــی باتکلیفــی هــا، ایــن 
کار جلــو نرفتــه اســت، اضافــه کــرد: در بازپــس گیــری ماهــواره 

مصبــاح، کمــاکان بحــث تحریــم مطــرح اســت.
ــی  ــاح درخصــوص اظهارات ــواره مصب ــروژه ماه ــت پ ــر وق مدی
کــه بــرای قابلیتهــای ایــن ماهــواره پــس از گذشــت 1۶ ســال 
ــای  ــاح، مبن ــواره مصب ــرد: ماه ــد ک ــت، تاکی ــده اس ــرح ش مط
خوبــی بــرای ســاخت ماهــواره هــای بزرگتــر بــه حســاب مــی 

ــردی اســت. ــد و از نظــر مــا واقعــا کارب آی
انتظــاری گفــت: بررســی مجــدد طرح تجــاری پــروژه ماهــواره 
مصبــاح از ســوی ســازمان پژوهشــهای علمــی صنعتــی ایــران، 
بــه یــک شــرکت خصوصــی ســپرده شــد و جالــب اینجاســت 
کــه طبــق بررســی هــای صــورت گرفتــه مشــخص شــد کــه 
ایــن پــروژه نــه تنهــا از نظــر کاربــردی قابلیــت ســودآوری دارد، 

بلکــه از نظــر تکنولوژیکــی نیــز راهــی بــه جلــو اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــدارک ایــن گــزارش بــرای ارائــه بــه 
هیــات امنای ســازمان پژوهشــهای علمی صنعتــی ایــران آماده 
اســت،  گفــت: بــه دلیــل کاربــردی بــودن ایــن پــروژه، بخــش 
خصوصــی آمادگــی خریــد و اجــرای »ماهــواره مصبــاح« را دارد 
امــا بــه دلیــل مباحــث تحریــم، ایــن پــروژه همچنــان در اختیار 

کشــور ایتالیــا اســت.
معــاون ســازمان پژوهشــهای علمــی و صنعتــی ایــران افــزود: 
مــا فکــر مــی کردیــم پــس از شــرایط برجــام، ایــن مســاله حل 

شــود، امــا ظاهــرا ایــن اتفــاق نیافتــاد.

ناکامی دولت برای بازپس گیری ماهواره »مصباح«/ برجام مشکل را حل نکرد

ــا ــوا و فضــ هـــ
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درحالــی کــه مطابــق بــا مصوبــه هیــات وزیــران، شــورای عالی 
ــا  ــار در ســال تشــکیل مــی شــد ام ــد حداقــل ۲ ب ــی بای فضای
ــار  ــی یکب ــت یازدهــم، حت ــت دول ــن شــورا در 4 ســال فعالی ای

هــم تشــکیل جلســه نــداد. 
درآســتانه اتمــام عمــر دولــت یازدهم، وعــده دولــت در خصوص 
برگــزاری جلســات منظــم شــورای عالــی فضایــی بــه عنــوان 
ــی  ــوزه فضای ــتگذاری در ح ــاد سیاس ــا نه ــن و تنه ــی تری اصل
ــه در  ــورا ک ــن ش ــکیل ای ــم تش ــد و طلس ــاکام مان ــور، ن کش
ــت  ــود، در دول ــده ب ــه ش ــده گرفت ــز نادی ــل نی ــای قب دولته

ــد. ــته نش ــم شکس ــم ه یازده
عــدم تشــکیل جلســات شــورای عالــی فضایــی بــه دلیــل آنکه 
مــی توانســت سیاســتگذاری بســیاری از پــروژه هــای فضایــی 
را بــه همــراه داشــته باشــد ســبب شــد کــه تکلیــف بســیاری از 
پــروژه هــای ایــن بخش، مشــخص نشــود و نقشــه راه فنــاوری 
ــی  ــتگذاران آن باق ــات سیاس ــور، معطــل تصمیم ــی کش فضای

بمانــد.
ایــن درحالــی اســت کــه رهبــر انقــاب در مهرمــاه ســال ۹5 در 
دیــدار بــا نخبــگان علمــی جــوان، از رونــد کنــد صنعــت فضایی 
ــه  ــر مطالب ــئولین ام ــد و از مس ــی کردن ــراز نگران ــه و اب گای
کردنــد کــه ایــن طرحهــای مهــم نبایــد مطلقــا تعطیل یــا نیمه 

تعطیــل باشــد.
مقــام معظــم رهبــری در آن جلســه فرمودنــد: »گزارشــهایی به 
مــن مــی رســد کــه بعضــی از طرحهــای کان در موضوعــات 
تحقیقاتــی مهــم مثــل هوافضــا، ماهــواره و امثــال اینهــا، دچــار 
توقــف یــا لنگــی اســت؛ ایــن مــن را نگــران مــی کنــد، ایــن را 
مــی خواهــم اینجــا بگویــم کــه مطالبــه  عمومــی باشــد. مــن 
ــه  ــم ب ــی کن ــه طــور جــدی درخواســت م ــر ب از مســئولین ام
ایــن مســائل بپردازنــد. ایــن طرحهــا، طرحهــای بســیار مهمــی 
اســت؛ حتــی بعضــی از طرحهــای تحقیقاتی مربــوط بــه انرژی 
ــدا  ــف پی ــا توق ــا نبایســتی مطلق ــن طــور؛ اینه هســته ای همی
ــد  ــی گوین ــه م ــل باشــد ک ــا نیمه تعطی ــل ی ــد تعطی ــد؛ نبای کن
ــه  ــرف ب ــی مش ــا بعض ــت ی ــل اس ــا نیمه تعطی ــی از اینه بعض

تعطیــل اســت.«
 

شورای 13 ساله و برگزاری 3 جلسه
ــش از 13 ســال  ــه بی ــی ب ــی فضای ــابقه ایجــاد شــورای عال س

بــر مــی گــردد کــه طبــق پیشــنهاد ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ریــزی و مصوبــه هیــات وزیــران مقرر شــده بــود شــورای عالی 
ــی و  ــای فضای ــاوری ه ــتفاده از فن ــت گذاری اس ــرای سیاس ب
ــتگاه های  ــی دس ــان تمام ــای الزم می ــی ه ــاد هماهنگ ایج
ذی ربــط ، بــا ریاســت رئیــس جمهــور، تشــکیل شــود و طبــق 
مــاده ۷ اساســنامه آن بــر تشــکیل جلســات ایــن شــورا حداقــل 

ــار در ســال تاکیــد شــده اســت. دو ب
ــان ایجــاد  ــن شــورا از زم مســتندات نشــان مــی دهــد کــه ای
ــا  ــی نشــد و ب ــد جــدی و مهــم ارزیاب ــون، آنطــور کــه بای تاکن
وجــودی کــه بایــد طــی ایــن ســالها حداقــل ۲5 بــار تشــکیل 
جلســه مــی داد، فقــط 3 بار جلســه تشــکیل داده اســت. شــواهد 
ــم  ــت یازده ــه دول ــا و از جمل ــه دولته ــت ک ــی از آن اس حاک
ــدی  ــورا را ج ــن ش ــد، ای ــه داده ان ــی ک ــده های ــاف وع برخ
نگرفتــه و بــه وظایــف قانونــی خــود بــرای برگــزاری جلســات 

ــد. ــی، عمــل نکــرده ان ــن شــورای عال ای
پیــش از ایــن نیــز نماینــدگان مجلــس نهــم، یکــی از 
موضوعــات مــورد انتقــاد بــه رئیــس جمهــور را عــدم تشــکیل 
ــدود 40  ــه ح ــرا ک ــد چ ــرده بودن ــام ک ــی اع ــوراهای عال ش
ــود  ــور در کشــور وج ــس جمه ــا ریاســت رئی ــی ب ــورای عال ش
دارد کــه بســیاری از آنهــا بــه دلیــل کمبــود وقــت وی، تشــکیل 
نمــی شــود. در آن زمــان نماینــدگان پیشــنهاد داده بودنــد کــه 
اگــر دولــت بــرای تشــکیل همــه شــوراهای عالــی زمان نــدارد 

ــس بدهــد. ــه مجل ــا را ب ــام آنه ــا ادغ پیشــنهاد انحــال و ی
ــاد  ــن نه ــز باالتری ــی نی ــی فضای ــورای عال ــال ش ــه هرح ب
سیاســتگذاری و نظــارت، هدایــت و هماهنگــی در حــوزه 
فضایــی محســوب مــی شــود کــه بایــد وزارتخانــه هــای عضو 
ــه داده  ــن جلســات برنامــه هــای خــود را ارائ ــن شــورا، در ای ای
ــت  ــفانه در دول ــا متاس ــند ام ــی برس ــی و مل ــق نهای ــه تواف و ب

ــداد. ــه ن ــکیل جلس ــورا تش ــن ش ــم ای یازده
مــروری بــر اساســنامه شــورای عالی فضایــی نشــان مــی دهــد 
ــای  ــز از فض ــتفاده صلح آمی ــور اس ــه منظ ــورا ب ــن ش ــه ای ک
ــی و  ــع مل ــظ مناف ــی ، حف ــای فضای ــو و فناوریه ــاورای ج م
بهره بــرداری  منســجم از علــوم و فناوریهــای فضایــی در جهــت 
توســعه اقتصــادی ، فرهنگــی ، علمــی و فناوری کشــور تشــکیل 

شــده اســت.
ــرای  ــت گذاری ب ــد، سیاس ــنامه در ۷ بن ــن اساس ــاده ۲ ای در م

اســتفاده از فناوریهــای فضایــی در بخشــهای امنیتی و اســتفاده 
صلح آمیــز از فضای مــاورای جــو، سیاســتگذاری ســاخت ، 
پرتــاب و اســتفاده از ماهواره هــای ملــی تحقیقاتــی در چارچــوب 
سیاســتهای کلــی نظــام  بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات کشــور، 
ــط ،  ــتگاه های ذی رب ــه دس ــان کلی ــی الزم می ــاد هماهنگ ایج
ــدت  ــدت و میان م ــای بلندم ــن برنامه ه ــنهاد و تدوی ــه پیش ارائ
مربــوط بــه امــور فضایــی بــه دســتگاهها و ســازمانهای  دولتــی 
و غیردولتــی بــرای طــی مراحــل قانونــی، تصویــب برنامه هــای 
ــت  ــور، هدای ــی کش ــش فضای ــدت در بخ ــدت و میان م بلندم
ــر  ــی در ام ــی و تعاون ــش خصوص ــای بخ ــت از فعالیته و حمای
ــط   ــوص خ ــنهاد درخص ــه پیش ــا و ارائ ــه از فض ــتفاده بهین اس
مشــی همکاریهــای منطقــه ای و بین المللــی در مســائل 
فضایــی و تعییــن مواضــع  دولــت جمهــوری اســامی ایــران در 
مجامــع بیــن المللــی بــه عنــوان وظایــف و دالیــل ایجــاد ایــن 

ــوان شــده اســت. شــورا، عن

کــم کاری دولــت یازدهــم بــرای تشــکیل شــورای 
عالــی فضایــی

بــا تغییــر مجــدد ســاختار فضایــی کشــور و بازگردانــدن ترکیب 
ــم،  ــت یازده ــات در دول ــه وزارت ارتباط ــش ب ــن بخ ــه ای اولی
ــی  ــی فضای ــورای عال ــاد ش ــوع ایج ــت موض ــی رف ــار م انتظ
ــه عنــوان وظیفــه قانونــی دولــت، در دســتور کار قــرار گیــرد  ب
ــا  ــا برآورده ــه داده شــد ام ــن زمین ــز در ای ــی نی ــی قولهای و حت
ــرای  ــم ب ــت یازده ــات دول ــا اقدام ــه تنه ــد ک ــی ده نشــان م
برپایــی جلســات شــورای عالــی فضایــی تنهــا بــه چنــد حکــم 

ــی شــود. خاصــه م
اواخــر آذرمــاه ســال ۹3 و بــا وجــودی کــه در مــاده ۸ اساســنامه 
شــورای عالــی فضایــی کشــور، بــر رســمیت جلســات شــورا بــا 
حضــور اکثریــت اعضا و حضــور رئیس جمهــور و در غیــاب وی، 
ــا حســن  ــد شــده اســت، ام ــور، تاکی ــس جمه ــاون اول رئی مع
روحانــی بــا اســتناد بــه اصــل 1۲4 قانــون اساســی، مســئولیت 
اداره جلســات شــورایعالی فضایــی کشــور را به ســورنا ســتاری ، 

معــاون علمــی اش تفویــض کــرد.
ــا  ــی ب ــی فضای ــز مل ــاد مرک ــور، ایج ــس جمه ــم رئی در حک
ــزی و نظــارت و  ــه ری هــدف هماهنگــی، سیاســتگذاری، برنام
ــی  ــه مراکــز عال ــی مربوطــه ب ــا اســتفاده از ظرفیتهــای قانون ب

ــد. ــتاری محــول ش ــورنا س ــه س ــز، ب ــی نی تحقیقات
ــورای  ــنامه ش ــاده 4 اساس ــاف م ــم و برخ ــن حک ــه در ای البت
ــئولیت  ــورا را در مس ــه ش ــاد دبیرخان ــه ایج ــی ک ــی فضای عال
ــئولیت  ــی، مس ــود، روحان ــده ب ــران دی ــی ای ــازمان فضای س
دبیرخانــه شــورای عالــی فضایــی را نیــز بــه معاونــت علمــی و 
ــاوری خــود واگــذار کــرد. ایــن موضــوع باعــث کشــمکش  فن
ــد.  ــور ش ــی کش ــای فضای ــا فعالیته ــط ب ــاد مرتب ــان دو نه می
ــر از یــک ســال و در مهرمــاه ســال ۹4 مســئولیت  امــا در کمت
دبیرخانــه شــورای عالــی بــار دیگــر بــه ســازمان فضایــی ایران 

ــد. ــپرده ش س
ــاوری رئیــس  ــت علمــی و فن ــی حکــم معاون ــاق در پ ــن اتف ای
ــا  ــران اجرایــی شــد ت ــه رئیــس ســازمان فضایــی ای جمهــور ب
مجــددا فعالیــت دبیرخانــه شــورای عالــی فضایــی کشــور آغــاز 

شــود.
ایــن درحالــی اســت کــه در بخــش دیگــری از ســخنان مقــام 
معظــم رهبــری در جلســه مهرمــاه ســال ۹5 نیــز به مســئولیت 
معاونــت علمــی حــوزه فضــا اشــاره شــده و در مطالبــات ایشــان 
آمــده اســت: » مــن بــه نظــرم مــی رســد اینجــا هــم معاونــت 
علمــی مــی توانــد در ایــن زمینــه نقش ایفــا کنــد؛ حاال یــا اینها 

قفل شورای عالی فضایی باز نشد/ کم کاری دولت در فناوری فضایی

ــوا و فضــا هـــ

http://mehrnews.com


صفحه 68 | شماره 12 | خرداد 96 MEHR NEWSAGENCY

اصــا بکلــی محــول بشــود بــه معاونــت علمــی و دانشــگاه ها 
ایــن را بســپرند بــه معاونــت علمــی، یــا الاقــل معاونــت علمــی 
در ایــن زمینــه نقــش ایفــا کنــد؛ خیلــی مهــم اســت. اینهــا، هم 
خســارت علمــی اســت بــرای مــا، هــم دانشــمند جوانــی کــه در 
ــا در بخــش  ــا در بخــش هوافضــا ی ــا هســته ای ی بخــش مث
نانــو یــا زیســت فناوری بــا امیــدواری مشــغول فعالیــت اســت، 
ــرد و  ــی گی ــرار م ــی ق ــورد بی اعتنای ــش م ــن بخ ــه ای وقتی ک
نیمه تعطیــل مــی شــود، مایــوس مــی شــود. مــن قبــا هــم 
عــرض کــرده ام کــه یــأس و نومیــدی جوانــان مــا خیلــی خطر 
بزرگــی اســت. حــاال بنــده اینجــا یادداشــت کــرده ام کــه ایــن 
ــل  ــا الاق ــود ی ــی داده بش ــت علم ــه معاون ــد ب ــا بای ــا ی طرحه
معاونــت علمــی یــک اشــراف حســابی بــر اینهــا داشــته باشــد؛ 

اســتعدادها بایــد بــه ســمت اینهــا جــذب بشــوند.«
ــور در  ــس جمه ــز رئی ــال ۹5 نی ــاه س ــال مردادم ــن ح در همی
ــاوری  ــر ارتباطــات و فن ــه پیشــنهاد وزی ــه و ب ــی جداگان احکام
ــرای یــک  ــی فضایــی را ب اطاعــات، ســه عضــو شــورای عال
دوره چهارســاله منصــوب کــرد؛ وی در اجــرای تبصــره ۲ 
ــی مصــوب بیســت و  ــی فضای ــاده 3 اساســنامه شــورای عال م
پنجــم بهمــن مــاه ۸3 هیــات وزیــران، الهــام امیــن زاده، ســید 
مصطفــی صفــوی همامــی و ســید حســن شــفتی را بــه عنــوان 

ــرد. ــی منصــوب ک ــی فضای اعضــای شــورای عال
طبــق مصوبــه هیــات دولــت، اعضــای شــورای عالــی فضایــی 
ــه  ــس و وزرای ۶ وزارتخان ــوان رئی ــه عن ــور ب ــس جمه را رئی
ــاوری،  ــوم، تحقیقــات و فن ــاوری اطاعــات، عل ارتباطــات و فن
ــت،  ــه، صنع ــور خارج ــای مســلح، ام ــاع و پشــتیبانی نیروه دف
ــد و  ــی دهن ــکیل م ــازی تش ــارت و راه و شهرس ــدن و تج مع
در ایــن شــورا روســای ســازمانهای مدیریــت و برنامــه ریــزی 
کشــور، ســازمان صــدا و ســیما و ســازمان فضایــی نیــز حضــور 

ــد. دارن
دبیــری ایــن شــورا برعهــده رئیــس ســازمان فضایــی اســت و 
ســه نفــر از افــراد متخصــص در زمینــه هــای مختلــف علــوم 
ــر  ــه پیشــنهاد وزی ــدت 4 ســال ب ــه م ــه ب ــی ک ــون فضای و فن
ارتباطــات و بــا حکــم رئیــس جمهــور انتخــاب مــی شــوند، نیز 

ــد داشــت. ــی فضایــی حضــور خواهن در شــورای عال
بــا ایــن حــال بــه نظــر مــی رســد مشــکات ســاختاری بخش 
فضایــی کشــور، بــا تمامــی ایــن احــکام و اقدامــات ســاماندهی 
نشــد و این مســاله نتوانســت ســبب برگزاری جلســات شــورای 

عالــی فضایــی در طــول ایــن 4 ســال شــود.  

درخواستهایی که راه به جایی نبرد
بررســی وضعیــت فنــاوری فضایــی در کشــور از عــدم 
هماهنگــی بیــن ســازمانهای دخیــل در این حــوزه حکایــت دارد 
و بــا روی کار آمــدن هــر دولــت، ایــن فنــاوری قیــم و متولــی 
جدیــد پیــدا مــی کنــد. درحالــی کــه در دولــت دهــم، ســازمان 
فضایــی کشــور در ذیــل ریاســت جمهــوری قــرار داشــت و کــم 
کاریهــا و عقــب ماندگــی هــا در ایــن حــوزه، بــه ایــن ســاختار 
ــات و  ــم وزارت ارتباط ــت یازده ــد، در دول ــی ش ــبت داده م نس
فنــاوری اطاعــات و در ذیــل آن ســازمان فضایــی ایــران و نیــز 
معاونــت علمــی فنــاوری رئیــس جمهــور و در ذیــل آن مرکــز 
ــوزه  ــن ح ــی ای ــود را متول ــک خ ــر ی ــران، ه ــی ای ــی فضای مل
اعــام کــرده و ســازمانهای اجرایی و پژوهشــگاهها و ســتادهای 

ــد. ــه خــود را در ایــن بخــش تعریــف کردن مرتبــط ب
ــی  ــورای عال ــه ش ــاد دبیرخان ــا ایج ــال ۹4 و ب ــاه س از مهرم
فضایــی در ســازمان فضایــی ایــران، ایــن دبیرخانــه بــه دنبــال 
برگــزاری نخســتین جلســه شــورای عالــی فضایــی در دولــت 

ــق نشــده اســت. ــن مهــم محق ــه ای ــوده ک یازدهــم ب
محســن بهرامــی رئیــس ســازمان فضایــی ایــران، پیــش از این 
و در پاســخ بــه مطالبــات خبرنــگاران درخصــوص دالیــل عــدم 

ــی  ــتور قانون ــی، دس ــی فضای ــورای عال ــات ش ــزاری جلس برگ
ــی را  ــی فضای ــورای عال ــه ش ــار جلس ــاالنه ۲ ب ــزاری س برگ
»کمــی ســخاوتمندانه« بــرآورد کــرد و گفــت: »ســخت اســت 
ــا  ــورا ب ــن ش ــزاری ای ــرای برگ ــی ب ــار هماهنگ ــاالنه دو ب س
حضــور رئیــس جمهــور، انجــام شــود، امــا بــا ایــن حــال تمامی 
تــاش ایــن اســت کــه امســال )ســال ۹4( یــک جلســه از ایــن 
شــورا را تشــکیل دهیــم.« ایــن درحالــی اســت که این جلســات 
ــدون  ــی ب ــت حت ــی توانس ــور، م ــس جمه ــم رئی ــق حک طب

ــز برگــزار شــود. حضــور وی نی
وی باردیگــر از شکســته شــدن طلســم برگــزاری ایــن جلســات 
ــه شــکل  ــا توجــه ب ــز ب ــود کــه »همــه چی ــه ب ــر داد و گفت خب
گیــری دبیرخانــه از لحــاظ فنــی، انجــام شــده امــا نیازمنــد طی 
تشــریفات اســت کــه برگــزاری ایــن جلســه در نوبــت کارهــای 

آقــای رئیــس جمهــور قــرار بگیــرد.«
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات آن زمــان در مورد 
دالیــل عــدم برگــزاری جلســات شــورا گفتــه بــود کــه »در این 
زمینــه نبایــد دنبــال مقصــر گشــت.مهم ایــن اســت کــه دیگــر 
مشــکلی وجــود نــدارد و شــورا بــه یــک میــوه رســیده تبدیــل 

شــده اســت.«
ــرای  ــتها ب ــتن درخواس ــر ننشس ــه ثم ــی ب ــس از آن و در پ پ

تشــکیل شــورای عالــی فضایــی، در تیرمــاه ســال ۹5 باردیگــر 
دبیــر شــورای عالــی فضایــی از ارائــه درخواســت تشــکیل ایــن 
شــورا بــه رئیــس جمهــور و پیگیری ایــن درخواســت خبــر داد و 
گفــت: »حتــی دســتور جلســه ایــن شــورا را نیــز بــرای تاییــد به 

ریاســت جمهــوری فرســتاده ایــم.«
ــدل  ــن م ــا ای ــر م ــه »از نظ ــود ک ــه ب ــی، گفت ــن بهرام محس
زمــان بنــدی، امــری عــادی اســت . چــرا کــه هماهنگــی برای 
برگــزاری ایــن جلســه امــری زمــان بــر اســت امــا بــرای شــما 
بــه عنــوان خبرنــگار ممکــن اســت عــادی محســوب نشــود. در 
هــر حــال مــا درخواســت خــود را بــه رئیــس جمهــور داده ایــم 
و پیگیــر موضــوع هــم هســتیم و پیــش بینــی مــی کنیــم بــا 
توجــه بــه شــرایط فعلــی، جلســه شــورای عالــی فضایــی حتمــا 

تــا ۲ مــاه دیگــر تشــکیل شــود.«
پــس از آن نیــز وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در 
ــه مطالبــه خبرنــگاران درخصــوص  اســفندماه ۹5 و در پاســخ ب
تاخیــر در برگــزاری جلســه شــورای عالــی فضایــی تاکیــد کرد: 
ــت  ــان عمــر دول ــا قبــل از پای ــه طــور قطــع ایــن جلســه ت »ب
یازدهــم کــه هنــوز ۶ مــاه باقــی مانــده برگــزار خواهــد شــد.«

محمــود واعظــی از نهایــی شــدن نقشــه راه ده ســاله دوم 
فضایــی کشــور در کارگــروه راهبــری دبیرخانــه شــورای عالــی 
ــا تشــکیل  ــه زودی ب ــند ب ــن س ــت: ای ــر داد و گف ــی خب فضای

ــد. ــی رس ــب م ــه تصوی ــی، ب ــی فضای ــورای عال جلســه ش

اقتداری که مورد غفلت واقع شد
محمدحســن انتظــاری معــاون اســبق ســازمان فضایــی ایــران 
بــا تاکیــد براینکــه سیاســتهای کلــی توســعه فنــاوری فضایــی 
کشــور در شــورای عالــی فضایــی بایــد تصویــب مــی شــد، بــر 
لــزوم برپایــی ایــن جلســات تاکیــد دارد و مــی گویــد: براســاس 
ایــن سیاســتگذاری، ســازمان فضایــی ایران مــی توانــد فناوری 
فضایــی را بــا همــکاری مراکز علمــی، پژوهشــی و دانشــگاهها 

و ســازمانهای مرتبــط، توســعه دهــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــور، ب ــی کش ــش فضای ــناس بخ ــن کارش ای
ــات را  ــن اقدام ــی، ای ــی فضای ــورای عال ــدن ش ــکیل نش تش
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــد: ب ــرده اســت، مــی افزای در باتکلیفــی ب
ــند  ــه در س ــت ک ــی اس ــه فناوریهای ــی از جمل ــاوری فضای فن
ــی  ــدی محســوب م ــای کلی ــداز، یکــی از تکنولوژیه چشــم ان
شــود، لــزوم سیاســتگذاری کان در ایــن بخــش بیــش از پیش 

ــود. ــی ش ــاس م احس

وی مــی گویــد:در عین حــال هماهنگــی دســتگاههای مختلف 
ــت  ــردی اس ــاوری راهب ــه فن ــی ک ــاوری فضای ــه فن در عرص
بــه دلیــل عــدم برگــزاری جلســات ایــن شــورا، بــا اشــکاالتی 
روبــه رو اســت و باعــث مــی شــود کشــور در ایــن زمینــه عقــب 
بیافتــد. بنابرایــن تشــکیل نشــدن شــورای عالــی فضایــی مــا را 

در پیشــبرد ایــن فنــاوری، بــا تاخیــر مواجــه مــی کنــد.
انتظــاری درمــورد دالیــل عــدم برگــزاری ایــن جلســات مــی 
گویــد: دالیــل آن را بایــد خــود مســئوالن بگوینــد و مــا فقــط 
در مــورد پیامدهــای آن مــی توانیــم اظهارنظــر کنیــم. امــا آنچه 
کــه مهــم اســت اینکــه یکــی از مولفــه هــای اقتــدار کشــور، 

بحــث فنــاوری فضایــی اســت.
ــاوری  ــای فن ــه روی کاربرده ــی ک ــه تاکیدات ــاره ب ــا اش وی ب
فضایــی در کشــور مــی شــود، ادامــه مــی دهــد: کاربــرد تنهــا 
یکــی از پیامدهــای داشــتن فنــاوری فضایــی اســت، امــا اصــل 
ــق  ــن طری ــور از ای ــدار کش ــت. اقت ــدار اس ــش اقت ــاله، بخ مس
تامیــن مــی شــود. بــا فنــاوری فضایــی بایــد جایــگاه فنــاوری و 
توســعه کشــور ارتقــا پیــدا کنــد کــه ایــن موضــوع مــورد غفلت 

واقــع شــده اســت.

ــا ــوا و فضــ هـــ
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معــاون ســازمان پژوهشــهای علمــی صنعتــی 
ــه شــورای  ــران درخصــوص ایجــاد دبیرخان ای
ــدون  ــت آن ب ــت فعالی ــی و اهمی ــی فضای عال
ــد:  ــی گوی ــز م ــورا نی ــات ش ــزاری جلس برگ
فعالیــت دبیرخانــه شــورا بــدون برگــزاری 
ــد  ــدارد. بای ــی ن ــی معن ــورا خیل ــات ش جلس
ــه شــورای  ــد و ب ــاده کن ــه طــرح را آم دبیرخان
ــه  ــر طــرح ب ــرد. اگ ــب بب ــرای تصوی ــی ب عال
تصویب نرســد و ابــاغ نشــود فایده ای نــدارد. 
بــرای مثــال شــورای عالــی فضایــی بایــد بــه 
ــاص  ــرای اختص ــه ب ــه و بودج ــازمان برنام س
بودجــه فضــا، پیشــنهاد دهــد و دبیرخانه شــورا 

ــدارد. ــار را ن ــن اختی ای
ــند  ــن س ــوع تدوی ــه موض ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــز از دیگ ــی نی ــاله دوم فضای ــه 10 س برنام
موضوعاتــی اســت کــه نیازمنــد تشــکیل 
ــد:  ــی افزای ــت، م ــی اس ــورای عال ــه ش جلس
مرکــز ملــی فضایــی بــه عنــوان بــازوی 
اجرایــی شــورای عالــی مــی توانــد در پیشــبرد 
ــا از  ــر باشــد ام ــی موث ــاوری فضای ــداف فن اه
آنجایــی کــه تقســیم کار روشــنی بیــن مرکــز 
ــه  ــورت نگرفت ــی ص ــازمان فضای ــی و س مل
ــد نوعــی باتکلیفــی  ــه نظــر مــی آی اســت ب
ــه  ــن قضی ــه در ای ــادی ک ــر 3 نه ــرای ه ب

ــت. ــم اس ــد، حاک ــت اندرکارن دس
معــاون اســبق ســازمان فضایــی ایــران معتقــد 
ــک  ــرای ی ــاختار و ب ــن س ــه در ای ــت ک اس
تکنولــوژی راهبــردی هــر نهــادی کار خــود را 
مــی کنــد و نظــم و هارمونــی مشــخصی برای 
برنامــه هــای ایــن بخــش دیــده نمــی شــود 
کــه ایــن اصــا بــه صــاح نیســت. بلکــه باید 
در شــورای عالــی فضایــی تقســیم کار صورت 
ــا  گیــرد و برنامــه ریــزی کان انجــام شــود ت
ــا یــک نظــم  هــر نهــادی کار مشــخصی را ب

جلــو ببــرد.
 

ــی تصمیــم گیریهــای کالن  جای خال
بــرای »فضــا«

تعطیلــی شــورای عالــی فضایــی، نبــود 
هماهنگــی در ســاختار فضایــی کشــور و 
ــط را ســبب  ــای مرتب ــلیقه نهاده ــاف س اخت
ــان  ــه می ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــده و ب ش
نهادهــای مرتبــط بــا ایــن بخــش، هماهنگــی 
مشــخصی دیــده نمــی شــود. بــرای مثــال در 
حکــم ایجــاد مرکــز ملــی فضایــی مســئولیت 
ــتگذاری و  ــزی، سیاس ــه ری ــی، برنام هماهنگ
هدایــت پــروژه هــای فضایــی کشــور بــه ایــن 
ــت  ــی اس ــن در حال ــده و ای ــپرده ش ــز س مرک
کــه ایــن وظایــف در شــورای عالــی فضایــی و 
دبیرخانــه ذیــل آن نیــز بــه چشــم مــی خــورد.
ــاد  ــک نه ــر ی ــه اگ ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــی،  ــی فضای ــورای عال ــد ش ــتی مانن باالدس
وظایــف هــر یــک از نهادهــای مرتبــط را 
ــتند از  ــی توانس ــا م ــرد، آنه ــی ک ــن م تعیی
تصمیمــات یکپارچــه تبعیــت کننــد امــا 
متاســفانه جــای تصمیــم گیریهــای کان 
ــتگذار در  ــاد سیاس ــک نه ــط ی ــی توس فضای

ــت. کشــور، خالــی اس

ــا  ــران ب ــی ای ــازمان فضای ــی س ــاوری فضای ــت فن ــت معاون سرپرس
اشــاره بــه همــکاری 4 دانشــگاه در ســاخت ماهــواره بومــی سنجشــی 
»پــارس 1 «، گفــت: تــا پایــان شــهریور مــاه امســال طراحــی مفهومی 

ایــن ماهــواره بــه اتمــام مــی رســد. 
ــی  ــی و سنجش ــای مخابرات ــواره ه ــاخت ماه ــرادقی س ــی س مجتب
ــا  ــرد و ب ــوان ک ــی عن ــازمان فضای ــردی س ــای راهب ــه ه را از برنام
ــه  ــد 1 در مرحل ــی ناهی ــن حــوزه، ماهــواره مخابرات ــان اینکــه در ای بی
تحویــل گیــری قــرار دارد و قــرار داد ناهیــد ۲ نیــز منعقــد شــده اســت، 
گفــت: فعالیــت ســازمان فضایــی ایــران از ســال ۸5 در حــوزه ماهــواره 
ــته،  ــالهای گذش ــازمان در س ــن س ــت و ای ــده اس ــاز ش ــی آغ سنجش
ــم و صنعــت  ــه 3 دانشــگاه عل ســاخت ماهــواره هــای سنجشــی را ب
، شــریف و امیرکبیــر واگــذار کــرده بــود کــه در ســطح آزمایشــگاهی 

ــد. ــی نبودن ــرد داشــتند و عملیات کارب
ــواره  ــریف، »ماه ــی ش ــگاه صنعت ــروژه دانش ــه پ ــان اینک ــا بی وی ب
دوســتی« بــود کــه در مرحلــه پرتــاب اســت اضافــه کــرد: »ماهــواره 
ظفــر« در دانشــگاه علــم و صنعــت تولیــد شــد و محصــول دانشــگاه 
امیــر کبیــر »ماهــواره پیــام« بــود کــه رونمایــی شــده اســت و تمــام 
ایــن فعالیــت هــا تجربیــات کشــور در حــوزه ماهــواره هــای سنجشــی 

ــد ســال گذشــته اســت . در چن

تغییر شکل همکاری با دانشگاهها در بخش فضایی
وی اظهــار کــرد : هــر ماهــواره در مســیر قــرار گرفتــن در مــدار خــود 
ــود و  ــی ش ــاز م ــی آغ ــه از طراح ــت ک ــول اس ــن محص دارای چندی
نخســتین مدلــی کــه از ماهــواره ســاخته مــی شــود ، مــدل مهندســی 
ــرای شــرایط فضایــی هنــوز آمــاده نیســت و در ایــن  آن اســت کــه ب
مرحلــه یــک رونمایــی انجــام مــی شــود و مرحلــه بعــد ســاخت مــدل 
کیفــی اســت و در انتهــا نیــز مــدل پــروازی آن ســاخته مــی شــود تــا 

در مــدار قــرار گیــرد.  
ــه نحــوه  ــا اشــاره ب ایــن مقــام مســئول در ســازمان فضایــی ایــران ب
همــکاری بــا دانشــگاهها در زمینــه ســاخت ماهــواره گفــت:  در چنــد 
ســال گذشــته ماهــواره هــا بــا کاربــرد تحقیقاتی ســاخته می شــدند در 
صورتــی مــا در حــال حاضــر نیــاز بــه ســاخت ماهــواره هــای عملیاتی 
داریــم. بــه همیــن دلیــل ظرفیــت هــا و زیرســاختهای یــک دانشــگاه 
ــکاری  ــدل هم ــل م ــن دلی ــه همی ــی نیســت و ب ــن کار کاف ــرای ای ب
بــا دانشــگاه هــا تغییــر کــرده اســت. بــه ایــن معنــی کــه هرکــدام از 
دانشــگاه هــا در زمینه ای از ســاخت ماهــواره همــکاری دارنــد و نتیجه 

کار در جایــی بــه صــورت متمرکــز، تبدیــل بــه محصــول شــود.

ــهریورماه  ــان ش ــا پای ــارس 1« ت ــی »پ ــدل مفهموم م
ــود ــی ش ــی م طراح

ســرادقی در مــورد پــروژه ماهــواره بومــی سنجشــی عملیاتــی »پــارس 
1 « بــا تاکیــد بــر همــکاری بخــش خصوصــی در ایــن پــروژه، افــزود: 
در اســفند ۹5 ایــن فرآینــد بــا حضــور ۶ مجموعــه دانشــگاهی شــریف 
  ICT امیرکبیــر، علــم و صنعــت ، خواجــه نصیــر  و مراکز تحقیقاتــی ،
انجــام و بــا 4 دانشــگاه تــا پایــان ســال گذشــته قــرار داد منعقــد شــد 
و کار روی طراحــی مفهومــی ایــن پــروژه آغــاز شــده اســت. براســاس 
پیــش بینــی هــا تــا پایــان شــهریور مــاه ســال جــاری فــاز نخســت 
ایــن پــروژه کــه طراحــی مفهومــی ســاخت »ماهــواره پــارس1 « نــام 

دارد ، انجــام مــی شــود.

 فعالیت 4 دانشگاه در پروژه پارس 1 و ایجاد فضای رقابتی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 4 دانشــگاه کارهــا را بــه صــورت مــوازی 
انجــام مــی دهنــد ، خاطــر نشــان کــرد : ایــن شــکل کار نوعــی رقابت 
ــرای مدیریــت ایــن پــروژه ایجــاد  ــرای شناســایی توانایــی آنهــا ب را ب
مــی کنــد و بــا مشــخص شــدن مدیریــت پــروژه بقیــه دانشــگاه هــا 

هــم در کنــار آن پــروژه را بــه عهــده مــی گیرنــد.
ــال  ــان س ــا پای ــات ت ــن اقدام ــام ای ــا انج ــرد : ب ــح ک ــرادقی تصری س
ــروژه  ــام پ ــت انج ــه محوری ــم ک ــادری داری ــرکت م ــا ش ــاری م ج
»پــارس یــک« ، از طراحــی اولیــه تــا آخــر کار را عهــده دار مــی شــود 
و طرحــی را نیــز بــرای اســتفاده از شــرکت هــای دانــش بنیــان ایــن 

ــد. ــی کن ــه م ــواره ارائ ــن ماه ــرای همــکاری در ســاخت ای حــوزه ب
وی ویژگـی های ایـن ماهواره را سنجشـی و عملیاتی بـودن آن عنوان 
کـرد و افـزود : ماهـواره های قبلـی مانند دوسـتی ، ظفر و پیـام برای به 
دسـت آوردن فنـاوری هـای مـورد نیـاز در این حـوزه طراحی ، سـاخته 
و پرتـاب مـی شـوند تـا در پـروژه هـای دیگـر بتوانیـم از تجربیـات آن 
اسـتفاده کنیـم و به نوعـی پـروژه ها اثبـات فناوری هسـتند امـا الزمه 
موفقیـت پارس 1 در آن اسـت که بتوانـد به کاربران ارائه سـرویس کند. 
رزولوشـن  این ماهواره 15 متر اسـت و کاربردهایی در کشاورزی، پایش 
زمین های کشـاورزی و نقشـه بـرداری و امکان دریافت سـرویس های 

متنوعی را دارا اسـت.
بـه گفتـه وی، با این پـروژه نیـروی های دانشـگاهی که قبـا« در این 
حـوزه فعال بودند پراکنده نمی شـوند به طـوری که در 3 پروژه گذشـته 
دانشـگاهی دوسـتی ، ظفر و پیـام  در هرکـدام به طور متوسـط بیش از 
۶0 دانشـجو نخبه همـکاری می کردنـد و با این پـروژه از خارج  شـدن 

ایـن نیروهـا و مغزها جلوگیری می شـود.

فاز نخست ساخت ماهواره بومی »پارس ۱« 
تا شهریورماه پایان می یابد

ــوا و فضــا هـــ
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مدیــر انجمــن نجــوم اهــواز گفــت: پــس از آرامــش چنــد روزه 
بــر روی ســطح خورشــید، بــار دیگــر دو لکــه بــر روی خورشــید 

پدیــدار شــده انــد. 
خســرو جعفــری زاده، کارشــناس نجــوم گفــت: در اواخــر مــاه 
گذشــته دو لکــه نســبتا بــزرگ روی خورشــید نمایــان شــد کــه 
بــه تازگــی دو لکــه دیگــر روی آن پدیــدار شــده اســت. این لکه 

ــام هــا )۲۶5۶ ( و )۲۶5۷( هســتند. هــا بــه ن
ــای  ــه ه ــد لک ــکان رص ــواز  از ام ــوم اه ــن نج ــر انجم مدی
خورشــیدی خبــر داد و گفــت: لکــه هــای خورشــیدی بــه علــت 
ــوان  ــد کــه مــی ت ــه وجــود مــی آین ــاد خورشــید ب فعالیــت زی
اکنــون ایــن لکــه هــا را بــا فیلتــر مخصوص رصــد و تلســکوپ 

ــرد. ک
ــت هــای خورشــید  ــار فعالی ــه وی، هــر 11 ســال یکب ــه گفت ب
زیــاد مــی شــود و لکــه هــای بیشــتری بــر روی خورشــید ظاهر 

مــی شــوند.
ایــن کارشــناس نجــوم گفــت: لکــه هــای خورشــیدی 
مکانهایــی روی خورشــید هســتند کــه دمــای کمتری از ســطح 
خورشــید دارنــد )ســطح خورشــید 5۸00  درجــه کلویــن و دمای 
لکــه هــای 3000-4500 درجــه کلویــن( و در زمــان رصــد بــا 
فیلترهــای مخصــوص خورشــیدی بــه رنــگ تیــره نمایــان می 

شــوند.
ــان اینکــه هــر چــه لکــه هــای خورشــیدی بیشــتر  ــا بی وی ب
باشــد فعالیــت خورشــید بیشــتر اســت، عنــوان کــرد: رصــد لکه 
ــا ابــزار رصــدی قابــل مشــاهده هســتند و   هــای خورشــیدی ب

بــرای رصــد خورشــید بایــد از فیلتــر مایــار اســتفاده کــرد.
ــار توســط  ــن ب ــر، لکــه هــای خورشــیدی اولی ــزارش مه ــه گ ب
گالیلــه در ســال 1۶15 رصــد شــده اســت. بــرای رصــد خورشــید 
 ND بهتــر اســت از فیلترهــای مناســب رصــدی ماننــد مایــار و
اســتفاده شــود. ایــن فیلترهــا در جلــوی دریچــه تلســکوپ نصب 
ــرای رصــد خورشــید هســتند. مــی شــوند و ایمن تریــن روش ب

ــزار  ــد از اب ــیدی بای ــای خورش ــه ه ــدن لک ــرای دی ــن ب بنابرای
مناســب و افــراد متخصــص کمــک گرفــت. نــگاه کــردن بــه 
خورشــید بــا ابــزاری ماننــد دوربیــن دوچشــمی، تــک چشــمی، 
ــوری  ــه ک ــد ب ــی توان ــی م ــن عکاس ــی دوربی ــکوپ و حت تلس

ــود. ــار ش ــما دچ چشــم ش

مشاهده ۲ لکه دیگر روی خورشید/ رصد با فیلتر مخصوص

این سیاره باد کرده است!
دانشــمندان از شناســایی ســیاره ای خبــر مــی دهنــد کــه ســاختاری عجیــب دارد. این ســیاره 

از حیــث تــوده تشــکیل دهنــده دســته کمــی از فوم نــدارد. 
پایــگاه علمــی – خبــری ســاینس الــرت نوشــت: ایــن ابرســیاره فراخورشــیدی کــه حتــی از 
مشــتری غــول پیکــر منظومــه شمســی هــم بزرگتــر اســت بــه طــرز عجیبــی جــرم تــوده 
ــا فــوم هــای شــناخته شــده  بســیار کمــی دارد. از ایــن جهــت دانشــمندان ســاختار آن را ب
ــرد دارنــد  در زمیــن کــه در صنایــع مختلــف از جملــه ضربــه گیرهــای بســیار ســبک کارب
مقایســه مــی کننــد. ایــن ســیاره 11b-KELT نــام دارد کــه بــه دور ســتاره ای در فاصلــه 

3۲0 ســال نــوری از زمیــن در حــال چرخــش اســت.
دانشـمندان از عنوان جالب توجه »به شـدت متورم شـده« برای توصیف این سـیاره اسـتفاده 
مـی کننـد. این کشـف جدیـد از حیث جـرم توده کـم و در قیـاس با بزرگـی که دارد سـومین 

سـیاره شـناخته شده توسـط دانشـمندان علم اخترشناسی به حسـاب می آید.
آنهــا بــه ایــن ســیاره بــه چشــم یــک تــوپ بســیار ســبک امــا بــاد کــرده نــگاه مــی کننــد 
ــیارات  ــته از س ــن دس ــری ای ــکل گی ــز ش ــوان راز و رم ــی ت ــق آن م ــی دقی ــا بررس ــه ب ک
 11b-KELT فراخورشــیدی را برما کــرد. یکی از این اخترشناســان که در پروژه شناســایی
حضور داشــته می گوید: با ســیاره ای روبرو هســتیم که به طرز عجیبی متورم شــده است. این 
ســیاره تنهــا بــه انــدازه یــک پنجــم مشــتری جــرم تــوده دارد امــا 40 درصــد از آن بزرگتــر 
اســت. در نتیجــه دور از ذهــن نیســت کــه آن را یــک جــرم فضایــی بــاد کــرده بــا اتمســفر 

بســیار بــزرگ بدانیــم.

در سال ۲۰۱۹؛ 

ناسا راکت های سنگین به ماه می فرستد
ــد  ــل جدی ــت نس ــتین ماموری نخس
راکــت هــای ســنگین ناســا بــه نــام 
SLS بــرای ۲01۹ میــادی برنامــه 
ریزی شــده اســت. طبق ایــن برنامه 
ماموریــت فضایی بدون انســان انجام 

شود.  می 
ســازمان ناســا اعام کرده نخســتین 
ــل جدید راکت های سنگین  سفر نس
این ســازمان بدون انســان و در ســال 

۲01۹ میــادی انجام خواهد شــد.
ناســا از ۲01۶ میــادی مشــغول 
برنامــه ریــزی برای نخســتین پــرواز 
SLS بود تــا این ماموریــت در ۲01۸ 
ــانی انجام شود. اما  و بدون خدمه انس
گروهــی از دانشــمندان و مدیرانی که 

دونالــد ترامــپ پــس از انتخــاب شــدن بــه عنــوان رییــس جمهــور بــرای ایــن ســازمان تعییــن کرد، 
ــوردان در ایــن ماموریــت بودنــد. بــه همیــن دلیــل تاریــخ  خواهــان ارزیابــی امــکان حضــور فضان

ــاد. ــق افت ــه تعوی ــت ب ــن ماموری انجــام ای
رابرت الیت فوت مدیر ناســا در یک کنفرانس خبری اعام کــرد: با توجه به یک ارزیابی داخلی حضور 
انســان داخل کپســول از لحاظ فنی قابل اجراست اما این ســازمان ماموریت را همچنان بدون سرنشین 

اجــرا خواهــد کــرد.
نخسـتین پـرواز SLS بـا کپسـول بـی سرنشـین اوریـون انجـام مـی شـود و ماموریت اکتشـافی 1 
نامیده شـده اسـت. این کپسـول به سـفری سـه هفته ای اطراف ماه انجـام می دهد. البته نخسـتین 

ماموریـت سرنشـین دار کـه ماموریت اکتشـافی ۲ نامیـده مـی شـود، در ۲0۲1 انجام خواهد شـد.
ــی اســت کــه مشــغول بررســی زمــان انجــام  ــزود: ناســا مدت الیــت فــوت همچنیــن در ادامــه اف
ماموریــت اکتشــافی 1 اســت زیــرا مشــکات متعــددی بــه تاخیــر هــای چندجانبــه ماموریــت منجر 
شــده اســت ماننــد خســارت طوفــان بــه کارخانــه ســرهم بنــدی تجهیــزات ناســا در نیــو اورلیانــز 
صدمــه وارد کــرد. قــرار اســت چارچــوب هــای اوریــون و سیســتم نیــرو محرکــه آن در  ایــن واحــد 

ســاخته شــود.
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تصاویری از مریخ نورد جدید ناسا را ببینید
ناســا از اواخــر ســال ۲01۶ مشــغول ســاخت مریــخ نــوردی اســت کــه شــباهت زیــادی بــه اتومبیــل 
ــد. همچنیــن دارای یــک  ــرژی خورشــیدی کار مــی کن ــا ان ــورد ب »بــت موبیــل« دارد. ایــن مریــخ ن

آزمایشــگاه مخصــوص خــود اســت. 
ایــن طــرح اولیــه دارای شــش چــرخ اســت و بــه طــور کامــل از فیبرکربنــی و آلومینیــوم ســاخته شــده 

اســت. عــاوه بــر آن بــا انــرژی خورشــیدی کار مــی کنــد.

محققــان ناســا مشــغول ســاخت سیســتم گلخانــه ای بــادی بــرای مریــخ 
یــا مــاه هســتند کــه بــه فضانــوردان کمــک مــی کنــد در اعمــاق فضــا به 

فعالیــت هــای خــود ادامــه دهنــد. 
ایــن ســازمان تاکنــون توانســته برنامه پــرورش گیاهــان و ســبزیجات را در 
ایســتگاه بیــن المللــی فضایــی ایجاد کنــد. ایــن یک سیســتم گلخانــه ای 

اســت که قابلیــت کارکــرد روی مــاه یــا مریــخ را دارد.
ــغول  ــدا مش ــدی فلوری ــز کن ــا در مرک ــان ناس ــتا  محقق ــن راس درهمی
ــای  ــب و کاره ــان کس ــا و صاحب ــگاه آریزون ــروه دانش ــا گ ــکاری ب هم
ــور  ــتیبانی از حض ــرای پش ــدت  ب ــد م ــی بلن ــا روش ــتند ت ــک  هس کوچ

ــد. ــا بیابن ــوردان در فض فضان
نمونــه اولیــه ایــن تــاش هــا  نیــز شــامل یــک گلخانــه بــادی اســت کــه 
مــواد مغــذی را بازیافــت مــی کنــد. ایــن گلخانــه در حقیقت شــبیه ســازی 
ــوان  ــه عن فرایندهــای موجــود در زمیــن اســت.  در ایــن روش گیاهــان ب
منبعــی بــرای از بیــن بــردن دی اکســید کربــن اســتفاده مــی شــوند و از 

ســوی دیگــر  اکســیژن و غــذا نیــز فراهــم مــی کننــد.
ایــن گلخانــه بــادی را مــی تــوان بــرای پــروش گیاهــان، پاکســازی هــوا، 
بازچرخانــی آب و بازیافــت فاضــاب  بــه کار بــرد. هنگامیکــه فضانــوردان 
بــا هــر بــازدم دی اکســید کربــن در فضــای گلخانــه آزاد کننــد، گیاهــان با 
اســتفاده از فتــو ســنتز اکســیژن مــی ســازند. در داخــل گلخانــه نیــز از آبی 
اســتفاده مــی شــود کــه همــراه فضانــوردان ارســال شــده یــا هنــگام فرود 

در مــاه یــا مریــخ کشــف شــده اســت.
چنیــن برنامــه ای »سیســتم پشــتیبانی حیــات  بیــو جنریتیــو« نامیــده می 
ــه  ــا مشــغول آزمایــش نمون ــه هرحــال محققــان دانشــگاه آریزون شــود. ب

گلخانــه مــاه / مریــخ  در توســکان هســتند.
ناســا هنــوز بــه طــور  رســمی ایــن پــروژه را اعــام نکــرده امــا چنــد روزی 
ــای  ــبکه ه ــم در ش ــه عظی ــیله نقلی ــف از وس ــر مختل ــه تصاوی ــت ک اس

اجتماعــی مختلــف منتشــر شــده اســت.
در حــال حاضــر ناســا ایــن وســیله نقلیــه را در مرکــز فضایــی کنــدی در 
ــه  ــه نمایــش گذاشــته اســت. البتــه ایــن مریــخ نــورد هرگــز ب فلوریــدا ب

ســیاره ســرخ رنــگ ســفر نخواهــد کــرد.

حمایت از فضانوردان در فضا؛

ناسا گلخانه بادی برای 
مریخ می سازد

هــدف از طراحــی ایــن مریــخ نــورد جابــه جایــی چهــار فضانــورد اســت. وســیله نقلیــه فضایــی 
مذکــور دارای آزمایشــگاه مخصــوص خــود اســت کــه در صــورت نیــاز جــدا مــی شــود.

شـش چرخ مریخ نـورد 1.3 متـر ارتفاع و ۷5 سـانتی متر عـرض دارنـد و در آن مجراهای هوایی 
طراحـی شـده کـه سـبب می شـود شـن و خـاک سـخت مریـخ از آنهـا رد شـوند و به چـرخ ها 
آسـیب نرسـانند. ایـن وسـیله نقلیـه فضایـی مذکـور دارای ۸.5 متـر طـول، 4 متر عـرض و 3.4 
متـر ارتفـاع دارد. البته وزن آن مشـخص نیسـت اما سـازندگانش تخمین می زنند حـدود ۲.۲50 

کیلوگرم باشـد.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

نمونه مشابه منظومه شمسی 
کشف شد

ناسا در نزدیکی منظومه شمسی، سیستم سیاره ای مشابه آن را کشف کرده است. 
 Erisanus ــی ــورت فلک ــی ص ــره جنوب ــم ک ــوری نی ــال ن ــه 10.5 س ــا در فاصل ــان ناس محقق

ــی دارد. ــه شمس ــا منظوم ــادی ب ــباهت زی ــه ش ــد ک ــرده ان ــف ک ــه ای کش منظوم
براســاس گــزارش موجــود، رصدخانــه استراتوســفری درحــال پــرواز ناســا این کشــف را انجــام داده 
ــود ســتاره)epsilon Eridanil( eps Eri دیســکی  اســت.  تحقیقــات پیشــین نشــان داده ب
ــوادی اســت پــس از  ــده م ــامل باقیمان ــن دیســک در حقیقــت ش ــف دارد. ای ــواد مختل ــاوی م ح
تکمیــل فراینــد تشــکیل ســتاره، هنــوز دور آن مــی چرخنــد. مــواد مذکــور بــه حالــت گاز و غبــار و 

ســاختارهای ســنگی و یخــی هســتند.
عــاوه بــر آن ارزیابــی دقیق حرکت eps Eri نشــان مــی دهد ســیاره ای با حجم مشــابه ژوپیتر در 

مســافتی مشــابه فاصله  ژوپیتر و خورشــید، دور ســتاره مدار می زند.
 epsilon ــرا نشــان مــی دهــد ــادی دارد زی ــه گفتــه ســتاره شناســان ایــن کشــف اهمیــت زی ب
Eridanil مــدل خوبــی بــرای بررســی دوران اولیــه منظومــه شمســی اســت. بنابرایــن مــی توان 

شــواهدی از چگونگــی شــکل گیــری منظومــه شمســی یافــت.  

خسوف کامل خورشید را روی 
این تمبر حساس ببینید!

اداره پســت آمریــکا بــه مناســبت خســوف کامــل خورشــید کــه تابســتان امســال اتفــاق مــی 
افتــد، تمبــری منتشــر کــرده کــه بــا گرمــای انگشــت رونــد خســوف را بــرای بیننــده نمایش 

مــی دهــد. 
نخســتین خســوف کامــل خورشــید کامــل آمریــکا پــس از 3۸ ســال در آگوســت ســال جاری 
ــه فــرد منتشــر  ــکا تمبــری منحصــر ب اتفــاق مــی افتــد. در همیــن راســتا اداره پســت آمری

کــرده اســت.
کافــی اســت فــرد تمبــر را لمــس کنــد تــا شــاهد فراینــد خســوف روی آن باشــد. بــه عبــارت 
دیگــر  انتقــال گرمــای دســت بــه تصویــر ســبب مــی شــود خورشــید کــه پشــت مــاه پنهــان 
اســت، آشــکار شــود. امــا هنگامیکــه فــرد دوبــاره انگشــت خــود را از روی تمبــر بــر مــی دارد 

خســوف دوبــاره اتفــاق مــی افتــاد.
بــرای ســاخت ایــن تمبــر از نوعــی جوهــر حســاس بــه دمــا اســتفاده شــده اســت. ایــن جوهر 
نســبت بــه نــور مافــوق بنفش حســاس اســت. جالــب آنکــه ایــن تمبــر بایــد زیرنور خورشــید 

نگــه داشــته شــود تــا قابلیت آن مشــخص شــود.
همچنیــن پشــت تمبــر نقشــه ای وجــود دارد کــه مســیر خســوف در ایــن کشــور را نمایــش 

مــی دهــد.

ماموریــت رکــورد شــکن هواپیمــای فضایــی 3۷B-Xنیــروی هوایــی آمریــکا بــه پایــان رســید. 
ایــن هواپیمــا بــرای آزمایــش فنــاوری هــای جدیــد ماننــد تجهیــزات ســبک وزن الکترومکانیکی 

سیســتم هــای پــرواز بــه مــدار زمیــن فرســتاده شــد. 
ــروز در مرکــز فضایــی  ــه دور زمیــن دی هواپیمــای فضایــی 3۷B-X  پــس از۷1۸ روز گــردش ب

کنــدی ناســا در فلوریــدا فــرود آمــد. ایــن هواپیمــا در جــوالی ۲011 میــادی از زمین برخاســت و 
دیــروز بــرای نخســتین بــار بــه فــرود آمد.

ایــن  ماموریــت OTV-4  )وســیله مدارگــرد آزمایشــی-4( نــام گرفتــه اســت. ایــن چهارمیــن 
ماموریــت برنامــه 3۷B-X اســت. هــر چهــار ماموریــت از پایــگاه کیــپ کارنــاوال در فلوریــدا از 

زمیــن برخاســتند.
نیــروی هوایی آمریــکا دو هواپیمــای فضایــی 3۷B-X در اختیــار دارد که 

توســط بوئینگ ســاخته شــده اند.
 ایــن هواپیمــا بــا ۸.۸ متــر طــول شــبیه شــاتل مدارگــرد قدیمی ناســا اما 
در ابعــاد کوچکتــر اســت. هواپیمــای فضایــی بــه طــور عمــدی از زمیــن 

بلنــد مــی شــود امــا افقــی بــه زمیــن مــی نشــیند.
بخــش اعظــم بــار ایــن هواپیمــا و فعالیــت هــای آن ســری اســت. بــه 
همیــن دلیــل برخــی کارشناســان احتمــال مــی دادنــد ایــن هواپیمــای 
ــای دشــمن  ــواره ه ــن ماه ــرای از کار انداخت ــلحه ب ــی، نوعــی اس فضای

باشــد.
البتــه مقامــات نیــروی هوایــی آمریــکا ایــن ادعــا را رد و اعــام کــرده اند  
این هواپیما فقط وســیله ای برای آزمایش فناوری های جدید در مدار زمین 

است.
 فنــاوری هایــی کــه در ایــن هواپیمــا مــورد آزمایــش قــرار مــی گیــرد، 
عبارتنــد از: سیســتم راهنمایــی پیشــرفته، جهت یابــی و کنترل، سیســتم 
هــای محافظــت در برابــر گرمــا، ســاختارهایی بــا دمای بــاال، عایــق های 
منسجم و چندبار مصرف، تجهیزات سبک وزن الکترومکانیکی سیستم های 

پــرواز و حالت خودکار پــرواز در مدار و ورود به جــو وفرود روی زمین.

ماموریت هواپیمای فضایی آمریکا پایان یافت
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سفر به یک ستاره ۶۹ سال 
زمان می برد

دانشــمندان بــرآورد مــی کننــد کــه رســیدن بــه ســتاره ای دیگــر در ســریعترین زمــان 
ممکــن ۶۹ ســال زمــان مــی بــرد. امــا چگونــه؟ 

نشــریه نیوساینتیســت مــی نویســد: اگــر به آســمان نــگاه کنیــد ســتارگان زیــادی را می 
بینیــد و ممکــن اســت تصــور کنید کــه رســیدن بــه نزدیکتریــن ســتاره همانند خورشــید 
ــه ســرعت  ــوده و ب ــاده نب ــا هــم س ــن کار آنقدره ــا ای ــواری نباشــد. ام ــدان دش کار چن

صــورت نمــی گیــرد.
رنه هلر از انسـتیتو تحقیقات منظومه شمسـی ماکس پانک آلمان می گویـد: این امکان 
وجود دارد که به Sirius برسیم. Sirius درخشان ترین ستاره در آسمان شب زمین است 

اما نکته اینجاسـت کـه تحقق ایـن رویداد ۶۹ سـال به طول مـی انجامد.
در عیــن حــال بایــد بــه ایــن واقعیت هــم اشــاره کــرد کــه فاصلــه مــا تــا Sirius تقریبا 
دو برابــر فاصلــه مــا بــا نزدیکتریــن ســتارگان در سیســتم Alpha Centauri اســت 

کــه بــرای رســیدن بــه آن چیــزی در حــدود ۹0 ســال بــه طــول مــی انجامــد.
 Breakthrough ــام ــه ن ــی ب ــرکتی خصوص ــد ش ــی رس ــر م ــال خب ــن ح در همی
Starshot در تاش اســت ریزکاوشگری را راهی سیستم Alpha Centauri کند تا 

کشــفیاتی درخصوص ســیارات آن انجام دهد.
رســیدن بــه ایــن نقطــه از کیهــان داســتان عجیــب خــود را دارد. برآوردهــای قبلــی ایــن 
شــرکت نشــان مــی دهــد ایــن ســفر حــدود ۲0 ســال بــه طــول مــی انجامــد البتــه اگــر 

ایــن ســفر بــا ســرعتی درحــدود یــک پنجــم ســرعت نــور انجــام شــود.
امــا نکتــه مهــم اینجاســت کــه در چنیــن ســفری، ماقــات ســتاره تنهــا در چنــد ثانیــه 
بــوده و خبــری از توقــف نخواهــد بــود. بــه بیــان دیگــر بایــد راهــی یافــت کــه ســرعت 

فضاپیمــا کــم شــده تــا در منطقــه مــورد نظــر بتوانــد رصدهــای الزم را انجــام دهــد.

ــوا و فضــا هـــ

ساخت و ساز در فضا رونق می گیرد
موج عظیمی از ساخت و سازها در راه است البته این بار نه بر روی زمین بلکه در فضا. 

ــکا مســتقر اســت در حــال  ــای آمری ــه در کالیفرنی شــرکت Made In Space )ســاخت فضــا( ک
ــا معرفــی مــی کنــد. ــه دنی ــام Archinaut ب ــا ن ــاوری جدیــدی اســت کــه آن را ب ــداع فن اب

ایــن شــرکت کــه پیشــتر چاپگــر ســه بعــدی تجــاری را راهــی ایســتگاه فضایــی بیــن المللی کــرده تا 
ســاخت انــواع وســایل مختلــف در شــرایط بــی وزنــی مــورد آزمایــش قــرار گیــرد حــاال در نظــر دارد تا 
بــا اســتفاده از Archinaut ایــده جــاه طلبانــه ســاخت و ســاز در فضــای اطــراف زمیــن را بــه واقعیت 

ــل کند. تبدی
انــدرو راش مدیرعامــل شــرکت Made In Space پیشــتر گفتــه بــود: تفــاوت آنچــه کــه اینجــا و 
بــر روی زمیــن مــی ســازیم بــا آنچه کــه قــرار اســت در خــارج از مرزهــای زمیــن ســاخته شــود در این 
اســت کــه آنجــا چیزهایــی ســاخته خواهــد شــد کــه نمــی تــوان آنهــا را از زمیــن بــه فضــا پرتــاب کرد 

و چــاره ای نداریــم جــز اینکــه فرآینــد ســاخت و ســاز را در فضــا آغــاز کنیــم.
مهمتریــن ویژگــی فنــاوری Archinaut در ایــن اســت کــه مــی توان هــر ســاختاری را به شــکل و 
شــمایل مــورد نیــاز در فضــا ســاخت و بــه همیــن دلیــل بــه مهندســی هــای پیچیــده و پرهزینــه برای 

ســاخت آنهــا در زمیــن و ارســال بــه فضــا نیازی نیســت.
در ایــن فنــاوری جدیــد، یــک چاپگــر ســه بعــدی و بازوهــای روباتیکــی انعطــاف پذیــر بــه کار گرفتــه 
ــر روی  ــا را ب ــه آنه ــاخته و در ادام ــی را س ــهای مختلف ــوان بخش ــی ت ــق م ــن طری ــود. از ای ــی ش م

یکدیگــر مونتــاژ کــرد تــا ســازه نهایــی مــورد نظــر بــه دســت آیــد.
ــا شــده از ایــن  ــوآوری در آن اســت کــه مــی تــوان ســاختارهایی بن امــا ویژگــی مهــم دیگــر ایــن ن

طریــق را تعمیــر کــرده و بــه روزرســانی هــای الزم را نیــز در آنهــا انجــام داد.

نوع جدیدی از نور در آسمان
 کشف شد 

گروهــی از ســتاره شناســان آماتــور نــوع جدیــدی از نــور را در آســمان شــب کشــف کــرده انــد. 
ایــن نــور »اســتیو« نــام گرفتــه اســت. 

نخســتین مرتبــه اریــک دانــاوان از دانشــگاه کالگــری کانــادا تصویــر ایــن نــور را در عکــس هــای 
گروهــی در فیــس بــوک دیــد.

گــروه فیــس بوکــی ایــن پدیــده را یــک آرک پروتونــی معرفــی کــرده بــود. امــا او مــی دانســت 
کــه نــور پروتــون قابــل مشــاهده نیســت.

ــرعت و  ــای پرس ــی از گازه ــت جریان ــور در حقیق ــن ن ــان داد ای ــا نش ــش ه ــال آزمای ــه هرح ب
ــت. ــان اس درخش

در همیــن راســتا ســازمان فضایــی اروپــا ابزارهــای حــوزه الکتریکــی را بــه ارتفــاع 300 کیلومتری 
ســطح زمیــن فرســتادند تــا ایــن نــور را ارزیابــی کنــد. ارزیابــی هــا نشــان داد دمــای هــوا درون 

ایــن جریــان گازی 3 هــزار درجــه ســانتیگراد گرمتــر از محیــط خــارج آن اســت.
درون این جریان با عرض ۲5 کیلومتر، گاز با سرعت ۶ کیلومتر برثانیه حرکت می کند.

 البتــه تاکنــون اطاعــات کمــی دربــاره نــور بنفــش موجــود در تصویــر وجــود دارد زیــرا نه شــفق 
اســت و نــه از فعــال و انفعــال ذرات خورشــیدی بــا حــوزه مغناطیســی زمیــن شــکل مــی گیــرد.

ــا الهــام از شــخصیت  ــه نظــر مــی رســد گــروه فیــس بوکــی ایــن شــفق را ب از ســوی دیگــر ب
ــد. ــده ان ــی »آنســوی پرچیــن« اســتیو نامی کارتون

 بــه گفتــه دانشــمندان ســازمان فضایــی اروپــا پدیــده »اســتیو« بســیار شــایع اســت امــا تاکنــون 
ســتاره شناســان متوجــه آن نشــده بودنــد.
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سفر به ماه پیش نیاز قدم گذاشتن در مریخ
طبــق برنامــه ریــزی ناســا انســان تــا ۲030 بــه مریــخ ســفر مــی کنــد. امــا براســاس برنامــه ریــزی هــا پیــش از این ســفر، 

فضانــوردان بایــد ســفری یــک ســاله بــه مــاه کننــد تــا مقدمــات ســفر بــه مریــخ را فراهــم کنند. 
کــره مریــخ بزرگتریــن هــدف اکتشــافی انســان در فضــا اســت. امــا بــرای آنکــه انســان بتوانــد بــه ســیاره ســرخ ســفر کند، 

فضانــوردان بایــد اقداماتــی انجــام دهنــد. درهمیــن راســتا یکــی از ایــن اقدامــات ســفری یکســاله بــه ماه اســت.
 ســفر فضانــوردان بــه مــاه بخشــی از برنامــه آماده ســازی ســفر بــه مریخ تــا ۲030 میــادی اســت. گــرگ ویلیامــز، یکی از 

مقامــات سیاســتگذاری و برنامــه ریــزی ناســا در اجــاس »انســان بــه مریــخ«، ایــن ســفر را اعــام کرد.
 او اشــاره کــرد کــه ســازمان فضایــی آمریــکا برنامــه ای چهــار مرحلــه ای جهــت آمــاده ســازی ســفر بــه مریــخ در نظــر 
گرفتــه اســت.این برنامــه شــامل ســفرهای متعــدد بــه مــاه اســت تــا در ایــن ســیاره منطقــه شــروع عملیات ســفر بــه مریخ 

ســاخته شــود.
بــرای ســاخت ایــن منطقــه  محمولــه هــای مختلفــی بــه مــاه فرســتاده مــی شــود.آخرین محمولــه ســخت افــزاری کــه به 

مــاه فرســتاده مــی شــود، شــامل یــک وســیله حمــل ونقــل در اعمــاق فضــا اســت تــا فضانــوردان را بــه مریــخ برســاند.
 عاوه برآن یک ماموریت شبیه سازی یک سازی زندگی در مریخ نیز در ۲0۲۷ اجرا خواهد شد.

خاک ماه ۲۰۲۰ فروخته می شود!
قــرار اســت نخســتین عملیــات حفــاری یــک شــرکت خصوصــی در مــاه در ۲0۲0 میــادی انجام 

شــود. ایــن شــرکت تصمیــم دارد خــاک مــاه را بــه طور تجــاری بفروشــد. 
قــرار اســت نخســتین فعالیــت حفــاری شــرکت خصوصــی Moon Express در مــاه در ۲0۲0 
میــادی انجــام شــود. در ســال ۲0۲0 محمولــه ای از خــاک و صخــره هــای مــاه از فضــا بــه مقــر 

ایــن شــرکت در ایالــت فلوریــدا آمریــکا مــی رســد.
ــده،  ــام ش ــن انج ــیه و چی ــکا، روس ــی در آمری ــش دولت ــی بخ ــای فضای ــت ه ــاف ماموری برخ

ــد. ــاه را دارن ــاک م ــروش خ ــد ف ــی قص ــرکت خصوص ــن ش ــان ای صاحب
بـاب ریچاردز مدیر ارشـد اجرایـی »مون اکسـپرس« می گوید: خاک مـاه به طور حتم به ارزشـمند 
تریـن و نایـاب تریـن مـاده در زمیـن تبدیـل خواهـد شـد. قصـد داریـم بخشـی از این خـاک را به 
تحقیقـات علمـی اختصـاص دهیم، امـا هدف اصلـی فروش آن اسـت. مون اکسـپرس قصـد دارد 

نخسـتین شـرکتی باشـد که دارایی هـای تجـاری را از فضا بـه زمین می فرسـتد.
البتــه چنــد اســتارت آپ دیگــر نیــز مشــغول توســعه طــرح هایــی بــرای اجــرای عملیــات حفاری 

در مــاه و شــهاب ســنگ هــا هســتند.

ایـن در حالـی اسـت که در مـاه مقادیر کانـی از نوعی سـوخت آینده نگرانـه به نام هلیـوم 3 وجود 
دارد. حجـم ایـن ماده بـه اندازه ای اسـت که می تواند تقاضای سـوخت کـره زمین را بـرای 3 هزار 

سـال تامین کند البته به شـرط آنکه دانشـمندان بتوانند فناوری اسـتفاده از آن را بسـازند.

برنامه بلند پروازانه فضایی؛

چین شهاب سنگ شکار می کند
چیــن قصــد دارد در فضــا شــهاب ســنگ شــکار کنــد و بــه مــدار مــاه بفرســتد. این کشــور 

در مرحلــه بعــد قصــد دارد مــواد معدنــی شــهاب ســنگ هــا را نیــز اســتخراج کند. 
 چیــن از برنامــه فضایــی بلنــد پروازانــه خــود پــرده بــرداری کــرده اســت. ایــن کشــور قصد 

دارد شــهاب ســنگی را بــه دام انداختــه و آن را بــه مــدار ماه بفرســتد.
  »یــی پیجیــان« مدیــر و طــراح برنامــه »اکتشــاف در مــاه «در چیــن اعــام کــرده هــدف 
ــوان  ــه عن ــتفاده از آن ب ــا اس ــنگ ی ــهاب  س ــی ش ــواد معدن ــزات و م ــی فل ــی بررس اصل

زیربنــای ایســتگاه فضایــی اســت.
ــروه از  ــتین گ ــرد نخس ــام ک ــن اع ــی چی ــای داخل ــانه ه ــه رس ــتا او ب ــن راس  درهمی
فضاپیماهــای جســتجوگر شــهاب ســنگ احتمــاال در ۲0۲0 فعالیــت خــود را آغــاز کننــد.

براســاس ایــن برنامــه، فضاپیمایــی ســطح شــهاب ســنگ را هــدف گرفتــه و چنــد تقویــت 
ــی  ــاه م ــدار م ــه م ــپس آن را ب ــد. س ــی کن ــاب م ــمت آن پرت ــه س ــکی را ب ــده موش کنن
فرســتد. همچنیــن روبــات ها مســئولیت جســتجوی مــواد معدنی شــهاب ســنگ و ارســال 

آنهــا بــه زمیــن را بــر عهــده دارنــد.
 او تخمیــن زده حداقــل 40 ســال طــول مــی کشــد تــا چیــن بتوانــد فنــاوری و زیربنــای 

ــرای جســتجو و کاوش یــک شــهاب ســنگ را بســازد. الزم ب
ــا ایــن وجــود پیجیــان اشــاره کــرد شــهاب ســنگ هــای نزدیــک زمیــن دارای درصــد  ب
زیــادی از فلــزات گرانبهــا هســتند. همیــن امــر هزینــه بــاال و ریســک مالی ایــن برنامــه را 

توجیــه مــی کنــد.
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کشورهای خاورمیانه در پی 
کشف ذخایر آب در فضا

بــه گفتــه یــک تحلیلگــر، کشــورهای ثروتمنــد نفتــی در خاورمیانه بــرای ســاخت فضاپیما 
بــا یکدیگــر رقابــت مــی کننــد. هــدف آنهــا دســتیابی بــه ذخایــر آب و اســتخراج فلــزات 

گرانبهــا از ســیارات دیگــر اســت. 
 طبــق گفتــه تــام جیمــز، یکــی از تحلیلگــران برتــر در حــوزه  انــرژی، تــا 5 ســال دیگــر 
شــرکت هــای بــزرگ نفتــی در خاورماینــه ثــروت کان خــود را صــرف معــدن یابــی در 

فضــا مــی کننــد.
او در ایــن بــاره مــی گویــد: اکنون شــرکت هــای نفتــی روی تســلط برمنابــع آبی در ســیاره 
هــای دیگــر تمرکــز کــرده انــد.   ارزش آب در فضــا بــه انــدازه نفــت در زمیــن خواهــد بــود. 
کشــورهای خاورمیانــه هــر روز میــزان ســرمایه گــذاری خــود را افزایــش مــی دهنــد. ایــن 

بخشــی از فراینــد گــذر از اقتصــاد نفتــی در ایــن کشــور هــا بــه حســاب مــی  آیــد.
ــادی  ــع آب در فضــا ارزش زی ــن کارشــناس روزی خواهــد رســید کــه مناب ــاد ای ــه اعتق  ب
بیابنــد. مــی تــوان از آن بــه عنــوان منبــع انــرژی در فضــا اســتفاده کــرد یــا حتی بــا تجزیه 

آن بــه هیــدروژن و اکســیژن آن را بــه عنــوان ســوخت بــه کار بــرد.
طــی ســال هــای اخیــر ناســا کشــف کــرد بســیاری از ســیاره هــا در منظومــه شمســی و 
ــن راســتا عربســتان ســعودی و  ــد. در همی ــار دارن ــی در اختی ــم آب ــع عظی ــر از آن مناب فرات
امــارات متحــده عربــی از هــم کنــون مشــغول ارائــه برنامــه هــای فضایــی خــود هســتند.

از این پس فضانوردان هم 
ساندویچ می خورند

 فضانوردانــی کــه مــدت هــای طوالنــی را بــه دور از زمیــن بــه ســر مــی برنــد، از ایــن پــس مــی 
تواننــد ســاندویچ میــل کنند. 

یــک شــرکت تولیــد کننــده مــاد غذایــی بــه دنبــال اجــرای طرحــی اســت کــه »شــیرین کاری 
عجیــب و غریــب بازاریابــی« یــا outlandish marketing stunt نــام گرفتــه و در قالــب 
آن فضانــوردان مــی تواننــد ســاندویچ هــای فلفلــی تــازه ای موســوم بــه Zinger را بــا خــود بــه 

فضــا ببرنــد.
ایــن شــرکت بــرای اجــرای ایــن طــرح بازاریابــی یــک بازیگــر هالیــوود بــه نــام راب لــووی را بــه 
خدمــت گرفتــه تــا در ایــن زمینــه تبلیغــات کنــد. وی در چنــد آگهــی تبلیغاتــی بــه همیــن منظور 

هــم بــازی کــرده اســت.
ســاندویچ هــای یــاد شــده کــه 5 دالر قیمــت دارنــد از جوجــه تهیــه شــده انــد تــا بــه مــذاق اکثــر 
فضانــوردان خــوش بیاینــد. البتــه هنــوز مشــخص نیســت بــا توجــه به مصــرف ایــن غــذا در فضا 

قــرار اســت از چــه ترکیباتــی در آن بــه منظــور افزایــش مانــدگاری و ســامت اســتفاده شــود.
ایــن شــرکت قــول داده در آینــده نزدیــک اطاعــات بیشــتری در مــورد ترکیبــات ایــن ســاندویچ 
در اختیــار عمــوم قــرار دهــد. عرضــه ســاندویچ یــاد شــده در مــاه ژوئــن بــه طــور عمومــی آغــاز 

خواهــد شــد.

بحران کمبود لباس در ناسا
آژانس فضانوردی آمریکا با بحران عجیب کمبود لباس فضانوردی روبرو شده است. 

ــار  ــروزه در اختی ــه ام ــوردی ک ــهای فضان ــد: لباس ــی نویس ــاینس م ــی پاپیوالرس ــریه علم نش
ــراف  ــی در اط ــه راحت ــه ب ــد ک ــی ده ــکان را م ــن ام ــا ای ــه آنه ــرد ب ــی گی ــرار م ــوردان ق فضان
ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی بــه حالــت شــناور درآمــده و کارهــای تعمیراتــی را انجــام دهنــد.

امــا نکته اینجاســت کــه بــرای پیــاده روی در ماه یا 
مریخ مناســب نیســتند زیرا بســیار ســنگین بــوده و 
انعطــاف پذیــری مــورد نیــاز در نواحــی زانو و ســایر 
مفاصــل را ندارنــد. بــه همیــن دلیــل ناســا دســت 
بــه کار شــده تــا بــرای مأموریتهــای سرنشــین دار 
بــه اعمــاق فضا، لباســهای فضانــوردی مناســبی در 

اختیــار داشــته باشــد.
همزمــان امــا نگرانــی عجیبــی در ناســا پررنگتــر از 
قبــل مــی شــود. در گــزارش جدیــد اداره بازرســی 
عمومــی )OIG( آمــده اســت موجودی لباســهای 
فضانــوردی قدیمــی ناســا رو بــه اتمــام اســت. این 
لباســها تحــت عنــوان EMU شــناخته مــی شــود 

کــه ضریــب انعطــاف پذیــری مناســبی دارند.

بــر اســاس ایــن گــزارش تنهــا 11 دســت از مجمــوع 1۸ لبــاس فضانــوردی تولیــد شــده بــرای 
ناســا باقیمانــده اســت. ایــن نگرانــی زمانــی بــه چشــم مــی آیــد کــه بــه آینــده نــگاه مــی کنیــم 
یعنــی تــا ســال ۲0۲4 کــه فضانوردانــی کــه راهــی ایــن ایســتگاه مــداری مــی شــوند همچنــان 

بــه لبــاس فضانــوردی نیــاز دارنــد.
ناسا پیشتر اعام کرده بود که تولید لباسهای فضانوردی بیشتر بسیار پرهزینه خواهد بود.

از 1۸ لبــاس فضانــوردی کــه از ابتــدا بــرای ناســا ســاخته شــد، چهــار دســت در انفجــار شــاتلهای 
کلمبیــا و چلنجــر نابــود شــد. یــک دســت هــم در جریــان انفجــار محمولــه اســپیس ایکــس در 
ژوئــن ســال ۲015 از بیــن رفــت و یــک دســت هــم 

در حیــن انجــام برنامــه هــای آزمایشــی.
ــه  ــوردی هــم کــه ب ــاس فضان ــه یــک دســت لب البت
عنــوان لبــاس پیــش ســاخته در ناســا وجــود دارد کــه 
هیــچ گاه مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه و عمــا نمــی 

ــوان روی آن حســاب کــرد. ت
گذشــته از ایــن مــوارد، 11 لبــاس فضانــوردی 
باقیمانــده نیــز همگــی در وضعیــت نــا مناســبی قــرار 
ــا دارای نواقصــی در سیســتم  ــد. دو دســت از آنه دارن

ــد. ــال آب دارن انتق
ــی  ــرو م ــزرگ روب ــا چالشــی ب ــود را ب ــا خ ــاال ناس ح
ــال ۲0۲3  ــا س ــم ت ــد ه ــهای جدی ــرا لباس ــد زی بین

ــوند! ــی ش ــاده نم آم
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