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کشورها  کدام  اقتصاد 
با فناوری گره خورد؟

                        رازهای جدید درباره »مشتری« برمال شد

              برترین دانشمندان علوم پزشکی را بشناسید

      دوسوم جمعیت جهان موبایل دارند

پیامدهای مثبت و منفی پدیده جدیدی به نام »اوترنت«
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فهرست مطالب
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ــاک 1۸ ــه، پ ــه بیم ــي، کوچ ــات اله نج

عاقمنـدان مـی توانند مقـاالت و مطالب خـود را برای 
مجله فنـاوری مهر ارسـال کنند.
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4 نگرانی از ورود پدیده جدیدی به نام »اوترنت«  
5 دوسوم جمعیت جهان موبایل دارند/ نیمی از کاربران در آسیا هستند   
6 33میلیون ایرانی از اینترنت موبایل استفاده می کنند   
7 فاز تکمیلی شبکه ملی اطاعات و دولت الکترونیک رونمایی می شود   
8 تمامی معامات دولتی الکترونیکی می شود   
11 با کم ترین هزینه شبکه اجتماعی بومی بسازید   

22 104 هزار اختراع توسط ایرانیها به ثبت رسید   
23 وضعیت ایران در حوزه های مختلف تولید علم منتشر شد   
24 برترین دانشمندان علوم پزشکی معرفی شدند   
31 شناسایی زود هنگام آلزایمر با تاش محققان کشور   
32 تشخیص زودهنگام بیماری انسداد عروق قلبی ممکن شد   

44 اقتصاد کدام کشورها با فناوری گره خورد   
46 حمایت از ۹0 طرح فناورانه مصوب شد   
48 تشخیص طاسی در بزرگسالی با رمزگشایی ژنوم نوزاد   
49 مشاهده سه بعدی بافت بدن/ بیوپسی مجازی می شود   

   51 نخستین جت شخصی تک موتوره دنیا را ببینید   

 60 ساخت 100 خودروی برقی دوسرنشین با نام »یوز« آغاز شد   
61 سریع ترین خودروی جهان آزمایش می شود   
62 راه حل مهندسان ایرانی برای صرفه جویی در سوخت خودرو    
63 با سطح 4 فناوری خودروهای خودران آشنا شوید   
65 تایر ساخته شده از مواد طبیعی به بازار می آید   
 67 خودروهای خودران ارسال کاال در راهند   

72 اعزام انسان به فضا متوقف شد   

73 ماهواره مکعب دانشجویی به فضا پرتاب می شود   

74 ۲ شرکت دانش بنیان در حوزه فضا تشکیل می شود   

75 قرارداد همکاری های جدید فضایی با ۷ دانشگاه امضا شد    

76 آغاز تاش اروپایی ها برای یافتن همزاد کره زمین   
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پــروژه   اوترنــت کــه در حــال ورود بــه کل کشــورهای جهــان و   از خارج  از  
جــو اســت، دســتاوردها و پیامدهــای مختلــف و فرصت هــا و تهدیدهــای 
فــراوان به همــراه خواهــد داشــت. این پروژه که با نام اینترنــت رایــگان، 
اینترنــت خــارج از جــو، اینترنــت ماهــواره ای، اینترنــت آزاد، اینترنــت 
پــر ســرعت و بــدون سانســور، وای فــای پرســرعت و بــدون سانســور 
از دیــش  بــا اســتفاده  امکان را می دهد که  این  به کاربران  معرفــی شده 
خانگــی یــا دریافت کننده هــای مشــابه، تمامــی اطالعــات موجــود در 
اینترنت را روی دســتگاه های مرســوم مانند رایانه های خانگی، لپ تاپ هــا، 

تبلت ها و موبایل هــا دریافت کنند.

فناوری اطالعات و ارتباطات
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــتراتژیک مجم ــات اس ــز تحقیق مرک
ــام  ــا ن ــا ارائــه گزارشــی درخصــوص پدیــده جدیــدی ب نظــام ب
»اوترنــت« بــر ضــرورت مواجهــه فعــال و هوشــمندانه بــا ایــن 

ــد کــرد.  رســانه تاکی
اوترنــت ) Outer net( بــه عنــوان رســانه الکترونیکــی 
ــا هــدف  نوظهــور، از ســال 1۹۹5 توســط یــک بنیــاد خیریــه ب
ــر،  ــورهای فقی ــه کش ــی ب ــی و فرهنگ ــات آموزش ــه خدم ارائ
ــود روی  ــوای موج ــرار دادن محت ــع آوری و ق ــه جم ــروع ب ش
ــگاه  ــون پای ــرده و هم اکن ــود ک ــای خ ــت در ماهواره ه اینترن
اطاعاتــی بســیار بزرگــی را در اختیــار دارد کــه آن را بــه رایگان 

ــد. ــه می کن عرض
ــایت های  ــات و س ــک موسس ــاعدت و کم ــاد از مس ــن بنی ای
ــخه   ــرد. نس ــره می ب ــود به ــروژه خ ــعه پ ــرای توس ــف ب مختل
ــپانیایی،  ــوی، اس ــی، فرانس ــای انگلیس ــا زبان ه ــی آن ب آزمایش

ــدازی شــده اســت. آلمانــی، چینــی و عربــی راه ان
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــتراتژیک مجم ــات اس ــز تحقیق مرک
نظــام در گزارشــی بــا معرفــی پــروژه اوترنــت اعــام کــرد: بــا 
راه اندازی رســمی این پــروژه، عمًا کنتــرل و فیلترینگ اینترنت 
ــل از  ــت قب ــاز اس ــل نی ــن دلی ــه همی ــود. ب ــد ب ــا خواه بی معن
ــروژه  ــرا پ ــدار داد. زی ــده را هش ــن پدی ــوع ای ــری، وق غافل گی
اوترنــت کــه در حــال ورود بــه کل کشــورهای جهــان و از خارج 
از جــو اســت، دســتاوردها و پیامدهــای مختلــف و فرصت هــا و 

ــد داشــت. ــراه خواه ــراوان به هم تهدیدهــای ف
بعیــد بــودن ورود ایــن پدیــده بــه ایــران و عــدم طراحــی برنامــه 
مناســب، دو عکس العمــل متفــاوت برخــی از مســئوالن ذی ربط 

در این زمینه بوده است.
برایــن اســاس الزم اســت اوترنــت را به عنــوان پدیــده نوظهور و 
قابل قبول و گســترش در دنیا به رســمیت بشناســیم و با دعوت از 
کارشناســان و متخصصان نسبت به مواجهه فعال و هوشمندانه با 
آن، برنامه ریــزی کنیــم تــا تجربیــات تلــخ مواجهــه بــا ماهــواره 

و فیســبوک در کشــور تکــرار نشــود.

اوترنت چیست
 MDIF )Media( شــرکت  محصــول  اوترنــت 
Development Investment Fund اســت کــه 
ــا اســامی متعــددی ماننــد اینترنــت رایــگان، اینترنــت خــارج  ب

از جــو، اینترنــت ماهــواره ای، اینترنــت آزاد، 
ــور، وای  ــدون سانس ــرعت و ب ــر س ــت پ اینترن
فــای پرســرعت و بــدون سانســور معرفی شــده 

است.
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــد اس ــروژه معتق ــن پ ای
ــا ریشــه در توســعه نایافتگــی  بحران هــای دنی
ــن  ــه همی ــوم دارد و ب ــان س ــورهای جه کش
ــع  ــه در جوام ــت ک ــن اس ــش ای ــل هدف دلی
آمــوزش،  توســعه  بــه  فقیــر  و  آفریقایــی 
ــائل  ــترش مس ــاورزی، گس ــای کش تکنیک ه
ــردازد. ــتغال بپ ــکل اش ــل مش ــتی و ح بهداش

ــه  ــروژه ب ــن پ در حــال حاضــر اطاعــات در ای
صورت یک طرفه به کاربران عرضه می شــود اما 
ــویه کردن تاش می شود  به سرعت، برای دو س
ــوا کنند. کاربران  تا کاربران نیز بتوانند تولید محت
اینترنــت می تواننــد بــا اســتفاده از دیــش 
ــه  ــابهی ک ــای مش ــا دریافت کننده ه خانگــی ی
ایــن موسســه در اختیــار مصرف کننــدگان قــرار 
می دهــد، تمامــی اطاعــات موجــود در اینترنت 

را بر روی دستگاه های مرسوم مانند رایانه های خانگی، لپ تاپ ها، 
تبلت هــا و موبایل ها دریافت کنند.

ایــن پــروژه هــم اینــک بخش هایــی از آمریــکا، اروپــا و 
خاورمیانــه را مــورد پوشــش قــرار می دهــد و پیــش بینــی مــی 
ــازار  ــد وارد ب ــارکت کننده جدی ــر مش ــارد نف ــار میلی ــود چه ش

ــد. ــتفاده کنن ــت اس ــده و از اوترن ــی ش جهان
هــم اکنــون ســایت های معتبــری ماننــد ویکــی پدیــا، ســی ان 
ان، بــی بــی ســی و ...کــه عمدتــاً محتــوای خبــری، آموزشــی 
ــروژه را در جمــع آوری محتــوای  ــد، ایــن پ و آگاهی بخشــی دارن

ــد. ــاری می دهن ــاز ی ــورد نی م

با اوترنت فیلترینگ بی معنی می شود
ــک دارای  ــر ی ــازی ه ــای مج ــی و فض ــانه های الکترونیک رس
ــانه های  ــتند. رس ــود هس ــاص خ ــای خ ــا و تهدیده فرصت ه
ماننــد ماهــواره و اینترنــت از منظــر پیامدهــای منفــی، 
ســیل زدگی  اطاعــات،  آلودگــی  ماننــد  را  ویژگی هایــی 
اطاعات، تغییر ســبک زندگــی و خروج انســان از زندگی طبیعی، 

تقویــت هویــت مجــازی، کاهــش هوشــمندی محلــی بــه ازای 
افزایــش هوشــمندی جهانــی، هنجارشــکنی اخاقی و ارزشــی، 
دارا هســتند و از منظــر فرصت هــا پیامدهایی را مانند گســترش و 
تعمیق ســواد عمومی، تقویت تعامات جهانی، دسترســی آسان و 
ارزان بــه منابع اطاعاتــی، کوتاه کــردن فاصله زمانــی و مکانی، 
تسهیل تحقق عدالت و برخورداری همگانی، هوشیاری اجتماعی 
ــای اقتصــادی، سیاســی و  ــدی از ظرفیت ه ــی، بهره من و عموم

ــه همــراه دارنــد. اجتماعــی جهانــی، ب
اوترنت، عاوه بر پیامدهای مثبت و منفــی مذکور، از ویژگی های 
خــاص »کنترل ناپذیــری« برخــوردار اســت. بــه دلیــل خــارج از 
جــو بــودن منابــع ارســال اطاعــات، هرگونــه اطاعاتــی را کــه 
تولیدکننــدگان و مدیران آن، اراده کنند به هر نقطه جهان ارســال 

خواهنــد کرد و بــه راحتی قابل دریافت اســت.
فیلترینــگ  و  »محدودیت آفرینــی«  دیگــر  بیــان  بــه 
بــا امکانــات و تجهیــزات موجــود در آن کارســاز نیســت. 
ــم آوردن  ــا فراه ــت و ی ــابه اوترن ــازی مش ــن شبکه س همچنی
زیرســاخت های مناســب بــرای مقابلــه بــا آن، بســیار پرهزینــه 
ــادی  ــرایط اقتص ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک اس
کشــور، شــاید توجیــه اقتصــادی نداشــته باشــد. 
لــذا بــرای اســتفاده از فرصت هــا و کاهــش 
ــاره ای دیگــر اندیشــید. ــد چ تهدیدهــای آن، بای

راهبردهای پیشنهادی
ــه  ــرای مواجه ــتراتژیک ب ــات اس ــز تحقیق مرک
فعــال، هوشــمندانه و پیشــگیرانه بــا ایــن رســانه 
ــازی،  ــون س ــون مص ــی چ ــور، راهبردهای نوظه
بــرای  متنــوع  و  جــذاب  محتــوای  تولیــد 
ــای  ــا و نیازه ــا ویژگی ه ــف ب ــان مختل مخاطب
گوناگــون، مبتنــی بــر آخریــن یافته هــای علمــی 
و پژوهشــی و متناســب بــا اقتضائــات فرهنــگ و 
تمــدن اســامیـ  ایرانی، آگاهی بخشــی بــه آحاد 
جامعــه و دســتگاه ها و نهادهــای مســئول نســبت 
ــانه و  ــن رس ــی ای ــت و منف ــای مثب ــه پیامده ب
ــاد  ــش »اعتم ــه ای آموزشــی و افزای ــد برنام تولی
ــی، را  ــی و بوم ــانه های داخل ــه رس ــی« ب عموم

مطــرح کــرده اســت.

نگرانی از ورود پدیده جدیدی به نام »اوترنت«/ آیا فیلترینگ بی معنی می شود؟
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دوسوم جمعیت جهان موبایل دارند/ نیمی از کاربران در آسیا هستند
طبــق تحقیقــات جدیــد 5 میلیــارد نفــر از جمعیــت جهــان کاربــر موبایــل هســتند ایــن رقــم بیش 
از دو ســوم جمعیــت جهــان را شــامل مــی شــود. بیــش از نصــف ایــن تعــداد کاربــر در قــاره آســیا 

زندگــی مــی کننــد. 
براســاس گــزارش جدیــد GSMA Intelligence، در سراســر جهــان 5 میلیــارد کاربــر موبایل 
وجــود دارد. ایــن رقــم حــدود دو ســوم جمعیــت جهــان را تشــکیل مــی دهــد. طبــق ایــن گــزارش 
بیــش از نصــف ایــن رقــم در آســیا و اقیانوســیه قــرار دارنــد. البتــه ایــن جــای تعجبــی نــدارد زیــرا 

هنــد و چیــن دو بــازار بــزرگ موبایــل بــه حســاب مــی آینــد.
 در حقیقــت تعــداد کاربــران موبایــل چیــن بیــش از یــک میلیــارد نفــر اســت و در هنــد نیــز حــدود 

۷30 میلیــون نفــر از موبایــل اســتفاده مــی کننــد.
 البتــه بیشــترین میــزان نفــوذ موبایــل در جمعیــت بــه اروپــا تعلــق دارد. در ایــن قــاره ۸۶ درصــد 

شــهروندان از خدمــات موبایــل اســتفاده مــی کننــد.
 بـه هرحـال GSMA Intelligence تخمیـن می زند تعـداد کاربران موبایل در سـال های آتی  

بـه 5.۷ میلیـارد نفر می رسـد و بخش اعظم این رشـد به کشـور هند تعلـق دارد.

ایران در جایگاه ۱۰۳ 
کشورهای جهان در زمینه 

دسترسی به اینترنت

اتحادیــه جهانــی مخابــرات )ITU ( در جدیدتریــن گــزارش خود اعــام کرد 
کــه ایــران رتبــه 103 جهــان را در میان کشــورهای جهــان در زمینه ســطح 

دسترســی بــه اینترنــت دارد. 
اتحادیــه بین المللــی مخابــرات در جدیدتریــن گــزارش خــود ســطح 
دسترســی بــه اینترنــت را بــا توجه بــه جمعیــت کشــورهای مختلــف جهان 

ــرد. اعــام ک
براســاس ایــن آمــار، کشــور ایســلند در میــان کشــورهای جهــان، بیشــترین 
ــن  ــت ای ــد از جمعی ــت را دارد و ۹۸.۲ درص ــه اینترن ــی ب ــطحح دسترس س
کشــور از اینترنــت اســتفاده می کننــد. ایــن درحالــی اســت کــه کشــورهای 
لوکزامبــورگ بــا ۹۷.33 درصــد، آنــدورا بــا ۹۶.۹1 درصــد و نــروژ بــا ۹۶.۸1 

ــد. ــرار دارن ــدی ق ــن رده بن درصــد در رتبه هــای بعــدی ای
طبــق اعــام اتحادیــه جهانــی مخابــرات، بیــش از 34 میلیــون نفــر از مردم 
ایــران بــه اینترنــت دسترســی دارنــد و کشــورما بــا 44.0۸ درصــد ضریــب 

نفــوذ ســطح دسترســی، در رتبــه 103 جهــان قــرار دارد.
در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه ۸0 درصــد از مــردم اروپــا، ۶5 درصــد از 
مــردم آمریــکای شــمالی، ۶0 درصــد از مــردم آمریــکای جنوبــی، 4۲ درصد 

مــردم آســیا و ۲5 درصــد مــردم آفریقــا بــه اینترنــت دسترســی دارنــد.
دسترســی بــه اینترنــت در کشــورهای کوچک پیشــرفته بــا جمعیــت اندک، 
بــه مراتــب بیــش از کشــورهای بــزرگ اســت و اریتــره، ســومالی و نیجــر 

تنهــا کشــورهای آنایــن در قــاره آفریقــا هســتند.

ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل به 
۷۴۳ گیگابیت رسید

ــا افزایــش 100 گیگابیــت بــه ظرفیــت پهنــای بانــد اینترنــت بیــن الملــل، ظرفیــت پهنــای بانــد اینترنــت در  ب
ــه ۷43 گیگابیــت برثانیــه رســید.  کشــور ب

ــاوری  ــردی وزارت ارتباطــات و فن ــزی و نظــارت راهب ــه ری ــت برنام ــی اقتصــادی معاون ــر بررســی هــای فن دفت
اطاعــات وضعیــت ارتباطــات داخلــی کشــور را براســاس شــاخص هــای زیرســاخت ارتباطــی تــا پایــان ســال ۹5 

منتشــر کــرد.
برمبنــای ایــن گــزارش، ظرفیــت پهنــای بانــد اینترنت بیــن الملل کشــور تــا پایــان ســال ۹5 بــه ۷43 گیگابیت بر 
ثانیــه رســیده اســت و ایــن درحالــی اســت که تــا پایــان شــهریورماه ســال ۹5 میــزان پهنــای بانــد اینترنت کشــور 

۶43 گیگابیــت بــر ثانیــه گــزارش شــده بود.
بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه ظرفیــت شــبکه IP داخلــی ۶ هــزار و ۸00 گیگابیــت برثانیــه اســت کــه ایــن 

ظرفیــت در شــهریورماه ســال ۹5 بــه میــزان 4 هــزار گیگابیــت بــر ثانیــه رســیده اســت.
همچنیــن برآوردهــا نشــان مــی دهــد کــه بالــغ بــر ۶۲ هــزار و ۶0۲ کیلومتــر کابــل فیبرنــوری بیــن شــهری در 
کشــور نصــب شــده و ایــن درحالی اســت که تــا پایــان شــهریورماه ۹5 ظرفیــت شــبکه فیبرنــوری 5۹ هــزار و ۷۷3 

کیلومتــر کابــل بوده اســت.
از سوی دیگر میزان ترانزیت ارتباطات بین الملل به 3۶00 لینک STM1 رسیده است.

طبــق ایــن گــزارش، ظرفیــت در مســافت شــبکه انتقــال داده هــا 1۹ میلیــون و ۸۶۷ هــزار و ۷00 گیگابیــت برثانیه 
بــر کیلومتر، میــزان دسترســی به اطاعــات در شــبکه انتقــال داده هــا ۹۹.۹۶ درصد و میانگین تاخیر ارســال بســته 

هــای IP شــبکه داخلــی ۲0 میلی ثانیه اعام شــده اســت.
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دفتــر بررســی هــای اقتصــادی وزارت ارتباطــات، آخریــن آمــار 
شــاخص هــای مهــم ایــن بخــش را منتشــر کــرد کــه برمبنای 
ــل در کشــور 104 درصــد اســت و 33  ــوذ موبای ــب نف آن، ضری

میلیــون نفــر بــا موبایــل بــه اینترنــت وصــل مــی شــوند. 
دفتــر بررســی هــای اقتصــادی معاونــت برنامــه ریــزی وزارت 
ــاوری اطاعــات در جدیدتریــن گــزارش خــود،  ارتباطــات و فن
آمــار و اطاعــات مربــوط بــه شــاخص هــای بخــش ارتباطــات 
و فنــاوری اطاعــات را تــا پایــان ســال ۹5 منتشــر کــرد. در این 
گــزارش وضعیــت شــاخص هــای ارتباطــی از ســال ۸۶ تاکنون 

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
ــزار و ۲0۷  ــون 55 ه ــه تاکن ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــی ه بررس
روســتا در کشــور دارای ارتبــاط هســتند و ایــن درحالــی اســت 
ــزار و  ــاط 54 ه ــتاهای دارای ارتب ــداد روس ــال ۹4 تع ــه در س ک
۲۷3 روســتا اعــام شــده بــود. مطابــق بــا طــرح ارتباط رســانی 
ــر 5۲ هــزار و ۹1۶ روســتا در  ــغ ب ــه روســتاها، در ســال ۹۲ بال ب

کشــور، ارتبــاط داشــتند.
ــم  ــده، ه ــام ش ــای انج ــی ه ــاس بررس ــال براس ــن ح درهمی
ــتند. ــی هس ــن خانگ ــتا دارای تلف ــزار و ۲۹ روس ــون 4۹ ه اکن
ــزار و ۶33  ــون و 50۶ ه ــون 30 میلی ــار، تاکن ــن آم ــای ای برمبن
ــه  ــت. مقایس ــده اس ــر ش ــور دای ــت در کش ــن ثاب ــماره تلف ش
ــان  ــا پای ــال ۸۶ ت ــور از س ــت در کش ــن ثاب ــوذ تلف ــب نف ضری
ــوذ  ــب نف ــه در ســال ۸۶ ضری ــی از آن اســت ک ســال ۹5 حاک
تلفــن ثابــت 33.4۹ درصــد، در ســال ۹۲ حــدود 3۶.۹1 درصــد 
و در ســال ۹5 ضریــب نفــوذ تلفــن ثابــت در ایــران بــه 3۸.54 

ــیده اســت. درصــد رس
ــته،  ــال گذش ــان س ــا پای ــه ت ــد ک ــی ده ــا نشــان م برآورده
154 میلیــون و 3۹۸ هــزار و ۷۸۸ ســیم کارت توســط 
اپراتورهــای موبایــل واگــذار شــده اســت.از میــان ایــن تعــداد 

ــون و ۹۸۶ هــزار  ــل واگــذار شــده، تنهــا ۸۲ میلی خــط موبای
و 304 خــط موبایــل فعــال اســت و نزدیــک بــه ۷0 میلیــون 
ــور  ــی کش ــبکه ارتباط ــده، در ش ــذار ش ــل واگ ــماره موبای ش
ــب  ــاس ضری ــن اس ــت. برای ــتفاده اس ــوده و بااس ــال نب فع
نفــوذ مشــترکان فعــال تلفــن همــراه کشــور، 104.14 درصــد 

ــده اســت. ــام ش اع
ــال  ــترکان فع ــوذ مش ــب نف ــه ضری ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــوده و در ســال ۹4  ــدود 3۹.5 درصــد ب ــل در ســال ۸۶ ح موبای

ــت. ــیده اس ــد رس ــه ۹۶.4۶ درص ــوذ ب ــب نف ــن ضری ای

آمارهــا نشــان مــی دهــد ضریــب نفــوذ واگــذاری ســیم کارت 
ــه 1۹3.۷۶  طــی 10 ســال اخیــر، از 4۶.۸ درصــد در ســال ۸۶ ب
درصــد در پایــان ســال ۹5 رســیده اســت. در همیــن حــال تعداد 
تلفــن همگانــی کشــور 115 هــزار و ۷۶4 دســتگاه اعــام شــده 

اســت.
هــم اکنــون 33 میلیــون و ۲4۶ هــزار و ۶۹ مشــترک از 
ــداد  ــد و تع ــی کنن ــتفاده م ــن اس ــل باندپه ــت موبای اینترن
مشــترکان اینترنــت باندپهــن ثابــت از جملــه فنــاوری 
ADSL حــدود ۹ میلیــون و 40۸ هــزار و ۲3 مشــترک 

۳۳میلیون ایرانی از اینترنت موبایل استفاده می کنند
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ــت. ــده اس ــزارش ش گ
برمبنــای آمــار منتشــر شــده، میــزان پهنــای بانــد اینترنــت بین 
الملــل تــا پایــان ســال ۹5 بــه ۷43 گیگابیــت بــر ثانیــه رســیده 
اســت و ایــن درحالــی اســت کــه در ســال ۸۶ ظرفیــت پهنــای 

بانــد اینترنــت ۶ گیگابیــت و در ســال ۹4 حــدود 54۷ گیگابیــت 
بــر ثانیــه بــوده اســت.

ــی از آن  ــز حاک ــور نی ــی کش ــت داخل ــت اینترن ــه ظرفی مقایس
اســت کــه ظرفیــت IP داخــل کشــور طــی ســالهای ۹4 تــا ۹5 

بــا میــزان رشــد ۲ هــزار و ۸00 گیگابیــت بــر ثانیــه ، بــه ۶۸00 
ــه  ــی اســت ک ــن درحال ــه رســیده اســت. ای ــر ثانی گیگابیــت ب
ظرفیــت IP داخــل کشــور در ســال ۸۸ حــدود 31 گیگابیــت بــر 

ثانیــه گــزارش شــده اســت.

ــان اینکــه فازســوم شــبکه  ــا بی ــر ارتباطــات ب ــاون وزی مع
ملــی اطاعــات در حــال تکمیــل اســت، گفــت: در تیرمــاه 
جــاری خبــر رونمایــی از پیشــرفت نهایــی ۲پــروژه شــبکه 

ملــی اطاعــات و دولــت الکترونیــک خواهیــم داشــت. 
بــرات قنبــری اظهــار داشــت: فــاز اول و دوم شــبکه ملــی 
ــات در  ــت و وزارت ارتباط ــده اس ــدازی ش ــات راه ان اطاع

مرحلــه تکمیــل فــاز نهایــی ایــن پــروژه اســت.
معــاون برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی وزیــر ارتباطــات 
بــا تاکیــد براینکــه دو پــروژه دولــت الکترونیــک و 
ــتند،  ــر هس ــزوم یکدیگ ــات الزم و مل ــی اطاع ــبکه مل ش
ــده از  ــام ش ــای انج ــه ریزیه ــا برنام ــرد: ب ــان ک خاطرنش
ــوان  ــه عن ــران ب ــات ای ــاوری اطاع ــازمان فن ــوی س س
ــروژه، در تیرمــاه امســال خبــر جدیــدی  مجــری ایــن دو پ
ــم  ــروژه خواهی ــن دو پ ــی ای ــرفت نهای ــی و پیش از رونمای

ــت. داش
وی بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه تحــت مســئولیت ســازمان 
ــد  ــرفت آن بای ــاد پیش ــرار دارد و ابع ــات ق ــاوری اطاع فن
ــروژه  ــورد پ ــود، در م ــام ش ــازمان اع ــن س ــوی ای از س
ــور  ــی کش ــبکه علم ــت: ش ــز گف ــور نی ــی کش ــبکه علم ش
ــاط  ــال نق ــال اتص ــده و در ح ــدازی ش ــون راه ان ــم اکن ه
دانشــگاهی بــه یکدیگــر و نیــز بــه شــبکه ملــی اطاعــات 

ــت. اس
قنبــری افــزود: هــر 3 ایــن پــروژه هــا در ســازمان فنــاوری 
اطاعــات ایــران در حــال انجــام اســت و معاونــت برنامــه 
ریــزی وزارت ارتباطــات نیــز موضــوع تامیــن اعتبــار ایــن 

ــده دارد. ــا را برعه ــروژه ه پ
بــه گفتــه وی، اعتبــارات بودجــه ای ســال ۹۶ نیــز 
ــت  ــت نخس ــده و اولوی ــن ش ــا تامی ــروژه ه ــن پ ــرای ای ب
ــی  ــبکه مل ــه ش ــه ب ــص بودج ــات در تخصی وزارت ارتباط
ــش،  ــن بخ ــات ای ــک و خدم ــت الکترونی ــات، دول اطاع

ــت. ــه اس ــاص یافت اختص
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه میــزان تخصیــص 
ــروژه  ــرفت پ ــب پیش ــا برحس ــروژه ه ــن پ ــه ای ــار ب اعتب
ــت اجــرای  ــدار بودجــه باب ــون هــر مق ــزود: تاکن اســت، اف

ایــن پــروژه هــا نیــاز بــوده اســت تخصیــص داده شــده و از 
ــدارد. ــی مشــکلی وجــود ن ــع مال ــن مناب لحــاظ تامی

بــه گفتــه وی، بخــش شــبکه دسترســی در پــروژه شــبکه 
ــی  ــش خصوص ــذاری بخ ــرمایه گ ــا س ــات ب ــی اطاع مل
ــرمایه  ــد س ــک واح ــر ی ــه ازای ه ــت و ب ــده اس ــام ش انج
دولتــی، بخــش خصوصــی در ایــن پــروژه 3 واحــد ســرمایه 

ــرده اســت. ــذاری ک گ
قنبــری بــا تاکیدبراینکــه در معاونــت برنامــه ریــزی وزارت 
ارتباطــات، موضــوع برنامــه ریــزی و تامیــن اعتبــار پــروژه 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــرد: اج ــه ک ــرار دارد اضاف ــر ق ــا مدنظ ه
هــا در قالــب اهــداف برنامــه ششــم توســعه، بــا شــرکتها و 

زیرمجموعــه هــای وزارت ارتباطــات اســت.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی هــای 
ــاوری اطاعــات  ــه در حــوزه ارتباطــات و فن صــورت گرفت
ــای وزارت  ــروژه ه ــت پ ــه داد: اولوی ــال ۹۶ ادام ــرای س ب

ــه  ــرش از برنام ــک ب ــا ی ــق ب ارتباطــات در ســال ۹۶ مطاب
ششــم توســعه، شــبکه ملــی اطاعــات اســت و پــس از آن 
دولــت الکترونیــک در اولویــت اهمیــت قــرار دارد. امــا بــه 
ــا  ــروژه ه ــن پ ــار ای ــن اعتب ــرای تامی طــور کل مشــکلی ب

ــدارد. وجــود ن
ــی اطاعــات و پــس  ــی شــبکه مل ــاز تکمیل ــود ف ــرار ب ق
ــی  ــق قولهای ــک، طب ــت الکترونی ــاز نخســت دول از آن ف
ــات داده  ــوی وزارت ارتباط ــن از س ــش از ای ــا پی ــه ت ک
ــا  ــان ب ــال و همزم ــاه امس ــت م ــود، در اردیبهش ــده ب ش
ــر  ــن ام ــه ای ــود ک ــی ش ــات رونمای ــی ارتباط روزجهان

ــد. ــر نش میس
ــن دو  ــه ای ــده داد ک ــات وع ــز وزارت ارتباط ــس از آن نی پ
ــات  ــس از انتخاب ــی پ ــبکه علم ــراه ش ــه هم ــروژه را ب پ
ریاســت جمهــوری رونمایــی کنــد کــه ایــن اتفــاق تاکنــون 

ــت. ــاده اس نیافت

فاز تکمیلی شبکه ملی اطالعات و دولت الکترونیک رونمایی می شود
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معاون ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات گفت: دســتورالعمل 
شــفاف ســازی نــرخ دسترســی بــه ســایتهای اینترنتــی داخلــی 
بــر بســتر شــبکه ملــی اطاعــات در حــال تدویــن اســت و بــه 

زودی بــه اپراتورهــای اینترنتــی ابــاغ مــی شــود. 
ــوی  ــتورالعملی از س ــن دس ــقانی از تدوی ــاح جوش ــین ف حس
معاونــت بررســی هــای فنــی رگوالتــوری برای شــفاف ســازی 
ترافیــک واجــد شــرایط در جهــت تفکیــک ترافیــک مراجعــه به 

ســایتهای داخلــی بــا ســایتهای خارجــی خبــر داد.
ــبه  ــرای محاس ــبی ب ــکار مناس ــتورالعمل را راه ــن دس وی ای
ــوان  ــات عن ــی اطاع ــبکه مل ــت در ش ــرف اینترن ــزان مص می
کــرد و گفــت: از ایــن طریــق اپراتــور مــی توانــد مصــرف کاربــر 
ــه ســایتهای داخلــی و خارجــی شــفاف ســازی  را در مراجعــه ب
کنــد و هزینــه اســتفاده از اینترنــت را از ایــن طریــق مشــخص 

ــد. کن
معــاون نظــارت و اعمــال مقــررات ســازمان تنظیــم مقــررات و 
ــدم شــفاف  ــران از ع ــه کارب ــورد گای ــی درم ارتباطــات رادیوی
ســازی قیمــت اینترنــت داخلــی از اینترنــت بیــن الملــل، گفت: 
اپراتورهــای ارتباطــی مطابــق بــا روشــهای مختلفــی در حــال 
ــی اطاعــات هســتند کــه  ــه قیمــت شــبکه مل اعمــال مصوب
ممکــن اســت از روش فنــی بــرای مشــترک ملمــوس نباشــد.
ــایتهای  ــه س ــترکی ب ــه مش ــه چنانچ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
داخلــی مراجعــه کنــد، هزینــه اینترنــت وی نصــف مــی شــود، 
ــایت  ــر س ــد ه ــاس کن ــترک احس ــه مش ــه اینک ــزود: البت اف

فارســی، شــامل ایــن مصوبــه شــده اســت نــه درســت نیســت. 
در حــال حاضــر ایــن مصوبــه بــرای حــدود 100 تا ۲00 ســایت 
ــت،  ــده اس ــام ش ــور اع ــر اپرات ــوی ه ــه از س ــدی ک پربازدی
اجرایــی مــی شــود و ایــن ســایتها بــه عنــوان ســایتهای واجــد 

ــد. ــه شــده ان شــرایط درنظــر گرفت
فــاح جوشــقانی تاکید کــرد: بــه زودی با ابــاغ دســتورالعملی، 
ــای  ــرای اپراتوره ــرایط را ب ــد ش ــی واج ــک داخل ــای ترافی معن
ارائــه دهنــده خدمــات اینترنــت، اعــام مــی کنیــم. چــرا کــه 
ایــن موضــوع ابعــاد مختلــف دارد. بــرای مثــال ممکــن اســت 
کاربــر بــه یــک ســایت داخلــی مراجعــه کنــد امــا ایــن ســایت 
یــک لینــک بــه یــک ســایت بیــن المللــی داشــته باشــد. اینهــا 

بایــد کامــا تفکیــک شــود.
معــاون نظــارت رگوالتــوری توضیــح داد: وقتــی ســایت داخلــی 
ــر  ــرای کارب ــل ب ــن المل ــک بی ــل دارد، ترافی ــن المل ــک بی لین
محاســبه مــی شــود امــا ممکــن اســت کاربــر فکــر کنــد کــه 
بایــد هزینــه ســایتهای داخلــی را بپــردازد. از ســوی دیگــر تغییر 
دائمــی آی پــی آدرســهای ســایتهای ایرانــی یکی از مشــکاتی 
اســت که ســبب شــده تفکیــک ســایتهای اینترنتــی بــه راحتی 
صــورت نگیــرد و بایــد بــرای آن راه حــل فنــی پیــدا کــرد. ایــن 
قبیــل مــوارد نیازمنــد بررســی دقیــق تــر اســت و ابعــاد مختلف 

آن در ایــن دســتورالعمل اعــام خواهــد شــد.
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه در ایــن دســتورالعمل، روشــی 
ــی  ــت داخل ــران از اینترن ــزان اســتفاده کارب ــرای اســتعام می ب

مبتنــی بــر شــبکه ملــی اطاعــات و تفکیــک آن بــا اینترنــت 
بیــن الملــل، بــه کار گرفتــه شــود.

ــه  ــر 40 جلس ــغ ب ــون بال ــرد: تاکن ــد ک ــقانی تاکی ــاح جوش ف
هــم اندیشــی بــا حضــور اپراتورهــای اینترنــت در رگوالتــوری 
بــرای رســیدن بــه یــک راهــکار نهایــی و دســتورالعمل مــدون 
درخصــوص ترافیــک ســایتهای واجــد شــرایط داخلــی برگــزار 
ــرای  ــه ب ــتورالعمل یکپارچ ــن دس ــه زودی ای ــت و ب ــده اس ش
شناســایی ترافیــک واجــد شــرایط ابــاغ مــی شــود تــا اپراتورها 
بتواننــد بــه صــورت شــفاف تــر، مصوبــه قیمــت دسترســی بــه 

شــبکه ملــی اطاعــات را اجرایــی کننــد
ــات،  ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی ــه کمیس ــا مصوب ــق ب مطاب
ــه  ــبت ب ــاه نس ــن م ــد از اول فروردی ــی بای ــای ارتباط اپراتوره
ــا ســایتهای  ــی ب ــه ســایتهای داخل ــرخ دسترســی ب تفکیــک ن
خارجــی اقــدام مــی کردنــد. درایــن مصوبــه، قیمــت ترافیــک 
اینترنــت داخلــی بربســتر شــبکه ملــی اطاعــات نصــف قیمت 
اینترنــت بیــن الملــل محاســبه مــی شــود. ایــن درحالــی اســت 
ــی در  ــه تفاوت ــد ک ــان معتقدن ــران همچن ــه بســیاری از کارب ک
ــل  ــن المل ــت بی ــا اینترن ــی ب ــت داخل قیمــت اســتفاده از اینترن

ــد. احســاس نمــی کنن

دستورالعمل شفاف سازی نرخ دسترسی به 
شبکه ملی اطالعات تدوین می شود

معاون سـازمان فنـاوری اطاعـات از الکترونیکی شـدن تمامی 
فرآیندهـای مربـوط به معامـات دولتی مطابق بـا مصوبه هیات 
دولـت برای اجـرای پروژه دولـت الکترونیکی در کشـور خبر داد. 
رضـا باقـری اصـل ، بـا اشـاره بـه جزئیـات ایـن مصوبـه اظهار 
داشـت: در جهـت پیـاده سـازی کامل پـروژه دولـت الکترونیک 
در کشـور، شـورای اجرایی فناوری اطاعات متولـی نظارت بر 3 
پروژه اساسـی و مهم سـامت الکترونیک، مالیـات الکترونیک و 

معامـات الکترونیکی دولت شـده اسـت.
ــزرگ در راســتای نقشــه  ــروژه ب ــن 3 پ ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
جامــع دولــت الکترونیکــی تعریــف شــده و در حــال اجرا اســت، 
گفــت: در ایــن راســتا، مقــرر شــده اســت کــه ســامانه تــدارکات 

الکترونیکــی دولــت )ســامانه تــاد( بــا هــدف الکترونیکی شــدن 
تمامــی فرآیندهــای معامــات دولتــی راه انــدازی شــود.

باقـری اصل گفت: مطابق بـا این پروژه باید سـامانه الکترونیکی 
معامـات دولت، ایجـاد و تمام اسـناد در آن الکترونیکی شـده و 

قابلیـت پرداخت و دریافـت الکترونیکی نیز ایجاد شـود.
معــاون دولــت الکترونیــک ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران، 
تاکیــد کــرد: برمبنــای ایــن مصوبــه، در معامــات الکترونیکــی 
ــه صــورت الکترونیکــی  ــه ب ــنادی ک ــی اس ــد تمام ــت، بای دول
ارائــه مــی شــود و نیــز پرداختهایــی کــه بــه صــورت 
الکترونیکــی انجــام مــی شــود بــه تاییــد دیــوان محاســبات و 

ــد. ــور برس ــه داری کل کش خزان

ــد  ــرای تایی ــه ب ــن مصوب ــزام ای ــه ال ــا اشــاره ب ــری اصــل ب باق
معامــات الکترونیکــی توســط نهادهــای نظارتــی، اضافــه کرد: 
ایــن مصوبــه بــا همراهــی نهادهــای نظارتــی ماننــد ســازمان 
بازرســی کل کشــور و دیــوان محاســبات تنظیــم شــده اســت.

ــه 30 درصــد GDP کشــور از  ــک ب ــه نزدی ــان اینک ــا بی وی ب
طریــق معامــات دولتی به دســت مــی آیــد، تاکید کــرد: تمامی 
هزینه کرد بودجه دولتی مبتنی بر معامات اســت و بــا راه اندازی 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )تــاد( ، تمامی مزایــده ها 
و مناقصــه هــا و خریدهــای دولتــی بــه صــورت الکترونیکــی و 

شــفاف انجــام خواهــد شــد.
معــاون ســازمان فنــاوری اطاعــات ادامــه داد: ایــن مصوبــه از 
ســوی دولــت ابــاغ شــده و مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکی 
ــن ســامانه اســت و  ــی انجــام ای وزارت صنعــت و معــدن، متول
ــاوری  ــی فن ــورای اجرای ــه، ش ــون برنام ــاده ۶۸ قان ــر م بناب
اطاعــات نیــز ناظــر انجــام درســت ایــن مصوبــه خواهــد بــود.

وی بــا تاکیــد براینکــه پذیــرش اســناد بــه صــورت الکترونیکی، 
ــی  ــت م ــات دول ــدن معام ــفاف ش ــدن و ش ــث روان ش باع
شــود، ادامــه داد: درخصــوص پرداخــت آنایــن نیــز زیرســاختها 
ــت  ــکلی از باب ــت و مش ــاده اس ــزی آم ــک مرک ــوی بان از س
ــدارد. در ایــن راســتا بانــک مرکــزی هــم  زیرســاختها وجــود ن
بایــد شــرایط انتقــال حســابهای دولــت بــه بانــک مرکــزی را با 

ســرعت بیشــتری دنبــال کنــد.
باقـری اصـل گفـت: بـا اجـرای ایـن طـرح، آگهـی مناقصـه و 
مزایـده در سـامانه »تـاد« درج شـده و اسـتعامات و خریـداری 
اسـناد نیز به صـورت الکترونیکی انجـام شـده و در نهایت مابقی 

فرآیندهـای معامـات دولتـی نیـز الکترونیکی می شـود.

تمامی معامالت دولتی الکترونیکی می شود
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات با تاکیــد براینکه ســرعت 
ــی  ــم نم ــه ک ــچ وج ــه هی ــی ب ــاختهای ارتباط ــعه زیرس توس
شــود، از اتمــام پــروژه هــای روی زمیــن مانــده ایــن بخــش تــا 

مردادمــاه و تاپایــان دولــت یازدهــم خبــر داد. 
محمــود واعظــی در جلســه شــورای معاونــان وزارت ارتباطــات 
ــام  ــتر در انج ــام بیش ــرورت اهتم ــر ض ــات ب ــاوری اطاع و فن
پروژه هــا و ایجــاد تعهــد بــرای افزایــش فرصــت هــای اشــتغال 
تاکیــد کــرد و افــزود: مســاله اشــتغال ، توســعه، خدمــت رســانی 

بــه مــردم ، بومــی ســازی ، پژوهــش حایــز اهمیــت اســت.
ــه  ــری در روی ــن تاثی ــات کوچکتری ــد انتخاب ــت: نبای وی گف
حرکــت مــا بگــذارد و الزم اســت پروژه هــا را پیگیــری کنیــم و 

ــود . ــته ش ــا بس ــی از پروژه ه ــده بعض ــرداد پرون ــا م ت
واعظــی بــا بیــان اینکــه مســاله اشــتغال  در حــوزه ICT بســیار  
حایــز اهمیــت اســت، ادامــه داد: اگــر امســال در زمینــه اشــتغال 

ــخ  ــری پاس ــم رهب ــام معظ ــتور مق ــه دس ــم، ب ــوب کار کنی خ
عملــی داده ایــم  کــه ایــن موضــوع اعتقــاد همگانــی اســت.

وزیــر ارتباطــات یــادآور شــد: ایــن فکــر بایــد طــوری در وزارت 
ارتباطــات نهادینــه شــود کــه وقتــی افــراد جدیــدی وارد شــوند 
ــتغال ،  ــاله اش ــس مس ــند؛ پ ــده آن باش ــه دهن ــه رو و ادام دنبال

توســعه، خدمــت رســانی بــه مــردم ، بومــی ســازی ، پژوهــش 
ــت  ــا جدی ــا ب ــن پروژه ه ــد ای ــذا بای ــت ل ــت اس ــز اهمی حای

ــری  شــوند. پیگی
 وی بــا تاکیــد بــر لــزوم برنامه ریــزی در معاونــت هــای وزارت 
ارتباطــات بــرای آینــده و تعییــن تکلیــف بــرای پــروژه هایــی 
کــه بایــد انجــام شــوند؛ افــزود: آنچــه برنامــه ششــم تکلیــف 
ــا را  ــن برنامه ه ــم ای ــت و می خواهی ــول اس ــورد قب ــرده م ک

عملیاتــی کنیــم.
 واعظــی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز دیگــر کســی نیســت کــه 
بــر اهمیــت فضــای مجــازی در افزایــش آگاهــی مــردم واقــف 
ــاختهای  ــعه زیرس ــرعت توس ــت س ــزود: الزم اس ــد؛ اف نباش
ــت و  ــان جدی ــا هم ــود و ب ــم نش ــه ک ــچ وج ــه هی ــی ب ارتباط
ــرویس های  ــه س ــات و ارائ ــعه خدم ــته، در توس ــاش گذش ت

ــه مــردم تــاش شــود. ــر ب ــا کیفیــت ت ــر و ب بهت

سرعت توسعه زیرساختهای ارتباطی کم نمی شود/ اتمام پروژه ها تا مرداد

وزیــر ارتباطــات گفــت: ســرویس تمــاس صوتــی شــبکه پیــام رســان تلگــرام، بــه دلیــل مســائل 
امنیتــی و تعــداد زیــاد کاربــران ایــن شــبکه کــه اشــراف و نظــارت بــر آن را دشــوارتر مــی کنــد، 

قطــع شــده اســت. 
محمــود واعظــی مســائل امنیتــی را از دالیــل توقــف تمــاس صوتــی تلگــرام عنــوان کــرد و بــا 
ــدازی  ــه قطــع ایــن ســرویس توســط مقامــات قضایــی کشــور، ادامــه داد: عمــا راه ان اشــاره ب
تمــاس صوتــی تلگــرام از اختیــار وزارت ارتباطــات خــارج شــده و راه انــدازی مجــدد آن منــوط بــه 

تصمیــم جدیــد مقامــات قضایــی اســت.
ــاوری اطاعــات تصریــح کــرد: مســائل امنیتــی از دالیــل توقــف تمــاس  ــر ارتباطــات و فن وزی
ــد کــه چــرا تمــاس  ــن موضــوع کــه برخــی مطــرح مــی کنن ــوده اســت و ای ــی تلگــرام ب صوت
صوتــی برخــی شــبکه هــای مجــازی متوقــف نشــده امــا تمــاس صوتــی تلگــرام قطــع شــده 
اســت بــه دلیــل ایــن اســت کــه تعــداد کاربــران تلگــرام زیــاد اســت و ایــن مســاله اشــرافیت و 

ــد. ــر آن را دشــوارتر مــی کن نظــارت ب
وی دربــاره تعییــن تکلیــف ودیعــه هــای تلفــن همــراه و ثابــت مشــترکان نیــز گفــت: نــوع تعیین 
تکلیــف ودیعــه هــای تلفــن همــراه و ثابــت، در حال بررســی اســت، امــا یکــی از اقدامــات صورت 
ــا ثابــت  گرفتــه در ایــن بخــش ایــن بــوده کــه افــرادی کــه در گذشــته ودیعــه تلفــن همــراه ی
داشــته انــد، اگــر بدهــی پرداخــت قبــوض داشــته باشــند، تــا زمانــی کــه میــزان بدهــی از حــد 

ودیعــه افزایــش نیابــد، تلفــن همــراه یــا ثابتشــان قطــع نمــی شــود.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات افــزود: افــرادی کــه هــم اکنــون بــرای دریافــت خطــوط 

تلفــن همــراه و ثابــت ثبــت نــام مــی کننــد، معمــوال هزینــه ای 100 هــزار تومانــی را بــه عنــوان 
ودیعــه، پرداخــت کــرده انــد تــا همیــن میــزان بدهــی تلفنشــان قطــع نمی شــود، امــا افــرادی که 
در ســال هــای گذشــته حــدود 500هــزار تومــان بــه عنــوان ودیعــه پرداخــت کــرده انــد، تــا رقــم 

500 هزارتومــان بدهــی خــط تلفنشــان قطــع نمــی شــود.

دلیل توقف تماس صوتی تلگرام/ راه اندازی مجدد منوط به دستور قضایی

برغــم اطــاع رســانی هــای وســیع مرتبــط بــا حملــه بــاج افزار 
ــران،  ــه دلیــل تعلــل برخــی از ســازمان هــا و کارب واناکــرای، ب
ایــن بــاج افــزار طــی ســه روز گذشــته، ۲ هــزار قربانی جدیــد را 

در کشــور بــه دام انداخــت. 
بر اســاس اعــام مرکــز ماهــر، متاســفانه شــاهد تعلــل کاربران 
و بعضــا مدیــران فنــاوری اطاعــات ســازمان ها، دســتگاه ها، و 
شــرکت ها در زمینــه رعایت توصیــه های ایمنی بــرای جلوگیری 
ــر موجــب  ــوده و ایــن ام ــزار Wanna Cry ب ــاج اف ــوذ ب از نف
رســیدن تعــداد قربانــی هــای ایــن بــاج افــزار بــه 4 هــزار رایانــه 

در کشــور شد.
 wannacrypt ــوان ــت عن ــزاری تح ــاج اف ــته ب ــاه گذش م
ــا قابلیــت خــود انتشــاری در شــبکه کشــورها شــیوع یافــت  ب
کــه براســاس رصدهــای انجــام شــده توســط مرکــز ماهــر، این 
بدافــزار در ســطح شــبکه کشــور مــا نیــز رصــد شــد و در چنــد 

روز نخســتین بــه حــدود دو هــزار قربانــی رســید، امــا بــا اطــاع 
رســانی به موقع انجام شده و عملیاتی شــدن اقدام های الزم، این 
موضــوع در کشــور کنتــرل و گــزارش هــای آلودگــی بــه آن بــه 

شــدت کاهــش یافــت.
کــد  یــک  از  شــدن  پخــش  بــرای  مذکــور  باج افــزار 
ــام  ــه ن ــکا ب ــه آژانــس امنیــت ملــی آمری اکســپلویت متعلــق ب
EternalBlue اســتفاده می کنــد کــه مدتــی پیــش توســط 

گــروه shadowbrokers منتشــر شــد.
ــرویس  ــری در س ــیب پذی ــک آس ــپلویت از ی ــد اکس ــن ک ای
-MS1۷ سیســتم های عامــل وینــدوز بــا شناســه SMB
ــیب پذیری  ــن آس ــر ای ــال حاض ــد. در ح ــتفاده می کن 010 اس
ــا کامپیوترهایــی  توســط مایکروســافت مرتفــع شــده اســت ام
کــه بروزرســانی مربوطــه را دریافــت ننموده انــد نســبت بــه ایــن 

ــتند. ــیب پذیر هس ــزار آس ــن باج اف ــه ای ــی ب ــه و آلودگ حمل

ــای  ــل ه ــا و راه ح ــه راهنماه ــه ب ــاس ، باتوج ــن اس ــر همی ب
منتشــر شــده در ســایت های مختلــف مبنی بــر امــکان بازیابی 
داده هــای رمــز شــده توســط بــاج افــزار هــا، مرکز ماهــر ضمن 
انجــام بررســی هــای فنــی و دقیــق مســتند کاملــی را در ایــن 
خصوص منتشــر کــرد کــه الزم اســت کاربــران هرچه ســریعتر 
نســبت بــه بروزرســانی سیســتم هــا براســاس دســتور العمــل 

هــای قبلــی مرکــز ماهــر اقــدام کننــد

با تعلل مدیران فناوری اطالعات سازمانها؛

۴ هزار رایانه ایرانی قربانی باج افزار شد
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ثبت نام تلفن ثابت اینترنتی شد
»سـامانه ثبت نـام اینترنتی تلفن ثابت« با نظارت سـازمان تنظیم مقررات ارتباطات در راسـتای سـهولت 

دسترسـی متقاضیان به سـرویس تلفن ثابت، راه اندازی شـد. 
این سـامانه در راسـتای تحقـق اهداف دولـت الکترونیک و سـهولت دسترسـی متقاضیان به سـرویس 

تلفـن ثابت و بـا پیگیـری رگوالتوری، در شـرکت مخابـرات ایران راه اندازی شـده اسـت.
براین اسـاس متقاضیان تلفن ثابت در سـطح کشـور عاوه بر مراجعه حضوری به دفاتر امور مشـترکین و 
دفاتـر پیشـخوان دولت، می توانند به شـیوه غیرحضوری بـا مراجعه به پورتال شـرکت مخابـرات ایران در 
بخـش تلفن ثابـت به صورت اینترنتی، درخواسـت دریافت خط تلفن بدهنـد و هزینـه آن را واریز کنند. در 

ایـن فرآیند احـراز هویت متقاضیـان، هنگام تحویل خط تلفن در محل مشـترک انجام می شـود.
سـازمان تنظیم مقـررات ارتباطـات رادیویی اعـام کرده اسـت که با توجـه به تعهدات پیش بینی شـده 
در پروانـه شـرکت مخابـرات ایـران، ایـن اپراتـور باید حداکثـر ظرف مـدت یکمـاه از تاریخ درخواسـت 

متقاضـی، خـط تلفن ثابـت تقاضـا شـده را دایر و به مشـترک تحویـل دهد.
ایـن درحالـی اسـت کـه هـم اکنـون فیشـهای تلفـن بسـیاری از متقاضیـان در نقـاط مختلف کشـور، 
همچنـان در نوبـت انتظـار اسـت و راه انـدازی سـامانه ثبـت نـام تلفن ثابـت، مـی تواند باعـث نظارت 

رگوالتـوری بـر نحـوه واگـذاری ایـن خطـوط تلفن شـود.
طبـق اعـام رگوالتوری، شـکایاتی از سـوی متقاضیـان دربـاره تاخیـر در واگـذاری تلفن ثابـت اعام 
مـی شـود کـه به دلیـل گسـتردگی اسـتان ها و ثبـت نـام هـای حضـوری در اسـتانها، نیاز به سیسـتم 
یکپارچـه ای بـرای نظارت و سـنجش عملکرد مخابرات احسـاس می شـد که این سیسـتم امکان رصد 

میـزان درخواسـت های ارائـه شـده و پاسـخ داده شـده را فراهـم می کند.

آیین نامه نحوه برخورد با 
بدهکاران تلفنی تدوین می شود

ــورد  ــوص برخ ــس درخص ــد مجل ــه جدی ــه مصوب ــاره ب ــا اش ــات ب ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــا مشــترکان دارای بدهــی هــای معوقــه در انشــعاب تلفــن، گفــت: آییــن نامــه نحــوه  ب

ــی شــود.  ــن م ــت، تدوی ــه دول ــه ب ــرای ارائ ــی، ب ــا بدهــکاران تلفن برخــورد ب
مرتضــی بــراری ، اظهــار داشــت: نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در مصوبــه ای، 
بــه دولــت اجــازه دادنــد کــه تکلیــف بدهــی هــای معوقــه در انشــعابات خدمــات عمومــی 
از جملــه آب، بــرق، گاز و تلفــن را مشــخص کنــد. برایــن اســاس موضــوع تعییــن تکلیف 
و مطالبــه بدهــی هــای معوقــه مشــترکان دولتــی و غیردولتــی در حــوزه تلفــن ثابــت، بــه 

وزارت ارتباطــات محــول شــده اســت.
معــاون دولــت، مجلــس و اســتان هــای وزیــر ارتباطــات گفــت: بــرای تعییــن وصولــی 
هــای مخابراتــی و خطوطــی کــه در اختیــار ســازمانهای دولتــی اســت امــا دارای بدهــی 
ــات  ــت مطالب ــا وضعی ــم ت ــکیل دادی ــتانی تش ــروه اس ــت، کارگ ــه اس ــای کان معوق ه
ــه  مشــخص شــده و بتوانیــم بخــش دولتــی را مجــاب کنیــم کــه ایــن بدهــی هــا را ب

ــد. موقــع پرداخــت کنن
بــراری بــا بیــان اینکــه ایــن مصوبــه شــامل مشــترکان غیردولتــی بدهــکار مخابــرات 
ــات،  ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی ــن کمیس ــش از ای ــه داد: پی ــود، ادام ــی ش ــم م ه
ــران اجــازه داده مــی  ــرات ای ــه شــرکت مخاب ــای آن ب ــه ای داشــت کــه برمبن مصوب
شــد تــا در صــورت عــدم پرداخــت بدهــی از ســوی مشــترک، ســایر خطــوط تلفــن و 
موبایلــی کــه بــه نــام مشــترک اســت مصــادره شــود، امــا هــم اکنــون ایــن مصوبــه 

اجــرا نمــی شــود.
ــق  ــه در آن مطاب ــتیم ک ــه ای هس ــن نام ــن آیی ــال تدوی ــون در ح ــم اکن ــزود: ه وی اف
ــی خطــوط تلفــن  ــی و غیردولت ــا بدهــکاران دولت ــن مربوطــه نحــوه برخــورد ب ــا قوانی ب

ــت برســد. ــات دول ــد هی ــه تایی ــد ب ــه بای ــن نام ــن آیی مشــخص شــود. ای
معــاون وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد: ایــن بدهــی قابــل وصــول اســت امــا نحــوه دریافت 

و ســازوکار آن از مشــترکان بدهــکار، باید مشــخص شــود.
ــتفاده  ــازات اس ــه »مج ــی الیح ــه بررس ــامی در ادام ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــن الیحــه را  ــاده ســه ای ــن، فاضــاب و گاز« م ــرق، تلف ــر مجــاز از آب، ب ــدگان غی کنن
بــا  اصطاحاتــی بــه تصویــب رســاندند کــه ایــن مــاده ضوابــط برخــورد بــا مشــترکان 
مجــاز بخــش غیردولتــی را کــه از پرداخــت بهــای خدمــات مصرفــی خــودداری کننــد، 

تعییــن مــی کنــد.
بــر اســاس ایــن مــاده »مشــترکان مجــاز انشــعاب هــای یــاد شــده غیردولتــی مکلفنــد، 
بهــای خدمــات مصرفــی خــود را در موعــد مقــرر پرداخــت کننــد و در غیــر ایــن صــورت، 
پــس از اتمــام مهلــت مناســبی کــه از ســوی دســتگاه ذی ربــط داده مــی شــود خدمــات 
بــرق، گاز، آب و فاضــاب آنــان توســط دســتگاه ذیربــط قطــع مــی شــود. همچنیــن بــا 
مشــترکان مجــاز دولتــی مطابــق قوانیــن مربوطــه و آیین نامــه هــای ایــن قانــون عمــل 

مــی شــود.«
ــط  ــون توس ــن قان ــی ای ــه اجرای ــن نام ــاده »آیی ــن م ــره ای ــاس تبص ــر اس ــن ب همچنی
وزارتخانــه هــای نیــرو، نفــت، ســازمان برنامــه و بودجــه و وزارت ارتباطــات و بــا همکاری 

ــران مــی رســد.« ــه تصویــب هیــات وزی وزارت کشــور تدویــن و ب

سقوط آمریکا در رتبه بندی 
قدرتمندترین ابررایانه های جهان

نشــریه تکنولــوژی ریویــو نوشــت: آمریــکا هماننــد گذشــته در زمینــه ابررایانــه هــا پرقــدرت نیســت و 
بــه همیــن دلیــل وزارت انــرژی ایــن کشــور در تــدارک بخشــیدن جانــی تــازه بــه قابلیتهــای خــود در 

ایــن زمینــه اســت. 
ــن ســال  ــرای دومی ــد نشــان مــی دهــد کــه ب ــدی جدی ــه بن ــن نشــریه علمــی مــی نویســد: رتب ای
متوالــی، قدرتمندتریــن ابررایانــه دنیــا TaihuLight اســت کــه در مرکــز ملــی ابرمحاســباتی ووژی 
چیــن قــرار دارد. ایــن ابررایانــه مــی توانــد ۹3 کوادرلیــون محاســبات را در هــر ثانیــه انجــام دهــد کــه 

تقریبــا ســه برابــر ســریعتر از دومیــن ابررایانــه دنیــا یعنــی Tianhe-۲ اســت.
رتبــه ســوم این رتبــه بنــدی بــه ابررایانــه Piz Dain اختصــاص دارد کــه در مرکــز ملی ابرمحاســباتی 
ســوئیس مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. ایــن ابررایانــه بــه تازگــی بــا پردازنــده هــای گرافیکــی جدید 

Nvidia مجهــز شــده و عملکــرد قدرتمندانــه تــری هــم پیدا کرده اســت.
تکنولــوژی ریویــو در ادامــه مــی نویســد: بــه روزرســانی Piz Dain خبــر بــدی بــرای آمریکایــی هــا 
بــود زیرا حاال ایــن ابررایانه سوئیســی، رقیب قدرتمند خود یعنــی ابررایانه تیتــان در وزارت انــرژی آمریکا 
را کنــار زده اســت. ایــن ابررایانــه در آزمایشــگاه ملــی Oak Ridge آمریــکا قــرار دارد و حــاال در رتبــه 

چهــارم قدرتمندتریــن ابررایانــه های دنیــا جای گرفته اســت.
ــه 1۷.۶  ــر ثانی ــد در ه ــی توان ــه م ــان ک ــه تیت ــتند. ابررایان ــادی هس ــکات زی ــای ن ــام گوی ــار و ارق آم

ــرعت دارد. ــت س ــن فهرس ــت ای ــه نخس ــم رتب ــک پنج ــد ی ــام ده ــبه را انج ــون محاس کوادرلی
بــه نوشــته ایــن نشــریه علمــی، آمریــکا در دفــاع از ایــن وضعیــت مدعــی اســت کــه ایــن کشــور هنوز 
ــه  ــا دارد. همچنیــن ایــن کشــور از مجمــوع 500 ابررایان ــه اول دنی ــه در فهرســت 10 ابررایان 5 ابررایان
قدرتمنــد دنیــا، 1۶۹ دســتگاه را در اختیــار دارد و ایــن درحالــی اســت کــه چیــن 1۶0 ابررایانــه از ایــن 

مجموعــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

http://mehrnews.com
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ــور بومــی تولیــد شــبکه هــای اجتماعــی  موت
بــا هــدف طراحــی و پیــاده ســازی یــک 
ــه  ــی، ایــن امــکان را ب شــبکه اجتماعــی ایران
کاربــران مــی دهــد کــه در کوتــاه تریــن زمان 
ــبکه  ــود ش ــرای خ ــه، ب ــن هزین ــا کمتری و ب

ــد.  ــی کنن ــی طراح اجتماع
ــی  ــای منتشــر شــده نشــان م ــن آماره آخری
ــا  ــر در دنی ــارد نف ــر ۲.۸ میلی ــغ ب دهــد کــه بال
کاربــر شــبکه هــای اجتماعــی هســتند و 
حــدود ۲.۶ میلیــارد نفــر از طریــق موبایــل بــه 
شــبکه هــای اجتماعــی متصــل مــی شــوند. 
ــت  ــی از آن اس ــا حاک ــاس برآورده ــن اس برای
ــبکه  ــران ش ــداد کارب ــه تع ــه روز ب ــه روزب ک
هــای اجتماعــی افــزوده مــی شــود بــه نحوی 
کــه افزایــش تعــداد کاربــران ایــن شــبکه هــا 
از ســال ۲015 تــا ســال ۲01۶ بــا رشــدی ۲1 

ــوده اســت. ــراه ب درصــدی هم
از آنجایـی که شـبکه هـای اجتماعـی بومی در 
ایـران آنطور کـه باید مـورد توجه قـرار نگرفته 
انـد، موضـوع حمایـت از توسـعه شـبکه هـای 
بومـی با هدف افزایـش تولید محتوای فارسـی 
در فضـای وب و اسـتفاده از ابزارهـای بومی در 

دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
ــات  ــاوری اطاع ــازمان فن ــاس س ــن اس برای
و  طراحــی  فرآینــد  تســهیل  درجهــت 
پیاده ســازی شــبکه اجتماعــی توســط متولیان 
داخلــی، موتــور تولیــد شــبکه اجتماعــی 
»موتوشــاب« را راه انــدازی کــرده اســت.
ایــن موتــور تولیــد شــبکه اجتماعــی، بــا تاکید 
بــر امنیــت و حفــظ حریــم خصوصی کاربــران، 
تمرکــز بــر نیازمندی هــای داخلــی و معمــاری 
ــک  ــد ی ــرای تولی ــه ای ب ــل توســعه، گزین قاب
شــبکه اجتماعــی ایرانــی اســت و بــا وجــود آن 
ــان و  ــن زم ــد در کوتاه تری ــی توانن ــران م کارب
ــه، شــبکه اجتماعــی خــود  ــا کم تریــن هزین ب

را طراحــی کــرده و اســتقرار دهیــد.

بـا کمتریـن هزینـه صاحـب شـبکه 
شـوید  اجتماعـی 

ــبکه های  ــد ش ــد تولی ــه فرآین ــی ک از آنجای
ــت،  ــده اس ــیار پیچی ــی بس ــی فعالیت اجتماع
ــادر  ــازی ق ــای مج ــوزه فض ــاالن ح ــر فع اکث

ــد  ــرای تولی ــرمایه گذاری های کان ب ــه س ب
شــبکه های اجتماعــی بومــی نیســتند. برایــن 
اســاس »موتوشــاب« بســتری بــرای تولیــد و 
ــوع  توســعه شــبکه های اجتماعــی بومــی متن
ــه  ــا هزین ــر، ب ــریع تر، امن ت ــورت س ــه ص ب
ــی کشــور  ــای بوم ــا نیازه ــق ب ــر و منطب کمت
ــی،  ــی ایران ــروه اجتماع ــر گ ــرای ه ــت. ب اس
اســتفاده از موتوشــاب می توانــد بهتریــن 
ــی  ــک شــبکه اجتماع ــد ی ــرای تولی ــه ب گزین
مطابــق بــا اهــداف و ســائق آن گــروه باشــد.
ایــن موتــور بــا بهره منــدی از معمــاری نویــن 
و انعطاف پذیــر و بــر مبنــای فناوری هــای 
داده  توســعه  ســورس(  )اپــن  متن بــاز 
ــور  ــعابی از موت ــاب انش ــت. موتوش ــده اس ش
ــان  ــتفاده از زب ــا اس ــه ب ــت ک ــوال« اس »اکس
 MySQL ــگاه داده برنامه نویســی PHP و پای
از  برخــورداری  ضمــن  و  شــده  طراحــی 
ــت  ــعه، قابلی ــتیبانی و توس ــیع پش ــه وس جامع
ــل و  ــتم های عام ــی سیس ــتقرار روی تمام اس

محیط هــای اجــرا را دارد.
ایــن  تهیــه  در  اصلــی  نــکات  از  یکــی 
ــم  ــت و حری ــه امنی ــاص ب ــه خ ــور، توج موت
خصوصــی کاربــران اســت و بــه ایــن منظــور، 
ســازوکارهایی بــرای کنتــرل حریــم خصوصی 
ــده  ــه ش ــات تعبی ــواع حم ــگیری از ان و پیش
ــا برخــورداری از معمــاری  اســت. موتوشــاب ب
مناســب و اســتفاده بهینــه از منابــع، می توانــد 
ــران  ــیع و کارب ــی وس از شــبکه های اجتماع

متعــدد، به خوبــی پشــتیبانی کنــد.

چــه گــروه هایــی مــی توانند شــبکه 
ــازند ــی داخلی بس اجتماع

ــای  ــاف و گروه ه ــازمانها، اصن ــرکتها و س ش
دانشــگاهی،  و  علمــی  جوامــع  صنعتــی، 
و  جوامــع  آموزشــی،  مراکــز  و  مــدارس 
ــگاه های  ــا و باش ــری، گروه ه ــای هن گروه ه
ــت و  ــا ، هیئ ــا و نژاده ــوام، زبان ه ورزشــی، اق
گروه هــای مذهبــی مــی تواننــد بــا اســتفاده از 
موتوشــاب، شــبکه اجتماعــی مخصــوص خود 

ــد. ــازی کنن ــاده س را پی
بــرای مثــال هــر ســازمان و شــرکت می توانــد 
ــای کان،  ــل هزینه ه ــه تحم ــاز ب ــدون نی ب
ــاط  ــرای ارتب ــتری ب ــان بس ــن زم در کوتاه تری
مدیــران، کارمنــدان، مشــتریان و تمامــی 
شــبکه های  قالــب  در  خــود  ذی نفعــان 
ــد. واحدهــای  اجتماعــی ســازمانی فراهــم کن
صنعتــی و کارخانه هــا و بــه طــور کل، اصنــاف 
و فعــاالن در حوزه هــای صنعتــی مختلــف 
می تواننــد بــا اســتفاده از موتوشــاب یــک 
ــاد،  ــل اعتم شــبکه ارتباطــی مســتحکم و قاب
ــود چشــم گیری در نشــر  داشــته باشــند و بهب
ــش بازدهــی و در  اطاعــات تخصصــی، افزای

ــد. ــه کنن ــت را تجرب ــق صنع ــوع، رون مجم
ــد  ــم می کن ــکان را فراه ــن ام ــاب ای موتوش
ــگاهی  ــگان دانش ــان و فرهیخت ــا متخصص ت
و مراکــز تحقیقاتــی، بتواننــد در محیطــی 
تخصصــی بــر بســتر وب بــا یکدیگــر ارتبــاط 
برقــرار کــرده و دســتاوردهای خــود را بــه 

ــد. ــتراک بگذارن اش

ــاب،  ــتفاده از موتوش ــا اس ــال ب ــن ح درهمی
آموزشــی  مؤسســه  یــا  مدرســه  هــر 
ــه  ــی مخصــوص ب ــبکه اجتماع ــد ش می توان
ــازده  ــی و پرب ــاط صمیم ــرای ارتب ــود را ب خ
اولیــاء  و  دانش آمــوزان  معلمــان،  میــان 
ــاختی  ــن زیرس ــد چنی ــرده و از فوای ــا ک برپ

شــود. بهره منــد 
ــکیل شــبکه های اجتماعــی در فضــای  تش
فرهنگــی و هنــری از دیگــر مزایــای راه 
ــا  ــت ت ــری اس ــی هن ــبکه اجتماع ــدازی ش ان
ــا شــاخه های  ــردم ب ــاط م ــق ارتب ــن طری از ای
ــر تقویــت شــده و حمایت هــای  گوناگــون هن
مردمــی از هنرمنــدان به ویــژه پای بنــدی 
ــوی  ــوق معن ــه موضــوع حق ــوم نســبت ب عم

ــت. ــد یاف ــش خواه ــری افزای ــار هن آث
ــی  ــاد ورزش ــگاه و نه ــر باش ــاب، ه ــا موتوش ب
شــبکه  زمــان  ســریع ترین  در  می توانــد 
ــدازی  ــه خــود را راه ان اجتماعــی مخصــوص ب
ــان  ــی می ــک و صمیم ــاط نزدی ــد و ارتب کن
اعضــا و هــواداران خــود و متولیــان ورزش 
کشــور را برقــرار کننــد. از ســوی دیگــر 
موتوشــاب می توانــد ابــزاری بــرای تولیــد 
بــه  مخصــوص  اجتماعــی  شــبکه های 
و  گویش هــا  زبان هــا،  اقــوام،  از  هریــک 

باشــد. ایرانــی  فرهنگ هــای 
هــر مســجد، هیئــت و تشــکل مذهبــی 
می توانــد بــا موتوشــاب، در کوتاه تریــن زمــان 
ــرده و  ــدازی ک شــبکه اجتماعــی خــود را راه ان
بــرای جــذب افراد بــه شــرکت در مراســم های 
ــادی  ــائل اعتق ــه مس ــی، پاســخگویی ب مذهب
ــه بهتریــن  و جلوگیــری از انحرافــات دینــی ب

ــد. نحــو عمــل کن
ــا  ــراد ب ــی از اف ــر گروه ــه ه ــت اینک درنهای
می تواننــد  مشــترک  عاقه مندی هــای 
ــی  ــبکه اجتماع ــاب، ش ــتفاده از موتوش ــا اس ب
ــورد  مخصــوص خــود را حــول موضوعــات م

ــد. ــا کن ــود برپ ــه خ عاق
ــبکه  ــعه ش ــور توس ــن موت ــد ای ــخه جدی نس
ــده  ــر ش ــون منتش ــم اکن ــی ه ــای اجتماع ه
ــت  ــی تقوی ــخه قدیم ــر نس ــه از نظ ــت ک اس
شــده و بــا تمامــی نســخه های پیشــین 

دارد. ســازگاری 

با کم ترین هزینه شبکه اجتماعی بومی بسازید

طراحی پردازنده هوش مصنوعی 
اختصاصی برای آیفون ۸

اپــل در حــال طراحــی یــک تراشــه دارای هــوش مصنوعــی بــاال بــرای مــدل تــازه آیفــون اســت 
کــه احتمــاال Apple Neural Engine نــام خواهد گرفت. 

از ایــن تراشــه بــرای مدیریــت تمامــی امــور نیازمنــد بــه هــوش مصنوعــی در گوشــی آیفــون ۸ 
اســتفاده خواهــد شــد.

تراشــه یــاد شــده مــی توانــد امــوری کــه نیازمنــد الگوریتم هــای پیچیــده ای هســتند را بــر عهده 
بگیــرد. از جملــه ایــن امــور مــی تــوان بــه شناســایی چهــره، صــوت، اجــرای برنامــه هــای مبتنی 

بــر واقعیــت افــزوده و ... اشــاره کــرد.
ایــن تراشــه بــا تحلیــل دقیــق عملکــرد و وظایــف محــول شــده بــه گوشــی موجــب ارتقــای عمر 

باتــری آیفــون ۸ خواهــد شــد و عملکــرد آن را هــم ارتقــا خواهد بخشــید.
منابــع مطلــع مــی گوینــد اپــل تســت تراشــه یــاد شــده را آغــاز کــرده و تــاش مــی شــود مــدل 
جدیــد آیفــون همــراه بــا ایــن تراشــه روانــه بــازار شــود. بــا نصــب ایــن پردازنــده امــور پــردازش و 
فعالیــت هــای گرافیکــی بــه طــور متمرکــز بــر روی یــک پردازنــده متمرکــز مــی شــود و همــگام 
ســازی اطاعــات مختلــف ذخیــره شــده بــر روی تولیــدات اپــل از طریــق آیفــون نیــز با ســهولت 

بیشــتری صــورت مــی گیــرد.
تیــم کــوک مدیــر عامــل  اپــل قبــا تصریــح کــرده بــود کــه واقعیــت افــزوده و هــوش مصنوعی 
دوپایــه اصلــی فعالیــت هــای اپــل در آینــده خواهــد بــود و از ایــن فنــاوری هــا در حــوزه هایــی 
ماننــد تولیــد خودروهــای خــودران، طراحــی دســتیارهای هوشــمند دیجیتــال، تولیــد محصــوالت 

دارای قابلیــت شناســایی چهــره و ... بهــره گرفتــه خواهــد شــد.
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محققــان چینــی مــی گوینــد گام بلنــدی در راســتای راه 
انــدازی شــبکه هــای ارتباطــی غیرقابــل هــک برداشــته انــد و 
موفــق بــه انتقــال یــک ســیگنال کوانتومــی بــه فاصلــه 1۲00 

ــد.  ــن شــده ان ــری زمی کیلومت
ایــن محققــان ســیگنال یــاد شــده را از یــک ایســتگاه زمینــی 
ــد.  ــرده ان ــال ک ــی Micius ارس ــواره چین ــمت ماه ــه س ب
رکــورد قبلــی ارســال یــک ســیگنال کوانتومــی غیرقابــل هک 
100 کیلومتــر بــوده کــه حــاال بــه 1۲00 کیلومتــر ارتقــا یافتــه 

ــت. اس
ــه  ــده ب ــون درهــم تنی ــد ارســال ذرات فوت محققــان مــی گوین
ایــن شــیوه هــم از طریــق خطــوط ارتباطــی زمینــی و هــم از 
ــن  ــل ای ــا ممکــن اســت. تکمی ــه ســمت ماهــواره ه ــن ب زمی
ــی و  ــای ارتباط ــتم ه ــق سیس ــرای خل ــی راه را ب روش ارتباط

مخابراتــی بســیار ایمــن کــه هکرهــا نمــی توانند بــه آنهــا نفوذ 
کننــد، همــوار مــی کنــد.

روش مــورد اســتفاده دانشــمندان چینــی کــه درهــم تنیدگــی 
ــب آن ذرات  ــه در قال ــت ک ــده ای اس ــام دارد، پدی ــی ن کوانتوم
ــی  ــل م ــر متص ــه یکدیگ ــی ب ــت کوانتوم ــی در وضعی زیراتم
شــوند و تغییــر وضعیــت مــداوم ایــن ذرات در تعامــل بــا 
یکدیگــر منجــر بــه انتقــال ایمــن اطاعــات مــی شــود؛ زیــرا 
تغییــرات یــاد شــده جلــوی ســرقت و رمزگشــایی از داده هــای 

ــرد. ــی گی ــال را م ــال انتق در ح
البتــه کنتــرل ایــن تغییــرات و تحــوالت در جهــان واقعــی امــر 
چالــش برانگیــزی اســت و لــذا بــرای انتقــال داده هــا از طریــق 
خطــوط فیبــر نــوری یــا هــوا بــا اســتفاده از روش مذکــور هنــوز 
دشــواری هایــی وجــود دارد. امــا اجــرای ایــن روش در شــرایط 
خــاء و در خــارج از جــو زمیــن بــا ثبــات و ســهولت بیشــتری 

ممکــن اســت.

ابداع شبکه های ارتباطی غیرقابل هک توسط محققان چینی

اعتــراف کــرد کــه برخــی  مشــاور عالــی کاخ ســفید 
ــیار  ــکا بس ــدرال آمری ــات ف ــاوری اطاع ــاختارهای فن زیرس

قدیمــی و مربــوط بــه چهــار دهــه پیــش اســت. 
روزنامــه گاردیــن در گزارشــی بــه نشســت 1۸ تــن از رهبــران 
و چهــره هــای شــاخص عرصــه فنــاوری در آمریــکا بــا رئیــس 
ــپ  ــد ترام ــرده و نوشــت: دونال ــاره ک ــور اش ــن کش ــور ای جمه
ــت  ــورد اســتفاده دول خواســتار ایجــاد تحــول در فناوریهــای م
ــتین  ــت در نخس ــن درخواس ــت. ای ــده اس ــکا ش ــدرال آمری ف

ــکا مطــرح شــد. ــاوری آمری شــورای فن
در ایــن نشســت چهــره هایــی همچــون جــف بــزوس 
مدیرعامــل آمــازون، تیــم کــوک مدیرعامــل اپــل، ســاتیا نــادال 
ــی  ــس اجرای ــمیت رئی ــک اش ــافت و اری ــل مایکروس مدیرعام

ــتند. ــور داش ــت حض آلفاب
ــنر  ــرد کوش ــاعته، ج ــار س ــت چه ــن نشس ــروع ای ــش از ش پی
ــب  ــی کاخ ســفید صحبتهــای جال ــاد ترامــپ و مشــاور عال دام

ــرد. ــرح ک ــی مط توجه

او بــه ضعــف زیرســاختارهای فنــاوری اطاعــات 
ــی،  ــر مثالهای ــا ذک ــرده و ب ــاره ک ــکا اش ــدرال آمری ف
ــه  ــتمها کهن ــن سیس ــی از ای ــه برخ ــرد ک ــراف ک اعت

ــتند. ــش هس ــالها پی ــه س ــوط ب ــده و مرب ش
ــکا  ــاع آمری ــزود کــه در بخشــهایی از وزارت دف وی اف
ــی دیســکهای ۸ اینچــی اســتفاده مــی  ــوز از فاپ هن

ــود! ش
ــه ۷0  ــه ده ــوط ب ــی مرب ــکهای ۸ اینچ ــی دیس ــاوری فاپ فن

ــود. ــی ش ــادی م می
ــاه  ــر م ــکا ه ــی آمری ــهای غیرنظام ــه آژانس ــزود ک ــنر اف کوش
بیــش از 1.۶ میلیــون آدرس ایمیــل را نگهــداری مــی کننــد که 
بــه ازای هــر کاربــر در هــر مــاه هزینــه ای بالــغ بــر ۲0 دالر بــه 
همــراه دارد. امــا بــا روی آوردن بــه سیســتمهای ذخیــره ســازی 

ابــری ، ایــن هزینــه بــه 3 دالر کاهــش مــی یابــد.
ــارک  ــت. م ــم داش ــی ه ــان بزرگ ــت غایب ــن نشس ــه ای البت
ــی از  ــا یک ــوک تنه ــس ب ــذار فی ــک و بنیانگ ــرگ مال زاکرب

ــن  ــود کــه در ای ــکا ب 5 رئیــس ارزشــمندترین شــرکتهای آمری
ــت. ــور نیاف ــت حض نشس

در روزهــای اخیــر و همزمــان بــا اعــام رســمی خــروج آمریــکا 
از توافــق نامــه زیســت محیطــی پاریــس، موجــی از انتقــادات 
متوجــه ترامــپ شــده اســت. الــون ماســک، بنیانگــذار و 
ــپیس  ــا و اس ــون تس ــی همچ ــرکتهای مهم ــل ش مدیرعام
ــوراهای  ــن از ش ــت: م ــود نوش ــری خ ــام توئیت ــس در پی ایک
ریاســت جمهــوری کنــار می کشــم. تغییــرات جــوی موضوعی 
واقعــی اســت و خــروج از توافــق نامــه پاریــس بــرای آمریــکا و 

ــا خــوب نیســت. دنی

اعتراف جالب داماد ترامپ/
 پنتاگون از فالپی دیسک استفاده می کند!

یک شـرکت امنیت سـایبری اخیرا پی بـرده که پایـگاه داده 
ای متشـکل از اطاعات 1۹۸ میلیـون رای دهنده آمریکایی 
بدون هیـچ گونه حفـاظ امنیتی بر روی سـرورهای شـرکت 

آمـازون در دسـترس عموم قرار گرفته اسـت. 
علـت این امر سـهل انگاری شـرکت هـای پیمانـکار طرف 
قـرارداد بـا سـتاد انتخاباتـی دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـور 
فعلـی آمریکاسـت که در زمـان برگـزاری انتخابات ریاسـت 
جمهـوری ایـن کشـور، داده هـای مذکـور را بـرای تحلیـل 
رفتـار رای دهـی مـردم و پیش بینـی اولویت های سیاسـی 

آنهـا در آینـده در اختیـار گرفتـه اند.
 UpGuard کارشناسـان امنیتی شـرکت امنیت سـایبری
در کالیفرنیـا می گوینـد در تاریـخ 1۲ ژوئن یعنـی یک هفته 
پیـش بدون هیچ دردسـری به این اطاعات دسترسـی یافته 
انـد و حـدود 1.1 ترابایت اطاعـات خصوصـی 1۹۸ میلیون 

آمریکایی را از اینترنت بارگذاری کرده اند.
آنهـا مـی گوینـد ۲4 ترابایـت فایـل دیگـر هـم بـر روی 

سـرورهای کلـود شـرکت آمـازون ذخیـره شـده بـود که هر 
کسـی قـادر بـه بارگـذاری آنها بـوده اسـت، زیرا هیـچ کلمه 
عبـوری بـرای دسترسـی بـه ایـن فایـل هـا در نظـر گرفته 

بود. نشـده 
شـرکت هایـی کـه داده هـای مذکـور را بـرای تحلیـل و 
 Deep ،بررسـی از حزب جمهوری خـواه دریافت کرده انـد
 TargetPoint  و Root Analytics، Data Trust
Consultingنـام دارنـد. پایـگاه داده مذکـور در ژانویـه 

سـال ۲01۷ به روز شـده اسـت.
در این پایگاه داده، اسـامی، تاریخ تولد، آدرس منزل، شماره تلفن 
و جزییـات مربـوط به ثبت نـام رای دهندگان و حتـی اطاعات 
مربوط به قومیـت و مذهب آنها موجـود بوده اسـت. رمزگذاری 
بـر روی اطاعـات مذکـور بعـد از 1۲ روز در تاریـخ 14 ژوئـن 
صورت گرفته و هنوز مشـخص نیسـت هکر یا هکرهایی کل 
اطاعـات یاد شـده را برای سوءاسـتفاده های بعـدی بارگذاری 

کـرده اند یـا خیر.

اطالعات ۱۹۸ میلیون رای دهنده آمریکایی در اینترنت رها شد
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با سیم کارت های سنتی 
خداحافظی کنید

بعــد از حــدود دو دهــه اســتفاده از ســیم کارت هــای پاســتیکی ســنتی در 
گوشــی ها، سرانجام زمان استفاده از نســل جدیدی از سیم کارت ها موسوم به 

eSIM فرا رســیده اســت. 
ــای  ــبکه ه ــه ش ــال ب ــا اتص ــه تنه ــا Embedded-SIM ن eSIM ی
مخابراتــی بــی ســیم را تســهیل می کنــد، بلکــه کیفیت و ســازگاری بیشــتر 

بــا دیگــر ابــزار رایانــه ای و الکترونیــک را بــه ارمغــان مــی آورد.
ــا در  ــدند، ام ــی ش ــال ۲013 معرف ــا در س ــه eSIM ه ــای اولی ــه ه نمون
 GSM Alliance ــر ــی و معتب ــود کــه ســازمان بیــن الملل ســال ۲01۶ ب
ــمیت  ــه رس ــا را ب ــده آنه ــه روز ش ــتورالعملی ب ــار دس ــا انتش GSMA(( ب

ــناخت. ش
ــا همــکاری میــان مایکروســافت، اینتــل و کوالکــوم  در یــک ســال اخیــر ب
نســل جدیــدی از eSIM هــا تولیــد شــده کــه بــه راحتــی بــر روی رایانــه 
هــای شــخصی هــم قابــل نصــب هســتند. پیــش بینــی مــی شــود در آینده 
بتــوان eSIM هــا را بــه راحتــی در هــر وســیله الکترونیکــی نصــب کــرد تــا 

برقــراری ارتبــاط از طریــق آنهــا بــه راحتــی انجــام شــود.
ســیم کارت هــای ســنتی یــک تکــه پاســتیک بــه انــدازه نــوک انگشــت 
هســتند که بر روی گوشــی ها، لپ تاپ ها، تبلت ها و ســاعت های هوشــمند 
قابل نصــب هســتند. حافظه انــدک ســیم کارت ها ذخیــره تعدادی شــماره و 
پیــام را ممکــن مــی کنــد. امــا eSIM هــا بــه علــت ســازگاری بــا طیــف 
گســترده ای از ســخت افزارهــا اعــم از پردازنــده هــا و مــودم هــای ســاخت 
ــه آنهــا اضافــه شــوند.  ــه ســادگی ب شــرکت هــای مختلــف مــی تواننــد ب
Snapdragon ۸35 ســاخت کوالکــوم از جملــه مشــهورترین پردازنــده 
ــا رایانــه هــای قدیمــی  ــا eSIM هاســت. البتــه eSIM ب هــای ســازگار ب

ــازگار اســت. هم س
ــوان نمایــه  یــک مزیــت بســیار مهــم دیگــر eSIM آن اســت کــه مــی ت
هــای مختلفــی را بــر روی آن ذخیــره کــرد. بنابرایــن هــر eSIM مــی تواند 
بــر روی شــبکه هــای مخابراتــی متعلــق بــه اپراتورهــای گوناگونــی مــورد 
اســتفاده قــرار بگیــرد و تنهــا بــر روی یــک اپراتــور مخابراتــی قفــل نشــود.  
بنابرایــن مــی تــوان بــر روی ایــن ســیم کارت هــا شــماره هــا و پیــام هــای 
متنوعــی را کــه مربــوط بــه چنــد اپراتــور باشــند ذخیره کــرد و بــدون نیــاز به 

خریــد ســیم کارت جدیــد از خدمــات چنــد اپراتــور اســتفاده کــرد.
 eSIM تــا بــه حــال ۲0 اپراتور تلفــن همــراه در سراســر جهــان پشــتیبانی از
هــا را آغــاز کــرده انــد و مایکروســافت هــم پشــتیبانی از ایــن ســیم کارت ها 
را در وینــدوز 10 شــروع کــرده اســت. انتظــار مــی رود در مــاه هــای آینــده 
ایســوس، لنــووو، اچ پــی و ... هــم تولیــد محصوالت ســازگار بــا eSIM ها را 

آغاز کنند.

برنامه نویسان اپل ۷۰ 
میلیارد دالر درآمد داشته اند

ــر  ــای آن در سراس ــن ه ــان اپلیکیش ــه نویس ــرده برنام ــام ک ــل اع ــرکت اپ ش
ــد.  ــته ان ــد داش ــارد دالر درآم ــون ۷0 میلی ــادی تاکن ــان از ۲00۸ می جه

ــون  ــان تاکن ــا از آن زم ــه ای نداشــت ام ــچ برنام ــدی هی ــون تولی نخســتین آیف
ــن هوشــمند ســاخته شــده اســت. ــن تلف ــرای ای ــه ب ــزاران برنام ه

در همین راســتا شــرکت اپل اعام کرده برنامه نویســان اپلیکیشــن های iOS در سراســر دنیا از زمان افتتاح اپل اســتور 
در ســال ۲00۸ میــادی بــه ۷0 میلیــارد دالر درآمد دســت یافته انــد. در 1۲ ماه گذشــته  دانلــود برنامه هــای مربوط به 

ایــن تلفــن هوشــمند ۷0 درصــد رشــد کرده اســت.
ایــن اخبــار قبــل از کنفرانــس جهانــی برنامــه نویســان اپــل در هفتــه آتــی منتشــر شــده اســت.  پیــش بینــی مــی 

شــود در ایــن کنفرانــس نســخه جدیــد iOS همــراه آیپدهــای جدیــد رونمایــی شــود.
بــه گفتــه ایــن شــرکت اپلیکیشــن هــای بــازی و ســرگرمی بیشــترین درآمــد را داشــته انــد. همچنیــن اپلیکیشــن 

هــای مربــوط بــه عکــس و ویدئــو در اپــل اســتور شــاهد بیشــترین رشــد بــوده انــد.

ویژگی های آیفون جدید فاش شد
ســه نفــر از کارکنــان یــک شــرکت چینی تولیــد کننــده محصــوالت اپــل، برخــی ویژگی هــای جدیــد آیفــون جدید 

را فــاش کــرده انــد. ایــن تلفــن همــراه مجهــز به فنــاوری شناســایی صــورت و اســکن قرنیه چشــم اســت. 
کنفرانس ســاالنه WWDC اپل فردا برگزاری می شــود. در همین راستا ســه نفر از کارکنان فاکس کان )شرکت چینی 

تولید کننده محصوالت اپل( جلســه پرسش و پاســخ مجازی در Reddit انجام دادند.
آنها در این جلسه درباره آیفون ۸، عینک اپل و مک بوک های آتی این شرکت اطاعاتی فاش کردند.

بــه گفتــه ایــن ســه نفــر  آیفــون بعــدی کــه آیفــون X  نامیــده مــی شــود، دارای شــارژر بــی ســیم اســت و در آن 
از USB C اســتفاده نمــی شــود. همچنیــن مجهــز بــه حســگر اثــر انگشــت اســت. دوربیــن پشــتی آن بــه شــکل 
عمــودی کار گذاشــته شــده و در کنــار ایــن مــوارد فنــاوری هــای شناســایی صــورت و اســکن قرنیــه چشــم نیــز در 

ایــن تلفــن هوشــمند بــه کار مــی رود.  

عرضه آی پد پرو تازه با نمایشگر بزرگتر و 
پردازنده قدرتمندتر

کوچــک تریــن مــدل تبلــت آی پدپــرو بــا نمایشــگری 
بزرگتــر و پردازنــده قدرتمندتــر A10X در جریــان 

ــد  ــرض دی ــل در مع ــس WWDC اپ ــزاری کنفران برگ
ــرار گرفت.  ــدان ق عاقمن

تیــم کــوک مدیرعامــل اپــل در جریــان رونمایــی از آی 
پدپــروی 10.5 اینچــی ایــن شــرکت، آن را یــک تبلــت کامــل 

ــرد. ــف ک ــل توصی ــرای اپ ــدار ب و پرچم
ــل  ــود. اپ ــت دارای نمایشــگر ۹.۷ اینچــی ب ــن تبل ــی ای ــدل قبل م

همچنین اعام کرده کــه به تولید آی پدپرو با نمایشــگر 1۲.۹ اینچی 
ادامه خواهد داد.

اگــر چــه نمایشــگر ایــن تبلــت بزرگتــر شــده، امــا وزن آن معــادل مــدل ۹.۷ اینچــی بــوده و از 450 گــرم فراتــر نمــی 
رود. یکــی دیگــر از مزایــای تبلــت مذکــور اســتفاده از دوربین 1۲ مگاپیکســلی قدرتمندی اســت کــه قبــا در آیفون ۷ 

مورد استفاده قرار گرفته بود. این دوربین مجهز به تثبیت گر اپتیکال تصاویر برای افزایش کیفیت عکسها است.
آی پدپــروی جدیــد از یــک دوربیــن ۷ مگاپیکســلی در جلــوی گوشــی بــرای تهیــه عکــس هــای ســلفی نیــز بهــره 
منــد اســت. ســازگاری بــا قلم هوشــمند اپــل و حداکثــر تاخیــر ۲0 میلــی ثانیــه ای در زمینــه انتقــال دســتورات قلم به 

نمایشــگر از جملــه مزایــای این محصول اســت.
اســتفاده از پردازنــده قدرتمنــد A10X تدویــن ویدئــو بــا اســتفاده از ایــن تبلــت و بــا کمــک قلــم اپــل را تســهیل مــی 
کنــد. قیمــت ایــن تبلــت بــا ۶4 گیگابایــت حافظــه و ســازگاری بــا شــبکه هــای وای – فــای ۶4۹ دالر اســت و برای 

خرید قلم و صفحه کلید هوشمند باید به ترتیب ۹۹ و 15۹ دالر اضافی پرداخت شود.
اپــل مــدل 1۲.۹ اینچــی ایــن تبلــت را هــم بــا بــه روزرســانی هــای ســخت افــزاری مشــابه بــه قیمــت ۷۹۹ دالر 
در دســترس عاقمنــدان قرار مــی دهد. در صــورت تمایل به خرید مــدل هــای دارای قابلیت نصب ســیم کارت باید به 

قیمــت هــای فــوق 130 دالر اضافــه شــود.
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اکثــر آیفونهایــی کــه در دســت داریــد در یکــی از مرموزتریــن کارخانجــات دنیــا تولیــد مــی شــود، 
محیطــی کــه خشــونت در آن از پایگاههــای نظامــی هــم بیشــتر اســت. 

روزنامـه گاردین در مطلبی خواندنی به انتشـار بخشـهایی از کتاب »یک دسـتگاه: تاریخچه رمزآلود 
آیفـون« نوشـته برایان مرچنـت پرداخته کـه در آن دنیای غیرقابـل تصور کارخانجـات تولید آیفون 

در چین به تصویر کشـیده شـده اسـت.
اکثــر آیفونهایــی کــه در سراســر دنیــا بــه عنــوان یــک محصــول جــذاب بــه کار گرفته می شــوند 

ــژوا« واقــع  ــارک علــم و فنــاوری »الن ــه تعبیــری پ ــا ب ــه ی در کارخان
در مجموعــه عظیــم Foxconn City تولیــد مــی شــود. در واقــع 
ــع شــده، یکــی  ــزن واق ــن مجموعــه کــه در ژن ــوان گفــت ای مــی ت
از بزرگتریــن تولیدکننــدگان تجهیــزات الکترونیکــی در دنیاســت کــه 

مشــتریانی همچــون نوکیــا، اپــل، ســونی و اچ پــی دارد.
اگرچــه در ظاهــر امــر اینگونــه بــه نظــر می رســد کــه کارخانــه النژوا 
ــن  ــذاب تری ــن و ج ــی از بهتری ــد یک ــا، بای ــد آیفونه ــت تولی ــه جه ب
کارخانجــات دنیــا باشــد امــا واقعیــت چیــز دیگــری اســت. بســیاری 
ایــن کارخانــه را در زمــره مرموزتریــن و ناشــناخته تریــن کارخانجــات 

دنیــا هــم قــرار مــی دهنــد.
ــد،  ــور دارن ــای ورودی حض ــی دروازه ه ــی در تمام ــای امنیت  نیروه
کارگــران نمــی تواننــد بــدون کارت شناســایی مخصــوص وارد 
کارخانــه شــوند و از اثــر انگشــت رانندگانــی کــه بــار و تجهیــزات وارد 

ــود. ــی ش ــه م ــد اســکن گرفت ــی کنن ــه م کارخان
ــدی  ــد. چن ــدون هماهنگــی اجــازه ورود ندارن ــگاران ب در اینجــا خبرن
ــم از  ــرداری آن ه ــل تصویرب ــه دلی ــر ب ــگار رویت ــک خبرن ــش ی پی
محوطــه بیرونــی کارخانــه، از خودرویــش بیــرون کشــیده شــد و مورد 
ــن  ــه، چنی ــن کارخان ــوار ای ــر روی دی ــت. ب ــرار گرف ضــرب و شــتم ق

تابلویــی جلــب نظــر مــی کنــد: متخلفــان تحویــل پلیــس مــی شــوند.
بـا ایـن توصیفات مـی توان گفـت کارخانه ای کـه آیفونها در آن تولید می شـود محیطی خشـن تر 

از پایگاههای نظامی دارد!
بــر روی تمامــی آیفونهــا و بــر اســاس قانونــی مشــخص، ایــن عبــارت درج شــده اســت: طراحــی 
شــده توســط اپــل در کالیفرنیــا، مونتــاژ در چیــن. در واقــع آیفونهــا بــه دســت چینی هایی ســاخته 

مــی شــود کــه ســهم غیرقابــل انــکاری در توســعه اقصــادی کشورشــان دارنــد.
جالــب اینجاســت کــه آیفونهــا در مجموعــه کارخانجاتــی )Foxconn City( تولیــد می شــوند 
کــه 1.3 میلیــون نفــر در آن مشــغول بــه کار هســتند و کارخانــه النــژوا حــدود 450 هــزار تــن از 

آنهــا را در خــود جــای داده اســت. 
بــا ایــن حــال آمارهــا نشــان مــی دهنــد کــه شــمار ایــن افــراد بــه تدریــج در حــال کــم شــدن 
اســت. علــت هــم روشــن اســت: شــرایط کار در ایــن کارخانه ســخت تــر از قبــل شــده و همزمان 
آمــار خودکشــی کارگــران افزایــش یافتــه اســت. رونــد خودکشــی هــا از ســال ۲010 آغاز شــد. در 
آن ســال 1۸ مــورد خودکشــی صــورت گرفــت کــه از ایــن تعــداد 14 تــن بــر اثــر ســقوط از ارتفاع 

جــان خــود را از دســت دادنــد.
تــداوم ایــن رونــد رســانه هــا را بر آن داشــت کــه بــه بررســی خودکشــی در خانــه آیفــون بپردازند. 
امــا اوضــاع نشــان مــی دهــد کــه تغییــری صــورت نگرفتــه تــا جایــی کــه کارگان همچنــان در 
ــروز  ــد و در صــورت ب ــد در ســکوت کار کنن ــا بای ــد. کارگره ــی کنن شــیفتهای 1۲ ســاعته کار م
اشــتباه و مختــل شــدن خــط تولیــد بــه شــدت تنبیــه مــی شــوند. برخــی کارگــران ایــن کارخانــه 
را »تلــه روبــاه« عنــوان مــی کننــد زیــرا در ظاهــر گــول زننــده امــا در باطــن چیــز دیگری اســت.

گشتی در مرموزترین کارخانه دنیا؛

خشونت در کارخانه آیفون/ افزایش آمار خودکشی کارگران

وقت ناهار برای کارگرانی که آیفونها را می سازند اکثر کارگرانی که آیفونها را می سازند هر روز از این دروازه کثیف عبور می کنند

 Foxconn City صف متقاضیان کار در
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آی مک پروی ۱۸ هسته ای و مک 
بوک های جدید رونمایی شدند

 اپــل ســرانجام از طیــف گســترده ای از رایانــه هــا و نــوت بــوک هــای جدیــد خــود رونمایــی کــرد 
کــه در راس آنهــا آی مــک پــروی 4۹۹۹ دالری قــرار دارد. 

ــا توجــه بــه ویژگــی هــای  فــروش عمومــی آی مــک پــرو از شــهریور مــاه آغــاز مــی شــود و ب
ســخت افــزاری، مناســب افــرادی خواهــد بــود کــه بــه دنبــال تدویــن فیلــم هــا و تصاویر بــا دقت 

4K هســتند.
همچنیــن توســعه دهنــدگان و طراحــان بــازی هــای ویدئویــی کــه در حــال تولیــد بــازی هــای 

واقعیــت مجــازی هســتند مــی تواننــد از آی مــک پــرو بهــره بگیرنــد.
ایــن رایانــه بــا نمایشــگر ۲۷ اینچــی بــرای اولیــن بــار به رنــگ خاکســتری عرضــه شــده و مجهز 
بــه سیســتم خنــک کننــده گریــز از مرکــز بــا دو فــن اســت کــه پردازنــده Xeon آی مک پــرو را 
خنــک نگه مــی دارنــد. ایــن پردازنــده بــه انتخــاب خریــداران ۸، 10 یــا 1۸ هســته ای خواهــد بود.
پردازنــده هــای گرافیکــی ایــن رایانــه ســاخت ای ام دی و از ســری Vega هســتند. آی مــک پرو 
 Thunderbolt دارای 1۲۸ گیگابایــت حافظــه و 4 گیگابــت حافظه فاش بــوده و چهار پــورت
 5K بــرای آن پیــش بینــی شــده اســت. لــذا ایــن رایانــه قادر بــه اتصــال همزمــان بــه دو نمایشــگر

و دو حافظــه RAID در آن واحد اســت.
ــده  ــم پردازن ــرده و از نســل هفت ــه روز ک ــل آی مــک هــای ۲1.5 و ۲۷ اینچــی خــود را هــم ب اپ
هــای Kaby Lake در آنهــا اســتفاده کــرده اســت. سیســتم گرافیکــی Iris اینتــل کــه در آی 
مــک هــای تــازه اپــل بــه کار گرفتــه شــده ســرعت آنهــا را تــا ۸0 درصــد در مقایســه بــا مــدل 
هــای قبلــی افزایــش داده اســت. ۸ گیگابایــت eDRAM از جملــه دیگــر ویژگــی هــای آی مک 

هــای یاد شــده اســت.
مــدل ۲1.5 اینچــی آی مــک با نمایشــگر 4K برابــر بــا 1۲۹۹ دالر قیمــت دارد و مدل غیــر 4K این 

آی مک 10۹۹ دالر به فروش می رســد. قیمت مدل ۲۷ اینچی آی مک هم 1۷۹۹ دالر خواهد بود.
در نهایــت اپــل نــوت بــوک هــای مــک بــوک و مــک بــوک ایــر خــود را هــم بــا پردازنــده هــای 
تــازه Kaby Lake عرضــه کــرده اســت. مــدل  13 اینچــی ایــن نــوت بــوک بــدون نــوار ابــزار 
لمســی 1۲۹۹ دالر و قیمت مدل 13 و 15 اینچی آن با نوار ابزار لمســی به ترتیب 1۷۹۹ و ۲3۹۹ دالر 

خواهد بود.
اپــل از نســخه جدیــد سیســتم عامــل همــراه خــود یعنــی iOS11 و نســخه تــازه سیســتم عامــل 

مــک یعنــی High Sierra هــم رونمایــی کــرد.

ــوگل  ــازون و گ ــای آم ــرکت ه ــا ش ــت ب ــم در رقاب ــل ه  اپ
بلندگــوی هوشــمندی بــه نــام هــوم پــاد طراحــی کــرده کــه از 

ــد.  ــی کن ــتفاده م ــزار ســیری اس ــرم اف ــی ن هــوش مصنوع

ایــن بلندگــوی هوشــمند ســیاه و ســفید همــراه بــا یــک ووفــر 
کوچــک و شــش بلندگــو در بــاال عرضه می شــود.

 Hey, ــارت ــد عب ــر بای ــو کارب ــن بلندگ ــال کــردن ای ــرای فع ب
Siri را بــه زبــان آورد تــا شــعاع نــور موجــی شــکلی از بــاالی 
بلندگوی یاد شــده ساطع شــود. از هوم پاد می توان برای یادآوری 
امــور مختلــف، برنامــه ریــزی و مدیریــت فعالیــت هــای روزانه، 

طرح ســئواالت مختلــف و ... اســتفاده کرد.
ــذا  ــت و ل ــازگار اس ــم س ــون ه ــی آیف ــا گوش ــو ب ــن بلندگ ای
مــی تــوان بــرای صــدور دســتورات از ایــن تلفــن همــراه هــم 
ــده A۸ اســتفاده شــده  اســتفاده کــرد. در ایــن بلندگــو از پردازن
ــاد و  ــه درک ابع ــادر ب ــاد شــده ق ــوی هوشــمند ی اســت. بلندگ

وضعیــت ظاهــری و نحــوه معمــاری هــر اتــاق اســت و لــذا تــن 
ــد. ــا تنظیــم مــی کن ــر همیــن مبن و قــدرت صــدای خــود را ب

اپــل مدعــی اســت در طراحــی هــوم پــاد بــه حریــم شــخصی 
کاربــران احتــرام گذاشــته و تنهــا داده هایــی بــرای اپــل ارســال 
مــی شــوند کــه همــراه بــا عبــارت Hey Siri ادا شــوند. بــرای 
ــناس و  ــیری ناش ــه س ــم از شناس ــل ه ــه اپ ــا ب ــال داده ه ارس

رمزگــذاری شــده اســتفاده مــی شــود.
ــی  ــق اتصــال ب ــیقی از طری ــرای پخــش موس ــو ب ــن بلندگ ای
ســیم بــه آیفــون، آی پــاد، اپــل موزیــک و ایرپادهــا هــم قابــل 
ــازار در شــهریور  ــه ب اســتفاده اســت. عرضــه ایــن محصــول ب

ــت آن 34۹ دالر اســت. ــرد و قیم ــی گی ــاه صــورت م م

رونمایی اپل از بلندگوی هوشمند هوم پاد

آیفون گوشی زیردریایی می شود
ــد  ــا نیســت کــه بتوانی ــدان معن ــا ایــن ب ــاوم اســت، ام ــر آب مق اگرچــه گوشــی آیفــون ۷ در براب

ــد.  ــا آن شــنا کنی ــد و ب ــر آب ببری ــه زی ــا خــود ب گوشــی یادشــده را ب
ــر نفــوذ گــرد و خــاک مقــاوم اســت و مــی توانــد بــه مــدت 30 دقیقــه  گوشــی آیفــون ۷ در براب
در عمــق یــک متــری آب ســالم بمانــد. امــا اگــر ایــن گوشــی بــه مــدت طوالنــی تــری در عمــق 
بیشــتری از آب باقــی بمانــد بــه طــور کامــل آســیب مــی بینــد. تعــدادی از شــرکت هــای ســازنده 
قــاب گوشــی بــرای حــل ایــن مشــکل و تبدیــل آیفــون بــه یــک گوشــی زیردریایــی محصوالتی 

را عرضــه کرده اند که آیفون را به طور کامل ضدآب می کند.
ــرای  ــوان آیفــون را ب ــا نصــب آن مــی ت ــه ایــن قــاب هاســت کــه ب قــاب Lifeproof از جمل
مــدت یــک ســاعت بــه عمــق دو متــری آب بــرد. ایــن قــاب از آیفــون در برابــر آلودگــی هــای 
زیســت محیطــی، بــرق و بــاران هــم حفاظــت مــی کنــد. بــا نصــب ایــن قــاب ۶0 دالری، آیفــون 

در صورت ســقوط از ارتفاع دومتری هم آسیب نمی بیند.
Dog & Bone Wetsuit قــاب 4۹ دالری دیگری اســت که از جنس ســیلیکون و پلی کربنات 

بوده و امکانات مشــابهی دارد، ولی بر خاف قاب قبلی دارای پوشش محافظ نمایشگر نیست.
اما قدرتمندترین قاب موجود، قاب ۸0 دالری Catalyst اسـت که با استفاده از آن می توانید آیفون 

را بـا خود به عمق ده متری آب ببرید. محافظت از گوشـی در برابر سـقوط از ارتفـاع دومتری و حفاظ 
نمایشـگر از جملـه دیگر امکانات قاب یاد شـده اسـت. قـاب ۷0 دالری Hitcase هم بـرای بردن 

آیفون به عمق سـه متری آب و پرتاب از ارتفاع دومتری طراحی شـده اسـت.
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این قاب آیفون را به یک دوربین 
حرفه ای تبدیل می کند

اگــر چــه دوربیــن دیجیتــال گوشــی آیفــون از توانمنــدی هــای فــوق العــاده ای برخــوردار اســت، 
امــا نصــب یــک قــاب حرفــه ای جدیــد ایــن قابلیــت هــا را دوچنــدان مــی کنــد. 

شــرکت Miggo ســازنده تجهیــزات جانبــی دوربیــن هــای عکاســی قــاب منحصــر بــه فــردی 
ــرای  ــات گســترده ای ب ــرای گوشــی آیفــون طراحــی کــرده کــه امکان ــه Pictar را ب موســوم ب

کنتــرل فیزیکــی دوربیــن گوشــی مذکــور را در دســترس کاربــران قــرار مــی دهــد.
ایــن قــاب همچنیــن مجهــز بــه امکانــات مناســبی بــرای ارتقــای کیفیــت عکــس هــای گرفتــه 

شــده بــا آیفــون اســت. البتــه ایــن بــه معنــای تبدیــل دوربیــن ایــن گوشــی بــه دوربینــی بــا دقت 
دوربیــن هــای حرفــه ای DSLR نیســت. امــا وضــوح و جزییــات عکــس هــا بدین شــیوه بیشــتر 

مــی شــود.
قــاب یــاد شــده تقریبــا ســه چهــارم گوشــی آیفــون را دربــر مــی گیــرد، هــر چنــد لنــز گوشــی 
ــون ۷  ــا آیف ــون ت ــدی آیف ــای بع ــدل ه ــون 4 اس و م ــا آیف ــاب ب ــن ق ــاند. ای ــی پوش را نم
ســازگاری دارد. البتــه ایــن قــاب از اســتحکام الزم بــرای حفاظــت از گوشــی در برابر ســقوط و 
فشــارهای ناگهانی برخوردار نیســت. قاب مذکور باعث می شــود آیفون ظاهری شبیه به دوربین 

ــدا کند. های کاســیک پی
قــاب یــاد شــده در دســترس گرفتــن آیفــون بــرای عکاســی را هــم تســهیل کــرده و مهــره هــای 
تعبیــه شــده بــر روی آن دسترســی بــه گزینــه هــای مختلــف عکاســی و فیلمبــرداری آیفــون را 

تســهیل مــی کننــد.
ــت عکاســی و در  ــن حال ــزان زوم، تعیی ــرل می ــرای کنت ــان ب ــه چرخ ــاب دارای ســه دکم ــن ق ای
نهایــت کنتــرل میــزان نوردهــی اســت و بــرای بهینــه ســازی اســتفاده از آنهــا برنامــه موبایلــی 

Pictar نیــز قابــل نصــب بــر روی گوشــی و اســتفاده اســت.
مهــم تریــن مزیــت ایــن قــاب و برنامــه اش اعمــال ســریع تنظیمــات مــورد نظــر کاربــر بــرای 
عکاســی بــر روی دوربیــن اســت، کاری کــه در حالــت عــادی بایــد بــا لمــس نمایشــگر و انتخــاب 
تــک بــه تــک گزینــه هــا در منــوی تنظیمــات آیفــون انجــام مــی شــود. قــاب Pictar بــرای 
انتقــال دســتورات بــه گوشــی بــه جــای وای فــای و بلوتــوث از اصــوات بــا فرکانــس بــاال اســتفاده 
می کند. گوشی با دریافت این اصوات که گوش انسان قادر به شنیدنشان نیست، تنظیمات اعمال شده 

از طریق دکمه ها را عملیاتی می کند.
ــداری شــوند کــه  ــرای اســتفاده از ایــن قــاب بایــد باتــری هــای 13 دالری AA ۲/1 CR خری ب
بــرای 4 تا ۶ ماه اســتفاده کافی هســتند. از جملــه امکانات برنامــه موبایلی این قاب هم مــی توان به 
فوکــوس دســتی و مجــزا، افــزودن چنــد حالــت عکاســی جدیــد بــه آیفــون، اعمــال تنظیمــات 
اضافــی بــر روی شــاتر و ISO، حالــت هــای ورزشــی و ماکــروی جدیــد، اضافــه شــدن فیلترهــای 

جدیــد عکاســی و ... اشــاره کــرد. قیمــت ایــن قــاب عکاســی 100 دالر اســت.

ژاپن سریعترین ابررایانه را می سازد
ــا ســرعت 130پتافــاپ کار  ــه دنیــا را بســازد کــه ب ژاپــن تصمیــم دارد ســریعترین ابررایان
مــی کنــد. بــه عبــارت دیگــر ایــن رایانــه یــک میلیــون بــار ســریعتر از رایانــه هــای معمول 

خواهــد بــود. 
ــن  ــه ای ای ــن ابررایان ــه دنیاســت. ســاخت چنی ــن مشــغول ســاخت ســریعترین ابررایان ژاپ

ــد. ــل مــی کن ــات هــوش مصنوعــی تبدی ــی در تحقیق ــه هــاب جهان کشــور را ب
 ایــن ابــر رایانــه بــا ســرعت 130 پتافــاپ کار مــی کنــد. بــه عبــارت دیگــر مــی توانــد بــا 
ســرعت خــارق العــاده 130 کوادریلیــون)130 میلیــون میلیــارد( محاســبه را در ثانیــه انجــام 

دهــد.
 طبــق پیــش بینــی هــا قــرار اســت ایــن ابررایانــه در آوریــل ۲01۸ تکمیــل شــود. در ایــن 
ــام  ــه  AI Bridging Cloud Infrastructure(ABCI( ن ــور ک ــه مذک ــان رایان زم
گرفتــه، بــه قدرتمندتریــن ابررایانــه دنیــا تبدیــل می شــود، بــه طوریکــه ســرعت آن از رایانه 

ســان وی تایهوالیــت متعلــق بــه چیــن فراتــر خواهــد رفــت.
 ابررایانه چینی هم اکنون با سرعت ۹3پتافاپ کار می کند.

بــه هرحــال رایانــه ژاپنــی مــاوس یــا صفحــه نمایشــگر نخواهد داشــت امــا تفــاوت چندانی 
بــا پی ســی هــای معمولــی نخواهــد داشــت. فقــط ســرعت آن یــک میلیون بــار ســریعتر از 

پــی ســی هــای معمولــی خواهــد بود.  

رایانه شخصی تاشو هم از راه 
رسید/ فرمان بده وبگردی کن!

پس از برنامه ریزی برای تولید گوشـی های تاشـو و خم شـدنی شـرکت لنووو از تولیـد رایانه هایی 
خبر داده کـه می توان آنهـا را تا زد. 

پیـش از ایـن سامسـونگ و ال جی از تولید نمایشـگرهایی خبـر داده بودنـد که به راحتـی می توان 
آنهـا را ماننـد روزنامـه لوله کـرد و در جیـب قـرار داد. لنووو هـم وعده داده بود گوشـی هوشـمندی 

تولیـد کند کـه بتـوان آن را به دور مچ دسـت بسـت.
ایـن شـرکت در تـازه ترین اقدام خـود در شـهر نیویورک از رایانه شـخصی تاشـدنی خـود رونمایی 
کـرده کـه در واقـع لپ تاپی اسـت کـه مثل یک تکـه کاغذ لولـه شـده و مـی تـوان آن را در کوله 
پشـتی گذاشـت. البتـه هنوز مشـخص نیسـت چنین لـپ تاپی چـه مزیت دیگـری نسـبت به لپ 
تـاپ هـای موجـود در بازار داشـته باشـد. امـا به نظر می رسـد قابلیـت تـا زدن و خم کـردن چنین 
لـپ تاپـی در آن حد باشـد کـه بتـوان آن را در یـک کیف کوچـک و در جیب شـلوار هم جـای داد.

لنـووو مـی گویـد این لـپ تـاپ را همـراه با یـک صفحه کلیـد، قلـم هوشـمند و موشـواره عرضه 
خواهـد کرد. لنـووو اعام کرده کـه برای تولید لپ تاپ یاد شـده از موادی پیشـرفته و فنـاوری تازه 
ای در بخـش نمایشـگر اسـتفاده کرده، هر چند جزییات بیشـتری در این زمینه اعام نشـده اسـت.

ظاهـرا لـپ تاپ یـاد شـده دارای قابلیـت هدایـت از طریق فرامیـن صوتی نیز هسـت و بـه عنوان 
مثـال می توان وبگـردی از طریـق مرورگرهای اینترنتـی را با صدا انجـام داد. هنوز زمـان عرضه و 

قیمـت این لپ تاپ مشـخص نشـده اسـت.
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از  خاصـی  مـدل  دانشـمندان 
تبلـت را طراحی کـرده انـد که از 
آنهـا مـی تـوان در زیـر آب و بـه 
منظـور بررسـی و آزمایش هوش 
پسـتانداران دریایی و به خصوص 

دلفیـن هـا اسـتفاده کرد. 
محققــان دانشــگاه راکفلــر و 
ــرای  ــال اج ــر در ح ــج هانت کال
طرحــی بــه منظــور بررســی 
هــا  دلفیــن  هــوش  میــزان 
هســتند. آنهــا مــی خواهنــد 
ــدان  ــا تاب ــن ه ــا دلفی ــد آی بدانن
حــد باهــوش هســتند کــه قــادر 

بــه اســتفاده از گوشــی هــای هوشــمند باشــند.
ــا  ــترکی ب ــرح مش ــوال ط ــن س ــه ای ــخ ب ــور پاس ــه منظ ب
ــی  ــوم مل ــن موسســات دانشــگاهی و آکواری ــکاری ای هم
ــن گام  ــه در اولی ــت ک ــال اجراس ــکا در ح ــور آمری بالتیم
اجــرای آن یــک تبلــت لمســی زیرآبــی در ابعــاد ۲.5 متــر 
ــه ایــن پســتانداران دریایــی امــکان  طراحــی شــده کــه ب
مــی دهــد بــا اســتفاده از یــک صفحــه کلیــد و چنــد برنامه 
قابــل درک بــرای دلفیــن هــا از میــان چنــد گزینــه، گزینه 

مــورد نظــر خــود را انتخــاب کننــد.
ایــن تبلــت همــراه بــا بلندگــو، میکروفــون و چنــد دوربیــن 
ــا  ــن ه ــای دلفی ــت ه ــی فعالی ــا بررس ــده ت ــه ش عرض

تســهیل شــود. دانشــمندان امیدوارنــد از ایــن طریــق پــی 
بــردن بــه ماهیــت ذهــن دلفیــن هــا تســهیل شــود. زیــرا 
دلفیــن هــا قابلیــت یادگیــری دارنــد و از ایــن طریــق مــی 
تــوان بــه آنهــا نحــوه اســتفاده از ابــزار گوناگــون را آموخت.

ــت  ــن تبل ــرای ای ــای طراحــی شــده ب ــه ه یکــی از برنام
ــده شــده در  ــرای برن ــر ب ــازی ســاده ای اســت کــه کارب ب
آن بایــد بــر روی موجوداتــی کــه از چنــد چالــه خــارج مــی 
ــرای  ــه اج ــا ب ــن ه ــی از دلفی ــد  و یک ــه بزنن ــوند ضرب ش
ایــن بــازی عاقــه نشــان داده اســت. انتظــار مــی رود بــا 
اجــرای برنامــه هــای یــاد شــده قابلیــت هــای ارتباطــی و 
فهــم دلفیــن هــا بیشــتر شــود و در نهایــت آنهــا بتواننــد از 

وســایل ارتباطــی پیشــرفته تــری اســتفاده کننــد.

تبلت آبی ویژه دلفین ها هم از راه رسید

چینی ها نوت بوک 
بدون فن و ضد آب 

عرضه کردند
 شــرکت چینــی هــواووی که بیشــتر در حــوزه مخابــرات و 
عرضــه گوشــی فعــال اســت بــا عرضــه چنــد نــوت بــوک 
ــت هــای خــود را  ــه فعالی نشــان داده کــه قصــد دارد دامن

تســری دهــد. 
هــواوی بــرای اولیــن بــار ســه نــوت بــوک را روانــه بــازار 
کــرده اســت. یکــی از ایــن نوت بــوک هــا دارای نمایشــگر 
15.۶ اینچــی اســت، دیگــری یــک نــوت بــوک هیبریــدی 
بــا قابلیــت تبدیــل بــه تبلــت اســت و ســومی یــک نــوت 

بــوک 13 اینچــی بســیار باریــک محســوب مــی شــود.
هــواوی بــا عرضــه ایــن نــوت بــوک هــا از تــاش خــود 
ــوع  ــه در مجم ــی و دل ک ــووو، اچ پ ــا لن ــت ب ــرای رقاب ب
ــود  ــه خ ــخصی را ب ــای ش ــه ه ــازار رایان ــد از ب 50 درص

ــت. ــته اس ــرده برداش ــد، پ ــاص داده ان اختص
ــدون فــن هــواووی  ــوت بــوک ب ــام ن Matebook X ن
اســت کــه در برابــر پاشــیدن آب مقــاوم اســت و از حســگر 
اثــر انگشــت نیــز برخــوردار اســت. قیمــت ایــن نــوت بوک 
ــا 1۶۹۹  ــده از 13۹۹ ت ــب ش ــات نص ــه امکان ــه ب ــا توج ب

ــورو در نوســان اســت. ی
ــن  ــن شــرکت بی ــدی ســاخت ای Matebook E هیبری
ــا  ــت دارد و Matebook D ب ــورو قیم ــا 1۲۹۹ ی ۹۹۹ ت
ــت  ــا ۹۹۹ دالر قیم ــن ۷۹۹ ت ــی بی ــگر 15.۶ اینچ نمایش

ــذاری شــده اســت. گ
اگــر چــه میــزان فــروش انــواع رایانــه هــای شــخصی در 
ــب ۸.3 و 3.۷ درصــد  ــه ترتی ــای ۲015 و ۲01۶ ب ــال ه س
کاهــش یافتــه، امــا مدیــران هــواووی 
معتقدنــد فرصــت هــای قابــل توجهــی در 
ــه  ــن شــرکت ک ــود دارد. ای ــازار وج ــن ب ای
ــوم را  ــه س ــونگ رتب ــل و سامس ــد از اپ بع
ــای هوشــمند  ــروش گوشــی ه ــازار ف در ب
ــد ایــن  در اختیــار دارد، امیــدوار اســت بتوان
موفقیــت را در بــازار رایانــه هــای شــخصی 

ــد. هــم تکــرار کن
تمامـی ایـن نـوت بوک هـا به نسـل هفتم 
پردازنـده هـای اینتل مجهـز بـوده و دارای 
وینـدوز 10 هسـتند. عرضـه نـوت بـوک 
های یاد شـده بـه بـازار 1۲ کشـور اروپایی، 
آمریکای شمالی ، آسـیا و خاورمیانه از اوایل 

مـاه ژوئن آغـاز می شـود.

هواوی گوشی با دوربین 
سلفی ۲۰ مگاپیکسلی 

عرضه می کند

ــد متوســط  ــی هــواوی از عرضــه دو گوشــی جدی  شــرکت چین
ــر داده  ــای Nova ۲ و Plus ۲ Nova خب ــام ه ــه ن ــود ب خ

است. 
 Nova و  Nova ــای ــی ه ــن گوش ــی جایگزی ــن دو گوش ای
Plus مــی شــوند کــه شــهریور ســال قبــل عرضــه شــده بودند.

ــه هســتند.  ــن دوگان ــاوری دوربی ــه فن هــر دو گوشــی مجهــز ب
ــر  ــر و زیبات ــم نوازت ــی چش ــر دو گوش ــتی ه ــاب پش ــی ق طراح
ــه دو مــدل مذکــور اضافــه  ــز ب ــر انگشــت نی شــده و حســگر اث

ــده است. ش
ــی  ــن دو گوش ــن را در ای ــوط آنت ــی خط ــوه طراح ــواوی نح ه
ارتقــا داده اســت. گوشــی هــای یــاد شــده مجهــز بــه دوربیــن 
هــای قدرتمنــدی هســتند. دوربیــن هــای ســلفی گوشــی هــای 
یــاد شــده ۲0 مگاپیکســلی هســتند و در پشــت از دوربیــن هــای 
دوگانــه با حســگرهای 1۲ و ۸ مگاپیکســلی اســتفاه شــده اســت. 
قابلیت زوم اپتیکال باال و حالت عکاســی از چهــره از دیگر مزایای 

ایــن دوربیــن هاســت.
بــه  مجهــز  ترتیــب  بــه   Plus  ۲  Nova و   ۲  Nova
ــه ای  ــاب شیش ــتند و از ق ــی هس ــگرهای 5 و 5.5 اینچ نمایش
ــد  ــن دو گوشــی آندروی ــد. سیســتم عامــل ای ــده برخوردارن خمی
ــاز  ــر آغ ــا از بیســت روز دیگ ــروش آنه Nougat ۷ اســت و ف

ــود. ــی ش م
Nova ۲ و Plus ۲ Nova دارای باتــری هــای ۲۹50 و 3340 
میلــی آمپــری بــوده و در آنهــا از پردازنــده هــای هشــت هســته 
ــای  ــدل ه ــواوی در م ــده اســت. ه ــتفاده ش ای Kirin ۶5۹ اس
 Snapdragon ــای ــده ه ــا از پردازن ــی ه ــن گوش ــی ای قبل

۶۲5 اســتفاده کــرده بــود.
Nova ۲ بــا 4 گیگابایــت رم و ۶4 گیگابایــت حافظه)قابــل ارتقا 
 Nova .بــه 1۲۸ گیگابایت( 3۶5 دالر قیمت گذاری شــده اســت
Plus ۲ هم با 1۲۸ گیگابایت حافظــه و 4 گیگابایت رم 4۲0 دالر 

دارد. قیمت 
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نسخه پالس به گوشی پرچمدار 
ال جی اضافه می شود 

 از مــاه آینــده، نســخه پــاس بــه جدیدتریــن گوشــی کمپانــی ال جــی الکترونیکــس )G۶( اضافه می 
شــود.  ال جــی از آپدیــت نــرم افــزاری جدیــد روی گوشــی G۶ و افــزودن یــک مــدل جدیــد بــه ایــن 

ســری خبــر داد.
ــا قابلیت هــای  ــده ال جــی توانایی هــای گوشــی  G۶ را ب ــاه آین ــن شــرکت اعــام کــرده کــه از م ای

امنیتــی جدیــد و کاربرپســندتر گســترش خواهــد داد.
قابلیت هــای جدیــد ازجملــه Face Print، مصــرف باتــری کمتــر و اخطــار بــرای پوشــیده شــدن لنز 
ــر ایــن آپدیت هــا،  به وســیله یــک آپدیــت جدیــد روی گوشــی های G۶ عرضــه می شــوند. عــاوه ب
ال جــی نســخه ای جدیــد از گوشــی G۶ بــه اســم G۶+ را بــا حافظــه بیشــتر و صــدای بســیار باکیفیت 

ــد کرد. عرضــه خواه
ــد اســت کــه توســط ال جــی توســعه پیداکــرده و  امــکان Face Print یــک قابلیــت امنیتــی جدی
ــا ایــن قابلیــت  از فناوری هــای تشــخیص چهــره حــال حاضــر، عملکــرد بهتــری خواهــد داشــت. ب
مصرف کننــده می توانــد تنهــا بــا گرفتــن گوشــی G۶ روبــروی صــورت خــود و بــدون نیــاز بــه فشــار 
ــخیص  ــما را تش ــورت ش ــی ص ــه گوش ــض اینک ــد. به مح ــاز کن ــل آن را ب ــه ای قف ــچ دکم دادن هی
دهــد )معمــوال کمتــر از یــک ثانیــه( قفــل گوشــی بــاز می شــود. دوربیــن گوشــی فقــط وقتــی فعــال 
ــری  ــچ مصــرف بات ــن هی ــه خاطــر همی ــد. ب ــروی صــورت خــود بگیری می شــود کــه گوشــی را روب

اضافــه ای بــه خاطــر ایــن قابلیــت بــه وجــود نخواهــد آمــد.
ــر اســاس معمــاری شــش وجهی چیــپ ســت اســنپ  ــری کــم، ب ــی مصــرف بات امــکان دیگــر یعن
ــی  ــی اجرای ــط مفهوم ــت محی ــزی از قابلی ــت مرک ــپ س ــن چی ــت. ای ــت آمده اس ــون به دس دراگ
)CHRE( اســتفاده می کنــد تــا همــواره اطاعاتــی از طریــق سنســورها و اتصــال بــه اینترنــت )بــا 
ــای  ــق نرم افزاره ــری را از طری ــه کارب ــرده و تجرب ــع آوری ک ــری( جم ــرف بات ــزان مص ــن می کمتری

مختلــف بهبــود بخشــد.
قابلیــت دیگــر مربــوط بــه مواقعــی اســت کــه لنــز دوربیــن بــا چیــزی پوشــیده می شــود. ایــن قابلیــت 
از خــراب شــدن عکس هــا بــا قــرار گرفتــن چیــزی در نزدیــک لنــز جلوگیــری می کنــد. لنــز عریــض 
گوشــی G۶ محــدوده وســیعی را پوشــش داده و بــه خاطــر همیــن بعضی اوقــات انگشــت عکس بــردار 
نیــز در گوشــه آن دیــده می شــود. ایــن قابلیــت زمانــی کــه انگشــت و یــا شــی خاصــی نزدیــک لنــز 

دوربیــن قــرار بگیــرد هشــدار داده و مانــع از خــراب شــدن عکــس می شــود.
خــارج از ایــن قابلیت هــای جدیــد ال جــی دو رنــگ دیگــر نیــز بــه مجموعــه رنگ هــای G۶ اضافــه 
کــرده اســت. رنــگ آبــی و رنــگ طایــی. پشــت تمــام گوشــی های جدیــد ال جــی بــا نوعــی شیشــه 
ــوی  ــذارد. در جل ــده می گ ــی روی بینن ــری جذاب ــر بص ــه اث ــت ک ــده اس ــد ساخته ش ــی مانن عدس
ــگر  ــعت نمایش ــه و وس ــکی قرارگرفت ــام مش ــاب تم ــک ق ــی در ی ــش 5.۷ اینچ ــی صفحه نمای گوش

ــذارد. ــی گ ــش م ــه نمای FullVision را ب
گوشــی جدیــد ال جــی G۶+ از 1۲۸ گیگابایــت حافظــه داخلــی بهــره می بــرد و همــراه آن 
 DAC ــدای ــدل ص ــال از مب ــام و کم ــتفاده تم ــرای اس ــرفته B&O PLAY ب ــای پیش هدفون ه
ــی و  ــای مشــکی، آب ــی در رنگ ه ــن گوش ــت. ای ــده اس ــته ای bit Hi-Fi-3۲ عرضه ش ــار هس چه
طایــی عرضه شــده و عــاوه بــر تمــام قابلیت هــای گوشــی G۶ در بعضــی کشــورها ویژگــی شــارژ 

بی ســیم هــم دارد.
جانـو چـو )Juno Cho(، رئیـس بخـش ارتباطـات موبایلـی شـرکت ال جـی می گویـد: گوشـی های 
سـری G ال جی همیشـه بـر مبنای ارائـه برتریـن فناوری هـا و نوآوری هـا ساخته شـده اند. قابلیت هایی 
کـه بـه نظر مـا موردنیـاز بیشـتر کاربـران بوده اسـت. با گسـترش مدل هـای گوشـی G۶ بـا رنگ ها و 

ویژگی هـای مختلـف، مصرف کننـده قـدرت انتخـاب بیشـتری در زمـان خرید خواهد داشـت.

شکایت کاربران »گلکسی اس ۸« 
از چشم درد و سرگیجه

 برخــی از کاربــران تلفــن های جدید گلکســیS۸ اعــام کرده اند پس از اســتفاده از اســکنر 
قرنیه چشم این دستگاه درد شدید و احساس سرگیجه کرده اند. 

کاربــران در وب ســایت Reddit نســبت بــه چشــم درد پــس از اســتفاده از اســکنر قرنیــه 
چشــم شــکایت کــرده اند.

ــد  ــان عمیــق اســت کــه برخــی از آنهــا ترجیــح داده ان ــن درد چن ــران ای ــه کارب ــه گفت ب
ــر انگشــت تغییــر دهنــد. ــه اســکنر اث سیســتم احــراز هویــت موبایــل را ب

هرچنــد ایــن شــرکت اعــام کــرده فنــاوری اســکنر قرنیــه ایمــن اســت، امــا مطالعــات 
نشــان داده  پروتئیــن موجــود در لنــز چشــم نســبت بــه اشــعه مــادون قرمــز بــه کار رفتــه 
در ابزارهــای بیومتریــک حســاس اســت. در صورتیکــه چشــم در برابر ایــن نوع اشــعه قرار 
گیــرد، احتمــال ابتــا بــه آب مرواریــد در فــرد نیــز وجــود دارد. ایــن درحالــی اســت کــه 

قــرار بــود تلفــن جدیــد سامســونگ نجــات بخــش ایــن شــرکت باشــد.

سامسونگ از کاربران خود 
جاسوسی می کند!

گزارشــی جدیــد نشــان مــی دهــد سامســونگ اطاعــات فعالیــت هــای کاربــران خــود در 
فضای آناین را رصد می کند. این فناوری قابلیت ردیابی ایمیل های شخصی کاربر را نیز دارد. 
گزارشــی جدیــد نشــان مــی دهــد تلفن هــای ســاخت شــرکت سامســونگ بــا اســتفاده از 

روش beaconing از کاربــران خــود جاسوســی مــی کنــد.
ایــن فنــاوری تمــام آنچــه را که کاربــر در فضــای آنایــن می خوانــد و تماشــا می کنــد )از 

جملــه ایمیل های شــخصی( را رصد می کند.
ــونگ  ــروه Open Rights Group از سامس ــد، گ ــه جدی ــن یافت ــه ای ــه ب ــا توج ب

ــد. ــتفاده نکن ــود اس ــای خ ــن ه ــاوری در تلف ــن فن ــته از ای خواس
یــک beacon در صفحات وب ســایت یــا تبلیغات آناین پنهان می شــود. ایــن فناوری 

با هشدار به سیستم تلفن همراه وضعیت »جاسوسی« را در دستگاه فعال می کند.
 جیم کیاک مدیر Open Right Group این خبر را افشا کرده است.

ــم خصوصــی شــرکت توضیــح داده  ــاوری در بخــش سیاســت هــای حری ــه ایــن فن البت
شــده اســت. سامســونگ در ایــن بخش مــی نویســد: از فنــاوری بــرای مقاصــد مختلف از 

جملــه تحلیــل شــیوه اســتفاده کاربــران از موبایــل اســتفاده مــی شــود.
ایــن گــزارش پــس از آن منتشــر شــد کــه گــوگل نیــز تعــداد زیــادی از اپلیکیشــن هــای 

اندرویــد را بــه دلیــل اســتفاده از beacon ممنــوع کــرد.
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اسکنر اثر انگشت برای 
سامسونگ مشکل ساز شد

طبــق گزارشــات شــرکت سامســونگ بــرای همخــوان ســازی دســتگاه هــای خوانش 
بصــری اثــر انگشــت دچار مشــکل شــده اســت. زیــرا فنــاوری موجــود  به مشــکاتی 

در میــزان نــور دســتگاه منجــر مــی شــود. 
طبــق گزارشــات شــرکت سامســونگ بــرای همخــوان ســازی دســتگاه هــای خوانش 
بصــری اثــر انگشــت دچــار مشــکل شــده اســت. زیــرا فنــاوری موجــود به مشــکاتی 

در میــزان نــور دســتگاه منجــر می شــود.
در حــال حاضــر بــه نظــر مــی رســد ایــن شــرکت  مشــغول حــل مشــکل میــزان نــور 
صفحــه نمایــش دســتگاه و همخــوان کــردن  آن بــا حســگرهای اثــر انگشــت اســت.

بـه گفتـه کارشناسـان، در منطقـه ای کـه  اسـکنر اثر انگشـت کار گذاشـته می شـود، 
صفحـه نمایش بیش از اندازه روشـن می شـود. البته تاکنون درباره شـدت این مشـکل 
گزارشـی منتشـر نشده اسـت.  از سـوی دیگر سامسـونگ تاکنون توانسـته نمونه های 

اولیه اسـکنر اثـر انگشـت را بدون هیچ مشـکلی در صحفـه نمایـش کار بگذارد.
ایــن اخبــار در حالــی منتشــر مــی شــود کــه گفتــه مــی شــود OEM شــرکت تولیــد 
کننــده تجهیــزات در کــره جنوبــی بــا  کارگذاشــتن حســگر بصــری اثــر انگشــت در 
تلفــن هــای گلکســی نــوت ۸  مخالفــت کــرده اســت. ایــن شــرکت دلیــل مخالفــت 

خــود را مشــکاتی دربــاره اجــرا اعــام کــرده بــود.
ــکنر  ــاوری اس ــادی فن ــار ۲01۸  می ــرده در به ــام ک ــونگ اع ــال سامس ــه هرح ب
ــرد. ــد ک ــازار عرضــه  خواه ــه ب ــه گلکســی S۹ را ب ــر انگشــت و مجموع بصــری اث

ایسوس لشگری از 
لپ تاپ های تازه اش 

را روانه بازار کرد

ــد  ــال خری ــه دنب ــر ب لــپ تــاپ جدیــد دانشــجویی هســتید، ZenBook Flip S شــرکت اگ
ایســوس بــا 10.۹ میلیمتــر ضخامــت و 1.1 کیلوگــرم وزن گزینه ای مناســب محســوب می شــود. 
ــای  ــاپ ه ــپ ت ــی ل ــوده و از تمام ــق ب ــوق دقی ــاپ دارای نمایشــگر 13 اینچــی و ف ــپ ت ــن ل ای
مشــابه و 13 اینچــی ســاخت شــرکت هــای رقیــب باریــک تــر اســت. هنــوز مشــخص نیســت آیا 
ZenBook Flip S همــراه بــا قلــم دیجیتــال مخصــوص ایســوس عرضــه مــی شــود یــا خیر.

ایســوس بــرای باریــک نگهداشــتن ایــن لــپ تــاپ از سیســتم خنــک کننــده جدیــدی موســوم به 
فــن پلیمری کریســتال مایــع اســتفاده کرده کــه تنهــا 0.3 میلیمتــر ضخامــت دارد. مایکروســافت 

سیســتمی مشــابه بــا ایــن فــن را در ســرفیس پــرو3 بــه کار گرفتــه بــود.
قیمــت پایــه ایــن لــپ تــاپ کــه از شــهریور مــاه بــرای فــروش در دســترس خواهــد بــود، 10۹۹ 
دالر اعام شــده اســت. ایســوس همچنین از عرضه لپ تــاپ ZenBook Pro بــه قیمت 1۲۹۹ 
دالر خبر داده اســت. Deluxe 3 ZenBook دیگر لپ تاپ تازه ایســوس اســت کــه 11۹۹ دالر 

قیمت دارد.
قدرتمندتریــن لــپ تــاپ ایســوس در میــان ایــن مجموعــه جدیــد VivoBook Pro N5۸0 نام 
دارد کــه دارای پردازنــده گرافیکــی NVIDIA GTX1050 اســت. در ایــن لــپ تــاپ 15 اینچــی 
از پردازنــده قدرتمنــد HQ ۷۷00-Core i۷ اینتــل و 1۶ گیگابایــت رم هــم اســتفاده شــده اســت. 
لــپ تــاپ مذکــور دارای دو فــن خنــک کننــده اســت کــه در شاســی آلومینیومــی 1۹.۲ میلیمتــری 

آن جاســازی شــده اند.
VivoBook S15 دیگــر لــپ تــاپ جدیــد ایســوس اســت کــه 1۷.۹ میلیمتــر ضخامــت دارد و 
دارای پردازنــده Core i۷ اینتــل و پردازنــده گرافیکــی GTX ۹40 شــرکت ان ویدیاســت. قیمــت 

این لــپ تــاپ 15 اینچــی 4۹۹ دالر اســت.

عکسهای اینستاگرام 
رمز و رازهای مد و 

پوشش را لو می دهد
محققــان قصــد دارنــد از یــک برنامــه هــوش مصنوعــی بــرای تحلیل 
عکــس هــای ارســالی میلیــون هــا کاربــر اینســتاگرام اســتفاده کنند و 
از ایــن طریــق الگوهــای فرهنگــی مــردم جهــان در زمینــه پوشــش 

را بشناســند. 
ــاد شــده و اطاعــات  ــا بررســی عکــس هــای ی ــاد شــده ب برنامــه ی
مربــوط بــه موقعیــت مکانــی ارســال آنهــا بررســی مذکــور را انجــام 
مــی دهــد. عکــس هــای یــاد شــده بالــغ بــر 100 میلیــون مــورد بوده 
و طــی ســال هــای ۲013 تــا ۲01۶ در نزدیــک بــه 44 شــهر در نقــاط 

مختلــف دنیــا گرفتــه شــده انــد.
ســه محقــق از دانشــگاه کورنلــی مــی گوینــد با بررســی عکــس های 

یــاد شــده مــی تــوان از تحــوالت مربــوط بــه روندهــای فرهنگــی و 
پوشــش و مــد در جهــان مطلــع شــد و تاثیــر محــل زندگــی افــراد در 
ایــن زمینــه را درک کــرد. فنــاوری تشــخیص چهره نــرم افــزار هوش 
مصنوعــی پــس از جمــع آوری کل عکــس هــا، تصاویــر نامربوطــی 
کــه افــراد در آنهــا حضــور ندارنــد را بــه طــور خــودکار حــذف کــرده و 
ســپس عکــس هایــی کــه در آنهــا نیــم تنــه باالیــی انســان هــا قابل 

مشــاهده اســت را انتخــاب مــی کنــد.
ــروه انتخــاب شــده  ــن گ ــون عکــس توســط ای ــوع 15 میلی در مجم
کــه نــرم افــزار هــوش مصنوعی بــا شناســایی نــوع البســه موجــود در 
آنهــا و همیــن طــور رنــگ، ابعــاد، جنــس و ... بــرای دســته بندیشــان 
اقــدام مــی کنــد. بعــد از برچســب زدن بــر روی عکــس هــا، داده های 
ــا الگوهــای  ــه برنامــه دیگــری داده مــی شــود ت جمــع آوری شــده ب
ــه از  ــر نقط ــی در ه ــت جغرافیای ــان و موقعی ــای زم ــر مبن ــش ب پوش

جهــان شناســایی شــوند.
یکــی از نتایــج اولیــه اســتفاده از ایــن برنامــه هــا کشــف ایــن مســاله 
ــاس هــای ســیاه و قهــوه ای در  ــه پوشــیدن لب ــه ب ــه عاق اســت ک
ــت  ــا دوس ــتان ه ــراد در تابس ــل اف ــت و در مقاب ــتر اس ــتان بیش زمس

ــد بیشــتر لبــاس هــای ســفید و آبــی بپوشــند. دارن

با این اپلیکیشن 
کفش تان را آنالین 

آزمایش کنید
یــک محقــق اســپانیایی اپلیکشــینی ســاخته کــه بــا اســتفاده از عکــس پــا بــه مشــتریان آنایــن اجــازه 
مــی دهــد بــه طــور مجــازی کفــش را آزمایــش کننــد. ایــن اپلیکیشــن بــرای خریــد هــای آناین مناســب 
اســت. یکــی از مشــکل تریــن خریــد هــای آنایــن مربــوط بــه کفــش اســت.  آمــار نشــان مــی دهــد از 
ســه جفــت کفشــی کــه آنایــن خریــده مــی شــود، یــک جفــت بــه دلیــل انــدازه نبــودن پــس فرســتاده 

مــی شــود.
ــوس  ــر خــوان کارل ــه اســت. دکت ــرای حــل ایــن مشــکل یافت اکنــون یــک محقــق اســپانیایی روشــی ب
گونزالــس از موسســه بیومکانیــکا اســپانیا اپلیکیشــنی ســاخته کــه بــا اســتفاده از عکــس پــا بــه مشــتریان 

اجــازه مــی دهــد بــه طــور مجــازی کفــش را آزمایــش کننــد!
کافــی اســت فــرد قبــل از خریــد کفــش بــا تلفــن هوشــمند خــود از پایــش عکــس بگیــرد. کاربــر بــرای 
آزمایــش کفــش فقــط بــه یــک کاغــذ A4 معمولــی نیــاز دارد. بــه گفتــه گونزالــس ایــن اپلیکیشــن تصایــر 
پــای فــرد را بــا مخــزن بزرگــی از تصاویــر ســه بعــدی پــا مقایســه مــی کنــد. ســپس ایــن تصاویــر بــه 
ســروری ارســال مــی شــود کــه ســاختاری ســه بعــدی از پــا بســازد. طــی چنــد ثانیــه مــدل ســه بعــدی از 

پــا ســاخته مــی شــود.
جالــب آنکــه ایــن اپلیکیشــن در تمــام تلفــن هــای هوشــمند  نصــب مــی شــود، بنابرایــن مــی تــوان هــر 

تلفــن هــای هوشــمندی را  بــه یــک اســکنر ســه بعــدی پــا تبدیــل کــرد.
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ــرواز  ــای پ ــت ه ــا و گی ــه هواپیم ــدن ب ــیر سوارش ــن مس یافت
ــای  ــرودگاه ه ــافران در ف ــدی مس ــای ج ــش ه ــی از چال یک
بــزرگ اســت و مســئوالن فرودگاهــی در انگلیــس راه خاقانــه 

ــد.  ــه ان ــن مشــکل یافت ــرای حــل ای ای ب
بــه تازگــی ۲000 نشــان راهنمــای مبتنــی بــر فنــاوری واقعیت 
افــزوده در نقــاط مختلــف دو ترمینــال فــرودگاه مذکــور نصــب 
ــل  ــورد مســیر تحوی ــی در م ــات فراوان ــه جزیی ــده اســت ک ش
ــار  ــف و ... را در اختی ــای مختل ــه هواپیماه ــوار شــدن ب ــار، س ب

مســافران قــرار مــی دهــد.
نشــان هــای راهنمــای مذکــور بــه مســافران امــکان مــی دهد 
ــه ای  ــیریاب حرف ــک مس ــه ی ــود را ب ــی خ ــن گوش ــا دوربی ت
مبــدل کننــد و از ایــن طریــق بتواننــد خــود را بــه ســرعت برای 

پــرواز بــه محــل مــورد نظــر برســانند.
ــه غیرقابــل اســتفاده بــودن سیســتم هــا و برنامــه  ــا توجــه ب ب
هــای مبتنــی بــر جــی پــی اس در محیــط هــای سربســته ای 
ماننــد فــرودگاه هــا و ناکارآمــدی برنامــه هایــی ماننــد نقشــه 
گــوگل در ایــن زمینــه خدمــات مذکــور مــی توانــد به مســافران 

بــه طــور جــدی کمــک کنــد.
ــدی  ــه ۲.5 میلیاردپون ــی از برنام ــتم بخش ــن سیس ــب ای نص
مســئوالن فــرودگاه Gatwick بــرای متحــول ســازی و ارائــه 
خدمات پیشرفته مبتنی بر فناوری های نوین است. مسیر حرکت 
ــگ  ــبز رن ــای س ــکان ه ــق پی ــتم از طری ــن سیس ــب ای در قال

ــود. ــی ش ــخص م مش
ارائه ایـن خدمات با همـکاری شـرکت PointrLabs صورت 

مـی گیرد کـه در زمینـه عرضـه برنامه هـای موبایلـی و خدمات 
مرتبط با شـرکت هـای هواپیمایـی، فـرودگاه هـا و ... تخصص 
دارد. مسـئوالن فـرودگاه Gatwick مـی گوینـد از این طریق 
هیـچ اطاعات شـخصی از مسـافران جمـع آوری نشـده و داده 

هـای خصوصی آنهـا محفوظ باقـی خواهـد ماند.

قاتل گوشی های هوشمند را 
بشناسید

مایکروســافت قصــد دارد در آینــده امکانــات سیســتم واقعیــت افــزوده هولولنــز را در عینــک هــای 
آفتابــی بگنجانــد و بــه تدریــج ایــن عینــک هــا را جایگزیــن گوشــی هــای هوشــمند کنــد. 

بــا اجــرای ایــن طــرح شیشــه هــای عینــک هــای آفتابــی هوشــمند انبوهــی از اطاعــات را برای 
کاربــران بــه نمایــش درآورده و تعامــل بــا اشــیای مجــازی افــزوده شــده به محیــط اطــراف را هم 
ممکــن مــی کننــد. ایــن عینــک هــای آفتابــی ظاهــری کامــا مشــابه بــا عینــک هــای آفتابــی 
عــادی دارنــد و مــی تواننــد محتوایــی کــه فعــا از طریــق هدســت هــای بــزرگ هولولنــز قابــل 

مشــاهده اســت را از طریــق شیشــه عینــک هــای آفتابــی نمایــش دهنــد.
نمونـه اولیـه این عینـک آفتابی با قابلیـت دید افقـی ۸0 درجه تولید شـده و انتظار مـی رود در آینده 

تـا بدان حـد ارتقا یابد که امکانات گوشـی های هوشـمند امـروزی نیز در آن گنجانده شـود.
یکــی از مهــم تریــن چالــش هــا بــر ســر راه ســاخت چنیــن عینــک هــای هوشــمندی، تولیــد 
نمایشــگرهای اســتریو در ابعــاد کوچــک شیشــه عینــک هــای آفتابــی اســت. از همیــن رو عینک 
اولیــه ســاخته شــده صــدا را بــه صــورت مونــو پخش مــی کنــد. امــا در آینــده قــرار اســت تصاویر 

بــا دقــت و شــفافیت بــاال و بــا تفکیــک رنــگ مناســب از همیــن طریــق بــه نمایــش درآینــد.
اســتفاده افــراد دوربیــن و نزدیــک بیــن از چنیــن عینــک هایــی نیــز یــک چالــش جــدی دیگــر 
اســت کــه مایکروســافت قصــد دارد بــر آن غلبــه کنــد. بدیــن منظــور نــرم افــزار ویــژه ای بــرای 

اصــاح دیــد افــراد دوربیــن و نزدیــک بیــن در دســت طراحــی اســت.

با فناوری واقعیت افزوده در فرودگاهها گم نمی شوید

امکان حذف لحظه ای 
پیام ها در واتس آپ

پیــام رســان واتــس آپ بــه زودی »قابلیــت حــذف لحظــه ای 
پیــام «را فعــال خواهــد کــرد. بــه ایــن ترتیــب کاربــران مــی 
ــواع پیــام هــای متنــی، تصویــری، ویدئویــی، فایــل  تواننــد ان

هــای مختلــف و پیــام هــای نقــل قولــی را حــذف کننــد. 
ــرار اســت ویژگــی »حــذف  ــام رســان واتــس آپ ق برنامــه پی
ــن  ــا کمــک ای ــد. ب ــه کن ــام« )Recall( را ارائ ــه ای پی لحظ
ویژگــی کاربــران مــی تواننــد تــا 5 دقیقــه پــس از ارســال پیام، 

ــد. ــل آن را حــذف کنن در صــورت تمای
ــرای  ــل ب ــاه آوری ــه در م ــتین مرتب ــرای نخس ــی ب ــن ویژگ ای

نســخه بتــا ایــن اپلیکیشــن آزمایــش شــد.
ــی  ــه ویژگ ــدن ک ــایت WABetaInfo در لن ــون وب س اکن
ــه  ــد، ب ــر از موعــد  آزمایــش مــی کن هــای واتــس آپ را زودت
تازگــی اعام کــرده احتمــاال ایــن آپدیت بــه زودی بــرای تمام 

ــا شــود. ــران مهی کارب
ــا از  ــام ه ــواع پی ــام ان ــرای تم ــور ب ــی مذک ــال ویژگ ــه هرح ب
ــا،  ــل ه ــو، GIF، فای ــر، ویدئ ــی، تصوی ــام هــای متن ــه پی جمل
پیــام هــای نقــل قولــی فعــال مــی شــود. کاربــران مــی توانند 
ــا 5 دقیقــه پــس از ارســال ایــن نــوع پیــام هــا آن را حــذف  ت

ــد. کنن

یک شــرکت فناندی به نــام Varjo تــا به حال بی ســروصدا 
در تاش بوده تا هدســت واقعیت مجازی تولید کند که از دقت و 

قدرتی به اندازه چشــم انســان برخوردار باشد. 
این هدســت که فعا ۲0/۲0 نام دارد، دارای نمایشــگری اســت 
که می تواند تصاویر سه بعدی واقعیت مجازی را با دقت بیش از 

۷0 مگاپیکسل در برابر چشمان انسان نمایش دهد.
ــت  ــای واقعی ــت ه ــه هدس ــت ک ــد گف ــه بای ــام مقایس در مق
 HTC  و  Oculus Rift ــد ــازار مانن ــداول در ب ــازی مت مج
Viveتنهــا مــی تواننــد تصاویــر را بــا دقــت 1.۲ مگاپیکســل 

ــد. ــه نمایــش بگذارن ب
ســایه(  معنــای  شــرکت Varjo)بــه 
ــاوری  ــور فن ــن منظ ــه همی ــد ب ــی گوی م
ــه  ــرده ک ــداع ک ــردی را اب ــه ف ــر ب منحص
قــادر بــه تقلیــد از کارکــرد طبیعی چشــمان 
ــذا تصاویــر فــوق دقیــق  انســان اســت و ل
و اســتثنایی خلــق مــی کنــد. ایــن شــرکت 
ــدف از  ــن ه ــق ای ــرای تحق ــد ب ــی گوی م
تخصــص دانشــمندانی اســتفاده کــرده 
که قبا به عنوان مدیران ارشــد در شــرکت 
هایی مانند مایکروســافت، نوکیــا، اینتل، ان 
ویدیــا و روویــو مشــغول بــه کار بــوده انــد.

اگر چه دقت تصاویر در این هدسـتها بسـیار باالسـت، اما زمینه 
دید تفاوتی با دیگر هدست ها ندارد و در حد 100 درجه باقی می 
ماند. هدسـت های یاد شـده از امکانات هدسـت هـای واقعیت 
افـزوده هـم برخـوردار هسـتند و لـذا مـی تـوان از آنهـا بـرای 
افـزودن اشـیا یا ابـزار مختلف بـه صحنه واقعـی اسـتفاده کرد. 
Varjo مدعـی اسـت ایـن فنـاوری حداقـل ده سـال از زمـان 
خود جلوتر اسـت، هـر چند هنوز مشـخص نیسـت برنامه های 
ایـن شـرکت بـرای تولید هدسـت های یاد شـده چیسـت و آیا 

از آنهـا مـی تـوان در رایانـه هـای فعلی اسـتفاده کرد یـا خیر.

تولید هدست واقعیت مجازی با دقت چشم انسان 

http://mehrnews.com


یــک  دانشــمندان  فهرســت  تریــن  تــازه 
کشــور  پزشــکی  علــوم  برتــر  درصــد 
براســاس نظــام رتبه بنــدی ای اس آی منتشــر 
شــده که در این فهرست تعــداد ایرانــی هــای 
حاضــر در گــروه یــک درصــد پراســتناد دنیــا 
فهرست  شماره  این  در  است.  یافــته  افزایــش 

برترین دانشمندان علوم پزشکی آمده است.

علم و دانـش
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دانش و  علـــم 

کمیســیون نخبــگان شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تعــداد 
اختراعــات ثبــت شــده کشــور طــی ســال هــای 13۹3-13۷3 

ــراع اعــام کــرد.  را بیــش از 104 هــزار اخت
جلســه ۶۶ کمیســیون نخبــگان و آینــده نــگاری علم و نــوآوری 

دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی برگزار شــد.
در ایــن جلســه کــه بــه ادامــه گــزارش »بررســی رونــد توســعه 
شــاخص هــای علــم، نــوآوری و فنــاوری جمهــوری اســامی 
ــت،  ــاص داش ــورها« اختص ــایر کش ــا س ــه ب ــران و مقایس ای

ــران  ــامی ای ــوری اس ــاوری جمه ــای فن ــرون داده ــث ب مبح
ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق م

در ایــن بخــش بــا توجــه نتایــج آمــاری حاصــل از پروژه هــای 
تحقیقاتــی کارگاه هــای دارای فعالیــت تحقیــق و توســعه 
براســاس اطاعــات مرکــز آمــار ایــران، تعــداد اختراعــات ثبــت 
ــم و  ــز رشــد عل ــا و مراک ــای مســتقر در پارکه شــده در واحده

ــه شــد. ــاوری ارائ فن
در ادامــه ایــن گــزارش تعــداد اختراعــات ثبت شــده  کشــورمان 

در ســازمان جهانــی مالکیــت فکــری، وضعیــت اختراعــات ثبت 
ــاله  ــن 3 س ــف و میانگی ــای مختل ــاوری ه ــده کشــور در فن ش
ــک  ــه تفکی ــران و کشــورهای منتخــب ب ــات ای ــداد اختراع تع
مختــرع مقیــم، غیرمقیــم و خــارج کشــور نیــز مــورد بررســی 

قــرار گرفــت.
در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع 
ــای  ــال ه ــی س ــده ط ــت ش ــات ثب ــداد کل اختراع ــه تع ک
13۷3-13۹3 بالــغ بــر 104 هــزارو 14۹ بــوده اســت کــه ارزش 
ــار ســازمان  ــی و مهندســی براســاس آم ــات فن صــادرات خدم
توســعه تجــارت و حجــم صــادرات محصوالت بــا فنــاوری برتر 
براســاس آمــار بانــک جهانــی در مقایســه بــا کشــورهای ژاپــن، 
ــورد  ــال های ۲001-۲013 م ــل در س ــزی و برزی ــه، مال ترکی

مقایســه قــرار گرفــت.
ــگان و  ــیون نخب ــای کمیس ــزارش اعض ــن گ ــه ای ــس از ارائ پ
آینــده نــگاری علــم و نــوآوری به بیــان نظــرات و پیشــنهادهای 
ــت نظــام  ــه، رعای ــوان ب ــی ت ــم آن م ــه اه ــد؛ ک ــود پرداختن خ
طبقــه بنــدی گــروه هــای علمــی در پــروژه هــای تحقیقاتــی، 
ــاظ  ــاوری و لح ــرون داد فن ــوم ب ــق از مفه ــف دقی ــه تعری ارائ
ــی  ــور بررس ــه منظ ــذار ب ــم و اثرگ ــاخص های مه ــردن ش ک
ــت  ــی عل ــور، بررس ــاوری در کش ــم و فن ــعه عل ــت توس وضعی
ــورمان در  ــده  کش ــت ش ــات ثب ــداد اختراع ــق تع ــدم تطاب ع
ســازمان مالکیــت فکــری )WIPO( و تعــداد اختراعــات ملی 

ــرد. ــت شــده در کشــور اشــاره ک ثب
از دیگـر پیشـنهاداتی کـه در ایـن جلسـه ارائـه شـد مـی تـوان 
بـه ارائـه آمـار دقیـق از  تعـداد اختراعـات ثبت شـده مربـوط به  
کشـورمان که در بعضـی از کشـورهای دیگر به ثبت رسـیده اند، 
لـزوم تعریـف دقیـق از مفهـوم فنـاوری برتـر، تدویـن نظـام 
اسـتاندارد جـذب و اشـتغال فـارغ التحصیـان در حوزه هـای 
تخصصـی مربوطـه و ایجـاد شـرکت هـای واسـط کارگـزاری 
جهـت مدیریت عرضـه و تقاضـای منابـع متخصص در کشـور 

براسـاس یـک برنامـه ملـی مـدون اشـاره کرد.

۱۰۴ هزار اختراع توسط ایرانیها به ثبت رسید

۱۲۴ ژن توسط ایران در بانک 
جهانی ژن به ثبت رسید

ــات علمــی  ــای عمــان از ســوی عضــو هی ــارس و دری ــج ف 1۲4 ژن از گونه هــای ســرپایان خلی
ــک  ــتین بار در بان ــرای نخس ــاس ب ــد بندرعب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــع طبیع ــروه مناب گ

ــت شــد.  ــی ژن ثب جهان
شــادی خاتمــی عضو هیــات علمی گــروه منابــع طبیعــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بندرعباس 
بــا بیــان اینکــه انجام ایــن پــروژه دو ســال بــه طــول انجامیده اســت، گفــت: انجــام همــه مراحل 
ایــن پــروژه در آزمایشــگاه ژنتیــک واحــد بندرعبــاس انجــام شــده و نمونه برداری هــا از آب هــای 
بنــدر بوشــهر، بنــدر لنگــه، جاســک، جزیــره هرمــز و چابهــار در خلیــج فــارس و دریــای عمــان 
بــوده اســت و نمونه هــا بــه آزمایشــگاه ژنتیــک منتقــل و اســتخراج DNA و ســایر مطالعــات در 

ایــن آزمایشــگاه انجــام شــد.
ــزود:  ــرد و اف ــام ک ــرپایان اع ــای س ــر روی گونه ه ــه ب ــش را مطالع ــن پژوه ــدف از ای وی ه
ــا  ــوان ب ــت و می ت ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــا بس ــوژی دری ــوزه بیول ــا در ح ــن گونه ه ــایی ای شناس

ــرد. ــت ک ــی و مدیری ــا را ارزیاب ــر آنه ــا، ذخای ــق گونه ه ــایی دقی شناس
ــه از  ــرد: ســرپایان شــامل ماهــی مرکــب، اســکویید و هشــت پایان اســت ک وی خاطرنشــان ک
لحــاظ اکولــوژی و اقتصــادی در جهــان حائــز اهمیــت هســتند و در ایــران جنبــه صــادرات داشــته 

ــت. و ارز آور اس
ــای عمــان  ــارس و دری ــج ف ــروت در خلی ــن ث ــد کــرد: پــس از نفــت، مهم تری ــن محقــق تاکی ای
ذخایــر آبزیــان و صیــادی اســت کــه بایــد بــا مطالعــه و دقــت در آن عــاوه بــر موضــوع ارز آوری 
و تجاری ســازی بــه حفــظ و تکثیــر آنــان نیــز توجــه ویــژه ای شــود و از ایــن پتانســیل خــدادادی 

در مســیر صحیــح اســتفاده شــود.
خاتمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه دو گونــه غالــب در آب هــای خلیــج فــارس و دریــای عمــان، ماهــی 

مرکــب ببــری و اســکوئید هنــدی اســت، افــزود: بــا آگاهــی بــه ایــن مــوارد می تــوان در مبحــث 
ــر اشــتغال زایی در حــوزه  ــه کار گرفــت و عــاوه ب ــر ارزشــمند همــت الزم را ب ــن ذخای حفــظ ای

صنعــت دریایــی، راه را بــرای ارزآوری نیــز همــوار کنیــم.
وی عنــوان کــرد: تشــویق دانشــجویان رشــته های شــیات، بیولــوژی دریــا و محیــط زیســت در 
ایــن دانشــگاه بــرای مطالعــه بــر روی گونه هــای دریایــی مختلــف می توانــد کمــک شــایانی بــه 
ــر و  ــازی، تکثی ــر، تجاری س ــای بهت ــات و پژوهش ه ــرای مطالع ــد و راه را ب ــوزه پژوهشــی کن ح

پــرورش و صــادرات هموارتــر کنــد.
ایــن پژوهشــگر خاطرنشــان کــرد: ایــن پژوهــش حاصــل کار گروهــی بــوده و تــورج ولی نســب، 
پرویــز توکلــی کلــور و احمــد فرهــادی بــه عنــوان همــکاران ایــن تحقیــق، کمک هــای شــایانی 

داشــتند.
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علـــم و دانش

براســاس بررســی وضعیت تولیــدات علمی کشــورمان درپایــگاه ای اس آی، طــی دوره 10 ســال و10 
ماهــه اول ژانویــه ۲00۷ تــا 30 مــاه مــه ۲01۷، تعــداد مقــاالت برتــر ایــران از 313 عنــوان در ســال 

۲00۷ بــه ۸۹1 عنــوان رســیده اســت. 
پایــگاه ای اس آی )ESI( بــرای تجزیــه و تحلیــل کمــی پژوهشــگران و کشــورها بــه وجــود آمــده و 

بــه محققــان کمــک می کنــد تــا از پژوهش هــا و رونــد تسلســل علــوم آگاه شــوند.
ایــن پایــگاه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ۲۲ رشــته انتخابــی از بیــن مجــات موجــود در وب آو 
ســاینس از سراســر دنیــا را کــه در موسســه آی اس آی وجــود دارد، تحــت پوشــش قــرار می دهــد؛ 
همچنیــن ایــن پایــگاه شــامل ابــزار آمــاری بــرای رتبــه بنــدی پژوهشــگران، ســازمان ها، کشــورها و 

مجــات بــه لحــاظ میــزان اســتناد بــا آن هــا نیــز اســت. 
پایـگاه ای اس آی بـه گـردآوری آمـار و اطاعـات دربـاره پیشـرفت علـوم مبتنی بر شـمارش انتشـار 
مقـاالت مجـات از پایـگاه علمی تامسـون رویترز مـی  پـردازد که شـامل تمامی مقاالت چاپ شـده 
در 10 سـال اخیـر این مجات)مجاتـی که در نمایه های اسـتنادی آِ اس آی نمایه می شـوند( اسـت. 
بـا اسـتفاده از اطاعـات منتشـر شـده در این پایـگاه در  آپریـل ۲01۷ کـه مربوط بـه بازه زمانـی اول 
ژانویـه ۲00۷ تـا پنجم ژوئن ۲01۶ اسـت و مشـتمل بـر  بیش از 10 میلیـون مقاله از ۲۲ رشـته خاص 

اسـت، تاش شـده تا چشـم انداز روشـنی از پیشـرفت علمی کشـورمان ترسـیم شود.

وضعیت ایران در حوزه های مختلف علمی
مطابــق آخریــن آمــار ایــن پایــگاه، طــی دوره 10 ســال و 10 ماهــه اول ژانویــه ۲00۷ تــا 30 مــاه مــه 
۲01۷، کــه بــه صــورت دوره هــای 5 ســاله آمــار ارائــه می کنــد، وضعیــت علمــی جمهــوری اســامی 

ایــران بــه شــرح ذیــل اســت :

آمار تعداد تولیدات علمی ایران در دوره های پنج ساله
 داده هـای نمـودار شـماره 1 نشـان می دهـد که به صـورت کلی در طـول ده سـال مورد بررسـی، روند 

تولیـدات علمـی ایران شـاهد رشـد خطی بـوده اسـت. از آنجایـی که ایـن پایـگاه دوره ای پنج سـاله را 
مـورد بررسـی قـرار می دهـد، این آمـار به صـورت کلـی قابل نمایش اسـت.

کیفیت تولیدات علمی
یکــی از راه هــای بررســی کیفیــت تولیــدات علمــی مرجــع شــدن و محــل رجــوع بــه آن اســت. بــه 
ایــن معنــی کــه ســایر دانشــمندان نیــز از آن اســتفاده کــرده و در کار علمی خود بــه آن اســتناد کنند و 
بــه صــورت کلــی آن را مــورد تاییــد قــرار داده و صحــت آن را نیــز مــورد تاکیــد قــرار دهند. بــه همین 

دلیــل اســتناد می توانــد یکــی از راه هــای شناســایی کیفیــت یــک تولیــد علمــی باشــد.

آمار کلی تعداد استنادات ایران در دوره های پنج ساله

 آمارهـا در خصـوص تعـداد اسـتنادات نیـز در نمودار شـماره ۲ نشـان می دهد کـه به صـورت کلی در 
طـول ده سـال مـورد بررسـی روند تعـداد اسـتنادات علمـی ایران نیز شـاهد رشـد خطی بوده اسـت.

آمار استناد به ازای هر مقاله ایران در دوره های پنج ساله

بـا توجه بـه اطاعات نمودار شـماره 3، از لحاظ کیفی در طول ده سـال مورد بررسـی نیز تعداد اسـتناد 
بـه ازای هـر مقاله نیـز افزایش داشـته اسـت. یعنی از ۲.۷1 اسـتناد بـه ازای هر مقاله منتشـر شـده در 

نشـریات معتبر علمی در سـال ۲00۷ به 3.۲۸ اسـتناد به ازای مقاله در سـال ۲01۷ رسـیده اسـت.

آمار مقاالت برتر ایران در دوره های پنج ساله

 یکـی دیگر از راه های شناسـایی کیفیـت تولیدات علمی تعداد مقاالت برتر کشـورها، انتشـار در پایگاه 
ای اس آی اسـت. بـه ایـن معنی که تعـداد مراجعه بـه این مقاالت زیـاد بـود و در طی دو سـال اخیر به 
عنـوان برترین مقالـه در حوزه های خود شـناخته می شـوند. بر همین اسـاس تعداد مقـاالت برتر ایران 

از 313 عنوان در سـال ۲00۷ به ۸۹1 عنوان در سـال ۲01۷ رسـیده اسـت.

آمار استناد به ازای هر مقاله برتر ایران در دوره های پنج ساله

 
از آنجایـی کـه دوره اسـتناد بـه مقاالت نیـاز به طی زمان اسـت، مقـاالت برتر نیـز هرچـه از زمان آن 
می گذرد، در گذر زمان تعداد بیشـتری اسـتناد دریافت می کنند بنابراین شـاهد کم شـدن تعداد اسـتناد 
مقـاالت برتر در سـال های اخیر می باشـیم کـه این روند بـرای همه کشـورها نیز صادق اسـت. اگر به 
تعـداد اسـتناد به مقـاالت علمی ایران نظری داشـته باشـیم از 1۷۲.1۷ اسـتناد بـه از هرمقاله در سـال 

۲00۷ بـه 4۲.1۹ اسـتناد به ازای هر مقاله در سـال ۲01۷ می رسـیم

وضعیت ایران در حوزه های مختلف تولید علم منتشر شد
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دانش و  علـــم 

ــوم  ــر عل ــد برت ــک درص ــمندان ی ــت دانش ــن فهرس ــازه تری ت
پزشــکی کشــور براســاس نظــام رتبه بنــدی ای اس آی منتشــر 
ــد  ــک درص ــروه ی ــر در گ ــای حاض ــی ه ــداد ایران ــد و تع ش

ــت.  ــش یاف ــا افزای ــتناد دنی ــمندان ُپراس دانش
ــز  ــگاه ها و مراک ــمندان، دانش ــدی دانش ــد رتبه بن ــج جدی نتای
تحقیقاتــی برتــر دنیا مربــوط به مــاه مــی )May( ســال ۲01۷ 
 Essential یــا همــان ESI میــادی نظــام رتبه بنــدی

Science Indicators اعــام شــد.
در نتایــج اخیــر ایــن نظــام رتبه بنــدی معتبــر بین المللــی، تعــداد 
ــک  ــروه ی ــه در گ ــوم پزشــکی کشــور ک ــر عل دانشــمندان برت
درصــد دانشــمندان ُپــر اســتناد دنیــا قــرار گرفته انــد بــه 4۲ نفــر 

افزایــش یافتــه اســت.
ایــن  از  کشــور  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  ســهم 
دانشــمندان، شــامل ۲۲ نفــر از دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران، 
ــه اهلل، 3  ــز و بقی ــکی تبری ــوم پزش ــگاه های عل ــر از دانش 4 نف
نفــر از دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد، ۲ نفــر از هــر یــک از 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی اصفهــان و شــیراز و 1 نفــر از هــر 
یــک از دانشــگاه های علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، ایــران، 

ــت. ــان و اراک اس ــدران، زنج مازن
بــر اســاس نتایجــی کــه گــروه علــم ســنجی معاونــت 
ــاوری وزارت بهداشــت اســتخراج کــرده اســت  ــات و فن تحقیق
در رتبه بنــدی اخیــر، دکتــر مصطفــی قانعــی از دانشــگاه علــوم 
ــی  ــر و محمدعل ــی موق ــا رحیم ــر وف ــه اهلل، دکت ــکی بقی پزش
ــک  ــر باب ــوم پزشــکی تهــران، دکت ــان از دانشــگاه عل صحرائی
عشــرتی از دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک و دکتــر محمدتقــی 

ــن  ــرای اولی ــدران ب ــکی مازن ــوم پزش ــگاه عل ــی از دانش هدایت
بــار بــه جمــع دانشــمندان یــک درصــد برتــر ُپراســتناد کشــور 

ــتند. پیوس
مبنــای ایــن رتبه بنــدی گــردآوری و تجزیــه و تحلیــل 
اطاعــات یــک درصــد مقــاالت دارای بیشــترین اســتنادات در 
ــه 10  ــگاه اطاعاتــی ISI Web of Sciences در فاصل پای

ســال و دو مــاه از اول ژانویــه ۲00۷ تــا ۲۸ فوریــه ۲01۷ بــوده و 
ــود. ــد می ش ــار روزآم ــاه یکب ــر دو م ــات آن ه اطاع

در ادامــه، فهرســت دانشــمندان یــک درصــد ُپراســتناد برتــر 
ــام  ــی )May(  ۲01۷ نظ ــاه م ــور در م ــوم پزشــکی کش عل
رتبه بنــدی بین المللــی ESI در دو شــکل آمــده اســت. 
ــداد  ــب تع ــه برحس ــاس رتب ــر اس ــداول ب ــروه از ج ــک گ ی
ــات )All Fields( و  ــاالت و موضوع ــتنادات در کل مق اس
گــروه دیگــر جــداول بــه تفکیــک رشــته موضوعــی مقــاالت 
دانشــمندان یــک درصــد برتــر علــوم پزشــکی کشــور مرتــب 

شــده اســت.

براساس رتبه بندی پراستنادها؛

برترین دانشمندان علوم پزشکی معرفی شدند

فهرست کامل دانشمندان یک درصد پُراستناد برتر علوم پزشکی کشور بر اساس نتایج ماه می 2017 نظام رتبه بندی بین 
المللی ESI براساس رتبه All Fields برحسب تعداد استنادات

دانشگاهتعداد مقاله در ESIتعداد استنادات در ESIاستنادات به ازای مقالهرتبه جهانیرشته موضوعینام دانشمند

دکتر فرشاد فرزادفر
Clinical Medicine3۸41۷۷.3۲13۸31۷۸

علوم پزشکی تهران
All Fields۷۸۷515۸.۶5141۲0۸۹

دکتر رضا ملک زاده
Clinical Medicine۷3۷50.۹۶10۸54۲13

علوم پزشکی تهران
All Fields100۷44۲.4411۷۹۸۲۷۸

دکتر مرتضی 
محمودی

Chemistry۲۹0۶۶۶.1535۷۲54

علوم پزشکی تهران Pharmacology&  
Toxicology۲0501۷.۹4۸۷۹4۹

All Fields10۶۹۲۲۷.5511۲۶۹40۹

دکتر محمد عبدالهی
Pharmacology&  
Toxicology1۸51۲.۸۹۲۷۷۲۲15

علوم پزشکی تهران
All Fields۲0۲5511.۸۶۶34۶535

دکتر مازیار مرادی 
الکه

Clinical Medicine30۶۹11۷.0۲5۶1۷4۸
علوم پزشکی ایران

All Fields۲۲4۹5۸۷.115۷4۹۶۶

دکتر علیرضا 
استقامتی

Clinical Medicine3۸0۸4۸.1۷5010104
علوم پزشکی تهران

All Fields۲334333.1۷55401۶۷

دکتر احمدرضا دهپور
Pharmacology&  
Toxicology۲۹04۷.53۷۲3۹۶

علوم پزشکی تهران
All Fields۲5۷۹3۸.۸۲۲۹۶۲۶1
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علـــم و دانش

دانشگاهتعداد مقاله در ESIتعداد استنادات در ESIاستنادات به ازای مقالهرتبه  جهانیرشته موضوعینام دانشمند

دکتر نیما رضایی
Immunology۸۸۶10.۹۲13۷1۹۶

علوم پزشکی تهران
All Fields۲5۸3۲۸.1۹۲015۶1۲

ادامه جدول مرتب شده براساس رتبه All Fields برحسب تعداد استنادات

دکتر فریدون 
عزیزی

Clinical Medicine1305۲۸.۷۹۲3۹1۲۷۲

علوم پزشکی شهید 
بهشتی

Biology & Biochemistry500۷13.1۹1۲۲۷۹3
Social Sciences, General1۹3۶13.43۶۸551
All Fields۲5۹4۶۹.54۹۹05۲5

دکتر باقر الریجانی
Pharmacology&  
Toxicology4۷0۷13.۷۲54۹40

علوم پزشکی تهران
All Fields۲۷14010.۹۷4۷۷0435

دکتر صدف 
قاجاریه سپانلو

Clinical Medicine۶۲40۹4.۶۲3۷۸540
علوم پزشکی تهران

All Fields34034۹0.3۸3۷۹۶4۲

دکتر رسول دیناروند
Pharmacology&  
Toxicology105۷1۶.۶31۲4۷۷5

علوم پزشکی تهران
All Fields3۶۷۷۶1۶.۹33504۲0۷

دکتر رویا کلیشادی
Clinical Medicine11۶141۲.3۶۲5۸4۲0۹

علوم پزشکی 
اصفهان Social Sciences, General۲1۶31۷.03۶4۷3۸

All Fields3۶۹۶۲1۲.1434۸4۲۸۷

دکتر حسن باقری
Chemistry۶۶۶41۶.31۲03۹1۲5 علوم پزشکی

بقیه اهلل All Fields40۶۸۲1۲.4314۹۲54

دکتر محمدعلی 
صحرائیان

Clinical Medicine15041114.۷۹۲1۸11۹
علوم پزشکی تهران

All Fields431۲۲۲۶.1۲۹4۹113

دکتر علیرضا 
فرومدی

Chemistry۸۶5510.4۷1۶۷۶1۶0

علوم پزشکی تهران Pharmacology&  
Toxicology3503۷.5۲۶54۸۷

All Fields4۸3۲5۹.15۲5۷0۲۸1

دکتر وفا رحیمی 
موقر

Clinical Medicine14۶3۲5۹.۹۲۲۲1۷3۷
علوم پزشکی تهران

All Fields4۹۷1۸3۲.۲۷۲4۸5۷۷

دکتر حسین حسین 
زاده

Pharmacology&  
Toxicology5341۸.051۶۷۹۹3

علوم پزشکی مشهد
All Fields4۹۹۲31۲.۶1۲4۷۲1۹۶

دکتر محمدتقی 
هدایتی

Clinical Medicine1۸۸131۷0.۲۷1۸۷311 علوم پزشکی
مازندران All Fields53۷۹05۶۲۲4040

دکتر احمد اسماعیل 
زاده

Agricultural Sciences11551۷.۶۷۹۲45
علوم پزشکی تهران

All Fields53۹۸۷13.۲۶۲۲۲۸1۶۸

دکتر فاطمه اطیابی
Pharmacology&  
Toxicology105۹1۸.311۲45۶۸

علوم پزشکی تهران
All Fields540۶۶15.1۲۲۲۲314۷

دکتر امیرحسین 
صاحبکار

Pharmacology&  
Toxicology۲0۹۷۹.35۸۷0۹3

علوم پزشکی مشهد
All Fields541۶۶۸.۸۲۲1۸۲5۲
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دانشگاهتعداد مقاله در ESIتعداد استنادات در ESIاستنادات به ازای مقالهرتبه  جهانیرشته موضوعینام دانشمند

دکتر اصغر 
آقامحمدی

Immunology1۶1۹1۲.۶۸15۸51۲5
علوم پزشکی تهران

All Fields54۷۲۸۹.5۲1۸۶۲30

دکتر محمدرضا 
زرین دست

Neuroscience & Behavior4۲۲۸۹.۲۷1400151
علوم پزشکی تهران

All Fields5۷۹4۲۹.53۲011۲11

ادامه جدول مرتب شده براساس رتبه All Fields برحسب تعداد استنادات

دکتر ابوالقاسم 
جویبان

Pharmacology&  
Toxicology54۷5۸.۲1501۶1

علوم پزشکی تبریز
All Fields5۹053۷.5۷1۹5۲۲5۸

دکتر بابک عشرتی
Clinical Medicine1۸3۷۶34.۶51۹0۶۲۹

علوم پزشکی اراک
All Fields5۹۲1۶51.111۹4۲3۸

دکتر امیرحسین 
محوی

Social Sciences, General4353۹.۸۷4504۶
علوم پزشکی تهران

All Fields5۹51۹۷.۶11۹۲۶۲53

دکتر مهرداد 
حمیدی

Pharmacology&  
Toxicology1۸4۸۲5.11۹۲۹3۷ علوم پزشکی

زنجان
All Fields۶0۶1۶1۲.131۸۶۸154

دکتر لیا آزادبخت
Agricultural Sciences1۲01۲0.5۷۷۹3۸

علوم پزشکی تهران
All Fields۶154۲14.۹1۸1۸1۲۲

دکتر سید محمد 
نبوی

Agricultural Sciences۹4۲۲۷.1۶۸۶۹3۲ علوم پزشکی
بقیه اهلل All Fields۶15۷0۹.۸۲1۸1۶1۸5

دکتر علی نخودچی
Pharmacology&  
Toxicology1۲4314.01114۹۸۲

علوم پزشکی تبریز
All Fields۶۲30314.۲۲1۷۷۸1۲5

دکتر شاهین 
آخوندزاده

Psychiatry & psychology۲۸۲3۲3.۸۸۸1۲34
علوم پزشکی تهران

All Fields۶34۲۷1۶.3۸1۷۲0105

سید فاضل نبوی
Agricultural Sciences۹۷43۲.۸۸۸55۲۶ علوم پزشکی

بقیه اهلل All Fields۶45۲۹11.1۶1۶5۲14۸

دکتر هادی ولی زاده
Pharmacology&  
Toxicology3۹0۲۹.۹4۶1۶۶۲

علوم پزشکی تبریز
All Fields۷01۸0۹.531334140

دکتر مهرداد 
ایرانشاهی

Pharmacology&  
Toxicology۲۶5110.۲۹۷۸۲۷۶

علوم پزشکی مشهد
All Fields۷0۸0510.۹۲130011۹

دکتر سید ناصر 
استاد

Pharmacology&  
Toxicology40۸1۹.515۹۹۶3

علوم پزشکی تهران
All Fields۷1۹3۲۹.۸۸1۲351۲5

دکتر ژاله ورشوساز
Pharmacology&  
Toxicology400011.۸۸۶0۶51 علوم پزشکی

اصفهان
All Fields۷44۹4۹.4۸110011۶

دکتر مصطفی قانعی
Pharmacology&  
Toxicology531۹14.۶51135 علوم پزشکی

بقیه اهلل
All Fields۷544۶۸.۶۸10501۲1

علـــم و دانش
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دانشگاهتعداد مقاله در ESIتعداد استنادات در ESIاستنادات به ازای مقالهرتبه  جهانیرشته موضوعینام دانشمند

دکتر رضا مجدزاده
Social Sciences, General51۹55.۸۷411۷0

علوم پزشکی تهران
All Fields۷۶51۸۷.۶۹۹۹۲1۲۹

دکتر امیر آزادی
Pharmacology&  
Toxicology3۸0۷1۲5۶۲55

علوم پزشکی شیراز
All Fields۷۸۹51۲1.۹۷۸5۷3۹

دکتر محمد برزگر 
جالی

Pharmacology&  
Toxicology5۶1115.414۹33۲

علوم پزشکی تبریز
All Fields۷۹۸۲۶15.۲1۸0۶53

دکتر پدرام رفیعی
Pharmacology&  
Toxicology3۸0۷1۲5۶۲55

علوم پزشکی شیراز
All Fields۸۲43۹53.33۶401۲

ادامه جدول مرتب شده براساس رتبه All Fields برحسب تعداد استنادات

 Toxicology & Pharmacology فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته
ESI در نسخه ماه می 2017 نظام رتبه بندی بین المللی

دانشگاهتعداد مقاله در ESIتعداد استنادات در ESIاستنادات به ازای مقالهرتبه جهانیرشته موضوعینام دانشمند

دکتر محمد 
عبدالهی

Pharmacology&  
Toxicology1۸51۲.۸۹۲۷۷۲۲15

علوم پزشکی تهران
All Fields۲0۲5511.۸۶۶34۶535

دکتر حسین 
حسین زاده

Pharmacology&  
Toxicology5341۸.051۶۷۹۹3

علوم پزشکی مشهد
All Fields4۹۹۲31۲.۶1۲4۷۲1۹۶

دکتر رسول دیناروند
Pharmacology&  
Toxicology105۷1۶.۶31۲4۷۷5

علوم پزشکی تهران
All Fields3۶۷۷۶1۶.۹33504۲0۷

دکتر فاطمه اطیابی
Pharmacology&  
Toxicology105۹1۸.311۲45۶۸

علوم پزشکی تهران
All Fields540۶۶15.1۲۲۲۲314۷

دکتر علی نخودچی
Pharmacology&  
Toxicology1۲4314.01114۹۸۲

علوم پزشکی تبریز
All Fields۶۲30314.۲۲1۷۷۸1۲5

دکتر مهرداد 
حمیدی

Pharmacology&  
Toxicology1۸4۸۲5.11۹۲۹3۷

علوم پزشکی زنجان
All Fields۶0۶1۶1۲.131۸۶۸154

دکتر مرتضی 
محمودی

Chemistry۲۹0۶۶۶.1535۷۲54

علوم پزشکی تهران Pharmacology&  
Toxicology۲0501۷.۹4۸۷۹4۹

All Fields10۶۹۲۲۷.5511۲۶۹40۹

دکتر امیرحسین 
صاحبکار

Pharmacology&  
Toxicology۲0۹۷۹.35۸۷0۹3

علوم پزشکی مشهد
All Fields541۶۶۸.۸۲۲1۸۲5۲

دکتر مهرداد 
ایرانشاهی

Pharmacology&  
Toxicology۲۶5110.۲۹۷۸۲۷۶

علوم پزشکی مشهد
All Fields۷0۸0510.۹۲130011۹

دانش و  علـــم 
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دانشگاهتعداد مقاله در ESIتعداد استنادات در ESIاستنادات به ازای مقالهرتبه جهانیرشته موضوعینام دانشمند

دکتر احمدرضا 
دهپور

Pharmacology&  
Toxicology۲۹04۷.53۷۲3۹۶

علوم پزشکی تهران
All Fields۲5۷۹3۸.۸۲۲۹۶۲۶1

دکتر علیرضا 
فرومدی

Chemistry۸۶5510.4۷1۶۷۶1۶0

علوم پزشکی تهران Pharmacology&  
Toxicology3503۷.5۲۶54۸۷

All Fields4۸3۲5۹.15۲5۷0۲۸1

دکتر امیر آزادی
Pharmacology&  
Toxicology3۸0۷1۲5۶۲55

علوم پزشکی شیراز
All Fields۷۸۹51۲1.۹۷۸5۷3۹

دکتر پدرام رفیعی
Pharmacology&  
Toxicology3۸0۷1۲5۶۲55

علوم پزشکی شیراز
All Fields۸۲43۹53.33۶401۲

دکتر هادی ولی زاده
Pharmacology&  
Toxicology3۹0۲۹.۹4۶1۶۶۲

علوم پزشکی تبریز
All Fields۷01۸0۹.531334140

ESI در نسخه ماه ِمی 2017 نظام رتبه بندی بین المللی Pharmacology & Toxicology ادامه فهرست رشته

دکتر ژاله ورشوساز
Pharmacology&  
Toxicology400011.۸۸۶0۶51 علوم پزشکی

اصفهان
All Fields۷44۹4۹.4۸110011۶

دکتر سید ناصر 
استاد

Pharmacology&  
Toxicology40۸1۹.515۹۹۶3

علوم پزشکی تهران
All Fields۷1۹3۲۹.۸۸1۲351۲5

دکتر باقر الریجانی
Pharmacology&  
Toxicology4۷0۷13.۷۲54۹40

علوم پزشکی تهران
All Fields۲۷14010.۹۷4۷۷0435

دکتر مصطفی قانعی
Pharmacology&  
Toxicology531۹14.۶51135 علوم پزشکی

بقیه اهلل
All Fields۷544۶۸.۶۸10501۲1

دکتر ابوالقاسم 
جویبان

Pharmacology&  
Toxicology54۷5۸.۲1501۶1

علوم پزشکی تبریز
All Fields5۹053۷.5۷1۹5۲۲5۸

دکتر محمد برزگر 
جالی

Pharmacology&  
Toxicology5۶1115.414۹33۲

علوم پزشکی تبریز
All Fields۷۹۸۲۶15.۲1۸0۶53

 Clinical Medicine فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته
ESI در نسخه ماه ِمی 2017 نظام رتبه بندی بین المللی

دانشگاهتعداد مقاله در ESIتعداد استنادات در ESIاستنادات به ازای مقالهرتبه جهانیرشته موضوعینام دانشمند

دکتر فرشاد فرزادفر
Clinical Medicine3۸41۷۷.3۲13۸31۷۸

علوم پزشکی تهران
All Fields۷۸۷515۸.۶5141۲0۸۹

دکتر رضا ملک زاده
Clinical Medicine۷3۷50.۹۶10۸54۲13

علوم پزشکی تهران
All Fields100۷44۲.4411۷۹۸۲۷۸

دکتر مازیار مرادی 
الکه

Clinical Medicine30۶۹11۷.0۲5۶1۷4۸
علوم پزشکی ایران

All Fields۲۲4۹5۸۷.115۷4۹۶۶

علـــم و دانش
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دانشگاهتعداد مقاله در ESIتعداد استنادات در ESIاستنادات به ازای مقالهرتبه جهانیرشته موضوعینام دانشمند

دکتر علیرضا 
استقامتی

Clinical Medicine3۸0۸4۸.1۷5010104
علوم پزشکی تهران

All Fields۲334333.1۷55401۶۷

دکتر صدف قاجاریه 
سپانلو

Clinical Medicine۶۲40۹4.۶۲3۷۸540
علوم پزشکی تهران

All Fields34034۹0.3۸3۷۹۶4۲

دکتر رویا کلیشادی
Clinical Medicine11۶141۲.3۶۲5۸4۲0۹

علوم پزشکی 
اصفهان Social Sciences, General۲1۶31۷.03۶4۷3۸

All Fields3۶۹۶۲1۲.1434۸4۲۸۷

دکتر فریدون 
عزیزی

Clinical Medicine1305۲۸.۷۹۲3۹1۲۷۲

علوم پزشکی شهید 
بهشتی

Biology & Biochemistry500۷13.1۹1۲۲۷۹3
Social Sciences, General1۹3۶13.43۶۸551
All Fields۲5۹4۶۹.54۹۹05۲5

ESI در نسخه ماه ِمی 2017 نظام رتبه بندی بین المللی Clinical Medicine ادامه فهرست رشته

دکتر وفا رحیمی 
موقر

Clinical Medicine14۶3۲5۹.۹۲۲۲1۷3۷
علوم پزشکی تهران

All Fields4۹۷1۸3۲.۲۷۲4۸5۷۷

دکتر محمدعلی 
صحرائیان

Clinical Medicine15041114.۷۹۲1۸11۹
علوم پزشکی تهران

All Fields431۲۲۲۶.1۲۹4۹113

دکتر بابک عشرتی
Clinical Medicine1۸3۷۶34.۶51۹0۶۲۹

علوم پزشکی اراک
All Fields5۹۲1۶51.111۹4۲3۸

دکتر محمدتقی 
هدایتی

Clinical Medicine1۸۸131۷0.۲۷1۸۷311 علوم پزشکی
مازندران All Fields53۷۹05۶۲۲4040

دانشگاهتعداد مقاله در ESIتعداد استنادات در ESIاستنادات به ازای مقالهرتبه جهانیرشته موضوعینام دانشمند

دکتر فریدون 
عزیزی

Clinical Medicine1305۲۸.۷۹۲3۹1۲۷۲

علوم پزشکی شهید 
بهشتی

Biology & Biochemistry500۷13.1۹1۲۲۷۹3

Social Sciences, General1۹3۶13.43۶۸551

All Fields۲5۹4۶۹.54۹۹05۲5

دکتر رویا کلیشادی

Clinical Medicine11۶141۲.3۶۲5۸4۲0۹
علوم پزشکی 

اصفهان Social Sciences, General۲1۶31۷.03۶4۷3۸

All Fields3۶۹۶۲1۲.1434۸4۲۸۷

دکتر امیرحسین 
محوی

Social Sciences, General4353۹.۸۷4504۶
علوم پزشکی تهران

All Fields5۹51۹۷.۶11۹۲۶۲53

دکتر رضا مجدزاده
Social Sciences, General51۹55.۸۷411۷0

علوم پزشکی تهران
All Fields۷۶51۸۷.۶۹۹۹۲1۲۹

 Social Sciences, General فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته
ESI در نسخه ماه ِمی 2017 نظام رتبه بندی بین المللی

دانش و  علـــم 
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دانشگاهتعداد مقاله در ESIتعداد استنادات در ESIاستنادات به ازای مقالهرتبه  جهانیرشته موضوعینام دانشمند

دکتر  سید محمد نبوی
Agricultural Sciences۹4۲۲۷.1۶۸۶۹3۲

علوم پزشکی بقیه اهلل
All Fields۶15۷0۹.۸۲1۸1۶1۸5

سید فاضل نبوی
Agricultural Sciences۹۷43۲.۸۸۸55۲۶

علوم پزشکی بقیه اهلل
All Fields۶45۲۹11.1۶1۶5۲14۸

دکتر احمد اسماعیل 
زاده

Agricultural Sciences11551۷.۶۷۹۲45
علوم پزشکی تهران

All Fields53۹۸۷13.۲۶۲۲۲۸1۶۸

دکتر لیا آزاد بخت
Agricultural Sciences1۲01۲0.5۷۷۹3۸

علوم پزشکی تهران
All Fields۶154۲14.۹1۸1۸1۲۲

ESI در نسخه ماه ِمی 2017 نظام رتبه بندی بین المللی Agricultural Sciences فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته

 Immunology فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته
ESI در نسخه ماه ِمی 2017 نظام رتبه بندی بین المللی

دانشگاهتعداد مقاله در ESIتعداد استنادات در ESIاستنادات به ازای مقالهرتبه  جهانیرشته موضوعینام دانشمند

دکتر نیما رضایی
Immunology۸۸۶10.۹۲13۷1۹۶

علوم پزشکی تهران
All Fields۲5۸3۲۸.1۹۲015۶1۲

دکتر اصغر آقامحمدی
Immunology1۶1۹1۲.۶۸15۸51۲5

علوم پزشکی تهران
All Fields54۷۲۸۹.5۲1۸۶۲30

 Psychology & Psychiatry فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته
ESI در نسخه ماه ِمی 2017 نظام رتبه بندی بین المللی

دانشگاهتعداد مقاله در ESIتعداد استنادات در ESIاستنادات به ازای مقالهرتبه  جهانیرشته موضوعینام دانشمند

دکتر شاهین 
آخوندزاده

Psychiatry & psychology۲۸۲3۲3.۸۸۸1۲34 علوم پزشکی
تهران All Fields۶34۲۷1۶.3۸1۷۲0105

 Chemistry فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته
ESI در نسخه ماه ِمی 2017 نظام رتبه بندی بین المللی

دانشگاهتعداد مقاله در ESIتعداد استنادات در ESIاستنادات به ازای مقالهرتبه  جهانیرشته موضوعینام دانشمند

دکتر مرتضی محمودی

Chemistry۲۹0۶۶۶.1535۷۲54

علوم پزشکی تهران Pharmacology&  
Toxicology۲0501۷.۹4۸۷۹4۹

All Fields10۶۹۲۲۷.5511۲۶۹40۹

دکتر حسن باقری
Chemistry۶۶۶41۶.31۲03۹1۲5

علوم پزشکی بقیه اهلل
All Fields40۶۸۲1۲.4314۹۲54

دکتر علیرضا فرومدی

Chemistry۸۶5510.4۷1۶۷۶1۶0

علوم پزشکی تهران Pharmacology&  
Toxicology3503۷.5۲۶54۸۷

All Fields4۸3۲5۹.15۲5۷0۲۸1

ESI در نسخه ماه ِمی 2017 نظام رتبه بندی بین المللی Neuroscience & Behavior فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته

دانشگاهتعداد مقاله در ESIتعداد استنادات در ESIاستنادات به ازای مقالهرتبه  جهانیرشته موضوعینام دانشمند

دکتر محمدرضا 
زرین دست

Neuroscience & Behavior4۲۲۸۹.۲۷1400151
علوم پزشکی تهران

All Fields5۷۹4۲۹.53۲011۲11

علـــم و دانش
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کشف رابطه رژیم غذایی مادر با 
آینده باروری فرزند پسر

 محققــان پژوهشــگاه رویــان توانســتند بــا تحقیقــات خود نشــان دهنــد که وجــود آنتی اکســیدان 
در رژیــم غذایــی مــادران شــیرده می توانــد ســامت جنســی فرزنــدان پســر را افزایــش دهــد. 

نابــاروری از مشــکات ســامتی اســت کــه نــه تنهــا زندگــی فــرد را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد 
بلکــه دارای اثــرات اجتماعــی قابــل توجهــی نیــز هســت. تــاش بــرای درمــان افــراد و زوج هــای 

نابــارور اهمیــت فراوانــی دارد، امــا همیشــه پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت.
در جهــت بهبــود وضعیــت بــاروری مــردان، تحقیقــی در پژوهشــگاه رویــان صــورت گرفــت کــه 
ارتبــاط تغذیــه مــادر بــا روغــن ماهــی و ویتامیــن E در دوران بــارداری و شــیردهی را بــر کیفیــت 

ــدان مذکــر بررســی می کــرد. ســلول های جنســی فرزن
محققــان در پژوهشــگاه رویــان، موش هــای مــدل آزمایشــگاهی مــاده را بــه گروه هــای مختلفــی 
تقســیم کــرده و ترکیبــی از روغــن ماهــی، ویتامیــن E و یــا هــر یــک بــه تنهایــی را در دوره هــای 
ــا ترکیبــی از زمان هــای فــوق، بــه  ــارداری، حیــن شــیردهی ی ــارداری، حیــن ب زمانــی پیــش از ب

ــد. ــورد نظــر خوراندن موش هــای م
گروهــی از موش هــا بــا تغذیــه معمــول بــه عنــوان گــروه کنتــرل، در کنــار گروه هــای ذکــر شــده 
مراحــل آزمایــش را گذراندنــد. پــس از اتمــام دوران شــیردهی، بیضــه فرزنــدان نــر گــروه هــای 

مختلــف جمــع آوری شــد و مــورد بررســی های بافــت شناســی قــرار گرفــت. 
نتایــج ایــن پژوهــش کــه در مجلــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک بــه چــاپ رســیده اســت نشــان 
داد، ســلول های جنســی، طــول، عــرض و وزن بیضــه فرزندانــی کــه مادرانشــان در طــول بــارداری 

تنهــا روغــن ماهــی دریافــت کــرده بودنــد، کمتــر بود.
ایـن شـاخص ها در گروهـی کـه بعـد از زایمان تنهـا ویتامیـن E دریافـت کـرده بودند بهبـود یافته 
بـود. در گـروه دریافت کننـده ویتامین E بـه تنهایی یا همـراه با روغن ماهـی پس از زایمـان، تعداد 
سـلول های جنسـی و سـلول های حمایت کننـده از آنان نسـبت به گروه کنتـرل افزایـش یافته بود.

ایــن یافتــه نشــان می دهــد، بــرای بهبــود ســامت جنســی فرزنــدان مذکــر، الزم اســت مــادران 
شــیرده عــاوه بــر امــگا 3 از آنتی اکســیدان نیــز در رژیــم غدایــی خــود اســتفاده کننــد.

ایــن پــروژه توســط دکتــر شــاهوردی، دکتــر علیــزاده مقــدم ماســوله، فهیمــه زارع ابراهیــم آبــاد و 
همکارانشــان در پژوهشــگاه رویــان انجــام گرفــت.

شناسایی زود هنگام 
آلزایمر با تالش 
محققان کشور

ــانگرهای  ــی نش ــا معرف ــی ب ــی در طرح ــان ایران محقق
زیستی پاســمایی –خونی در راســتای شناسایی زودهنگام 

بیماری آلزایمر گام برداشــتند. 
محمــد خلــج کنــدری مجــری طــرح شناســایی زودهنگام 
آلزایمــر اظهــار کــرد: هــدف اصلــی از ایــن پــروژه ارزیابــی 
پتانســیل RNAهــای بلنــد غیرکدکننــده دخیــل در 
آلزایمر بــه عنوان نشــانگرهای زیســتی پاســمایی-خونی 
در بیماری آلزایمر است تا بتوان با آشکارسازی تغییرات مقدار 
آنها در خون برای تشــخیص زود هنگام بیمــاری از آن بهره 

برد.
بــه گفتــه وی، بــا توجــه بــه اینکــه تغییــرات در بیــان ژنها 
در مغــز حــدود ۲0 ســال قبل از بــروز عائم بیماری شــروع 
می شود بنابراین می توان آن تغییرات را قبل از بروز بیماری 
شناســایی کــرد البتــه بــه شــرطی کــه RNAهــای مــورد 
بحــث از ســلولهای مغــزی آزاد شــده و بــه حــد کافــی در 

خــون وجــود داشــته باشــند.
ــن شــکل در  ــه ای ــی ب ــه اینکــه تحقیقات ــا اشــاره ب وی ب
مــورد آلزایمــر در دنیــا انجــام نشــده اســت، عنــوان کــرد: 
ــا  ــود دارد و ب ــرطان وج ــورد س ــابهی در م ــات مش تحقیق
توجــه بــه ایــن موضــوع اســاس ایــن طــرح طراحــی شــد. 
ــلولها  ــه س ــد ک ــی دهن ــر نشــان م ــات اخی چــون تحقیق
ذراتــی بــه نــام اگــزوزوم از خــود بــه مایعــات بیــن ســلولی 
ــای  ــاوی مولکوله ــه ح ــد ک ــی کنن ــا خــون آزاد م و نهایت
زیســتی نماینــده تغییــرات اتفــاق افتــاده در بافت و ســلول 

منشــاء هســتند.
ــه  ــت ب ــورت موفقی ــرح در ص ــن ط ــام ای ــزود: اتم وی اف
ــراد مســتعد کمــک  ــگام بیمــاری در اف شناســایی زود هن

زیــادی مــی کنــد تــا بــا بررســی پاســمای افــراد و دادن 
آگاهــی هــای الزم مانــع بیمــاری یــا تاخیــر در ایجــاد آن 

شــد.
ــان هــای  ــه داد: در حــال حاضــر درم ــدری ادام ــج کن خل
موجــود بــرای ایــن بیمــاری کارســاز نیســتند و دارویی که 
تجویــز مــی شــود رونــد از بیــن رفتــن ســلول هــا را کنــد 
یــا در مقطعــی حافظــه را تقویــت مــی کنــد زیــرا وقتــی 
ــادی در  ــرات زی ــود تغیی ــی ش ــر م ــاری ظاه ــم بیم عائ
مغــز بــر اثــر بیمــاری ایجــاد شــده کــه تقریبــا غیــر قابــل 

بازگشــت هســتند.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تبریــز بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــت  ــخص نیس ــوز مش ــاری هن ــروز بیم ــی ب ــت اصل عل
ــن بیمــاری  ــان ای ــرای محقق ــوژی ب گفــت: از نظــر پاتول
شــناخته شــده اســت. محققــان در دنیــا چنــد دهــه اســت 
کــه در حــال تحقیــق روی بیمــاری هســتند و کشــفیات 
ــر  ــون آلزایم ــا چ ــده ام ــه ش ــن زمین ــز در ای ــادی نی زی
ــرای  ــوز درمــان قطعــی ب بیمــاری پیچیــده ای اســت هن

ــدا نشــده اســت. آن پی
وی بیــان کــرد: بیمــاری آلزایمــر در دو دســته زود هنــگام 
ــوع زود  ــه ن ــان ب ــرد، مبتای ــرار مــی گی ــگام ق ــر هن و دی
هنــگام افــرادی هســتند کــه دچــار جهــش در ژن هــای 
ــد و در ســنین زیــر 45 ســال مبتــا مــی  اصلــی شــده ان
شــوند البتــه درصــد کمــی و کمتــر از 5 درصــد از بیمــاران 
شــامل ایــن گــروه هســتند. مبتایــان دیرهنــگام نیــز در 
ســنین بــاالی ۶5 عائــم بیمــاری را نشــان مــی دهنــد.

نوع جدیدی از قورباغه با 
پوست شفاف کشف شد

ــف  ــه ای کش ــای شیش ــه ه ــدی از قورباغ ــه جدی ــمندان گون  دانش
کــرده انــد کــه ضربــان قلبشــان را مــی تــوان از روی پوســت بدنشــان 

ــرد.  ــاهده ک مش
محققــان ایــن قورباغــه را در دره هــای اکــوادور  و قلــب جنــگل آمازون 
کشــف کــرده انــد. پشــت بــدن حیــوان دارای نقطه ســبزرنگی اســت و 

قلــب قرمــز رنــگ آن زیــر پوســت شــفافش مــی تپد.
ــای  ــه ه ــروه قورباغ ــده را در گ ــف ش ــازه کش ــه ت ــمندان قورباغ دانش
Hyalinobatrachium قــرار داده انــد کــه آنهــا نیــز بدن شیشــه 

ای و کبــدی پیــازی بــا دانــه هــای ســفید دارنــد.
محققــان در تحقیــق خــود اشــاره کــرده انــد کــه تمــام انــواع ایــن گونه 
بدنــی شــفاف دارنــد بنابرایــن بــه راحتــی می تــوان اعضــای داخلــی را 
مشــاهده کــرد. البتــه یکــی از ویژگــی هــای متمایــز ایــن گونــه رفتــار 
آن اســت.  برخــاف گونــه هــای معمــول، معمــوال قورباغــه نــر از تخم 

هــا مراقــب مــی کنــد.
ــه گفتــه محققــان قلــب تمــام قورباغــه هــای شــفاف از روی  البتــه ب

ــل مشــاهده نیســت. پوســت بدنشــان قاب

دانش و  علـــم 
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علـــم و دانش

محققــان ایرانــی بــا تحقیقــات خــود نشــان دادنــد کــه امــکان 
شناســایی افــراد بــا ریســک باالتــر برای بــروز بیمــاری انســداد 

عــروق قلبــی قبــل از بــروز عایــم بالینــی وجــود دارد. 
دکتــر محســن فتــح زاده، پژوهشــگر برتــر در بیســت و یکمیــن 
جشــنوراه علمــی پزشــکی رازی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر 
ــر  ــرگ و می ــل م ــن عام ــی مهمتری ــی و عروق ــای قلب بیماریه
هســتند و یکــی از شــایع تریــن بیمــاری هــای مزمــن به شــمار 
ــای  ــت ه ــده در فعالی ــای عم ــی ه ــث ناتوان ــه باع ــی رود ک م

طبیعــی افــراد شــده و طــول عمــر را کاهــش مــی دهــد.
وی افــزود: مهمتریــن دلیــل بــرای بیمــار شــدن عــروق بــدن، 
آســیب دیــدن ســطح پوششــی دیــواره عــروق و تجمــع چربــی 
ــد  ــن فراین ــه ای ــت ک ــواره رگ هاس ــترول در دی ــوع کلس از ن
ــن  ــود؛ ای ــی ش ــده م ــرائین نامی ــب ش ــا تصل ــکلروز ی آترواس
ــی  ــج، پیشــرفت م ــه تدری ــی و ب ــالیان طوالن ــد طــی س فراین
کنــد و در ایــن فاصلــه زمانــی طوالنــی هیــچ نشــانه ای از بیمار 
بــودن رگ هــا در فــرد مشــاهده نمــی شــود و افــراد شــکایت 
خاصــی ندارنــد تــا زمانــی کــه بــه دلیــل مســدود شــدن رگ ها 
و اختــال در خــون رســانی بــه انــدام هــای حیاتــی نظیــر قلب 
یــا مغــز، بیمــاری هــای ایســکمیک قلــب و مغــز و ســکته های 

قلبــی و یــا مغــزی نمایــان شــوند.
وی تاکیــد کــرد: نکتــه مهــم در مــورد بیمــاری تصلب شــرائین 
ــر  ــت، پ ــر دیاب ــی نظی ــاری های ــرل بیم ــه کنت ــت ک ــن اس ای
ــر  ــز از رفتارهــای پ ــن پرهی ــی و همچنی فشــاری خــون و چاق
خطــر نظیــر مصــرف دخانیــات اعــم از ســیگار و قلیــان و مــواد 
ــا حــدود بســیار  ــت ورزشــی مناســب ت مخــدر و داشــتن فعالی
زیــادی مــی توانــد از بــروز ایــن بیمــاری هــا جلوگیــری کنــد و 

ــن بیمارهــا را کاهــش دهــد. ــر ناشــی از ای مــرگ و می
ــب  ــام تصل ــه از ن ــور ک ــرد: همانط ــان ک ــر نش ــح زاده خاط فت
ــالیان دور  ــاری از س ــن بیم ــااًل ای ــت احتم ــدا اس ــرائین پی ش
شــناخته شــده بــوده و ســن بــاال بــه عنــوان یــک عامــل مهــم 

ــده اســت. ــناخته ش ــاری ش ــن بیم ــروز ای در ب
ــا  ــان بیمــاران مبت ــادی در می ــوارد زی ــه داد: لیکــن م وی ادام
بــه آترواســکلروز و ســکته هــای قلبــی مشــاهده مــی شــود که 
افــراد در ســنین بســیار پاییــن بــه عــوارض ایــن بیمــاری مبتا 
ــکلروز  ــاری آترواس ــوان بیم ــه عن ــت ب ــن حال ــوند. ای ــی ش م
ــاز و  ــل س ــه دلی ــد ب ــی توان ــود و م ــی ش ــناخته م زودرس ش
ــیوع  ــی خاصــی ش ــای جمعیت ــروه ه ــوژی در گ ــای بیول کاره

قابــل توجهــی پیــدا کنــد.
بـه گفته وی، این فـرم زودرس از بیماری آترواسـکلروز در قیاس 
با فـرم دیررس، زمینـه ژنتیکـی نفوذپذیرتـری دارد و افراد مبتا 
کـه سـکته قلبـی را در سـنین پاییـن بـروز مـی دهنـد، الگـوی 
تـوارث بیمـاری  را نسـل بـه نسـل داشـته و بیماری بـه صورت 

ارثـی در شـجره نامـه  آنهـا متجلی می شـود.
وی ادامــه داد: در چنیــن شــرایطی بســیار محتمــل اســت کــه 
ــاری در  ــن بیم ــه ای ــل ب ــک فامی ــای ی ــادی از اعض ــداد زی تع
ســنین پاییــن مبتــا شــوند. محــدوده ســنی کــه در ایــن مــورد 
ــروز  ــن ب ــت س ــکی اس ــان پزش ــخیص متخصص ــاک تش م
ــرای  ــال ب ــر از ۶5 س ــان و کمت ــرای آقای ــال ب ــر از 55 س کمت

ــم هــا اســت. خان
ــوارد،  ــل م ــن قبی ــت: در ای ــار داش ــر اظه ــگر برت ــن پژوهش ای
وجــود یــک عامــل ژنتیکــی بــا اثــر بــارز محتمــل بنظــر مــی 
رســد؛ تــا کنــون تحقیقــات زیــادی بــرای شناســایی ژن هــای 
دخیــل در خطــر ابتــا بــه بیمــاری آترواســکلروز )چــه زودرس 
ــز شــناخته  ــادی نی ــررس( انجــام شــده و ژن هــای زی ــا دی و ی
شــده انــد کــه در همیــن زمینــه مــی تــوان بــه ژن هایی اشــاره 

کــرد کــه در ســوخت و ســاز چربــی و پاســخ التهابــی سیســتم 
هورمونی-عصبــی و ایمنــی نقــش دارنــد اشــاره کــرد.

فتــح زاده  بــا بیــان اینکــه جهــش هــای ژنتیکــی و تغییراتــی 
ــی  ــورت م ــی ص ــوالت ژن ــن محص ــال آن در ای ــه دنب ــه ب ک
ــای خــون و  ــی ه ــه ســطح چرب ــی شــود ک ــرد و باعــث م گی
شــاخصهای التهابی بســیار بــاال رفتــه و تغییــرات آترواســکلروز 
در رگ هــای بــدن بــا ســرعت و شــدت بســیار زیادی پیشــرفت 
کنــد، گفــت: همچنین در ســنین بســیار پاییــن و حتــی در زمان 
ــا دچــار حمــات  ــرد مبت ــی ف ــا در ســنین نوجوان ــت ی طفولی

قلبــی یــا مغــزی بشــود.
وی افــزود: در ایــن مطالعــات کــه در کشــور هــای مختلــف و در 
جمعیــت هــای گوناگون انجام شــده مشــخص شــده اســت که 
ژن هــای بســیار متنوعــی مــی تواننــد در بــروز ایــن بیمــاری ها 

ــند. ــته باش دخالت داش
وی بـا بیـان اینکـه ایـن جهـش هـای ژنتیکـی در جمعیتهـای 
مختلف متفاوت اسـت، گفـت:  با این وجـود در مـواردی خانواده 
هـای دارای اعضـای مبتـا، جهش هـای نـادر )بـا فراوانی کم( 

منحصـر به همـان زیر-جمعیـت و یا خانـواده را دارا هسـتند.
فتــح زاده خاطــر نشــان کــرد: از ایــن رو انجــام تحقیقاتــی کــه 
محــدود بــه گــروه هــای جمعیتــی خــاص و یــا خانــواده هــای 
ــاز و کار  ــناخت س ــه ش ــد زمین ــی توان ــد م ــده باش ــناخته ش ش
ــدن  ــا متابولیســم( ب بیمــاری و مکانیســم ســوخت و ســاز )و ی
کــه پایــه شــکل گیــری انســداد در رگهاســت را  فراهــم آورد.

بـه گفتـه وی، همچنیـن  انجـام این تحقیقـات می توانـد بالقوه 
امـکان شناسـایی افـراد در ریسـک باالتـر بـرای بـروز انسـداد 

عـروق قلبـی  را قبـل از بـروز عایـم بالینی میسـر سـازد.
فتــح زاده عنــوان کــرد: در یــک نمونــه از ایــن مطالعــات کــه با 
همــکاری مشــترک محققیــن ایرانــی و بیــن المللی از دانشــگاه 
ــران و  ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــیراز و دانش ــکی ش ــوم پزش عل
دانشــگاه ییــل آمریــکا انجــام شــد، بررســی کامــل بالینــی بــر 
روی تعــدادی از افــراد ســاکن در یکــی از مناطــق روســتایی در 

جنــوب ایــران صــورت گرفــت .
وی در خصــوص ایــن پژوهــش اظهــار کــرد: در ایــن پژوهــش 
افــراد شــرکت کننــده در مطالعــه از 3 خانــواده مرتبــط بــا هــم 
ــد نســل از اعضــای  ــه چن ــد و شــجره نام انتخــاب شــده بودن
ــا 50  ــنین 40 ت ــدود س ــه در ح ــا ک ــواده ه ــن خان ــای ای مبت

ســالگی بــه دیابــت، چاقــی شــکمی، پرفشــاری خــون و 
ــه شــد. ــد تهی ــی هــای خــون مبتــا شــده بودن افزایــش چرب

فتـح زاده بـا بیـان اینکـه در ایـن افـراد سـابقه بیمـاری زودرس 
عـروق کرونر قلب نیز وجود داشـت، ادامه داد: با اسـتفاده از روش 
هـای ژنتیکـی، جهـش ژنـی خاصـی در افـراد مبتا شناسـایی 
شـد کـه منجر بـه تغییـرات متابولیسـمی از جملـه افزایش تری 

گلیسـیرید خـون  )نوعـی از چربـی(  و قند می شـود.
ــان  ــروز همزم ــه ب ــاوه ب ــه ع ــق، ب ــن تحقی ــزود: در ای وی اف
اختــاالت متابولیســمی و قلبــی و عروقــی در بیمــاران توجــه 
شــد کــه ایــن موضــوع بســتری بــرای مطالعــات تکمیلــی شــد 
و ژن مربوطــه بــه عنــوان ژنــی دخیــل در ســندروم متابولیــک 
ــاران  ــی در بیم ــات قلب ــروز حم ــک ب ــدند. ریس ــی ش معرف

ــد. ــه شــدت افزایــش مــی یاب ســندروم متابولیــک ب
بــه گفتــه وی، هــر چنــد بــروز همزمــان عوامــل خطــر بیماری 
هــای قلبــی و عروقــی یعنــی چاقــی، پرفشــاری خــون، دیابــت، 
اختــال چربــی خــون و مقاومــت بــه انســولین تحــت عنــوان 
ســندرم متابولیــک ســالیان پیــش مــورد توجــه پزشــکان بــوده 
ــز  ــک نی ــندروم متابولی ــی س ــتگاه ژنتیک ــه خاس ــن هم ــا ای ب

ــات گســترده ای شــده اســت. موضــوع تحقیق
وی گفــت: انگیــزه بــرای یافتــن ایــن ژنهــا بــا هــدف شــناخت 
نحــوه بــر همکنــش تــک تــک عوامــل خطرســاز بــا یکدیگر و 
شــکل گیــری ســندروم متابولیــک برمــی گــردد تا بدین وســیله 

بتــوان بــه راهکارهــای درمانــی موثرتــری دســت بیابیــم.
فتــح زاده بــا اشــاره بــه دیگــر نتیجــه هــای ایــن تحقیق افــزود: 
ــه  ــم ب ــی توانی ــه م ــن مطالع ــه در ای ــته ای ک ــکات برجس از ن
آن اشــاره کنیــم ایــن اســت کــه انتخــاب نمونــه هــای مــورد 
ــر اســاس الگــوی وراثتــی بیمــاری در شــجره نامــه  مطالعــه ب
افــراد بــوده و قبــل از هــر اقدامــی شــجره نامــه بیماران بــه طور 
دقیــق مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و از ایــن نظــر روش 
اتخــاذ شــده در ایــن تحقیــق مــی توانــد الگــوی مناســبی برای 
ــات بیمــاری هــای ژنتیکــی باشــد کــه در آنهــا ســابقه  مطالع

ــی وجــود دارد. فامیل
وی عنـوان کـرد: شناسـایی ژن های معیـوب در افـراد مبتا به 
بیمـاری مزمـن و شـایع ماننـد بیمـاری هـای قلبـی و عروقی و 
یـا سـرطان، قـادر اسـت در تکویـن روشـهای درمانـی، کشـف 

داروهـای جدیدتـر و اقدامـات پیشـگیرانه بسـیار  موثر باشـد.

تشخیص زودهنگام بیماری انسداد عروق قلبی ممکن شد
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دانش و  علـــم 

بــرای اولیــن بــار و بــا حضــور دکتــر والیتــی، درمــان بیمــاران مبتــا بــه آســم مقــاوم و اولیــن 
ترموپاســتی در ســطح کشــور آغــاز شــد. 

ــر  ــه توســط دکت ــی آســم اســت ک ــر داروی ــان غی ــد درم ــای جدی ترموپاســتی یکــی از رونده
ــیح  ــر مس ــتان دکت ــه بیمارس ــان ری ــوق تخصص ــی« ف ــر »اردا کیان ــی« و دکت ــه عابدین »عاطف

ــا  ــاوم ب ــه آســم مق ــا ب ــر روی یــک بیمــار مبت ــران ب ــار در ســطح ای ــن ب ــرای اولی دانشــوری ب
ــکوپی  ــش برونکوس ــکوپی در بخ ــاتید برونکوس ــی و اس ــروه بیهوش ــی، گ ــر والیت ــور دکت حض

ــد. ــام ش ــوری، انج ــیح دانش ــر مس ــتان دکت بیمارس
ــن  ــر والیتــی رئیــس بیمارســتان مســیح دانشــوری در خصــوص ایــن موفقیــت گفــت : ای دکت
اولیــن بــاری اســت کــه چنیــن موفقیتــی در کشــور بــرای درمــان بیمــاری آســم مقــاوم به دســت 

مــی آیــد.
وی افــزود: شــیوع آســم در ایــران حــدود ۸ تــا 10 درصــد اســت کــه 1 درصــد آنــان مبتــا بــه 
ــا ترکیبــات کورتنــی کــه شــیوع دارد نیــز عــوارض  آســم مقــاوم هســتند و اســتفاده از درمــان ب
جــدی بــه دنبــال داشــته ضمــن آن کــه درمــان قطعــی هــم محســوب نمــی گــردد و ایــن شــیوه 
ــرای درمــان قطعــی اســتفاده مــی شــود کــه  ــا اســتفاده از ترموپاســتی ب ــار و ب ــرای اولیــن ب ب
شــیوه ای جدیــد در دنیــا محســوب مــی گــردد و توســط متخصصــان ایــن بیمارســتان آغاز شــد .

ایــن روش درمــان بــرای اولیــن بــار در بخــش برونکوســکوپی بیمارســتان دکتر مســیح دانشــوری 
ــت. تروموپاســتی  ــرار گرف ــورد اســتفاده ق ــه آســم م ــا ب ــار مبت ــر روی بیم ــران ب در ســطح ای
بــا روش رادیوفرکونســی )Radiofrequency( و ایجــاد 1۸ وات گرمــا معــادل ۶50 باعــث از 
بیــن رفتــن عضــات صــاف اطــراف برونــش در افــراد مبتــا بــه آســم مــی شــود کــه ایــن امــر 

موجــب گشــاد شــدن راه هــای هوایــی و درمــان بیمــاران مــی گــردد.
در ایــن روش بــه علــت اینکــه درمــان از مجــاری ریــز هوایــی آغــاز مــی شــود و عمــل طوالنــی 
و قابــل انجــام بــرای کل ریــه نمــی باشــد، ریــه را بــه 3 قســمت تقســیم کــرده و در 3 جلســه بــه 

فواصــل 3 هفتــه انجــام مــی گــردد.

 جراحــان توانســتند طــی یــک جراحــی پیچیــده و منحصربفــرد، دوقلــوی بــه هــم چســبیده از 
ناحیــه ســر را بــا موفقیــت از یکدیگــر جــدا کننــد. 

بــرای نخســتین بــار ابــی و ایــرن کــه از ناحیــه ســر بــه هــم چســبیده بودنــد حــاال در دو تخــت 
مجــزا مــی خوابنــد.

ایــن دو دختــر 10 ماهــه اهــل کارولینــای شــمالی هســتند و بــا ســرهای بــه هم چســبیده بــه دنیا 
آمــده بودنــد کــه اتفاقــی نــادر در علــم پزشــکی بــه شــمار مــی آید.

جراحــان درحالــی ایــن جداســازی را بــا موفقیــت در بیمارســتان کــودکان فیادلفیــا انجــام دادنــد 
کــه از ماههــا قبــل تمامــی جوانــب امــر را بــه طــور موشــکافانه مــورد بررســی قــرار داده بودنــد.

جــس تیلــور از جراحــان پاســتیک کــه بــه همــراه گئورگــی هــر ایــن جراحــی پیچیــده را هدایت 
مــی کــرد گفــت: جداســازی دوقلوهــای به هــم چســبیده نیاز بــه جراحــی بســیار پیچیــده ای دارد 
کــه پــس از آن نیــز مــدت طوالنــی بایــد بگــذرد تــا حــال عمومــی هــر دو مســاعد شــود. بــا ایــن 
حــال مــا نســبت بــه نتیجــه مثبــت ایــن جداســازی بســیار خوشــبین هســتیم. بــه گفتــه تیلــور، 
ایــن دوقلوهــا کــه دیگــر بــه هــم متصــل نیســتند تحــت مراقبتهــای شــدید پزشــکی قــرار دارند.
بــه طــور کلــی بــه دنیــا آمــدن دوقلوهــای چســبیده بــه هــم اتفاقــی نــادر محســوب مــی شــود 
بــه طوریکــه از هــر ۲00 هــزار مــورد تولــد، تنهــا یــک مــورد بــه هــم چســبیده هســتند. در ایــن 
میــان دوقلوهــای از ســر بــه هــم چســبیده جــزء نادرتریــن مــوارد تولــد از ایــن نــوع بــه حســاب 
مــی آینــد. آمارهــا نشــان مــی دهــد تنهــا دو درصــد از دوقلوهــای بــه هــم چســبیده از نــوع بــه 

هــم متصــل از ناحیــه ســر هســتند.

ایــن دوقلوهــا 10 مــاه زودتــر از موعــد اصلــی و بــه صــورت ســزارین بــه دنیــا آمدنــد و از آن زمان 
پزشــکان شــرایط را بــرای جداســازی آنهــا مــورد بررســی قــرار مــی دادند.

جراحــان در ایــن عمــل پیچیــده از پیشــرفته تریــن فنــاوری اســکن و مدلســازی ســه بعــدی مغــز 
بــرای پیــدا کــردن ایمــن تریــن شــیوه جراحــی و جداســازی دوقلوهــا اســتفاده کردنــد.

جداسازی دوقلوهای از سر به هم چسبیده طی جراحی ۱۱ ساعته

درمان بیماران مبتال به آسم مقاوم و اولین ترموپالستی کشور انجام شد

ــه میکروبها ما را الغر می کنند! ــد ک ــیده ان ــه رس ــن نتیج ــه ای ــکی ب ــوم پزش ــان عل محقق
موفقیــت شــناخته شــده تریــن روش جراحــی الغــری در 

ــت.  ــی اس ــتم گوارش ــا در سیس ــوع میکروبه ــروی تن گ
جراحـی بایپـس معـده ای بـه عنـوان مؤثرتریـن روش بـرای 
کمـک به بیماران چاقی اسـت که تـاش می کننـد از وزن خود 
بکاهنـد. اکنون محققان متوجه شـده انـد که تنـوع میکروبها به 

مراتـب مؤثرتـر از کمتـر غذاخـوردن در این روند اسـت.
تحقیقــات صــورت گرفتــه نشــان مــی دهــد بــا انجــام عمــل 
ــتم  ــا در سیس ــتم میکروبه ــده، اکوسیس ــس مع ــی بایپ جراح
گوارشــی دگرگــون شــده بــه طوریکــه تنــوع آنهــا بــه میــزان 
چشــمگیری افزایــش مــی یابــد. شــاید در ظاهــر اینگونــه بــه 
نظــر برســد کــه چنیــن تنوعــی بــرای ســامت فــردی کــه این 
جراحــی را انجــام مــی دهد مناســب نباشــد امــا تحقیقــات اخیر 

نتایــج جالــب توجهــی بــه همــراه داشــته اســت.
گروهــی از محققــان دانشــگاه دولتــی آریزونــا مطالعــه ای را بــر 
روی گروهــی بــا جمعیــت زیــاد از افــراد مختلــف انجــام داده و 
بــه ایــن نتیجه رســیده انــد افزایــش تنــوع میکروبها در سیســتم 
گوارشــی ارتبــاط معکوســی بــا رونــد چاقــی دارد یعنــی هرچــه 
ــی  ــن جراح ــام ای ــس از انج ــرد پ ــد، ف ــتر باش ــوع بیش ــن تن ای

خــاص در مســیر کاهــش وزن قــرار مــی گیــرد.
ــه را  ــن مطالع ــش هــم ای ــد ســال پی ــان چن ــن محقق ــه ای البت
انجــام داده بودنــد امــا بــه دلیــل کوچــک بــودن جمعیــت مــورد 
ــاره ادعایشــان مطــرح شــده  ــادی درب آزمایــش، تردیدهــای زی
بــود. اکنــون امــا مشــخص شــده کــه متنــوع بــودن جمعیــت 
ــد الغــر  ــه رون ــا چــه حــد ب میکروبهــا در سیســتم گوارشــی ت

ــر اســت. ــراد مؤث شــدن در ایــن دســته از اف
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علـــم و دانش

نادرتریــن  ایرانــی در بریتانیــا بــرای مطالعــه  دانشــمند 
ــه  ــی ب ــه ســراغ تومورهای ــودکان ب ــه ک ــوط ب ســرطانهای مرب

ــت.  ــه اس ــال رفت ــه 100 س ــک ب ــت نزدی قدم
دکتــر ســام بهجتــی بــه اســتفاده از قدیمــی تریــن تومورهــای 
ســرطانی دســت نخــورده و ســالم روی آورده تــا از آنهــا بــرای 
ــن  ــه نادرتری ــوط ب ــای مرب ــر روی ژنه ــق ب ــات دقی تحقیق

ــد. ــتفاده کنن ــودکان اس ــرطانهای ک س
ایــن مطالعــه نخســتین پــروژه مطالعاتــی در نــوع خــود بــرای 
توالــی ســازی نمونــه هــای تومــوری هســتند کــه نزدیــک بــه 

یــک قــرن پیــش جمــع آوری شــده بودنــد.
در حال حاضر دسترسـی دانشـمندان متخصص در زمینه مطالعه 
سـرطانهای نـادر به نمونـه تومورهای تـازه و البته منجمد شـده 
بسـیار دشـوار اسـت. اینها بافتهای سـرطانی هسـتند که پس از 
خارج شـدن از بـدن بافاصلـه در نیتـروژن مایع نگهـداری می 
شـوند. ایـن نـوع سـرطانها آنقـدر نـادر هسـتند کـه تنها شـمار 
اندکـی از کودکان در سراسـر جهان بـه عنوان مبتایـان به این 

نـوع بیماریها شـناخته می شـوند.

از آنجــا کــه ایــن نــوع ســرطانها بســیار نــادر هســتند و ممکــن 
ــوکان  ــی از ک ــیار اندک ــداد بس ــه تع ــوری ب ــر کش ــت در ه اس
ــه  ــد ک ــیده ان ــه رس ــن نتیج ــه ای ــان ب ــند، محقق ــا باش مبت
بهتریــن روش بــرای مطالعــه و احتمــاال درمــان آنهــا بررســی 
ــد. ــع آوری شــده ان ــته جم ــه در گذش ــی اســت ک ــه های نمون

تــا پیــش از آغــاز مطالعــه جدیــد، قدیمــی تریــن نمونــه هــای 
تومــوری توالــی ســازی شــده 3۲ ســال قدمــت داشــتند امــا بــه 
لطــف فناوریهــای جدیــد ایــن امــکان بــرای محققــان فراهــم 
شــده کــه بــه ســراغ نمونــه تومورهــای قدیمــی تــر هــم بروند.

نیچــر در ادامــه نوشــت: دکتــر بهجتــی بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــه بــرای افزایــش میــزان نمونه هــای ســرطانی جهــت توالی 
ســازی از فناوریهــای نوینــی اســتفاده کنــد کــه امــکان توالــی 
ســازی دی ان ای نمونــه هــای مربــوط بــه چنــد دهــه پیــش را 
هــم فراهــم مــی کنــد. بــرای ایــن منظــور او بــه ســراغ آرشــیو 
ــدن  ــتان Great Ormond Street لن ــاله بیمارس 1۶5 س

رفــت و بــه آنچــه مــی خواســت رســید.
در آنجـا بـود که دکتـر بهجتی سـه نمونـه از تومورهـای مربوط 

بـه کـوکان را پیـدا کرده و شـروع به توالی سـازی آنها کـرد. این 
تومورهـا یک قـرن پیش جمـع آوری شـده بودند.

ــتخراج دی ان ای  ــه اس ــروع ب ــش ش ــق و همکاران ــن محق ای
ــی  ــدام توال ــر ک ــتند 3۶۶ ژن را در ه ــرده و توانس ــا ک از بافته
ســازی کننــد و جالــب اینکــه آنهــا موفق به کشــف جهشــهای 

ــا ســرطان در هــر ســه نمونــه شــدند. ژنتیکــی مرتبــط ب
بهجتــی امیــدوار اســت کــه ایــن تومورهــا بــه محققــان بــرای 
کشــف شــیوه هــای بهتــر تشــخیصی و درمانــی کمــک کنــد.

مطالعه سرطانهای نادر از روی تومورهای ۱۰۰ ساله

تشخیص اوتیسم در 
نوزادان با اسکن مغزی

بــرای نخســتین بــار در دنیــا محققــان توانســتند از اســکن مغــز و بهره گیــری از 
هــوش مصنوعــی بــرای تشــخیص اوتیســم در نــوزادان اســتفاده کنند. 

ــا سیســتم عصبــی محســوب مــی  اوتیســم از آن دســته بیماریهــای مرتبــط ب
شــود کــه علــم پزشــکی هنــوز نتوانســته بــرای آن شــیوه درمانــی و تشــخیصی 

دقیقــی ارایــه کنــد.
امــا حــاال گروهــی از محققــان علــوم پزشــکی توانســته انــد از تلفیــق اســکن 
مغــزی و هــوش مصنوعــی تفاوتهــای کلیــدی در نقــاط خاصــی از مغز نــوزادان 
را شناســایی کننــد کــه بــا اســتناد بــه آنها مــی تــوان احتمــال ابتــا به اوتیســم 

را در ابتدایــی تریــن مراحــل تشــخیص داد.
ــا  ــم پزشــکی اســت کــه تشــخیص ب ــخ عل ــار در تاری ــرای نخســتین ب ــن ب ای
ضریــب دقــت بــاالی افــراد مســتعد ابتــا بــه اوتیســم تنهــا از روی یک اســکن 

ســاده مغــز صــورت مــی گیــرد.
ایــن نــوآوری توســط گروهــی از محققــان دانشــگاههای کالیفرنیــا و واشــنگتن 

ارایــه شــده اســت.
البتــه پیشــتر نیــز مطالعــه ای انجــام شــده بــود کــه نشــان مــی داد بــا اســتفاده 
از دو اســکن مغــزی در ۶ و 1۲ ماهگــی، مــی تــوان بــه نتایــج مشــابهی دســت 

یافــت.
اکنـون مـی تـوان بـا قاطعیت گفـت ایـن روش جدیـد نه تنها شـمار اسـکنهای 
مغـزی مـورد نیـاز بـرای رسـیدن بـه نتیجـه الزم را کاهـش مـی دهـد بلکـه با 
ضریـب دقـت فراتـر از ۹۶ درصـد می تـوان نوزادان مسـتعد ابتـا به اوتیسـم را 

تشـخیص داده و آنهـا را تـا دو سـالگی تحـت درمان قـرار داد.
این درحالی است که این رقم در روشهای قبلی ۸1 درصد بوده است.

محاسبه دقیق مدت زمان زنده ماندن 
پس از ابتال به سرطان مشخص شد

بســیاری از افــراد وقتــی از مبتــا شــدن خــود بــه ســرطان مطلــع مــی شــوند، دوســت دارنــد بداننــد تــا چــه 
ــه آن را  ــد علمــی پاســخ دادن ب ــد؛ ســوالی کــه دســتاوردهای جدی ــه زندگــی ادامــه دهن ــد ب ــی مــی توانن مدت

تســهیل کــرده اســت. 
در حالــی کــه روش هــای فعلــی بــرآورد مــدت زمــان زنــده مانــدن افــراد در صــورت ابتــا بــه انــواع مختلــف 
بیمــاری ســرطان خــام و غیردقیــق اســت، امیــد مــی رود بیمارانــی کــه بــه ســرطان روده دچــار مــی شــوند بــه 

زودی بتواننــد بــه دقــت از میــزان شــانس زنــده مانــدن خــود مطلــع شــوند.
ــزار  ــزاری ClinRisk اب ــرم اف ــرکت ن ــکاری ش ــا هم ــور و ب ــن منظ ــه همی ــام ب ــگاه ناتینگه ــان دانش محقق
محاســباتی جدیــدی موســوم بــه QCancer Colorectal Survival ابــداع کــرده انــد کــه هــم پزشــکان 

و هــم بیمــاران مــی تواننــد از آن بــرای کســب اطاعــات مذکــور اســتفاده کننــد.
ایــن ابــزار تصمیــم گیــری در مــورد بهتریــن روش درمانــی قابــل اســتفاده و فرایندهــای مراقبتــی و رســیدگی 
ــزار در  هــای ضــروری را تســهیل مــی کنــد. بررســی هــای انجــام شــده نشــان دهنــده دقــت بــاالی ایــن اب
ــان  ــه ســرطان روده هــم در مــردان و هــم در زن ــده مانــدن افــراد بعــد از ابتــا ب پیــش بینــی مــدت زمــان زن

اســت.
البتــه مــدت زمــان محاســبه شــده بــر مبنــای زمــان تشــخیص، مداواهــای انجــام شــده و تحــوالت تــازه ای که 

در فــرد صــورت مــی گیــرد، قابــل بــه روزرســانی و تغییر اســت.
ایــن ابــزار رایانــه ای بــا اســتفاده از اطاعــات جمــع آوری شــده از نزدیــک بــه 44 هــزار فــرد مبتــا در نقــاط 
مختلــف انگلیــس طراحــی شــده و از هــوش مصنوعــی مناســب بــرای افزایــش دقــت و تجربــه خــود برخــوردار 

اســت.
ــه دیگــر عوامــل محیطــی و  ــزان پیشــرفت ســرطان و ... ب ــد ســن، می ــی مانن ــار عوامل ــزار در کن ــرم اف ــن ن ای
شــخصی ماننــد ســابقه مصــرف ســیگار توســط بیمــار، شــاخص تــوده بــدن، ســوابق بیمــاری هــای خانوادگــی، 
و  هــا  بیمــاری  دیگــر 
مداواهــای صــورت گرفتــه 
مصــرف  ســوابق  حتــی  و 
ــای  ــل ه ــام عم ــا و انج داروه
جراحــی نیــز توجــه مــی کنــد. 
گــروه ســازنده ابــزار مذکــور در 
ــده  ــا در آین ــتند ت ــاش هس ت
ــش  ــرای پی ــتفاده از آن را ب اس
بینــی مــدت زمــان زنــده 
مانــدن افــراد مبتــا بــه دیگــر 
ــن  ــم ممک ــرطان ه ــواع س ان

ــد. کنن
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دانش و  علـــم 

دانشــمندان ســرانجام دریافتنــد کــه باکتــری هــای عامــل ابتا 
ــاوم خــود را  ــه ژن هــای مق ــار چگون ــاری هــای مرگب ــه بیم ب
ــای  ــاری ه ــان بیم ــه درم ــی ک ــد، ژن های ــی کنن ــت م دریاف

مذکــور را بســیار دشــوار کــرده اســت. 
ــاوم  ــای مق ــت ژن ه ــد دریاف ــد فراین ــی گوین ــمندان م دانش
ــده  ــیار پیچی ــدی بس ــف، فراین ــای مختل ــری ه ــط باکت توس
اســت. امــا حــل ایــن مشــکل اساســی باعــث خواهــد شــد تــا 
ــای  ــری ه ــت باکت ــتن مقاوم ــرای شکس ــازه ای ب ــای ت راه ه

ــود. ــف ش ــا کش ــک ه ــی بیوتی ــر آنت ــاری زا در براب بیم
ــاء ژن  ــون منش ــم اکن ــد ه ــی گوین ــی م ــمندان دانمارک دانش
هــای مقــاوم و نحــوه بســط و گســترش آنهــا مشــخص شــده 
و بــه طــور قطــع منشــا آنهــا گروهــی از باکتــری هــای موجــود 
ــج  ــت. نتای ــه Actinobacteria اس ــوم ب ــاک موس در خ

 Nature Communications ــن بررســی در نشــریه ای
منتشــر شــده اســت.

ــتفاده  ــورد اس ــای م ــک ه ــی بیوتی ــارم آنت ــه چه ــش از س بی
ــتفاده از  ــا اس ــان ب ــدن انس ــای ب ــت ه ــان عفون ــرای درم ب
ــگفت  ــه ش ــوند و نکت ــی ش ــد م Actinobacteria تولی
انگیــز ایــن اســت کــه Actinobacteria خــود حامــل ژن 

ــت. ــک هاس ــی بیوتی ــر آنت ــاوم در براب ــای مق ه
محققــان مــی گوینــد بــا شناســایی منشــا ژن هــای مقــاوم می 
ــر داد  ــده تغیی ــا را در آین ــک ه ــی بیوتی ــد آنت ــوان نحــوه تولی ت
تــا عفونــت هــای ریــه و دســتگاه ادراری بــه شــیوه ای موثرتــر 

درمــان شــوند.
ــد کــه ژن  ــن موضــوع نبودن ــه درک ای ــادر ب ــدا ق ــان در ابت محقق
هــای مقــاوم چگونــه از Actinobacteria حاصل می شــوند، 

زیــرا ایــن ژن هــا بســیار متنــوع و نامرتبــط بــا یکدیگــر بودنــد، اما 
بررســی دی ان ای ژن هــای مذکــور نشــان دهنــده برخــی نقــل و 
انتقــاالت در آنهــا بــود کــه مقاومتشــان را تشــدید مــی کنــد. البته 
هنــوز تــا تولیــد آنتــی بیوتیــک هــای جدیــد بــر مبنــای کشــف 

مذکــور راه درازی در پیــش اســت.

ــت  ــا کاری وق ــک ماالری ــاری مهل ــخیص بیم تش
ــا اشــتباهاتی همــراه اســت  ــوده و معمــوال ب ــر ب گی
کــه مــداوای آن را دچــار مشــکل مــی کنــد. امــا بــه 
تازگــی روشــی کامــا دقیــق بــرای ایــن کار ابــداع 

شــده اســت. 
محققــان هلنــدی و آلمانــی بــا همــکاری یکدیگــر 
روشــی تــازه بــرای آزمایــش خــون ابــداع کــرده انــد 
کــه بــه ســرعت و بــه طــور خــودکار ابتــای فــرد 

بــه بیمــاری ماالریــا را مشــخص مــی کنــد.
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه دقــت روش مذکــور 
تقریبــا 100 درصــد اســت و تاکنــون هیــچ 
اشــتباهی در تشــخیص ابتــای افــراد بــه بیمــاری 
ماالریــا نداشــته اســت. مبدعــان ایــن روش 

ــزه  ــده جای ــا چهــار روز قبــل برن تشــخیص ماالری
 European Inventor مختــرع اروپایــی یــا

ــد. Award شــده ان
بنــا بــر اعــام ســازمان بهداشــت جهانــی، بیمــاری 
ماالریــا در ســال ۲015 جــان تقریبــا 430 هــزار نفــر 
ــن  ــل ای ــی از عل ــه و یک ــان گرفت ــر جه را در سراس
ــریع و  ــخیص س ــواری تش ــاال دش ــر ب ــرگ و می م

مطمئــن بیمــاری مذکــور اســت.
تــا بــه حــال بــرای ایــن کار از روش میکروســکوپی 
ــل  ــف عوام ــورت کش ــد و در ص ــی ش ــتفاده م اس
ــه  ــرد ب ــاک در خــون ابتــای ف بیمــاری زای خطرن
بیمــاری ماالریــا حــدس زده مــی شــد کــه فرایندی 
وقــت گیــر و پراشــتباه بــود. امــا در روش جدیــد بــا 
ــه  ــان ب ــون انس ــف در خ ــل مختل ــی 30 عام بررس
ــه  ــرد ب ــای هــر ف ــوان از ابت ــی ت طــور خــودکار م

ــا مطمئــن شــد. ماالری

نور مایع تولید شد!
بــرای نخســتین بــار در تاریــخ فیزیکدانــان موفــق شــدند نــور مایــع را در دمــای اتــاق تولیــد 

کننــد. 
ــب  ــن ترتی ــود. بدی ــی ش ــوب م ــم محس ــای عل ــزرگ در دنی ــی ب ــع اتفاق ــور مای ــد ن تولی
ــان  ــر زم ــر از ه ــی ت ــت یافتن ــاده را دس ــب از م ــکل عجی ــن ش ــتند ای ــان توانس فیزیکدان

ــد. ــری کنن دیگ
ــرد  ــیار منحصربف ــع بس ــک مای ــع ی ــد در واق ــرده ان ــه ک ــمندان ارای ــن دانش ــه ای ــه ک آنچ
محســوب مــی شــود کــه ســایش و چســبندگی آن صفــر اســت. حتــی برخــی معتقدنــد باید 

ــه ایــن دســتاورد اطــاق کــرد. عنــوان پنجمیــن حالــت مــاده را ب
این ماده عجیب به نور این امکان را می دهد تا در اطراف اشیا و زوایا منتشر شود.

نـور معمولی ماننـد یک موج رفتـار می کنـد و برخی مـوارد نیز هماننـد یـک ذره. در واقع نور 
همـواره در مسـیر صاف و مسـتقیم سـیر مـی کند و دقیقـا به همین دلیل اسـت که چشـمها 
نمـی توانند آن سـوی اشـیا و زوایا را مشـاهده کنند. اما تحت شـرایط بسـیار خاصـی، نور می 

توانـد همچون یـک مایع عمل کـرده و در اطراف اشـیا سـیر کند.
همــواره تصــور مــی شــد کــه تولیــد نــور مایــع کــه ویژگیهایــی شــبیه یــک مــوج را دارد 
تنهــا در دمــای نزدیــک بــه صفــر مطلــق امکانپذیــر بــوده کــه تنهــا کســری از ثانیــه عمــر 

ــم دارد. ه
امــا در مطالعــه اخیــر محققــان انســتیتو فنــاوری نانــو CNR NANOTEC در ایتالیــا تولید 

نــور مایــع در دمــای اتــاق را محقــق کردنــد.
دانیلــه ســانویتو کــه ایــن مطالعــه بــا هدایــت وی انجام شــده مــی گویــد: مهمتریــن ویژگی 
دســتاورد ایــن اســت کــه نــور مایــع را در دمــای اتــاق و تحــت شــرایط بســیار خــاص تولیــد 

کــرده ایــم. در ایــن مســیر از ذراتــی موســوم بــه »پوالریتــون« اســتفاده شــده اســت.

تشخیص بیماری ماالریا با دقت ۱۰۰ درصد ممکن شد

کشف راز ژن های مقاوم به درمان بیماریهای العالج
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علـــم و دانش

شناسایی دندانهای تازه در نخستین 
فسیل دایناسور کشف شده

۲00 سـال پس از شناسـایی نخسـتین فسـیل دایناسـور در جهان حاال محققان توانسـتند از فناوریهایی که در 
خودروسـازی و هوافضـا اسـتفاده می شـود پی به کشـف جالب توجهـی ببرند. 

مگالوساروســها بــه عنــوان نخســتین دایناســورهای شــناخته شــده در جهــان محســوب می شــوند که فســیل 
آنهــا حــدود دو قــرن پیــش پیــدا شــد. اکنــون و بــه لطــف پیشــرفته تریــن فناوریهــای تصویربــرداری کــه به 
جهــت دقــت و ظرافــت در صنایــع مختلفــی بــه کار گرفتــه مــی شــود، محققــان دانشــگاه وارویــک بریتانیا با 
همــکاری مــوزه تاریــخ طبیعــی دانشــگاه آکســفورد موفــق بــه کشــف دندانهــای دیــده نشــده ای شــده انــد 

کــه پیشــتر تصــور نمــی شــد جایــی در آرواره ایــن جانــوران غــول پیکــر داشــته باشــد.
پروفســور مــارک ویلیامــز محققی اســت کــه 5 دنــدان از قلم افتــاده ایــن دایناســور گوشــت خــوار را در بقایای 
فســیل ایــن جانــور شناســایی کــرده اســت. ایــن محقــق بــا اســتفاده از فنــاوری ســی تــی اســکن و نــرم افزار 
آنالیــز ســه بعــدی اقــدام بــه ثبــت 3 هــزار تصویــر اشــعه ایکــس از آرواره متعلــق بــه یکــی از دایناســورهای 

مگالوســاروس کــرده تــا در نهایــت بــه بررســی تصویــر ســه بعــدی دیجیتالــی این فســیل مشــغول شــود.
در ادامــه ایــن بررســیها، پروفســور ویلیامــز موفــق شــد کــه بــرای نخســتین بــار در تاریــخ درون آرواره اولیــن 
فســیل دایناســور کشــف شــده در دنیــا را مشــاهده کنــد. او در ایــن بررســی، 5 دندانــی را مشــاهده کــرد کــه 

پیشــتر کســی تصــور نمــی کــرد وجــود داشــته باشــند.
ایــن تصویرســازی دیجیتالــی همچنیــن نشــان داد کــه در حیــن خــارج کــردن فســیل دایناســور، لطماتــی 
بــه آن وارد شــده اســت. مگالوساروســها کــه بــه آنهــا »مارمولکهــای بــزرگ« هــم گفتــه مــی شــود از نــوع 
دایناســورهای گوشــتخوار بودنــد کــه در اواســط دوران ژوراســیک یعنــی 1۶۷ میلیــون ســال پیــش زندگــی 

مــی کردنــد. ایــن جانــوران حــدود ۹ متــر طــول و نزدیــک بــه 1.4 تــن هــم وزن داشــتند.

بدخوابی ژنتیکی است

 دانشــمندان از کشــف رابطــه ای جدیــد میــان بدخوابــی و ســاختار ژنتیکــی خبــر 
مــی دهنــد. 

ــا  ــد ب ــا بدخوابــی مــی توان شــاید کمتــر کســی تصــور کنــد کــه کــم خوابــی ی
ســاختار ژنتیکــی فــرد ارتبــاط داشــته باشــد امــا دانشــمندان از کشــف ارتباطــی 
جدیــد در ایــن حــوزه خبــر داده انــد کــه مــی توانــد نگاه مــا را بــه این مشــکات 

تغییــر دهــد.
ایــن بــدان معناســت کــه افــرادی کــه دچــار مشــکات خــواب هســتند بخــش 
مهمــی از دالیــل آن ریشــه در ژنتیــک فــرد دارد کــه از بــدو تولــد همــراه اوســت.

بــر اســاس یافتــه اخیــر محققــان، هفــت ژن مرتبــط بــا خطــر بدخوابــی شــناخته 
شــده اســت. جالــب اینجاســت کــه پیشــتر ارتبــاط این ژنهــا بــا اختاالتــی نظیر 

اضطــراب، افســردگی و نداشــتن احســاس خــوب هــم شــناخته شــده بــود.
بــه گفتــه محققــان در هلنــد، یافتــه هــای جدیــد مــی توانــد درهــا را بــه ســوی 
کشــف درمانهــای جدیــد بــرای بدخوابــی و کــم خوابــی بــاز کنــد. همچنیــن می 
تــوان بــه درک بهتــر از ایــن نکتــه رســید کــه چــرا برخــی افــراد با گذاشــتن ســر 

بــر روی بالشــت بــه خــواب نمــی رونــد.
بــه عقیــده ایــن محققــان، همــواره تصــور مــی شــد کــه بدخوابــی بــا اتفاقاتــی 
ــداز  ــد چشــم ان ــات جدی ــا تحقیق ــط اســت ام کــه در ســر روی مــی دهــد مرتب

ــی ریشــه در ژنهــا هــم دارد. ــد گفــت بدخواب ــدی را ترســیم کــرده و بای جدی
ایــن محققــان نمونــه هــای مربــوط بــه 113 هــزار و ۶ نفر را مــورد بررســی دقیق 
 GWAS قــرار دادنــد تــا هفــت ژن مــورد نظــر را از طریــق تکنیکــی موســوم بــه
ــا  ــت جهــش ژنتیکــی ب ــن بررســی مشــخص شــد هف ــد. در ای ــایی کنن شناس

بدخوابــی مرتبــط اســت.

باســتان شناســان بــه تازگــی موفــق بــه شناســایی فســیل تقریبا کاملــی از یــک پرنده شــده 
انــد کــه در شــیره یــک درخــت باســتانی از ۹۹ میلیــون ســال قبــل تــا بــه حــال ســالم باقی 

مانــده اســت. 
ایــن پرنــده کــه در زمــان مــرگ تنهــا چنــد روز از حیاتــش مــی گذشــت یکــی از شــگفت 

آورتریــن و منحصربــه فردتریــن نمونــه هــای حیــات وحــش در عصــر حجــر اســت.
نسـل ایـن پرنده تـازه از تخـم سـردرآورده امروزه منقرض شـده و بررسـی ها نشـان می دهد 
این فسـیل متعلق بـه خانـواده پرنده هایـی موسـوم بـه  Enantiornithines اسـت که 
شـباهت هایی بـه مرغ هـای امـروزی دارند. امـا وجـود چنگالهایی در نـوک بال هـا و همین 

طـور دنـدان های کوچـک در منقـار آنهـا را از مرغ هـا متمایز می سـازد.
فسـیل یاد شـده که در کشـور میانمار)برمه( کشـف شـده حاوی کل بدن این پرنده شامل بال 
ها، سـر و چنگال آن اسـت. دانشـمندان می گویند پرنده هایی از این دسـت از توان بیشـتری 
بـرای حفاظـت از خـود در مقایسـه با پرنـده های امـروزی برخـوردار بـوده اند و یکـی از علل 
ایـن امـر آن بوده که آنهـا بافاصله بعـد از تولد قادر بـه پرواز بـوده اند. این در حالی اسـت که 
جوجـه هـای پرنده های امـروزی بعد از گذشـت مدت زمانی قابل توجه از مادر مسـتقل شـده 

و تـوان پرواز به دسـت مـی آورند.
قــرار اســت بعــد از تکمیــل بررســی هــا و تحقیقــات علمــی ایــن فســیل تــا قبــل از پایــان 

جــوالی بــرای مشــاهده عمــوم بــه مــوزه تاریــخ طبیعــی شــانگهای چیــن منتقــل شــود.

فسیل ۹۹ میلیون ساله پرنده دندان دار دانشمندان را حیرت زده کرد
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دانش و  علـــم 

ــای بخــش  ــرای احی ــادی ب ــای زی ــی ه ــدن انســان از توانای ب
هــای آســیب دیــده برخــوردار اســت، امــا پوســت های ســوخته 
پــس از آتــش ســوزی هــای شــدید بــه ســادگی ترمیــم نمــی 
شــوند امــا دانشــمندان قصــد دارنــد ایــن مشــکل را حــل کنند. 
دانشــمندان قصــد دارنــد ایــن مشــکل را حــل کننــد و در ایــن 
زمینــه بــا همــکاری یــک شــرکت آمریکایــی فعــال در حــوزه 

فنــاوری زیســتی گام بلنــدی برداشــته انــد.
شـرکت PolarityTED مـی گویـد بـرای اولیـن بـار موفـق 
بـه بازتولیـد پوسـت برای خـوک هایی شـده کـه پوستشـان به 
علـت آتش سـوزی یـا خـراش از بین رفته اسـت. محققـان می 
گویند امیـد زیادی دارند که بتـوان از روش مذکور بـرای بازتولید 

پوسـت انسـان های آسـیب دیده هـم اسـتفاده کرد.
ــد شــده توســط ایــن شــرکت از ضخامــت  پوســت هــای تولی
کافــی برخــوردار بــوده و از تمامــی قابلیــت هایــی کــه پوســت 

عــادی برخــوردار اســت، نیــز بهــره منــد هســتند.
پوســت یــاد شــده بــه طــور خــودکار و از یــک بافــت بــرداری 
کوچــک نشــات مــی گیــرد و بــه تدریــج تمامــی الیــه هــای 
ــی  ــد م ــی آن بازتولی ــی و بیرون ــای میان ــم از غش ــت اع پوس

شــوند. امــکان رویــش مــو و ... نیــز بــر روی پوســت هــای یــاد 
ــد پوســت طبیعــی انســان وجــود دارد. شــده مانن

ــت  ــوزی و ... پوس ــش س ــت آت ــه عل ــه ب ــرادی ک ــروزه، اف ام
ــاب  ــق انتخ ــد ح ــی دهن ــت م ــود را از دس ــدن خ ــی ب طبیع
ــد و پوســت هــای موجــود کارکردهــای  هــای محــدودی دارن

ــد. ــدودی دارن مح
امـا پوسـت تولیـدی این شـرکت پـس از افزوده شـدن بـه بدن 
خـوک به تدریج رشـد کـرده، زخم هـا را التیام بخشـیده، رویش 
مـو بـر روی آن آغاز شـده و در نهایت کامل شـده اسـت. این در 
حالـی اسـت که پوسـت خـوک مسـتحکم تر از پوسـت انسـان 

اسـت و پیچیدگـی های بیشـتری دارد.
انتظــار مــی رود آزمایــش ایــن پوســت بــر روی بــدن انســان در 
اواخــر ســال ۲01۷ اغــاز شــود و نتیجــه گیــری قطعــی در ایــن 

زمینــه ظــرف 1۲ تــا 1۸ مــاه ممکــن شــود.

دانشمندان در یک قدمی تولید پوست واقعی برای قربانیان آتش سوزی

تولید ژلی که ۵ برابر قوی تر 
از فوالد است

محققــان ژاپنــی موفــق بــه تولیــد ژل ویــژه ای شــده انــد کــه اســتحکام آن 
ــاط  ــد ارگان هــا و رب ــرای تولی ــوان ب ــر فــوالد اســت و از آن مــی ت ــج براب پن

هــای مصنوعــی بــدن انســان اســتفاده کــرد. 
ایــن ژل در عیــن اســتحکام و پایــداری بــاال، انعطــاف باالیــی نیــز دارد و مــی 
ــای  ــازی اعض ــرای بازس ــرده و ب ــول ک ــراد را متح ــداوای اف ــوه م ــد نح توان

ــه کار رود. ــام کهنســالی ب آســیب دیــده بــدن در ای
ژل یــاد شــده در قالــب بانــد پانســمان قابــل پانســمان کــردن بوده و متشــکل 
از فیبرهــا و هیــدروژل هــای خاصــی اســت کــه در لنزهــای تماســی هــم بــه 
ــاد  ــده در ژل ی ــه ش ــه کار گرفت ــاص ب ــات خ ــوند. ترکیب ــی ش ــه م کار گرفت
شــده آن را صدبرابــر مســتحکم تــر از هیــدروژل و ۲5 برابــر مســتحکم تــر از 

فیبرهــای پارچــه ای شیشــه ای مــی ســازد.
محققــان دانشــگاه هوکایــدو کــه ژل مذکــور را ابــداع کــرده انــد، مــی گوینــد 
ایــن دســتاورد ناشــی از ســه ســال تــاش و فعالیــت بــرای تولیــد مــاده ای 
ــرای تولیــد  ــاد شــده ب مســتحکم و منعطــف اســت. انتظــار مــی رود از ژل ی
البســه ورزشــی، کاه هــای ایمنــی و جلیقــه هــای ضدگلولــه اســتفاده شــود.
ایــن محققــان مــی گوینــد ژل یــاد شــده در ظاهــر بســیار نــرم و ضعیــف بــه 
ــوان مــواد و ترکیبــات بســیار  ــا اســتفاده از آن مــی ت نظــر مــی رســد، امــا ب
مســتحکمی را تولیــد کــرد. دانشــمندان ژاپنــی در حــال مذاکــره با تعــدادی از 
شــرکت هــای تجــاری و صنعتــی بــرای تولیــد محصوالتــی بــر مبنــای ایــن 

اختــراع تــازه هســتند.

نخستین گرازماهی دوقلوی بهم 
چسبیده کشف شد

  ماهیگیران هلندی، نخستین  دوقلوی گزار ماهی بندی  بهم چسبیده را شکار کردند.
  ایــن موجــود عجیــب یــک بدنــه و دو ســر کامــل دارد.  محققــان امیدوارنــد  کشــف ایــن حیــوان بــه درک معمای 

دوقلوهــای بهــم چســبیده پســتانداران دریایــی کمــک مــی کند.
 البتــه ایــن نخســتین بــار نیســت کــه آبــزی دو قلــوی بهــم چســبیده مشــاهده مــی شــود. تاکنــون در سراســر 

جهــان 10 مــورد مشــاهده شــده اســت.
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ــتفاده از  ــد اس ــی ده ــان م ــی نش ــی علم ــک بررس ــج ی نتای
ــدون  ــیگارهای ب ــتفاده از س ــدازه اس ــه ان ــی ب ــیگارهای برق س
ــد.  ــی زن ــیب م ــان آس ــه دی ان ای انس ــو ب ــر دارای تنباک فیلت
محققــان دانشــگاه کانکتیــکات مــی گوینــد ســیگارهای 
الکترونیکــی یــا برقــی کــه تــا بــه حــال بــه عنــوان جایگزینــی 
ایمــن بــرای ســیگارهای عــادی معرفــی مــی شــدند، چنــدان 
ایمــن نیســتند و مــی تواننــد بــه انــدازه ســیگارهای معمولــی به 

ــد. ــیب بزنن دی ان ای انســان آس
ــرده و انتظــار  ــان را شــگفت زده ک ــن بررســی محقق ــج ای نتای
ــا  ــوع ســیگار مشــابه ب ــن دو ن ــودن ای ــان آور ب نمــی رفــت زی
یکدیگــر باشــد. محبوبیــت ســیگارهای برقــی در جهــان روز به 

ــون  روز در حــال افزایــش اســت و تنهــا در انگلیــس ســه میلی
نفــر بــه طــور مرتــب از آنهــا اســتفاده مــی کننــد.

ــر داشــته ،  ــج مشــابهی در ب ــی در جهــان نتای ــدود تحقیقات مع
ــر اســاس یــک بررســی در ســال ۲015 اســتفاده از  ــه ب از جمل
ســیگارهای برقــی و تنباکــو آســیب مشــابهی را بــه افــراد وارد 
ــس  ــق دیگــری در ســال ۲01۶ در انگلی ــا تحقی ــد. ام ــی کن م
نشــان داده بــود کــه اســتفاده درازمــدت از ســیگار برقــی تنهــا 
5 درصــد از خطــرات اســتفاده از ســیگارهای عــادی را بــه افــراد 

تحمیــل مــی کنــد.
علــت نتایــج متفــاوت ایــن تحقیــق اســتفاده از روشــی جدیــد 
بــرای انجــام آن اســت. در تحقیــق یــاد شــده از ابــزار تــازه ای 

ــه  ــتفاده شــده ک ــراد اس ــت دی ان ای اف ــرای بررســی وضعی ب
بــه ســرعت آســیب وارده بــه آنهــا را بــر اثــر مصــرف نیکوتیــن 
ــن بررســی در نشــریه علمــی  ــج ای ــد. نتای ــی کن مشــخص م

ــت. ــده اس ــر ش ACS Sensors منتش

افسانه کم خطربودن سیگارهای برقی رد شد

کشف دنیای مرموز در مرکز فرماندهی بدن؛

مغز می تواند ساختارهایی 
تا ۱۱ بعد را خلق کند

ــد کــه  ــه اعمــاق مغــز متوجــه شــده ان ــازه تریــن نفــوذ ب دانشــمندان در ت
ــی  ــو از ســاختارهای هندســی اســت کــه حت ــدن ممل مرکــز فرماندهــی ب

ــد!  ــد دارن ــا 11 بع برخــی از آنه
در عصــر حاضــر صحبــت از دنیــای ســه بعــدی اســت امــا نتایــج تحقیقات 
ــدی در  ــوان گام بلن ــی ت ــده را م ــد ش ــت از 11 بع ــه در آن صبح ــر ک اخی
درک ســاختار مغــز انســان بــه عنــوان پیچیــده ترین ســاختار شــناخته شــده 

دانســت.
ــی  ــمار م ــه ش ــز ب ــن مدلســازی مغ ــازه تری ــع ت ــه در واق ــه ک ــن مطالع ای
ــروه  ــک گ ــب ی ــه در قال ــوئیس ک ــان در س ــد توســط گروهــی از محقق آی
ــه  ــد ارای ــت دارن ــه Blue Brain Project فعالی ــوم ب ــی موس تحقیقات
شــده اســت. در این پــروژه تاش می شــود تا مغز انســان بــا اســتفاده از یک 

ــیار قدرتمند بازسازی شود. ابررایانه بس
آنهــا از توپولــوژی جبــری در ایــن مطالعــه اســتفاده کــرده انــد. توپولــوژی 
ــف  ــرای توصی ــه ب ــد ک ــی آی ــه شــمار م ــات ب ــاخه ای از ریاضی ــری ش جب
ویژگیهــای اشــیا و فضاهــا بــدون درنظرگرفتــن چگونگــی تغییر شــکل آنها 

بــه گار گرفتــه مــی شــود.
در خــال این بررســیها گروهی از نورونها شناســایی شــد که بــه مجموعه ای 
موســوم بــه clique متصــل هســتند. بررســیهای بیشــتر نشــان داد شــمار 
نورونهــای موجود در یــک clique ارتباط مســتقیمی با انــدازه آن به عنوان 

ــدی دارد. ــد بع یــک شــیء هندســی چن
ــوئیس  ــتیتو EPFL س ــی انس ــوم عصب ــرام از دانشــمندان عل ــری مارک هن
ــا پیــش از ایــن حتــی  مــی گویــد: مــا دنیایــی را کشــف کــرده ایــم کــه ت

ــم. تصــورش را هــم نمــی کردی
ــاختارها در بخــش کوچکــی از  ــوع س ــن ن ــون از ای ــا میلی ــزود: دهه وی اف
مغــز وجــود دارد کــه ســاختارهایی تــا هفــت بعــد را تشــکیل دهــد. البتــه 
در برخــی شــبکه هــا مــا توانســتیم ســاختارهایی تــا 11 بعــد هم شناســایی 

کنیــم.

چپ دستها ریاضی را بهتر می فهمند
 

عقیده بر این است که افراد دست چپ، باهوش تر هستند. اما آیا واقعا اینگونه است؟ 
یــک عقیــده کلــی وجــود دارد کــه بــر اســاس آن میــان هــوش و چــپ دســت بــودن ارتباطــی وجــود دارد. بــرای 
ایــن منظــور نگاهــی بــه تاریــخ بیندازیــم: لئونــاردو داوینچــی، مــارک توایــن، موتــزارت، مــاری کــوری و نیکــوال 

تســا از جملــه دســت چــپ هــای معــروف دنیــای علــم و هنــر هســتند.
ــا  ــه ت ــده مــی شــود، از برخــی رؤســای جمهــور خبرســاز گرفت ــه هــای مشــابهی دی در عصــر حاضــر هــم نمون
فوتبالیســت هــای مشــهوری نظیــر لیونــل مســی کــه از او بــه عنــوان اعجوبــه دنیــای تــوپ گــرد یــاد مــی شــود. 

امــا آیــا ایــن اســامی مــی توانــد دلیلــی بــر هــوش بیشــتر افــراد چــپ دســت باشــد؟
تــازه تریــن مطالعــه ای کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده مربــوط بــه چــپ دســت بــودن و مهــارت در ریاضیــات 
اســت. بــر اســاس ایــن مطالعــه، افــراد چــپ دســت در تجزیــه و تحلیــل مفاهیــم ریاضــی عملکــرد بهتــری دارنــد.

تخمیــن زده مــی شــود بیــن 10 تــا 13.5 درصــد از جمعیــت جهــان راســت دســت نباشــند. شــمار اندکــی از ایــن 
افــراد مهــارت اســتفاده از دو دســت را دارنــد بنابرایــن اکثــر افــرادی کــه ایــن دســته محــدود را تشــکیل مــی دهند 

چــپ دســت هســتند.
چپ دست بودن نمایشی از عملکرد مغز بوده و بنابراین با شناخت در ارتباط است.

آنهایــی کــه چــپ دســت هســتند نیــم کــره ســمت راســت مغزشــان توســعه یافتــه تــر اســت. ایــن بخــش از مغــز 
بــه فرآیندهایــی نظیــر اســتدالل فضایــی اختصــاص دارد.

تحقیقــات صــورت گرفتــه نشــان مــی دهــد بافــت ســلول عصبــی رابــط میــان دو نیــم کــره مغــز در افــراد چــپ 
دســت بزرگتــر از افــراد راســت دســت اســت. ایــن بــدان معناســت کــه برخــی از افــراد چــپ دســت ارتبــاط بهتری 
میــان دو نیــم کــره مغزشــان برقــرار اســت و بــه همیــن دلیــل پــردازش اطاعــات در مرکــز فرماندهــی بدنشــان با 

قــدرت بیشــتری انجــام مــی شــود.
امــا اینکــه چــرا اکثــر افــراد چپ دســت قــدرت پــردازش مغــزی بهتــری دارنــد هنوز به درســتی مشــخص نیســت. 
یــک نظریــه مــی گویــد زندگــی در دنیــای کــه بــرای راســت دســتها طراحــی شــده، چــپ دســتها را مجبــور بــه 

اســتفاده از هــر دو دســت کــرده کــه ایــن نتیجــه ای جــز افزایــش ارتبــاط میــان دو نیــم کــره مغــز نــدارد. 

علـــم و دانش
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پس از ۱۳۰ سال؛

هشتمین عجایب جهان دوباره 
کشف شد!

ــاره کشــف  ــا اطمینــان خاطــر زیــادی درب ــا گذشــت بیــش از یــک قــرن، حــاال دانشــمندان ب ب
ــاره شــیبهای پلکانــی ســفید و صورتــی نیوزلنــد صحبــت مــی کننــد کــه تصــور مــی شــد  دوب

ــود شــده باشــد.  ناب
ســاینس الــرت در گزارشــی نوشــت: شــیبهای پلکانــی ســفید و صورتــی نیوزلنــد یکــی از عجیب 
تریــن و در عیــن حــال دیدنــی تریــن ســاختارها در زمیــن بــه شــمار مــی آیــد کــه تصــور مــی 
شــد در نتیجــه فــوران ســال 1۸۸۶ آتشفشــان ماونــت تــاراورا در زیــر انبوهــی از ماگمــای مــذاب 

نابــوده شــده باشــد.
اکنــون امــا دانشــمندان از کشــف دوبــاره آن خبــر مــی دهنــد و مــی گوینــد ایــن شــیبهای پلکانی 

را در زیــر الیــه هایــی از از خاکســتر و لجــن شناســایی کــرده اند.
روزگاری بــه ایــن شــیبهای پلکانــی بــه عنــوان دنیایــی جــذاب از طبیعــت بکــر نــگاه مــی شــد. 
دانشــمندان ایــن شــیبها را بزرگتریــن رســوبات ســیلیکاتی موجــود در دنیــا به شــمار مــی آوردند و 
حــاال ایــن احتمــال داده مــی شــود کــه حتــی بخشــی از آن ســالم در زیــر انبوه خاکســتر ناشــی از 

فــوران آتشفشــان باقــی مانده باشــد.
امــا اینکــه چــرا ایــن شــیبهای پلکانــی بــه رنــگ صورتــی هســتند در نــوع خــود جالــب توجــه 
 Thermus ruber اســت. تحقیقــات نشــان مــی دهــد وجــود نوعــی باکتــری رنگــی بــه نــام
کــه مــی تــوان آنهــا را هــم خانــواده ای از باکتــری هــای رنگــی موجــود در منطقــه یلــو اســتون 

آمریــکا دانســت عامــل اصلــی صورتــی شــدن ایــن ســاختارهای طبیعــی بــوده اســت.
ــاره ایــن شــیبهای پلکانــی ســفید و صورتــی، عجایــب جهــان بــه جــای هفــت  ــا کشــف دوب ب

ــه خواهنــد شــد. ــه، هشــت گان گان

پاستوریزه کردن شیر با دانش 
فیزیک ذرات!

محققــان روش جدیــدی بــرای حــذف آلودگــی هــای شــیر ابــداع کــرده انــد کــه تنهــا باکتری 
هــای بــد شــیر را حــذف مــی کنــد و تمامــی مــواد خــوب ایــن مــاده مقــوی را حفــظ مــی کند. 
ــه  ــی آن در حــد ۷1 درجــه ســانتیگراد ب ــادادن ناگهان ــق گرم پاســتوریزه کــردن شــیر از طری
حــذف عوامــل بیمــاری زا از شــیر منجــر مــی شــود، امــا برخــی مــواد مغــذی و مناســب دیگــر 

ماننــد مجموعــه ای از آنزیــم هــا و ویتامیــن هــا را هــم از شــیر حــذف مــی کنــد.
 Texas حــال دانــش فیزیــک ذرات بــه کمــک حــل ایــن مشــکل آمــده و محققــان دانشــگاه
A&M روشــی بــرای حــذف باکتــری های خطرنــاک از شــیر و حفــظ مــواد مفیــد آن از طریق 

پرتــاب پرتویــی از الکترون یافتــه اند.
در ایــن روش کــه هنــوز در مرحلــه آزمایشــی اســت، تعــداد کمــی الکتــرون با ســرعت بــاال و با 
اســتفاده از یک شــتابگر خطی پرتابگر الکترون به سمت شیر پرتاب می شــوند. با این کار باکتری 
هــای بــد شــیر از بیــن رفتــه و دیگــر مــواد مفیــد کــه در روش پاســتوریزه کــردن نابــود مــی 

شــوند، حفــظ مــی شــوند.
بعــد از اســتفاده از ایــن روش تنهــا 3۲ درصــد از میــزان مــاده مفیــد  riboflavins موجــود 
در شــیر کاهش می یابد و دیگر ویتامین ها و اقام ســودمند بدون تغییر در شــیر باقی می مانند و 
البتــه میــزان  riboflavins باقی مانده در شــیر بعــد از پرتودرمانی به اندازه ای هســت که نیاز 

انســان را تامیــن کنــد.
فراینــد مذکــور همچنیــن منجــر بــه اکســید شــدن شــیر و تولیــد بیــش از ۲0 نــوع ترکیبــات 
فــرار مــی شــود کــه بررســی هــا بــرای اطمینــان از بــی خطــر بــودن آنهــا بــرای ســامتی در 

جریــان اســت. البتــه ایــن فراینــد طعــم شــیر را هــم تــا حــدی تغییــر مــی دهــد.

ــواهدی از  ــک ش ــوری چ ــع در جمه ــاری واق ــان در غ محقق
اجــداد انســان امــروزی کشــف کــرده انــد. در ایــن غــار بیــش 
از ۲0 هــزار اســتخوان حیــوان، ابزارهــای اســتخوانی، اســلحه و 

مهــره هــای اســتخوانی یافــت شــده اســت. 
باســتان شناســان دانشــگاه اســترالیایی ANU و دانشــگاه 
ســیدنی غــاری در منطقــه موراویــان  واقــع در جمهــوری چــک 
ــتین  ــواهدی از  دوران نخس ــه در آن ش ــد ک ــرده ان ــف ک کش

ــد. ــف کردن ــن کش ــان نوی انس
محققــان در غــار شــواهدی از 10 الیــه رســوبی مربوط بــه ۲۸ تا 
50 هزار ســال قبل کشــف کردند. در این بازه زمانی اجداد انســان 
امــروزی بــرای نخســتین بــار بــه اروپــا رســیدند.  همچنیــن  در 
ــوان،  ــات اکتشــاف بیــش از ۲0 هــزار اســتخوان حی ایــن عملی
ابزارهــای اســتخوانی، اســلحه و مهــره هــای اســتخوانی 
حکاکــی  یافــت شــد  کــه در نــوع خــود قدیمــی تریــن اشــیا در 

ــد. ــی آین ــه شــمار م ــای مرکــزی ب اروپ

ــگاه  ــناس دانش ــتان ش ــت باس ــن رای ــتا دانک ــن راس درهمی
ــرا  ــادی دارد زی ــت زی ــروژه اهمی ــن پ ــد: ای ــی گوی ANU م
برخــی از قدیمــی تریــن شــواهد فعالیــت هــای انســان امــروزی 
در منطقــه اروپــا را  در بــر دارد. در ایــن بــازه زمانــی انســان هــا 
مســافت هــای طوالنی طــی کردند و همــراه خود اشــیای هنری 

قابل حمل داشتند.
رایــت همچنیــن افــزود: در الیه های اولیه اشــیای کشــف شــده 
دانه هایی بودند که در محل ســاخته شــده بودنــد. احتماال جوامع 
کوچک ســاکن منطقه آن را ســاخته بودند. آنها با شکار تغذیه می 
کردنــد امــا از حــدود 40 هزار ســال قبــل اشــیایی وجــود دارد که 

از مســافت هــای دورتــری جمــع آوری شــده انــد.
به نوشــته وب ســایت دانشــگاه ملــی اســترالیا)ANU(، حفاری 
و کاوش انجام شــده در غــار پودهــرادم )Pod Hradem( در 
 )Moravian Karst( مناطــق مرکــزی موراویــان کارســت

در نزدیکــی برنــو )Brno( انجام شــده اســت. 

کشف قدیمی ترین شواهد فعالیت انسان در اروپا

دانش و  علـــم 
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محققــان علــوم پزشــکی روشــی ســاده امــا مؤثــر بــرای نابودی 
ســلولهای بنیادیــن ســرطانی ارایــه کــرده اند. 

ترکیــب آنتــی بیوتیکهــا بــا ویتامیــن ســی روشــی نویــن و البته 
بــی ســابقه بــرای مقابله بــا ســلولهای بنیادین ســرطانی اســت.
مطالعــات صــورت گرفتــه نشــان مــی دهــد ایــن ترکیــب نــه 
تنهــا ســاحی مؤثــر در برابــر تومورهــای ســرطانی اســت بلکه 

احتمــال بازگشــت ســرطان را نیــز کاهــش مــی دهــد.
ــب doxycycline و  ــد، ترکی ــه جدی ــن یافت ــاس ای ــر اس ب
ویتامین ســی تــا 100 بــار مؤثرتــر از دیگــر عوامل ضدســرطانی 
ــودی ســلولهای  ــرای ناب یعنــی Deoxy-D-glucose-۲ ب

بنیادیــن ســرطانی در محیط آزمایشــگاهی اســت.
ایــن یافتــه جدیــد بــر پایــه مطالعــه دیگــری توســط محققــان 

دانشــگاه ســالفورد در بریتانیــا صــورت گرفتــه اســت. بــر ایــن 
ــت  ــی قابلی ــن س ــه ویتامی ــود ک ــده ب ــخص ش ــاس مش اس
نابــودی ســلولهای بنیادیــن ســرطانی از طریــق متوقــف کــردن 
میتوکنــدری ســلول در تولیــد انــرژی را دارد. میتوکنــدری موتور 

اصلــی هــر ســلول محســوب مــی شــود.
امــا فرآینــد نابــودی ســلولهای بنیادیــن ســرطانی بــا اســتفاده از 
تلفیــق آنتــی بیوتیــک و ویتامیــن ســی بــه چــه ترتیــب اســت؟

در مرحلــه اول، آنتــی بیوتیــک مانــع دســترس ســلولهای 
ــور مــی  ــرژی مــی شــود و آنهــا را مجب ــع ان ــه مناب ســرطانی ب
کنــد کــه تنهــا متکــی بــه گلوکــوز باشــند. در ادامــه ویتامیــن 
ســی وارد عمــل شــده و بــا حــذف گلوکوز عمــا ســلول بنیادین 

ســرطانی را آنقدر گرســنه نگه می دارد تا بمیرد.

ــر دوی  ــه ه ــت ک ــن اس ــوآوری در ای ــن ن ــم ای ــی مه ویژگ
ایــن ترکیبهــا یعنــی ویتامیــن ســی و آنتــی بیوتیــک 
doxycycline غیرســمی هســتند و تصــور مــی شــود 
ــد. ــراه باش ــی هم ــوارض جانب ــل ع ــا حداق ــان ب ــد درم فرآین

نابودی سلول بنیادین سرطانی با ویتامین سی

پیــش بینــی جدیــدی کــه در نیچــر منتشــر شــده حکایــت از 
آن دارد کــه ســه چهــارم زمیــن تــا ســال ۲100 گرفتــار مــوج 

گرمایــی کشــنده مــی شــود. 
مــوج گرمــا در ســال 1۹۹5، بالــغ بــر ۷3۹ تــن را در شــیکاگو به 
کام مــرگ فــرو بــرد. ایــن اتفــاق تلــخ بــاز هــم روی داد، ایــن 
بــار در اروپــا کــه طــی آن حــدود ۷0 هــزار نفــر جــان خــود را از 
دســت دادنــد. تنهــا ۷ ســال بعــد یعنــی در ســال ۲010 حــدود 

55 هــزار تــن در روســیه قربانــی مــوج گرمــا شــدند.
بـا نگاهی به گذشـته و همچنین تکیـه بر داده های مشـاهداتی، 

باید منتظر بـروز موج گرمایی شـدیدتر در آینـده بود.
بر اسـاس مطالعـه ای کـه در نیچر به چاپ رسـیده اسـت، امواج 

گرمایـی شـایع تـر از آن چیزی هسـتند که ما تصـور می کنیم.

محققانــی کــه ایــن مطالعــه را انجــام داده انــد مــی گوینــد 30 
درصــد از جمعیــت سراســر جهــان حداقــل در ۲0 روز از ســال در 

معــرض گرمــای شــدید و کشــنده قــرار دارنــد.

بـه گفتـه آنها اگـر در جهـت کاسـتن از آالینده هـای کربنی که 
بـه تشـدید شـرایط سـخت ناشـی از امـواج گرمایـی منجر می 

شـود اقدامـی صـورت نگیرد بایـد منتظـر یک فاجعـه بود.
ــن  ــه ای ــد ک ــی ده ــان م ــر نش ــده در نیچ ــر ش ــه منتش مقال
فاجعــه در برگیرنــده ۷4 درصــد از جمعیــت زمیــن خواهــد بــود 
کــه تــا ســال ۲100 در معــرض امــواج گرمایــی کشــنده قــرار 
مــی گیرنــد. البتــه ایــن رونــد هــم اکنــون نیــز آغــاز شــده کــه 
در نتیجــه آن شــماری از انســانها جــان خــود را از دســت مــی 

ــد. دهن
ــه  ــراغ ۹11 مطالع ــه س ــه ب ــن مطالع ــه ای ــرای ارای ــان ب محقق
ــد کــه برخــی از  دیگــر رفتــه و از داده هایــی اســتفاده کــرده ان

ــردد. ــاز مــی گ ــادی ب ــه ســال 1۹4۹ می ــا ب آنه

سه چهارم زمین تا سال ۲۱۰۰ گرفتار موج گرمایی کشنده می شود

فوتوسنتز گیاهان
 به داد سکته قلبی می رسد

فراینـد فوتوسـنتز گیاهـان که در قالـب آنها انـرژی خورشـیدی به انرژی شـیمیایی و 
اکسـیژن مبدل می شـود، در سـال های اخیر کاربردهای گسـترده علمی داشته است. 
ــه  ــد یافت ــن فراین ــرای اســتفاده از ای ــازه ای ب ــان دانشــگاه اســتنفورد روش ت محقق
انــد و مــی گوینــد مــی تــوان از باکتــری هــای فوتوســنتز بــرای کمــک بــه ارســال 
اکســیژن بــه اطــراف بــدن در شــرایطی کــه جریــان خــون بــه علــت حملــه قلبــی 

ناگهــان متوقــف شــده اســتفاده کــرد.
ایــن پژوهشــگران مــی گوینــد قصــد دارنــد از روش هــای خاقانــه ای بــه منظــور 
مقابلــه بــا ســکته قلبــی اســتفاده کننــد و ســازوکار طبیعــی فوتوســنتز را کــه هــر روز 
در جهــان رخ مــی دهــد، روشــی موثر بــه منظــور تولیــد فزاینده اکســیژن در شــرایط 

توقــف ناگهانــی فعالیــت قلــب مــی داننــد.
آنـان از باکتـری های فوتوسـنتز در قالب جلبک های سـبز و آبی رنگ اسـتفاده کردند 
کـه مـی تواننـد بـه راحتـی در آب هـم ادامـه حیـات دهنـد. وقتـی از این باکتـری ها 
در کنـار سـلول هـای قلب اسـتفاده شـد مشـاهده شـد که ایـن سـلول ها بـا دریافت 

اکسـیژن حاصـل از باکتـری هـای مذکور به حیـات خـود ادامـه داده اند.
محققــان ســپس باکتــری هــای یــاد شــده را بــه قلــب تپنــده مــوش هــای بیهــوش 
ــر( تزریــق  ــر ایســکمی قلبــی )شــرایط ناشــی از بیمــاری عــروق کرون ــر اث شــده ب
ــه دنبــال از  ــد. حتــی ب ــه قلــب بودن کــرده و شــاهد بازگشــت تدریجــی ســامتی ب
بیــن رفتــن ایــن باکتــری هــا ظــرف ۲4 ســاعت، کارکــرد بهبــود یافتــه قلــب بــه 
مــدت یک مــاه ادامــه یافــت. تاش هــا بــرای بهبــود ایــن روش درمانــی و اســتفاده 

از آن بــرای کمــک بــه افــراد مبتــا بــه ســکته قلبــی و عــوارض آن ادامــه دارد.

با اولین عمل قلب هتروتوپ در آسیا؛

مرد هندی با دو قلب تپنده!
پزشــکان هنــدی بــرای مــردی کــه نارســایی قلبــی داشــت، پیونــد قلــب انجــام دادنــد. ایــن پیونــد در حالــی 

انجــام شــد کــه قلــب قدیمــی او از بدنــش خــارج نشــده اســت. اکنــون ایــن بیمــار دو قلــب تپنــده دارد! 
مردی در هند که نیاز به عمل پیوند قلب داشت، اکنون در سینه خود دو قلب تپنده دارد!

ــام »ســورش« مشــهور شــده 45 ســال دارد و دچــار نارســایی قلبــی بــود. امــا فشــار  ــا ن ایــن بیمــار کــه ب
بــاالی ریــه او مانــع از آن مــی شــد کــه عمــل پیونــد قلــب انجــام شــود و پزشــکان معتقــد بودنــد هنــگام 

جراحــی قلــب جدیــد نیــز از کار خواهــد ایســتاد.
بنابرایــن آنهــا تصمیــم گرفتنــد بــدون خروج 
ــب  ــر )قل ــب کوچکت ــک قل ــب قدیمــی، ی قل
ــن  ــد. ای ــد بزنن ــینه او پیون ــک زن( را در س ی
ــام دارد. ــوپ« ن ــب هتروت ــد قل ــد »پیون فرآین

ــدن  ــب در ب ــون دو قل ــب اکن ــن ترتی ــه ای ب
ــل  ــتین عم ــن نخس ــد. ای ــی تپ ــورش م س

ــت. ــیا اس ــوپ در آس ــب هتروت ــد قل پیون
ایـن عمـل از لحـاظ ژنتیک نیـز خـارق العاده 
اسـت زیـرا اکنون تمـام کرومـوزم هـای بدن 
سـورش مانند بقیـه مـردان XY نخواهـد بود 
بلکه در قلـب او کروموزم هـای XX نیز وجود 
دارد کـه مخصـوص زنان اسـت. ایـن دو قلب 
دارای 5 اتصال هسـتند.  دو اتصـال خون را به 
قلب می رسـانند و سـه اتصـال دیگر خـون را 

از قلـب خارج مـی کنند.

علـــم و دانش
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کشف فسیل ۳۰۰ هزار ساله 
انسان در مراکش

محققــان در مراکــش فســیلی از انســان هــای اولیــه کشــف کــرده انــد کــه قدمــت آن بــه 300 
هــزار ســال قبــل مــی رســد. 

ــع در  ــود واق ــل ایره ــه را  در جب ــای اولی ــان ه ــیل انس ــن فس ــی تری ــان قدیم ــتان شناس باس
ــراه ابزارهــای  ــه 5 فســیل انســانی هم ــن منطق ــان در ای ــد. .محقق ــرده ان مراکــش کشــف ک

ــد. ــه ان ــز یافت ــات نی ــای حیوان ســنگی و اســتخوان ه
فســیل مذکــور متعلــق بــه گونــه هومــو ســاپین )Homo sapin( اســت و بــه 300 هــزار 
ســال قبــل تعلــق دارد. بــه عبــارت دیگــر ایــن فســیل 100 هــزار ســال قدیمــی تــر از فســیل 

هــای کشــف شــده دیگــر هومــو ســاپین بــه حســاب مــی آیــد.
ــد و انســان  ــروزی قدمــت بیشــتری دارن ــا نشــان مــی دهــد اجــداد انســان ام ــه ه ــن یافت ای
امــروزی در سراســر قــاره آفریقــا تکامــل یافتــه اســت. عــاوه بــرآن حاکــی از آن اســت کــه 
ــادی از  ــار انســان در بخــش هــای زی ــدن و رفت ــرات مهمــی در ب ــل تغیی 300 هــزار ســال قب

آفریقــا اتفــاق افتــاده اســت.
گروهــی از محققــان بیــن المللــی بــه رهبــری دانشــمندان موسســه ماکــس پانــک در آلمان و 
موسســه ملــی باســتان شناســی و هرتیــج در مراکش این فســیل و اشــیای همــراه آن را کشــف 

کــرده انــد.
این فسیل نشان دهنده تاریخچه پیچیده تغییرات انسان در سراسر قاره آفریقاست.

 همچنیــن ایــن کشــف هــا نشــان مــی دهــد مــردم در دوران باســتان از ابــزار ســنگی اســتفاده 
مــی کردنــد و اســتفاده از آتــش را بلــد بودنــد. 

یافته بی سابقه محققان؛

گیاهان مغز دارند و برای جوانه 
زدن تصمیم می گیرند

شاید بهتر باشد از این پس تصور کنیم که گیاهان هم به نوعی مغز دارند! 
گیاهان باهوش تر از آن چیزی هستند که تاکنون تصور می کردیم.

ایــن نتیجــه تحقیقاتــی اســت کــه نشــان مــی دهــد ایــن جانــداران از تکنیک هــای هوشــمندانه 
ــی  ــتفاده م ــالی اس ــا خشکس ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــب آمادگ ــردن و کس ــاس ک ــرای احس ای ب
ــات توانایــی یادگیــری از  ــر امــا ایــن اســت کــه گیاهــان همچــون حیوان کننــد. نکتــه جالــب ت

ــد. ــان را دارن تجریباتش
تیمــی از محققــان دانشــگاه بیرمنــگام وجــود دســته ای از ســلولها را در دانــه گیاهان کشــف کرده 
انــد کــه همچــون مغــز در انســان عمــل کــرده و گیــاه بــر اســاس عملکــرد آن تصمیم مــی گیرد 

کــه چــه زمــان جوانــه بزنــد.
ایــن یافتــه هــای جالــب توجــه مــی توانــد بــه دگرگونــی هــای مهمــی در صنعــت کشــاورزی و 

بهبــود برداشــت از اراضــی تحــت کشــت منجــر شــود.
بــر اســاس ایــن یافتــه هــا، دانــه گیاهــان بــرای اینکــه بهتریــن شــروع را در فرآینــد آغــاز حیــات 

داشــته باشــند بایــد زمــان دقیــق جوانــه زدن را بــا دقــت انتخــاب کننــد.
ایــن محققــان در جریــان بررســی هــای خــود موفــق بــه کشــف ســلول هایــی در دانــه گیاهــان 
ــن  ــد. ای ــه زدن را کنتــرل مــی کنن ــرای جوان ــم گیــری گیاهــان ب ــد تصمی ــد کــه فرآین شــده ان
ســلولها شــامل دو دســته مــی شــوند کــه یکــی فرآینــد جوانــه زدن و دیگــری حالــت ســکون و 

ایســتایی در دانــه گیــاه را کنتــرل مــی کننــد.
بــه بــاور محققــان، از نتایــج ایــن مطالعــه مــی تــوان بــرای درک بهتــر فرآینــد رشــد محصــوالت 

کشــاورزی اســتفاده کــرد.

مــرگ مغــزی بــه عنــوان پایــان زندگــی تعبیــر مــی شــود امــا 
شــاید در آینــده نزدیــک ایــن تعبیــر جــای خــود را بــه امــکان 

زندگــی دوبــاره بدهــد. 

شــرکتی موســوم بــه Bioquark واقــع در پنســیلوانیای 
آمریــکا در تاش اســت از ســلولهای بنیادیــن بــرای بازگرداندن 
حیات به بیماران مرگ مغزی اســتفاده کند، اقدامی که در صورت 
موفقیــت مــی تــوان از آن بــه عنــوان 
ــم  ــه در عل ــل توج ــتاورد قاب ــک دس ی

ــرد. ــام ب پزشــکی ن
ــی  ــث مختلف ــال مباح ــن ح در همی
ــوی  ــرش از س ــن نگ ــوص ای درخص
برخــی دانشــمندان و صاحبنظــران 
مطــرح شــده و حتــی برخــی آن را 

ــد. ــرار داده ان ــاد ق ــورد انتق م
طــی ســالهای اخیــر اقدامــات عجیبی 
ــا  ــه ت ــکی روی داده ک ــم پزش در عل
چنــد ســال پیــش حتــی امــکان 
تصورشــان هــم وجــود نداشــت نظیــر 
پیونــد ســر و معکــوس ســاختن رونــد 
پیــری و حــاال صحبــت از بازگردانــدن 

بیماران مــرگ مغزی به حیات می شــود.
ــروژه  ــال پ ــر امس ــردارد در اواخ ــرکت Bioquark در نظ ش

ــد. ــاز کن ــما آغ ــود را رس خ
البته قـرار بود ایـن پـروژه در سـال ۲01۶ و در هند کلیـد بخورد 
کـه قوانین این کشـور چنیـن اجـازه ای را نمی داد. حـاال اما خبر 
می رسـد ایـن پروژه قرار اسـت بـا ثبت نـام ۲0 بیمار آغاز شـود.

قــرار اســت از ســلولهای بنیادینــی در این شــیوه خاص اســتفاده 
شــود کــه از خــون یا چربــی بیمــار گرفتــه شــده اســت. در ادامه 
پروتئیــن هــای مــورد نظــر مســتقیما بــه نخــاع بیمــار تزریــق 
ــورون هــای  ــد رشــد ن ــرا تصــور مــی شــود رون مــی شــود زی
جدیــد را تســریع مــی کننــد. البتــه ایــن تنهــا بخــش ابتدایــی 

ایــن شــیوه منحصربفــرد عنــوان شــده اســت.
طـی 15 روز بعـدی، از لیـزر درمانـی و تحریـک عصبـی هـم 
اسـتفاده مـی شـود تـا بدیـن وسـیله نـورون هـا بـرای ایجـاد 
ارتباطـات بیشـتر تحریـک شـوند و ایـن درحالـی اسـت کـه 
پزشـکان بـه طـور همزمـان فعالیت مغـز و حـرکات بیمـار را به 
دقـت زیر نظر قـرار می دهنـد تا هرگونـه تغییری را ثبـت کنند.

ایده بلندپروازانه بازگشت از مرگ مغزی با سلولهای بنیادین

دانش و  علـــم 
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جنجال تازه رئیس جمهور آمریکا؛

ترامپ تحقیقات دانشمندان را 
تحریف کرد

موسســه فنــاوری ماساچوســت آمریــکا اعــام کــرده اشــاره دونالــد ترامــپ بــه تحقیقــات آنهــا 
ــه خــروج از توافقنامــه پاریــس، در حقیقــت تحریــف پژوهــش هــای  طــی ســخنرانی مربــوط ب

ــه شــمار مــی رود.  ــان ب آن
موسســه فنــاوری ماساچوســت اعــام کــرده تکیــه دونالــد ترامــپ رییــس جمهــور آمریــکا بــر 
تحقیقــات آنهــا بــرای خــروج از توافقنامــه پاریــس، تحریــف مطالعــات آنــان بــه شــمار مــی آیــد.
 ترامــپ طــی ســخنرانی خــود در روزهای گذشــته تصمیــم خود بــرای خــروج از توافقنامــه پاریس 
را اعــام کــرد. زیــرا بــه اعتقــاد او ایــن توافقنامــه نمــی توانــد بــا ســرعتی کافــی دمــای در حــال 

افزایــش جهــان را بکاهــد و در نتیجــه تاثیــر قابــل توجهــی نخواهد داشــت.
او در ایــن بــاره گفــت: حتــی اگــر توافقنامــه پاریــس بــه کامــل اجــرا شــود و همــه کشــورها بــا 
آن هماهنــگ باشــند، تــا ۲100 میــادی دمــای هــوای جهــان فقــط ۲ دهــم درجــه ســانتی گراد 

کاســته مــی شــود. ایــن مقــدار بســیار کمــی اســت.
 MIT بــه نوشــته رویتــرز اســناد کاخ ســفید نشــان مــی دهــد ایــن گفتــه هــا اشــاره بــه تحقیقــات
دارد. ایــن دانشــگاه در آوریــل ۲01۶ میادی پژوهشــی را با عنــوان »توافقنامه پاریــس چه تغییراتی 
ایجــاد مــی کند؟«منتشــر کــرد کــه نشــان مــی دهــد  در صورتــی  کــه شــرکت هــا براســاس این 
معاهــده عمــل کننــد فراینــد گــرم تــر شــدن جهــان تــا ۲100 میــادی بیــن 0.۶ تــا 1.1 درجــه 

سلیوس کاهش خواهد یافت.
اروان منیــر یکــی از مولفــان ایــن پژوهــش در ایــن بــاره گفــت: مــا از خــروج آمریــکا از توافقنامــه 
پاریــس حمایــت نمــی کنیــم. اگــر هیــچ اقدامــی انجــام ندهیــم  ممکــن اســت دمــای جهــان 5 

درجــه یــا بیشــتر گرمتــر شــود و ایــن فاجعــه آمیــز خواهــد بــود.
جایــن ریلــی یکــی از مدیــران برنامــه همــکاری مشــترک MIT  بــه نــام  »علــم و سیاســت تغییر 

جهانــی« نیــز اعــام کــرده دانشــمندان هیــچ تماســی بــا کاخ ســفید نداشــته اند.
 او در ایــن بــاره افــزود: بــه نظــر مــی رســد برداشــت ترامــپ تحریفــی تمــام عیــار از مشــکل آب 

و هوایــی اســت.

در عمق ۴ هزار متری دریا صورت گرفت؛

کشف ماهی بدون صورت در استرالیا
محققــان اســترالیایی در عمــق چهــار هــزار متــری دریــا ماهــی هایــی بــدون صــورت کشــف 

کــرده انــد. 
دانشــمندان اســترالیایی در نخســتین عملیــات اکتشــاف دریــای عمیــق خــود یک ماهــی بدون 

صــورت کشــف کــرده انــد!
محققــان هیــات CSIRO بــه  دنبــال حیــات دریایــی در مناطــق  از شــمال تاســمانی تــا مرکــز 
کویینزلنــد هســتند. در همیــن راســتا ایــن گــروه شــبکه کوچکــی از دوربیــن هــای زیــر آبــی به 

زیــر دریا فرســتاده اســت.
»دی بــرای« از مــوزه ویکتــورا مــی گویــد در ایــن بخــش موجــودات دریایــی عجیبــی زندگــی 

مــی کننــد.
ــج جرویــس یــک ماهــی عجیــب  ــری خلی ــزار مت ــان در عمــق 4 ه ــن محقق ــه هرحــال ای ب
بــدون صــورت کشــف کردنــد. فقــط ســوراخ هــای بینــی و دهــان ایــن ماهی مشــخص اســت.  

محققــان معتقدنــد ایــن حیــوان زیــر آب دارای چشــم هایــی غیــر قابــل مشــاهده اســت.
 البتــه در دهــه 1۸۷0 میــادی گروهــی از محققــان HMS Challenger ایــن ماهــی را در 

دریای Coral مشــاهده کــرده بودند.

 

علـــم و دانش

جایگاه آمریکا در تحقیقات علمی 
متزلزل شد

تحقیقــات محققــان دانشــگاه میشــیگان نشــان مــی دهــد رتبــه یــک آمریــکا در حــوزه تحقیقات 
علمــی متزلــزل شــده اســت. ایــن در حالی اســت کــه چیــن ســرمایه گــذاری کانــی در تحقیقات 

انجــام داده اســت. 
گــزارش جدیــد دانشــگاه میشــیگان نشــان مــی دهــد رتبــه یــک آمریــکا در حــوزه تحقیقــات 
علمــی متزلــزل شــده اســت. محققان ایــن دانشــگاه تحقیقــات علمــی 15 ســال را تحلیــل کردند 
و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در حالیکــه دولــت آمریــکا از بودجــه تحقیقاتــی خــود کاســته، هــر 

روز بــر تعــداد تحقیقــات چینــی در حــوزه پزشــکی افــزوده مــی شــود.
 بشیر عمری پروفسور روانشناسی و پزشکی در دانشگاه میشیگان در این باره می گوید: تحلیل های ما 

به طور واضح نشان می دهد چین سرمایه گذاری کانی در بخش تحقیقات انجام داده است.

ــق و  ــزان بودجــه تحقی ــان بیشــترین می ــکا همچن ــن گــزارش آمــده اســت: آمری در خاصــه ای
توســعه را در جهــان دارد امــا نگرانــی هایــی دربــاره کاهــش پشــتیبانی دولــت فــدرال در حــوزه 
تحقیقــات پزشــکی وجــود دارد. ایــن رونــد در صــورت ادامــه،  نقــش محققــان آمریکایــی در حوزه 

اکتشــافات و تحقیقــات پزشــکی و کلینیکــی را کمرنــگ تــر مــی کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه دولــت ترامــپ در ایــن اواخــر پیشــنهاد کــرده بــود در بودجــه برنامــه 
هــای تحقیقاتــی پزشــکی ماننــد  شــیوع بیمــاری هــای واگیــردار، خدمــات درمانــی بــرای افــراد 

فقیــر، پیــر و ناتــوان کاهــش قابــل توجهــی اعمــال شــود.  
 در همیـن راسـتا بودجـه دولـت آمریکا کـه در ۲3 مـی اعام شـد نیز  نشـان داد بودجـه تحقیقات 
پزشـکی از 31.۸  بـه ۲۶ میلیارد دالر رسـیده  اسـت. از سـوی دیگر همزمان با کاهـش بودجه های 

تحقیقاتـی در آمریـکا، چین بـر بودجه های تحقیقاتـی خود افزوده اسـت.
هــدف ایــن کشــور آن اســت کــه بــه رهبــر تحقیقــات علمــی در جهــان تبدیــل شــود. دانشــگاه 
هــای چینــی نیــز ســعی دارنــد بــا دســتمزدهای کان و بودجــه هــای قابــل توجــه تحقیقاتــی، 
محققــان دانشــگاه هــای آمریکایــی و اروپایــی را بــه خــود جــذب کننــد و به ایــن وســیله در حوزه 

هــای فیزیــک، ژنومیــک و پزشــکی بــه قــدرت دســت یابنــد.
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نوین فناوریهای 

و صنایــع  فنــاوری در سراســر دنیــا  نفــوذ  بــه  توجــه  بــا 
مختلــف، بخــش عمــده اشــتغال و رشــد اقتصــادی بــه ایــن 
عرصــه وابســته شــده اســت .بــه همیــن دلیــل بســیاری از 
کشــورها نیز ســرمایه گــذاری هــای زیــادی در بخــش فنــاوری 
خــود انجــام داده انــد تــا در آینــده بتوانند عــالوه بر پیشــتازی 

در این حــوزه، از درآمدهای سرشــار اقتصادی نیز بهره ببرند.
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فناوریهــای نویــن

فنــاوری آرام و بــی صــدا زندگــی انســان را تصــرف کرده اســت. 
ــاط  ــع در تمــام نق ــوذ آرام ســبب شــده اقتصــاد و صنای ایــن نف

جهــان بــه نــوآوری وابســته شــوند. 
بــا توجــه بــه نفــوذ فنــاوری در سراســر دنیــا و صنایــع مختلــف، 
ــه  ــن عرص ــه ای ــادی ب ــد اقتص ــتغال و رش ــده اش ــش عم بخ
وابســته شــده اســت. بــه همیــن دلیــل بســیاری از کشــورها نیز 
ســرمایه گــذاری هــای زیــادی در بخــش فنــاوری خــود انجــام 
داده انــد تــا در آینــده بتوانند عــاوه بر پیشــتازی در این حــوزه، از 

ــار اقتصادی نیز بهره ببرند. درآمدهای سرش
ــر  ــز طــی ســال هــای اخی ــران نی ایــن در حالــی اســت کــه ای
ــه  ــک ب ــن و کم ــای نوی ــاوری ه ــر فن ــه ب ــا تکی ــد دارد ب قص
ــه رشــد بیشــتری در زمینــه علمــی و اقتصــادی  اســتارت آپ ب
دســت یابــد. بــه نوشــته فاینشــنال تایمــز ظهــور اســتارت آپ 
ــور  ــد کش ــی ده ــان م ــران نش ــزرگ در ای ــک و ب ــای کوچ ه
ــر مــی دارد. درحالــی کــه تحلیلگــران  در مســیر درســتی گام ب
مختلــف فضــای رشــد فنــاوری و اســتارت آپ در ایران را بســیار 
مناســب مــی داننــد، امــا چالــش هایــی نیــز وجــود دارد. کامران 
الهیــان یکــی از ســرمایه گــذاران ایرانــی در ســیلیکون ولــی می 
گویــد: »هــر کشــوری بــا اتــکای زیــاد روی نفــت و گاز اشــتباه 
ــاد  ــیر اقتص ــران در مس ــر ای ــود. اگ ــی ش ــب م ــی مرتک بزرگ
مبتنــی بــر دانــش و نــوآوری حرکــت کنــد، مــی تــوان میلیــون 

هــا فرصــت شــغلی ایجــاد کــرد.«
از ســوی دیگــر ایــران نخســتین کشــوری نیســت کــه ســعی 
ــرورش دهــد. طــی ســال  ــاوری را در کشــور پ دارد صنعــت فن
ــرده  ــن مســیر را طــی ک ــددی ای ــر کشــورهای متع ــای اخی ه
ــدای  ــنگاپور در ابت ــی و س ــره جنوب ــال ک ــوان مث ــه عن ــد. ب ان
قــرن بیســتم دچــار چالــش هــای متعــدد اقتصــادی بودنــد امــا 
بــا تکیــه بــر تحقیــق و توســعه توانســتند بــه رشــد و درآمدهای 
کان دســت یابنــد. بنابرایــن مــی تــوان نــوآوری را رمــز رشــد 
ــتا  ــن راس ــم دانســت. درهمی ــرن بیســت و یک اقتصــادی در ق
ــه تجربیــات  ــا در گــزارش پیــش رو نگاهــی ب ــر آن شــدیم ت ب

ــم. ــه بیندازی کشــورهای دیگــر در ایــن زمین

فناوری، بزرگترین صنعت اشتغال زا در هند
ــل توجهــی  ــاه رشــد اقتصــادی قاب ــی کوت ــد در مــدت زمان هن
ــون  ــز مره ــادی را نی ــد اقتص ــن رش ــم ای ــش اعظ ــرد. بخ ک
ــود  ــاوری خ ــت فن ــعه و در کل صنع ــق و توس ــترش تحقی گس
بــود. ایــن بخــش در ســال 1۹۹۸ میــادی 1.۲ تولیــد ناخالــص 
ملی را به خود اختصاص داده بود و حجم آن از تولید ناخالص ملی 

در ۲01۲ میادی به ۷.5 درصد رســید. همچنیــن درآمدزایی این 
بخــش در ســال ۲015 میادی بــه 14۷ میلیــارد دالر رســید که 
از این مقدار ۹۹ میلیــارد دالر به صادرات محصوالت و 4۸ میلیارد 

دالر دیگــر بــه درآمــد داخلی تعلق داشــت.
ــدگان  ــد کنن ــن تولی ــت یکــی از بزرگتری ــن صنع ــن ای همچنی
ــال  ــه در س ــه طوریک ــد. ب ــی آی ــه حســاب م ــد ب شــغل در هن
۲01۲ میــادی ۲30 هزار شــغل ایجاد کرد. تعداد افراد شــاغل به 
طــور مســتقیم در ایــن صنعــت ۲.۸ میلیــون نفــر و به طــور غیر 

مســتقیم ۸.۹ میلیــون نفــر بــود.
ــادرات  ــاوری از ص ــهم کل فن ــار NASSCOM س ــق آم طب
هنــد از 4 درصد در ســال 1۹۹۸ میــادی به ۲5 درصــد در ۲01۲ 

میادی رسید.
صنعــت فنــاوری یکــی از بزرگتریــن تولیــد کننــده هــای شــغل 
ــال ۲01۲  ــه در س ــه طوریک ــد. ب ــی آی ــاب م ــه حس ــد ب در هن
میــادی ۲30 هزار شــغل ایجــاد کــرد.    در همین راســتا و برای 
گســترش صنعــت فنــاوری و نــوآوری »نارنــدا مودی« نخســت 
وزیــر کنونــی ایــن کشــور پــروژه ای بــه نــام »هنــد دیجیتــال« 
ــن  ــات ای ــاوری اطاع ــت فن ــت صنع ــا موقعی ــرده ت ــاز ک را آغ
کشــور را در داخــل و خــارج تثبیــت کنــد. بــا توجــه بــه ایــن امر 
هــم اکنــون تعــداد اســتارت آپ هــای جدیــد هنــد هــر ســال 
ــا ۲0۲0  ــود ت ــی ش ــی م ــش بین ــت و پی ــش اس ــال افزای در ح

میادی به ۲100 واحد در این کشــور برســد.

طبـق آمـار بانـک جهانی بودجـه تحقیق و توسـعه هند در سـال 
۲015 میادی ۶۶.5 میلیارد دالر بوده است که البته این رقم فقط 
0.۸5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشـور به شـمار می رود.

 
آمریکا و اقتصاد مبتنی بر فناوری

مرکز فنـاوری در آمریکا »سـیلیکون ولی« اسـت. این شـهر که 
محـل فعالیـت شـرکت هایـی مانند اپـل، فیـس بـوک و گوگل 

اسـت، بر اقتصـاد این کشـور تاثیر زیادی داشـته اسـت.
طبــق گــزارش ۲015 موسســه CompTIA صنعــت فنــاوری 
ــه  ــکا نقــش اساســی در گــردش چــرخ اقتصــاد آن دارد. ب آمری
طــوری کــه ۷.1 درصــد از کل تولیــد ناخالــص کشــور بــه ایــن 
ــکا در  ــار وزارت کار آمری ــن آم ــق آخری ــق دارد. طب ــش تعل بخ
ســه ماهــه دوم ۲01۶ میــادی در ســیلیکون ولــی بیــش از یک 
میلیون و 500 هزار فرصت شغلی ایجاد شده که ۲5.۷ درصد از این 
فرصــت هــای شــغلی نیــز بــه قســمت خدمــات و محصــوالت 
نوآوری و اطاعاتی تعلق دارد. هم اکنون در ســیلیکون ولی حدود 
۶.۷ میلیون نفر مشــغول فعالیت هســتند. دســتمزد کارکنان این 
صنعــت بــه طــور کلــی از بخــش هــای دیگــر باالتــر و حــدود 
105 هزار دالر در ســال است. همچنین طبق آمار بانک جهانی در 
ســال ۲013 میــادی بودجــه تحقیــق و توســعه آمریکا در ســال 
۲013 میــادی 4۷3.4 میلیــارد دالر بود که حــدود ۲.۷4۲ درصد 

تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.

آلمان مهد فناوری از گذشته تا امروز
ــی در  ــابقه طوالن ــه س ــان یکــی از کشــورهایی اســت ک آلم
حــوزه فناوری دارند. صد ســال قبــل برلین مهد فنــاوری عصر 
خود به شــمار می رفت. این شــهر در آن زمان »الکتروپلیس« 
نــام گرفتــه بــود زیــرا دســتگاه هــای الکتریکــی مختلفــی در 

ایــن شــهر ســاخته مــی شــد.
ــه  ــادی بودج ــال ۲014 می ــی در س ــک جهان ــار بان ــق آم طب
تحقیق و توســعه این کشــور اروپایی 10۹.4 میلیارد دالر بوده که 
۲.۸۶۹ درصــد از تولیــد ناخالص داخلــی آن را تشــکیل می دهد. 
ــال ۲014  ــان در س ــاد آلم ــار وزارت اقتص ــق آم ــن طب همچنی
میادی حدود ۹۶0 هزار نفر در بخش فناوری اطاعات، مخابرات 
و تولیــد محصــوالت مصرفــی الکترونیکــی فعــال بودنــد. جالب 
آنکــه ایــن کشــور در حــوزه تولیــد و اســتفاده از فنــاوری هــای 
ســبز پیشــرو اســت، بــه طوریکــه در آمــد شــرکت هــای فعــال 
در حــوزه فنــاوری ســبز  حــدود ۲00 میلیــارد یــورو تخمیــن زده 

مــی شــود.
ــان در  ــاوری در آلم ــر فن ــی ب ــای متک ــش ه ــی بخ ــد کل درآم
ســال ۲013 میــادی بــه ۸00 میلیارد یورو رســیداز ســوی دیگر 

اقتصاد کدام کشورها با فناوری گره خورد
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ــن ــای نوی فناوریه

آلمان با ثبت ۲۶500 حق امتیاز اختراعات ثبت شــده در اروپا رتبه 
نخســت را دارد. ایــن درحالــی اســت کــه شــرکت هایــی ماننــد 
زیمنــس، بــوش  و BASF تــا ســال ۲00۸ میــادی بیــش از 5 
هــزار اختــراع را ثبت کردنــد. این حق امتیــاز ها به فنــاوری های 
نانــو و بیــو  مربــوط  مــی شــود البتــه آمریــکا و ژاپــن بیــش از 

آلمــان تعــداد بیشــتری حــق امتیــاز اختــراع ثبــت کــرده انــد.
ــان )از  ــاوری در آلم ــر فن ــای متکــی ب ــی بخــش ه ــد کل درآم
جمله محصــوالت مهندســی مکانیکــی و الکترونیکی( در ســال 

۲013 میــادی به ۸00 میلیارد یورو رســید.
ــرمایه  ــارت و س ــازمان GTAI )وزارت تج ــتا س ــن راس درهمی
ــعه در  ــق و توس ــرای تحقی ــی را ب ــه های ــان( یاران ــذاری آلم گ
شــرکت هــای کوچــک و متوســط در حــوزه فنــاوری اختصاص 
ــد.  ــک کن ــا کم ــرکت ه ــن ش ــد ای ــه رش ــا ب ــت ت داده اس
ــرکت  ــرای ش ــی ب ــه های ــور برنام ــن کش ــت ای ــن دول همچنی

ــا دارد. ــای نوپ ه
 

ایجاد مناطق توسعه و فناوری در چین
ــا ســرعت  ــادی ب ــا ۲010 می ــاوری از دهــه 1۹۹0ت ــم و فن عل
زیادی در چین رشــد کــرد. دولت چین تاکید زیادی روی ســرمایه 
گــذاری، اصــاح و وضعیــت اجتماعــی علم وفنــاوری بــه عنوان 
بخشــی بنیادین از توســعه اقتصــادی اجتماعــی کشــورش دارد. 
در همیــن راســتا آمــار بانــک بودجــه تحقیــق و توســعه چیــن 
در ســال ۲015 میــادی 40۹ میلیــارد دالر بــود کــه ۲.1 درصــد 

تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور را تشــکیل مــی دهــد
صنعـت فناوری پیشـرفته چین طی سـال هـای اخیر رشـد قابل 
توجهی داشـته اسـت. به طـوری که طبق گـزارش سـازمان آمار 
چین تـا پایـان ۲013 میـادی ۲۶۸۹4 شـرکت تولید کننـده در 

حـوزه فناوری پیشـرفته در چیـن فعالیت مـی کردند.
 از ســوی دیگر تولید محصوالتــی با فناوری پیشــرفته حدود ۷.۸ 
درصد از کل محصوالت کارخانه ای این شرکت را تشکیل می هد.
بنابرایـن تعجبی نـدارد این صنعت بیش از بقیـه بخش ها نیروی 
انسـانی جذب می کنـد. در سـال ۲013 میادی حـدود 1۲.۹3۷ 
میلیون نفر در بخش تولیدات کارخانه ای فناوری پیشرفته فعالیت 
مـی کردند که نسـبت بـه تعـداد کارکنـان ایـن بخش در سـال 

۲00۸ میادی 3۶.۹ درصد رشـد داشته است.
همچنیــن درآمــد فعالیــت هــای مربــوط بــه ایــن صنعــت نیــز 
رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت. طبــق ایــن گــزارش درآمــد 
شــرکت هــای تولید کننــده بخــش فنــاوری پیشــرفته در ســال 

۲013 میــادی 11۶04.۸۹ میلیارد یوان بوده اســت.
ــوآوری برنامــه  ــرای گســترش فنــاوری و ن دولــت چیــن نیــز ب
هــای مختلفــی ایجــاد کــرده، ماننــد برنامــه اســپارک)فناوری 
مناطــق حومــه نشــین(، برنامــه تورچ)تجــاری ســازی فنــاوری 

.) High Tech ــا ایجــاد مناطــق هــای نویــن ب
از ســوی دیگــر بــا توجه بــه موفقیــت مناطــق اقتصــادی خاص 
ــعه  ــاد و توس ــوص اقتص ــق مخص ــور مناط ــن کش ــت ای دول
فنــاوری ایجــاد کــرده اســت. در ایــن مناطــق صنایــع های-تک 
ســاخته مــی شــود تــا ســرمایه گــذاری خارجــی جــذب شــود. 
عاوه بــر آن با احداث چنین مناطقی صــادرات افزایش می یابد و 

اقتصاد منطقه ای نیز رشد می کند.
 

ــر   بودجــه تحقیــق و توســعه کــره جنوبــی دو براب
کشــورهای پیشــرفته

نــوآوری و فنــاوری عوامــل اصلــی رشــد صــادرات کــره جنــوب 
و افزایــش قــدرت اقتصــادی آن در دهــه گذشــته بــه شــمار می 
رونــد. ایــن کشــور در دهــه 1۹۶0 میــادی یکــی از فقیرتریــن 
ــا بــه شــمار مــی رفــت امــا در ۲014 میــادی  کشــورهای دنی

سیزدهمین قدرت اقتصادی دنیا شد.
در سـال ۲013 رییـس جمهـور کـره جنوبـی اعام کـرد اقتصاد 

کشـور باید خاقانه تر باشـد و به همین دلیـل وزارت جدید علوم، 
ICT و برنامـه ریزی آتـی را ایجاد کرد. این کشـور موقعیت خود 
را مرهون سـرمایه گذاری کان در بخش تحقیق و توسعه است. 
به طوریکه سهم بودجه تحقیق و توسعه این کشور از تولید ناخالص 
داخلـی دوبرابر کشـورهای پیشـرفته اسـت. طبـق آمار سـازمان 
OECD کـره جنوبـی در ۲014 میـادی 4.۲۹ درصـد از تولیـد 

ناخالص داخلی خود را به تحقیق و توسـعه اختصاص داده است.
در نتیجــه ایــن رونــد ایــن کشــور یکــی از نوآورتریــن 
اقتصادهــای جهــان را دارد و در کنــار کشــورهایی ماننــد آلمــان، 
ســوئد، ژاپــن و ســوئیس قــرار دارد. ایــن کشــور در ســال هــای 
اخیــر بــه دلیــل هزینــه گســترده در حــوزه تحقیــق و توســعه در 
بخــش ثبــت امتیــاز حــق اختــراع نیــز عملکــرد قابــل توجهــی 

ــته است. داش
در ســال ۲013 رییــس جمهــور وقــت ایــن کشــور اعــام کــرد 

اقتصاد کره جنوبی باید خاقانه تر باشــد و به همیــن دلیل وزارت 
جدیــد علــوم، ICT و برنامه ریــزی آتی را ایجــاد کــرد. در ۲014 
بودجــه ایــن وزارتخانــه از مرز 1۲ میلیــارد دالر گذشــت که بیش 
از ۲ میلیارد دالر به طور مستقیم صرف رشد اکوسیستم استارت آپ 
هــا و حــذف بســیاری از محدودیــت هــای مربــوط بــه همکاری 

هــای مشــترک در ایــن بخــش بــود.

سرمایه گذاری دولت سنگاپور در استارت آپ ها
ــه حســاب  ــاوری درآســیا ب ســنگاپور یکــی از قطــب هــای فن
مــی آیــد. دولــت ایــن کشــور نیــز از گســترش فنــاوری حمایت 
ــی، بودجــه  ــار ۲014 بانــک جهان ــد. طبــق آم ــادی مــی کن زی
تحقیــق و توســعه ایــن کشــور 10 میلیــارد دالر اســت کــه ۲.1 

درصد از تولید ناخالص داخلی این کشــور را تشکیل می دهد.
بنابرایــن تعجبــی نــدارد طی 5 ســال منتهــی بــه ۲015 میادی 
دولت ایــن کشــور 1۶۷ میلیــون دالر در اســتارت آپ هایی مانند 
Tree Box)در حــوزه امنیت موبایل( و iCarClub)اشــتراک 

گــذاری خــودرو( بــه صــورت یارانــه کمــک کــرده اســت.
دولــت ایــن کشــور بــرای گســترش فنــاوری و نــوآوری برنامــه 
هــای مختلفــی دارد. بــه عنــوان مثــال بــه ازای هــر 15 هــزار 
دالری کــه کارآفرینان از ســرمایه گذاران خارجــی جذب می کند، 
۸5 هــزار دالر کمــک مالی می کند. یا فضای دفتــر برای این نوع 
شــرکت ها با اجاره ماهانه 1.50 دالر به ازای هر مترمربع در اختیار 

شان قرار می گیرد.
براســاس آمــار یــک تحقیــق در دانشــگاه ملــی ســنگاپور، تعداد 
اســتارت آپ هــای ســنگاپوری از ۲۲۸1۹ در ۲004 میــادی بــه 

54۹۸3 واحــد در ۲014 میادی رســید. همچنیــن ایجاد فرصت 
هــای شــغلی در میان اســتارت آپ هــا نیــز از 15۶53۷ شــغل در 

۲004 بــه 3453۶۷ شــغل در ۲014 رســید.
 

ــای  ــرکت ه ــی ش ــارد تومان ــزار میلی ــد 20 ه درآم
ــی  ــان ایران ــش بنی دان

طــی ســال هــای اخیــر ایــران نیــز در حــوزه فنــاوری 
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــت و ش ــته اس ــرفتهایی داش پیش
مختلفــی در آن رشــد کــرده انــد. طبــق آمــار موجــود در ســال 
13۹5 میــادی فــروش محصــوالت و خدمــات شــرکت هــای 
دانش بنیان ایرانی به ۲0 هزار میلیارد تومان رسید. درهمین راستا 
پیش بینی می شــود تا 13۹۸ میادی)سه سال پس از انتشار این 
آمــار( فروش محصوالت و خدمات شــرکت های دانــش بنیان از 
مــرز 10 هزار میلیارد تومــان بگذرد و به 100 تــا ۲00 هزار میلیارد 

تومــان برســد. جالب آنکــه  درآمد 4 اســتارت آپ ایرانــی بالغ بر 4 
ــارد تومــان مــی شــود. هــزار میلی

طــی ســال 13۹5 همچنیــن ۲۶ شــرکت دانــش بنیــان 
ــوان فعــال مجــاز اقتصــادی شــناخته شــدند. بنابرایــن  ــه عن ب
کاالهــای این شــرکت هــا در گمــرک در کمترین زمــان ممکن 
ترخیــص می شــود و از ســوی دیگــر برای جابــه جایــی و باربری 

ــد. ــی کنن ــت م ــدی دریاف ــف 50 درص تخفی
عــاوه برآن شــرکت های دانش بنیــان در ایــران از معافیت های 

گمرکی بهره مند شــده اند.
ــواوری و شــکوفایی اعــام  ــدوق ن از ســوی دیگــر رئیــس صن
کرده برای تشویق شرکت های دانش بنیان به صادرات، تسهیاتی 
بــا کاهــش دو درصــدی )از 11 بــه ۹ درصــد( در اختیار آنهــا قرار 

مــی دهد.
برخــورداری شــرکت هــای دانــش بنیــان از تســهیات گمرکی، 
ارائه معافیت های گمرکی برای شــرکت های دانش بنیان، ایجاد 
خــط اعتبــاری برای صــادرات محصــوالت دانش بنیــان، کاهش 
نرخ تســهیات صادرات فناوری برای شــرکت های دانش بنیان، 
برگزاری دوره هایی برای صادرات شرکت های دانش بنیان، افزوده 
شــدن 5 دســتورالعمل بــرای تســهیل هــر چه بیشــتر صــادرات، 
ــه  ــادرات از جمل ــت ص ــای مدیری ــرکت ه ــداد ش ــش تع افزای
اقداماتــی اســت کــه در طــی 4 ســال اخیــر بــرای صــادرات هــر 
چــه بیشــتر محصــوالت فناورانه شــرکت هــای دانش بنیــان در 
پیــش گرفتــه شــده اســت. بایــد دیــد ایــن اقدامــات حمایتــی و 
تاش دانشجویان و محققان تا چه اندازه می تواند ما را در آینده به 

اهــداف اقتصــاد دانــش بنیــان نزدیــک کند.
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فناوریهــای نویــن

ــر  ــت: ب ــوری گف ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
اســاس گــزارش نهایــی ارائــه شــده توســط شــاخص جهانــی 
نــوآوریGll ۲01۷، ایــران در شــاخص خروجــی هــای دانش 

ــه ای دارد.  ــد 1۸ رتب ــاوری رش و فن
ــن گــزارش شــاخص  ســورنا ســتاری در خصــوص جدیدتری
جهانــی نــوآوری )Gll ۲01۷ ( در ســال ۲01۷ کــه ۲5 
ــرد:  ــان ک ــت، بی ــده اس ــر ش ــاری منتش ــال ج ــاه س خردادم
ــه  ــه ک ــی 1۲۷ کشــور پرداخت ــه ارزیاب ــاد شــده ب ــزارش ی گ
بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــران در ادامــه رونــد رو بــه رشــد 
خــود در چنــد ســال اخیــر بــا ســه پلــه صعــود از رتبــه ۷۸ در 

ــت. ــیده اس ــال ۲01۷ رس ــه ۷5 در س ــه رتب ــال ۲01۶ ب س
وی افــزود: واقعیــات امــر ایــن اســت کــه رتبــه ۷5 بــا توجــه 
بــه ظرفیــت هــای ملــی و توانمنــدی هــای نوآورانــه نشــان 
دهنــده واقعیــت هــای ایــران نیســت و معمــوال مــدل هــای 
بیــن المللــی بــه دلیــل برخــی رویکردهــای خــاص و عــدم 
تناســب دقیــق ویژگــی هــای کشــورهایی ماننــد ایــران، ابزار 

دقیقــی بــرای انــدازه گیــری نیســت.
بـه گفته سـتاری، بـا ایـن وجود، مـدل هـای مذکور بـه دلیل 
مقایسـه بین المللـی و اندازه گیری مسـتمر، مـی توانند نکات 

قابـل توجهی برای سیاسـت گذاری داشـته باشـند.
وی تصریــح کــرد: یکــی از نــکات مهــم در ایــن مــدل، لــزوم 

توجــه متــوازن بــه همــه ابعــاد نــوآوری ملی اســت.
ــر  ــه داد: ب ــاوری رییــس جمهــوری ادام ــاون علمــی و فن مع
اســاس گــزارش ســال ۲01۷، رشــد ایــران در شــاخص هایی 
ــه  ــاق ب ــی خ ــاوری و خروج ــش و فن ــی دان ــد خروج مانن
ترتیــب 1۸ و 10 بــوده اســت که رشــد مناســبی را در مقایســه 
بــا رشــد ه پلــه ای در رتبــه کلــی کشــور نشــان مــی دهــد.

ــا اشــاره بــه دیگــر شــاخص  رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ب

ــت: در شــاخص  ــزارش، گف ــن گ ــده در ای ــن کنن ــای تعیی ه
هــای ســرمایه انســانی و پژوهــش و نهادهــا نیــز با رشــد 3 و 

۶ پلــه ای تقریبــا مشــابه رونــد کلــی بــوده اســت.
به گفتـه وی، در شـاخص هایی ماننـد زیرسـاخت، پیچیدگی 
بـازار کسـب و کار که نشـان گر میـزان موفقیـت بخش اصلی 
اقتصـادی در فراهم کردن زیرسـاخت های مالـی و اطاعاتی 
و همچنیـن به کارگیـری و نفوذ فنـاوری و نـوآوری در بخش 
های بـزرگ صنعتـی و خدماتی اسـت روند مناسـبی نداشـته 

ایـم و شـاهد نـزول در رتبه بیـن 4 تا 10 پله هسـتیم.
سـتاری معتقد اسـت؛ این عـدم تناسـب در بهبود رتبه نشـان 
مـی دهد کـه بخش هـای اصلـی اقتصاد هنـوز نتوانسـته اند 

متناسـب با رشـد سـرمایه انسـانی و علمی و فناورانه در مراکز 
علمـی، دانشـگاه هـا و شـرکت هـای دانـش بنیـان و فنـاور، 
فضـای مناسـبی بـرای شـکوفایی ایـن ظرفیـت هـا در قالب 

عملکـرد نوآورانـه و اقتصـادی فراهـم کند.
نایـب رییـس هیئـت امنـای صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی 
همچنیـن بیـان کرد: بـر این اسـاس، تـاش مضاعـف برای 
بهبـود محیـط کسـب و کار و زیرسـاخت هـای اساسـی آن و 
همچنیـن توجه بیشـتر فعاالن اقتصـادی به موضـوع فناوری 
و نـوآوری، الـزام کلیـدی برای رشـد ایـران در عرصـه جهانی 
نـوآوری و رقابـت پذیری اسـت کـه امیدواریـم در برنامه های 

دولـت دوازدهـم جایـگاه ویژه ای داشـته باشـد.

رشد ۱۸ رتبه ای ایران در شاخص خروجی های دانش و فناوری 

ــه  ــه کمیت ــن جلس ــت: در آخری ــاوران گف ــگران و فن ــت از پژوهش ــدوق حمای ــس صن رئی
ــد.  ــب ش ــت تصوی ــرای حمای ــه ب ــی و فناوران ــرح علم ــدوق ۹0 ط ــی صن تخصص

نصــرت اهلل ضرغــام بــا اشــاره بــه شــکل گیــری ایــن صنــدوق از ســال ۸۲ بــا هــدف حمایت 
ــم و  ــدوق در حــوزه عل ــف صن ــت هــای مختل ــا فعالی از پژوهشــگران کشــور اظهــار کــرد: ب
فنــاوری حــدود 40 میلیــون شــغل ایجــاد مــی شــود، همچنیــن تشــکیل کارگــروه تجــاری 
ســازی را آغــاز کــرده ایــم تــا از ایــن طریــق محصــوالت علمــی و فناورانــه بــه بــازار عرضــه 

شــود.
وی ادامــه داد: در حــوزه دانــش آمــوزی نیــز اقدامالت بســیاری همچــون کارگاه هــای خاقانه 

بــرای دانــش آمــوزان بــرای پــرورش اســتعدادهای نخبــه ایجــاد شــده کــه خاقیــت و ثبــت 
اختــراع، برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی، آمــوزش ایــده پــردازی و آشــنایی دانــش آمــوزان با 

کارآفرینــی از محتویــات ایــن برنامه اســت.
ــز در  ــتا نی ــن راس ــت: در ای ــور گف ــارج از کش ــای خ ــت ه ــتفاده از ظرفی ــاره اس ــام درب ضرغ
صنــدوق فعالیــت هایــی همچــون عضویــت در شــورای جهانــی پژوهــش، عضویت در یاســا و 
انجــام پــروژه هــای همــکاری مشــترک بــا بنیــاد علــم آلمــان، چیــن، روســیه، ژاپــن، اتریــش 

و ایتالیــا مــد نظــر قــرار گرفــت.
ــاره کرســی هــای  رئیــس صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران معاونــت علمــی درب
پژوهشــی نیــز عنــوان کــرد: تــا کنــون صنــدوق 5۶ کرســی پژوهشــی بــه پژوهشــگران اعطا 
ــت  ــا حمای ــش ب ــرز دان ــا م ــاز کشــور ی ــورد نی ــا موضوعــات م ــن کرســی ه ــا در ای ــرده ت ک
صنــدوق بررســی و انجــام شــود. همچنین در ســال گذشــته 1۲ کرســی پژوهشــی در صندوق 

مصــوب شــد.
وی بیــان کــرد: در آخریــن جلســه کمیتــه تخصصــی صنــدوق ۹0 طــرح علمــی و فناورانــه 
ــون  ــی همچ ــای مختلف ــوزه ه ــا در ح ــرح ه ــن ط ــه ای ــد ک ــب ش ــت تصوی ــرای حمای ب
ــه در ســطح کــی  کشــاورزی، مهندســی، علــوم پایــه، پزشــکی و هنــر هســتند کــه 53 مقال
ــی از  ــردی برخ ــند راهب ــه س ــول و ارائ ــه محص ــراع، نمون ــت اخت ــاب، ثب ــاپ کت ــو وان، چ ی

ــا اســت. ــت ه ــرای حمای ــدوق ب ــد نظــر صن ــتاوردهای م دس
ــا حمایــت  ــه حمایــت از اســاتید جــوان و خــاق دانشــگاه هــا گفــت: ب ــا اشــاره ب ضرغــام ب
صنــدوق بــه فــارغ التحصیــل های جــوان کــه از دانشــگاه هــای معتبــر فــارغ التحصیل شــده 
انــد و در دانشــگاه هــای کشــور مشــغول فعالیــت هــای علمی هســتند تــا 100 میلیــون تومان 

گرنــت پژوهشــی داده مــی شــود.

حمایت از ۹۰ طرح فناورانه مصوب شد
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ــن ــای نوی فناوریه

محققــان در ســوئیس موفــق شــدند شــکل گیــری کل عالــم را بــا اســتفاده از یــک ابررایانه شــبیه 
ســازی کنند. 

آنچــه کــه محققــان دانشــگاه زوریــخ ارایــه کــرده انــد در واقــع کتابچــه راهنمایی شــامل بیــش از 
۲5 تریلیــون کهکشــان مجــازی اســت کــه از دو تریلیــون ذرات دیجیتالی تشــکیل شــده اســت.

ــرای تنظیــم دقیــق آزمایشــاتی اســتفاده شــود کــه  ــرار اســت از ایــن شــبیه ســازی عظیــم ب ق
در ماهــواره Euclid بــه کار گرفتــه خواهنــد شــد. قــرار اســت ایــن ماهــواره در ســال ۲0۲0 و بــا 

هــدف بررســی اســاس مــاده تاریــک و انــرژی تاریــک بــه فضــا پرتــاب شــود.
محققــان دانشــگاه زوریــخ طــی یــک بــازه زمانی ســه ســاله مشــغول تهیــه این شــبیه ســازی بی 
ســابقه و عظیــم در نــوع خــود بــوده انــد تــا در نهایــت بتــوان بخشــی از معمــای دینامیــک مــاده 
تاریــک و شــکل گیــری ابرســاختارها در عالــم را حــل کــرد. در ایــن پــروژه از نوعــی کــد متحــول 
کننــده موســوم بــه PKDGRAV3 اســتفاده شــده اســت. ایــن کــد بــه محققــان کمــک کــرده 
تــا از حافظــه موجــود و قــدرت پــردازش ابررایانــه قدرتمنــدی همچــون Piz Daint برای شــبیه 

ســازی مــورد نظیــر اســتفاده شــود. ایــن ابررایانــه در مرکــز ملــی محاســبات ســوئیس قــرار دارد.
محققــان بــه مــدت ۸0 ســاعت از ایــن کــد در ابررایانــه مــورد نظــر اســتفاده کــرده و در نهایــت 
موفــق بــه ارایــه ســاختار شــبیه ســازی شــده ای از عالــم آن هــم بــا اســتفاده از دو تریلیــون ذرات 

ریــز شــدند کــه حجــم مــاده تاریــک را نشــان مــی دهــد.
ــی از  ــات کوچک ــری تجمع ــکل گی ــد ش ــته ان ــخ توانس ــگاه زوری ــان دانش ــروژه محقق ــن پ در ای
مــاده موســوم بــه حفــره هــای مــاده تاریــک را شــبیه ســازی کننــد. عقیــده بــر ایــن اســت کــه 

ــن ســاختارهایی هســتند. ــر راه شــیری دارای چنی کهکشــانهایی نظی

بزرگترین شبیه سازی عالم انجام شد

دانشمندان ایرانی ضربان ساز
 بی سیم ساختند

ــب  ــوان آن را مســتقیما در قل ــه می ت ــری ســاخته اند ک ــدون بات ــی ضربان ســاز بی ســیم و ب دانشــمندان ایران
بیمــار قــرار داد. 

دکتــر آیدیــن باباخانــی اســتاد مهندســی بــرق دانشــگاه رایــس و دکتــر مهــدی رضــوی پژوهشــگر موسســه 
قلــب تگــزاس و اســتادیار کالــج پزشــکی بایلــور یــک ضربــان ســاز بــدون باتــری بــی ســیم ســاخته انــد. این 

دســتگاه را مــی تــوان بــه طــور مســتقیم در قلــب بیمــار کار گذاشــت.
بــه طــور معمــول ضربــان ســاز بــه طــور مســتقیم در قلــب کار گذاشــته نمــی شــود. بلکــه دســتگاه در مکانی 
قــرار مــی گیــرد کــه جراحــان بتواننــد بــه طــور دوره ای باتــری آن را بــا جراحی هــای جزیــی جایگزیــن کنند.

امــا ضربــان ســاز کــه دانشــمندان ایرانــی ســاخته انــد کــه از یــک ســکه کوچکتــر اســت و مــی توانــد انــرژی 
یــک باتــری خارجــی را بــه طــور بــی ســیم برداشــت کنــد. بــه ایــن ترتیــب نیــازی نیســت جراحــان ایــن 

باتــری را جابــه جــا کننــد و در نتیجــه دســتگاه عملکــرد بهتــری خواهــد داشــت.
ــه  ــده ب ــه ش ــکا عرض ــوج در آمری ــی ریزم ــمپوزیوم بین الملل ــه آن در س ــه اولی ــه نمون ــاز ک ــان س ــن ضرب ای
ریزتراشــه ای چهــار میلی متــری شــامل خــازن و ســوئیچ، یــک آنتــن گیرنــده بــرای تبدیــل جریــان متنــاوب و 
واحــد مدیریــت بــرق مجهز اســت کــه می توانــد فرکانس ســیگنال ضربانــی  تولیدشــده توســط ضربان ســاز را 

بــا افزایــش یــا کاهــش انــرژی تابیــده بــه آنتــن گیرنــده تنظیــم کنــد.

پیش بینی طول عمر بیمار با هوش مصنوعی
ابتــا بــه بیمــاری تأثیــر منفــی در طــول عمــر دارد. اکنــون هــوش مصنوعــی بــا بررســی فاکتورهــای مختلــف، طــول عمــر 

یــک بیمــار را پیــش بینــی مــی کنــد. 
دنیــای رایانــه هــا در حــال پیشــرفت خیــره کننــده ای اســت. حــاال ســطح چشــمگیری از توانمنــدی در ایــن سیســتم هــا در 
قالــب هــوش مصنوعــی رونمایــی شــده کــه بــا بررســی دقیــق تصاویــر انــدام هــای مختلــف یــک بیمــار، طــول عمــر وی را 
پیــش بینــی مــی کنــد. ایــن نــوآوری توســط گروهــی از محققــان دانشــگاه آدالیــد در اســترالیا ارایــه شــده اســت. گفتــه مــی 
شــود ایــن مطالعــه کــه جزئیــات آن در نشــریه گزارشــات علمــی نیچــر منتشــر شــده اثــرات چشــمگیری بــر تشــخیص اولیه 

بیمــاری هــای ســخت و روش هــای درمانــی – پزشــکی دارد.
در ایــن مطالعــه، محققــان از هــوش مصنوعــی بــرای آنالیــز دقیــق تصاویــر پزشــکی قفســه ســینه 4۸ بیمــار اســتفاده کردند. 
در واقــع از روی چنیــن آنالیزهــای رایانــه ای، ایــن پیــش بینــی قابــل انجــام اســت کــه کــدام بیمــاران طــی 5 ســاله آینــده 
از دنیــا خواهنــد رفــت. ضریــب دقــت چنیــن پیــش بینــی در مقایســه بــا پیــش بینــی هــای مبتنــی بــر تشــخیص هــای 

کلینیکــی فعلــی ۶۹ درصــد اســت.
ایــن مطالعــه نخســتین مــورد در نــوع خــود محســوب می شــود کــه طــی آن تصاویــر پزشــکی و هــوش مصنوعــی دو فاکتور 
اساســی در پیــش بینــی طــول عمــر بیمــار در نظــر گرفتــه مــی شــود. یکــی از محققانــی کــه در ایــن پــروژه حضــور داشــته 
مــی گویــد: پیــش بینــی آینــده بیمــار از ایــن جهت ســودمند اســت کــه پزشــکان را قادر مــی ســازد تصمیمــات بهتــری برای 
آینــده درمانــی وی اتخــاذ کننــد. قــرار اســت در مرحلــه بعــدی ایــن مطالعــه هــزاران بیمــار مــورد بررســی دقیــق قــرار گیرند.
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شکم بند بارداری ضد امواج به بازار رسید

 محققــان ایرانــی موفــق بــه طراحــی و تولیــد شــکم بنــد های 
ضــد امــواج بــرای بانــوان بــاردار شــدند کــه ایــن شــکم بنــد بر 

پایــه فنــاوری نانــو و ضــد امــواج الکترومغناطیس اســت. 
رضــا احمــدی مجــری طــرح در گفتگو بــا خبنــرگار مهــر اظهار 
داشــت:  مــا موفق شــدیم بــرای نخســتین بار در کشــور، شــکم 
ــر پایــه فنــاوری  ــارداری ضــد امــواج الکترومغناطیــس ب بنــد ب

نانــو را تولیــد و بــه بــازار عرضــه کنیــم.
وی بــا بیــن اینکــه ایــن شــکم بنــد بــارداری ضــد امواج بســیار 
ــل،  ــواج موبای ــد ام ــکم بن ــن ش ــزود: ای ــت، اف ــه اس ــه صرف ب

ــی را از  ــوازم خانگ ــایر ل ــای، و س ــر، وای ف ــی، ماکروف رادیوی
ــد. ــع مــی کن ــن دف جنی

احمــدی بــا اشــاره بــه قــدرت ایــن شــکم بنــد هــای تولیــدی 
خاطــر نشــان کــرد: جلوگیــری از برخــورد ایــن امــواج بــا جنین 
بیــش از ۹۹ درصــد اســت و باعــث دفــع امــواج و نــه جــذب آن 

مــی شــود.
ایــن محقــق اظهــار داشــت: گــزارش هــای گوناگونــی در مورد 
ــه  ــامت از جمل ــدی س ــکات ج ــا مش ــواج ب ــن ام ــه ای رابط
ســرطان، ســقط جنین، خســتگی، حالت تهوع و … منتشر شده 
ــن انســان  ــر جنی ــواج ب ــن ام ــرات مخــرب ای ــان اث ــن می در ای
ــروز مشــکات شــدید ژنتیکــی و اختــاالت دیگــر  موجــب ب
ــن  ــاردار از ای ــوان ب ــن رو الزم اســت کــه بان خواهــد شــد؛ از ای

شــکم بنــد هــا اســتفاده کننــد.
ــو  ــاف نان ــا از الی ــد ه ــکم بن ــن ش ــد ای ــه وی، در تولی ــه گفت ب
اســتفاده شــده و وقتــی امــواج بــه شــکم بنــد برخــورد مــی کند 
بیــش از ۹۹ درصــد را بازتــاب مــی شــوند. نــه عبــور  مــی کنــد 

نــه جــذب مــی کنــد.
احمــدی بــا اشــاره بــه دیگــر مزیــت ایــن شــکم بندهــا گفــت: 
شــکم بندهایــی کــه تولیــد کــرده ایــم عــاوه بــر دفــع امــواج، 

تــا ۶۷ درصــد خاصیــت آنتــی باکتریالــی نیــز دارد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن محصــول کامــا ایرانــی اســت، اظهار 
داشــت: پارچــه شــکم بنــد ضــد امــواج ا الیــاف نانــو بــوده و بــا 

ایــده ای کامــا بومــی بــه نتیجــه رســیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه دو کشــور تنهــا بــه ســاخت شــکم بندهای 
ضــد امــواج رســیده انــد، عنــوان کــرد: امریــکا و ایتالیا  توانســته 
انــد شــکم بنــد ضــد امــواج را تولید کننــد ولــی در ســاخت آن از 
نانــو نقــره اســتفاده شــده کــه ارتبــاط ایــن مــواد بــا پوســت بــه 

صورت مســتقیم بهداشــتی نیســت.
عضــو کنسرســیوم منســوجات پیشــرفته ایــران افــزود: قیمــت 
نمونــه خارجــی 3 برابــر نمونــه هــای ایرانی اســت و مشــکاتی 
کــه در نمونــه هــای خارجــی ایــن شــکم بنــد هــا وجــود دارد در 

ایــن نمونــه هــای کــه طراحــی کــرده ایــم نــدارد.
ــه  ــه دارای تائیدی ــول ک ــن محص ــت: ای ــان داش ــدی بی احم
ــس  ــازه فرکان ــو اســت در ب ــاوری نان ــژه توســعه فن از ســتاد وی
ــز محافظــت ایجــاد مــی کنــد  ــا 13 گیگاهرت ــز ت ۹۶0 مگاهرت
ــس  ــیاری از فرکان ــر بس ــن را در براب ــود جنی ــد ب ــادر خواه و ق
هــای موجــود محیطــی همچــون تلفــن همــراه، Wi-Fi و … 

ــد. حفاظــت کن

فناوریهــای نویــن

ترمیم مفاصل زانو با سلول های 
بنیادی در آینده

محققــان دانشــگاه ابردیــن بــه نتیجــه رســیده انــد که ســلول هــای بنیــادی بــرای حفــظ و ترمیم 
مفاصــل زانویــی بــدن ضروری هســتند. 

مفاصـل یک فـرد با الیه ای از جنس بافت پیوندی به نام سـینوویوم پوشـیده شـده اسـت. آسـیب 
هـا یا شـرایطی مانند آرتریت موجب آسـیب رسـیدن به این غشـا و ملتهب شـدن و ضخیم شـدن 

آن مـی شـود و در نتیجه تولید مایع سـینوویال بیشـتر، درد و تورم ایجاد می شـود.
محققـان دانشـگاه ابردین دریافته اند که سـلول های بنیادی در این غشـای سـینوویوم وجـود دارد 
کـه ظرفیت شـکل دهی مجـدد و ترمیم غضـروف را دارنـد. آن ها دریافتـه اند که پروتئینـی به نام 

Yap در تنظیـم توانایی ترمیمی سـلول هـای بنیادی برای ترمیم غضروف نقشـی اساسـی دارد.
بـه نظر می رسـد که در زمان آسـیب غضروفی و ملتهب شـدن غشـای سـینوویال، مقادیـر باالیی 
از Yap در سـلول های بنیادی وجود دارد. در آزمایش های صورت گرفته، زمانی که Yap از سـلول 
های بنیادی برداشـته شد، غشـای سـینوویال در مفاصل آسیب دیده گسـترش نیافت و سلول های 

بـدون Yap، توانایـی کاهش یافته ای در ترمیم غضـروف دارند.
بــا شناســایی و درک هــر چــه بیشــتر و بهتــر ایــن ســلول هــای بنیــادی و نقشــی کــه پروتئیــن 
ــد  ــوان داروهایــی هدفمن ــد،  مــی ت ــازی مــی کن ــا ب Yap در افزایــش پتانســیل ترمیمــی آن ه
را بــرای تحریــک آن هــا و ترمیــم هــر چــه بیشــتر غضــروف هــا و مفاصــل زانویــی ارائــه کــرد.
در حــال حاضــر، آرتریــت هــای زانویــی روی زندگــی بیــش از چهــار و نیم میلیــون نفــر در بریتانیا 
اثــر گذاشــته اســت و عــاوه بــر هزینــه هــای شــخصی، هزینــه هــای مالــی و اجتماعــی زیــادی 

نیــز بــر دوش دولــت هــا مــی گــذارد.

تشخیص طاسی در بزرگسالی با 
رمزگشایی ژنوم نوزاد

والدیــن در چیــن مــی تواننــد ژنــوم نــوزاد تــازه بــه دنیــا آمــده شــان را رمزگشــایی کننــد تــا 
خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای مختلــف و حتــی ریــزش مــو در آینــده آنهــا را از همــان ابتــدا 

تشــخیص دهنــد. 
ــکان  ــت دارد ام ــی ســازی دی ان ای فعالی ــه توال ــه در زمین ــکا ک شــرکتی در بوســتون آمری

ــا آمــده در چیــن را فراهــم کــرده اســت. ــه دنی ــازه ب ــوزادان ت ــوم ن رمزگشــایی کامــل ژن
ایــن شــرکت کــه Veritas Genetics نــام دارد اعــام کرد انجــام چنیــن کاری به تجویز 
پزشــک صــورت مــی گیــرد. چنیــن رمزگشــایی ۹50 بیمــاری و اختــال را در دوران کودکی و 

بزرگســالی نــوزاد برمــا مــی ســازد.
ــای  ــش ه ــا واکن ــط ب ــوان ۲00 ژن مرتب ــی ت ــایی م ــن رمزگش ــج ای ــن از روی نتای همچنی

ــرار داد. ــی ق ــورد بررس ــی را م داروی
نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه از روی ایــن برنامــه والدیــن مــی تواننــد 100 مهــارت 

فیزیکــی خــاص کودکشــان را از همــان ابتــدا متوجــه شــوند.
ــا پرداخــت 1500 دالر انجــام  ــام دارد ب ــوم کــودک مــن« ن ایــن خدمــات پزشــکی کــه »ژن
مــی شــود که بــه گفتــه شــرکت ارائــه دهنــده، قابلیــت برماســازی بیمــاری هــای خطرناک 

امــا پنهــان در کــودک را دارد.
البتــه ایــن نــوآوری بــا انتقاداتــی نیــز همراه بــوده اســت. برخــی کارشناســان معتقدنــد جهش 
هــای ژنتیکــی لزومــا بــه معنــای بــروز بیمــاری هــای ســخت نیســت و بــه همیــن دلیــل 
نمــی تــوان بــا رمزگشــایی ژنــوم نــوزاد، والدین را نســبت بــه بــروز بیمــاری های مختلــف در 
فرزندانشــان مطمئــن کــرد. بــه گفتــه آنهــا حتــی اگر یــک کــودک مبتا بــه جهــش ژنتیکی 

باشــد، ممکــن اســت هیچــگاه بــه بیمــاری مبتــا نشــود.
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محققــان دانشــگاه اســتنفورد بــا همــکاری یــک 
دانشــمند ایرانــی توانســتند قابلیــت های ســامانه 
مقطــع نــگاری همدوســی اپتیکــی را ارتقــا دهند 
محققــان دانشــگاه اســتنفورد بــا همــکاری 
ــتند  ــی  توانس ــمند ایران ــفقی دانش ــوش مش داری
قابلیــت هــای ســامانه مقطع نــگاری همدوســی 

ــد. ــا دهن ــی)OCT( را ارتق اپتیک
ــک  ــامل ی ــه ش ــم هزین ــاده و ک ــن روش س ای
ــرات  ــی تغیی ــی و برخ ــه زمین ــز، شیش ــت لن جف
نــرم افــزاری اســت کــه ضایعــات روی تصاویــر 
ــی  ــن م ــا روش OCT را از بی ــده ب ــته ش برداش

ــرد. ب

ایــن ارتقــا همــراه بــا  قابلیــت فنــاوری بــا نفــوذ 
ــکان  ــه پزش ــت ب ــر در باف ــا ۲ میلیمت ــری ت بص
ــازی  ــای مج ــی ه ــد بیوپس ــی ده ــکان م ام
انجــام دهنــد. بــه عبــارت دیگــر آنهــا مــی توانند 
ــا کیفیــت  ــه صــورت ســه بعــدی و ب بافــت را ب

ــد. ــاهده کنن ــکوپ مش میکروس
مشــفقی و همکارانــش کارایــی دو سیســتم 
متفــاوت و در دســترس OCT را تقویــت و 
ــای  ــدند ویژگی ه ــق ش ــد و موف ــش کردن آزمای
داخــل  دســت نخورده  بافت هــای  ســلولی 
ــت  ــوک انگش ــده و ن ــوش زن ــک م ــوش ی گ

ــد. ــاال مشــاهده کنن ــا وضــوح ب انســان را ب

ــن ــای نوی فناوریه

مشاهده سه بعدی بافت بدن/ بیوپسی مجازی می شود

معــاون کارگــروه ایمپلنت هــای مغــزی ســتاد توســعه علــوم و 
فناوری هــای شــناختی معاونــت علمــی گفــت: بــا اتمــام پــروژه 
ــتم های  ــه از سیس ــد گون ــی چن ــرایط طراح ــوب ش ــای مص ه

ایمپلنــت مغــزی در کشــور فراهــم خواهــد شــد. 
محمــد حســین مقامــی دربــاره فعالیت هــای کارگــروه 
ــای  ــوم و فناوری ه ــعه عل ــتاد توس ــزی س ــای مغ ایمپلنت ه
شــناختی اظهــار کــرد: یکــی از اهــداف ســتاد توســعه علــوم 
مختلــف  محققــان  تشــویق  شــناختی،  فناوری هــای  و 
ــزی  ــای مغ ــی ایمپلنت ه ــوزه پژوهش ــت در ح ــرای فعالی ب
اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم، ایــن ســتاد در بهمــن 
ــی  ــه علم ــک کمیت ــکیل ی ــه تش ــدام ب ــال 13۹3 اق ــاه س م
ــرد  ــوزه ک ــن ح ــال در ای ــاخص و فع ــاتید ش ــکل از اس متش
کــه پــس از تشــکیل حــدود 15 جلســه، RFPهــای متعــدد 
ــان( در 10  ــرف متخصص ــزال از ط ــه پروپ ــت ارائ )درخواس
ــاز  ــزی نی ــت مغ ــک ایمپلن ــل ی ــرای تکمی ــه ب ــوان ک عن

اســت، آمــاده شــد.
وی ادامــه داد: در ایــن راســتا ابتــدا دانشــگاه های معتبــر فعــال 
ــق  ــی های دقی ــا بررس ــه ب ــدند ک ــایی ش ــوزه شناس ــن ح در ای
ــات  ــدود 1۲0 عضــو هی ــه ۲۲ دانشــگاه و ح مشــخص شــد ک
ــا ایــن حــوزه بــوده یــا  علمــی مشــغول فعالیت هــای مرتبــط ب
ــه ایــن دانشــگاه هــا و  مســتعد همــکاری هســتند. بنابرایــن ب
بالتبــع اعضــای هیــات علمــی آن هــا و بعــاوه بــه متخصصین 
ســایر حوزه هــا کــه امــکان مهاجــرت بــه حــوزه ایمپلنت هــای 
RFP مغــزی را داشــتند اطــاع رســانی های الزم انجــام شــد و
ــه  ــتاد ب ــایت س ــی در وبس ــوان عموم ــر در 3 فراخ ــای مدنظ ه

ــی شــد. ــن حــوزه معرف ــت در ای ــدان فعالی عاقمن
ــزال از 1۲  ــاس ۲۷ پروپ ــن اس ــر ای ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب مقام
دانشــگاه مختلــف بــه ایــن کارگــروه ارســال شــد، بیــان کــرد: 
ــده  ــام ش ــق انج ــی دقی ــای تخصص ــی و داوری ه ــا بررس ب
ــوزال  ــداد 10 پروپ ــوزه، تع ــن ح ــاخص در ای ــراد ش ــط اف توس
بــرای حمایــت تصویــب شــد و پژوهشــگرانی از دانشــگاه های 
مختلــف کشــور همچــون صنعتــی شــریف، صنعتــی امیرکبیر، 
صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی، علــم و صنعــت ایــران، 
ــز  ــهند تبری ــی س ــدرس و صنعت ــت م ــهد، تربی ــی مش فردوس

ــد. ــرار گرفتن ــت ق ــورد حمای م
وی ادامــه داد: در ایــن راســتا، متخصصــان مختلفــی از 
مختلــف(،  )گرایش هــای  بــرق  مهندســی  رشــته های 
مهندســی پزشــکی، بیولوژی، فیزیولــوژی، مهندســی مکانیک، 
مهندســی شــیمی، مهندســی پلیمــر و علــوم اعصــاب در پــروژه 

ــد. ــکاری دارن ــوب هم ــای مص ه
بــه گفتــه مقامــی، در مجمــوع، بیــش از 50 متخصــص بــه طور 
مســتقیم در ایــن پــروژه هــا شــاغل هســتند کــه از ایــن میــان 
1۷ نفــر آن هــا عضــو هیــات علمــی دانشــگاه هــای مختلــف 
ــه از  ــای مربوط ــد هزینه ه ــون ۲5 درص ــتند. تاکن ــور هس کش
طــرف ســتاد بــه دانشــگاه هــا پرداخــت شــده اســت و مابقــی 
ــرف  ــالی از ط ــای ارس ــی گزارش ه ــا بررس ــز ب ــا نی پرداخت ه

مجریــان و تاییــد ناظــران پرداخــت خواهــد شــد.
ــای  ــن پروژه ه ــام ای ــا اتم ــت ب ــرد: در نهای ــوان ک وی عن
ــوم  ــتاد عل ــورد نظــر س ــرد م ــه رویک ــه ب ــا توج مصــوب و ب
شــناختی، شــرایط طراحــی چنــد گونــه از سیســتم های 
ــن  ــه ای ــود ک ــد ب ــم خواه ــور فراه ــزی در کش ــت مغ ایمپلن
ــش  ــورت پژوه ــه ص ــور و ب ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــر ب ام
ــی  ــای علم ــته ه ــص از رش ــراد متخص ــط اف ــرا و توس همگ

ــود. ــی ش ــام م ــف انج مختل
ــت:  ــز گف ــزی نی ــت مغ ــتم های ایمپلن ــاره سیس ــی درب مقام
یــک سیســتم ایمپلنــت مغــزی بــه طــور کلــی وظیفــه ثبــت 
ــی  ــلول های عصب ــک س ــا تحری ــی و ی ــیگنال های عصب س
را بــر عهــده دارد. در واقــع ایــن سیســتم ها از بخش هــای 
مختلفــی تشــکیل شــده اند کــه در حالــت ثبــت ســیگنال های 

عصبــی، الکترودهــای طراحــی شــده پــس از برداشــته شــدن 
قســمت مشــخصی از اســتخوان جمجمــه، در تمــاس با ســطح 
ــا  ــه و ب ــرار گرفت ــاد آن ق ــا زی ــم ی ــای ک ــا در عمق ه ــز و ی مغ
ــورت  ــه ص ــا ب ــال آن ه ــزی و ارس ــیگنال های مغ ــت س دریاف
ــیگنال های  ــردازش س ــکان پ ــرون، ام ــط بی ــه محی ــیم ب بی س
دریافتــی و اســتخراج اطاعــات مــورد نیــاز از آن هــا را فراهــم 

می کننــد.
وی ادامــه داد: کاربــرد سیســتم های ایمپلنــت مغــزی متفــاوت 
ــوده و حــوزه هــای مختلــف پزشــکی، توانبخشــی، بازتوانــی  ب
ــوزه  ــال در ح ــوان مث ــه عن ــود و ب ــامل می ش ــی را ش و نظام
ــز  ــی مغ ــک عمق ــتم های تحری ــه سیس ــوان ب ــکی، می ت پزش

ــود. ــتفاده می ش ــون اس ــان پارکینس ــرای درم ــه ب ک
ــن  ــن ای ــرار گرفت ــه ق ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــر نش وی خاط
ــران 0.۶ درصــد  ــش، درحــال حاضــر ای حــوزه در مرزهــای دان
از تولیــد علــم ایــن حــوزه را بــه خــود اختصــاص داده و 
براســاس آمــار موجــود، کشــور مــا جــزء ۲5 کشــور اول فعــال 
ــا  در حــوزه ایمپلنت هــای مغــزی اســت کــه انتظــار مــی رود ب
ــناختی،  ــوم ش ــتاد عل ــرف س ــده از ط ــام ش ــای انج حمایت ه
ــی  ــن حــوزه و در طــی ســال های آت ــی در ای ــل قبول رشــد قاب

ــود. ــاهده ش ــور مش در کش

سیستم ایمپلنت مغزی در کشور طراحی می شود
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بخــش پــردازش ســیگنال های مغــزی آزمایشــگاه ملــی نقشــه بــرداری مغــز  فعالیــت خــود را از 
خــرداد مــاه امســال آغــاز کــرد. 

آزمایشــگاه ملــی نقشــه بــرداری مغــز آمــاده ارائــه خدمــات پــردازش ســیگنال هــای مغــزی بــه 
واحدهــای تحقیقاتــی و علــوم پایــه کشــور اســت. همچنیــن مشــاوره، پیــش پــردازش و پــردازش 
ســیگنال هــای مغــزی از جملــه فعالیــت هایــی اســت کــه در ایــن بخــش جدیــد انجام می شــود.
ــای  ــردازش ه ــز  و پ ــش آنالی ــت بخ ــردن کیفی ــازی و باالب ــدف استانداردس ــا ه ــش ب ــن بخ ای
محاســباتی پژوهــش هــای تجربــی کــه در ســطح کشــور انجــام مــی پذیــرد، راه انــدازی شــده و 
در کنــار ســایر آزمایشــگاه هــای ایــن مرکــز بــه نوعــی تکمیــل فرآیندهــای الزم برای تســهیل و 
تســریع و افزایــش ســطح کاربــری پژوهش هــای دانشــگاهی و غیــر دانشــگاهی را به عهــده دارد، 
تــا از ایــن طریــق ســطح علمــی و صحــت فعالیت هــای پژوهشــی در حــد اســتعداد پژوهشــگران 

کشــور برســد و توانایــی طــرح بیشــتر در مجامــع و مجــات برتــر دنیــا را پیــدا کننــد.
11 مــرداد مــاه ســال ۹5 آزمایشــگاه ملــی نقشــه بــرداری مغز توســط اســحاق جهانگیــری معاون 
اول رئیــس جمهــوری و بــا حضــور ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری بــا حمایــت ســتاد 
توســعه علــوم و فنــاوری هــای شــناختی معاونــت علمــی، افتتــاح شــد تــا پاســخگوی بخشــی 
ــرداری و تحریــک  از نیازهــای پژوهشــی و فنــاوری کشــور در زمینــه ایجــاد زیرســاخت تصویرب
مغــزی بــرای تحقیقــات شــناختی و ارائــه خدمــات دانــش بنیــان در حــوزه علــوم و فنــاوری هــای 

شــناختی و نقشــه بــرداری مغــز باشــد.
هـم اکنـون آزمایشـگاه ملی نقشـه بـرداری مغز عضـو قطعی شـبکه آزمایشـگاهی فنـاوری های 
راهبردی اسـت و باشـگاه پژوهشـگران آزمایشـگاه حـدود 400 عضـو دارد، دعـوت از متخصصان 
کشـور بـرای انجـام پـروژه هـای خـود در آزمایشـگاه از دیگـر اقداماتی اسـت کـه تا کنـون انجام 

شـده در همین راسـتا تا کنـون ۲0۲0 نفر از متخصصـان داخلی و خارجـی از آزمایشـگاه و امکانات 
آن بازدیـد کـرده اند و 1۹۶00 نفر سـاعت کارگاه های آموزشـی در آزمایشـگاه برگزار شـده اسـت. 
در واقــع ایــن آزمایشــگاه امــکان تحقیــق بــرای پژوهشــگران کشــور را در حوزه هــای مختلــف 

ــد.  ــرداری فراهــم می کن ــوم اعصــاب شــناختی و نقشــه ب عل
همچنیــن تجهیــزات مــورد نیــاز ایــن آزمایشــگاه طــی چندیــن جلســه، توســط هیاتــی مرکــب از 
متخصصــان و اســاتید داخلــی و خارجــی تعییــن و نســبت بــه ســفارش و تهیــه آنهــا اقــدام شــد 
که شــامل دســتگاه های تصویربرداری تشــدید مغناطیســی 3 تســا، تحریــک غیرتهاجمی مغزی  
TMS و TCS ســازگار با MRI، الکتروانسفالوگرافی شامل سیستم ســازگار با MRI و طیف نگاری 

کارکــردی نزدیــک مــادون قرمــز ) fNIRS(  اســت.
 این آزمایشـگاه همچنین مجهز به امکانات پیشـرفته پـردازش داده، تصاویر و سـیگنال و همچنین 

ارزیابی شـناختی اسـت که محققان مـی توانند از امکانات این آزمایشـگاه اسـتفاده کنند.

سنجاق سر هوشمند برای 
ناشنوایان به بازار آمد

»اونتنــا« نــام یــک ســنجاق ســر هوشــمند اســت کــه اگــر چــه شــنوایی را بــه افــراد ناشــنوا باز 
نمــی گردانــد، امــا درک اصــوات را بــرای آنــان ممکــن مــی کند. 

ایــن ســنجاق ســر مــی توانــد تصــور شــنیدن را در افــراد ناشــنوا بــه وجــود آورد. نمونــه اولیــه 
Ontenna ســال گذشــته ســاخته شــده و قــرار اســت بــه زودی هــزار واحــد از آن تولیــد و در 

آینــده نزدیــک روانــه بــازار شــود.
شــرکت فوجیتســو حامــی مالــی ایــن طــرح دانشــگاهی اســت کــه توســط طراحــی بــه نــام 
تاتویــا هونــدا اجــرا شــده اســت. وی مــی گویــد بــرای ســاختن ایــن گل ســر از توانمنــدی 
ــوا هســتند،  ــف در ه ــرکات مختل ــردن ح ــه حــس ک ــادر ب ــه ق ــا ک ــه ه ــای گرب ســبیل ه

الهــام گرفته اســت.
ایــن گل ســر بــا ابــزار کمکــی کــه شــنیدن را تســهیل مــی کننــد، تفــاوت دارد و تنهــا بــه ریتم 
و بلنــدی صــدا واکنــش نشــان مــی دهــد و لــذا اگــر کســی فریــاد بزنــد، ایــن ســنجاق ســر بــا 
شــدت بیشــتری بــه لــرزش درآمــده و ایــن لــرزش از طریــق حرکــت شــدید موهــای ســر فــرد 
ناشــنوا بــرای وی محســوس خواهد 

بــود.
Ontenna مـی تواند ۲5۶ سـطح 
را  گوناگـون  صداهـای  از  مختلـف 
بـا شـدت و ضعـف هـای مختلـف 
از یکدیگـر تمیـز دهـد و از طریـق 
مرتعـش کـردن مـوی انسـان وی را 

مطلـع کنـد.
ــه  ــدل عرض ــتگاه در دو م ــن دس ای
ــر از  ــدل اول و بزرگت ــود. م ــی ش م
طریــق بلوتــوث بــه برنامــه مرتبطی 
متصــل مــی شــود و مــدل کوچــک 
تــر فاقــد قابلیــت ارتباطــی بلوتــوث 
اســت. انتظــار مــی رود قیمــت ایــن 
ــد. ــددالر باش ــر از ص ــتگاه کمت دس

روبات اریگامی ساخته شد
 محققـان سوییسـی روبـات هـای کوچکی سـاخته اند که مـی توان بـا کنار هـم قـرار دادن آنها 
ماشـین هایی با اشـکال مختلف سـاخت. به گفته سـازندگان آنها، چنیـن روباتی در فضا اسـتفاده 

های متعددی خواهد داشـت. 
دانشـمندان با کمک هنـر اریگامی روبات های مثلثی شـکل کوچکی سـاخته اند که مـی توان با 

کنـار هم قراردادن آنها ماشـین هایی با اندازه و اشـکال مختلف سـاخت.
محققان مرکز )NCCR( سـوئیس و دانشـکده پلـی تکنیک فدرال لـوزان، این روبات را سـاخته 
انـد که »مـوری« نام گرفتـه اسـت. وزن هریـک از روبات های مثلثـی ۲۶ گرم اسـت. همچنین 
عـرض و ضخامـت هر کدام بـه ترتیـب ۷0 و ۶ میلـی متر  اسـت. در ایـن روبات هـا ریزمحرک 
هـا، حسـگرها و یک کنتـرل پردازنده جا گرفته انـد. نیروی الزم بـرای فعال کردن روبـات از یک 

منبـع خارجی تامین می شـود.
 یکـی از ایـن روبـات هـا مـی تواند بـا اسـتفاده از لبه هـای گـردان خود ماننـد چرخ روی سـطح 
حرکـت کنـد.  امـا اگر کاربـر بخواهد چنـد روبات مـوری را کنار هـم قرار دهـد، این لبه هـا مانند 

لوال عمل می کنند.  به این ترتیب می توان روباتی سـه بعدی سـاخت.
بـه گفته سـازندگان مـوری، ایـن روبات بـه دلیـل قابلیت تغییر شـکل خـود در فضـا کاربردهای 
متعـددی خواهد داشـت. همچنیـن روباتی که از چند موری سـاخته شـده، می توانـد برای تعمیر 

سـاختار خود تغییر شـکل دهد.

فناوریهــای نویــن

آغاز به کار بخش پردازش سیگنال های 
مغزی آزمایشگاه نقشه برداری مغز
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سوئد پهپاد را جایگزین
 آمبوالنس می کند

پهپادهــا بــا توجــه بــه ســرعت جابجایــی و انعطــاف پذیــری بیشــتر در مقایســه بــا آمبوالنــس 
هــا مــی تواننــد جایگزیــن مناســبی بــرای کمــک رســانی بــه خصــوص در نواحــی دورافتــاده و 

صعــب العبــور باشــند. 
در حالــی کــه امــروزه اکثــر پهپادهــا بــرای تفریــح و ســرگرمی ســاخته مــی شــوند، محققــان 
ــا موفقیــت  ــد کــه ب ــد کــرده ان ــاد کمــک رســان تولی موسســه Karolinska در ســوئد پهپ

ــده اســت. آزمایش ش
ایــن پهپــاد مجهــز بــه دســتگاه شــوک اســت و مــی توانــد بــا ســرعت بــاال خــود را بــه محــل 
وقــوع ســوانح برســاند و افــرادی را کــه دچــار بیمارهــای قلبــی و عروقــی و بــه خصوص ســکته 

قلبــی شــده انــد، از مــرگ حتمــی نجــات دهــد.
سـاالنه بیـش از شـش میلیون نفـر در جهان به علت ابتـا به بیماری هـای قلبی جان خـود را از 
دسـت مـی دهند و از هـر ده نفر تنها یک نفـر از افرادی که در خارج از بیمارسـتان دچـار این نوع 
سـکته می شـوند از مـرگ نجات می یابنـد. علت آن اسـت که این افـراد به موقع به بیمارسـتان 
منتقـل نمی شـوند. بر اسـاس بررسـی ها هر دقیقـه تاخیـر در انتقال بیمـار دچار سـکته قلبی به 
بیمارسـتان شـانس زنـده مانـدن وی را ده درصـد کاهش می دهـد و بنابرایـن اسـتفاده از پهپاد 

روش مناسـبی بـرای مقابله بـا این چالش مهم اسـت.
بررســی هــای گــروه ســازنده ایــن پهپــاد نشــان مــی دهــد در اســتکهلم پایتخــت ســوئد بــه 
ــه بیمارســتان  ــی ب ــاران ســکته قبل ــرای رســاندن بیم ــان ب ــه زم ــه 30 دقیق طــور متوســط ب
بــا اســتفاده از آمبوالنــس نیــاز اســت و نــرخ نجــات ایــن بیمــاران صفــر اســت. امــا اســتفاده 
ــه 5 دقیقــه  ــه ســکته قبلــی را ب ــه بیمــاران مبتــا ب ــاد در 1۸ مــورد زمــان دسترســی ب از پهپ
ــرروی پهپــاد  ــا اســتفاده از بلندگــوی نصــب شــده ب کاهــش داده و افــراد حاضــر در صحنــه ب

ــد. ــوده ان ــه اســتفاده از دســتگاه شــوک و مــداوای بیمــار ب ــادر ب ق
ــدادی و  ــات ام ــا موسس ــره ب ــال مذاک ــد در ح ــی گوین ــه Karolinska م ــان موسس محقق
درمانــی ســوئدی بــرای بهینــه ســازی ایــن پهپــاد و اســتفاده گســترده از آن ظــرف دو ســال 

ــده هســتند. آین

ــت  ــتین ج ــا در نخس ــوآوری ه ــا و ن ــاوری ه ــی از فن  معجون
ــه  ــا ک ــده ت ــه ش ــه کار گرفت ــا ب ــوره دنی ــک موت ــخصی ت ش

عاقمنــدان صنعــت هوانــوردی را متحیــر کنــد. 
در ایــن جــت کــه Cirrus Vision Jet نــام دارد تقریبــا 
شــاهد ســاختاری متفــاوت از هواپیماهــا هســتیم. اینجــا خبری 
از دم هواپیمــا بــه معنــای متعــارف آن نیســت. همچنیــن در زیر 

بالهــا موتــوری دیــده نمــی شــود بلکــه تــک موتــور جــت آن در 
باالی بدنه و به طرز هنرمندانه ای تعبیه شــده اســت.

کارشناســان عنــوان »جــت بســیار ســبک« یــا میکروجــت را به 
ایــن سیســتم پــروازی داده اند.

 Williams نــوع  از  جــت  ایــن  موتــوری  سیســتم 
ــای  ــرای جــت ه ــه ب 5A-International FJ33 اســت ک

ــت. ــده اس ــی ش ــبک طراح ــیار س بس
ــا 1۶۲0 کیلوگــرم  جــت شــخصی Cirrus Vision Jet تنه
وزن دارد یعنــی ســبکتر از بســیاری از خودروهــای فــوق مــدرن 
امــروزی و جالــب اینکــه تــا 555 کیلومتــر بــر ســاعت حداکثــر 

ســرعت دارد.
ــوع خــود چشــمگیر اســت  ــن جــت هــم در ن ــی ای ــرد حرکت ب

یعنــی چیــزی درحــدود 1۸50 کیلومتــر. ایــن بدان معناســت که 
ســوار بــر آن مــی تــوان بــدون نیــاز بــه ســوخت گیــری عــرض 

بســیاری از کشــورهای جهــان را طــی کــرد.
ــا ســرعت 444 کیلومتــر  امــا جالــب تــر اینجاســت کــه اگــر ب
ــورد ۲۲۲0  ــه رک ــی آن ب ــرد حرکت ــر ســاعت هدایــت شــود ب ب

کیلومتــر هــم مــی رســد.
درون ایــن جــت شــخصی 5 صندلــی شــامل صندلــی خلبــان 
ــی  ــن دو صندل ــده و همچنی ــیده ش ــرم مخصــوص پوش از چ
ــت. در  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــم در نظ ــودکان ه ــوص ک مخص
نــگاه اول فضــای درون ایــن هواپیمــا بیننــده را بیشــتر 
ــا یــک جــت  ــدازد ت ــاد یــک خــودروی لوکــس مــی ان بــه ی

ــک. ــخصی کوچ ش

نخستین جت شخصی تک موتوره دنیا را ببینید

ــن ــای نوی فناوریه

رونمایی از طرح اولیه
 بالگردی با ۲ بال 

 ایربــاس در نمایشــگاه هوایــی پاریــس از طــرح اولیــه بالگــردی رونمایــی کــرد کــه دارای دو بــال 
اســت. ایــن بالگــرد قابلیــت صرفــه جویــی در مصــرف ســوخت را دارد. 

»ایربــاس هلــی کوپتــرز« در نمایشــگاه هوایــی پاریــس تصمیــم بــرای ســاخت بالگــردی بــا دو 
بــال و پروانــه روی آنهــا را اعــام کرد. ایــن بالگــرد  Racer نام گذاری شــده اســت.

ســاخت ایــن بالگــرد بخشــی از برنامــه Clean Sky۲ اســت کــه چنــد ســازمان در آن شــرکت 
می کنند. شــرکت تولیــد کننده اعــام کرده Racer عاوه برآنکه ســریع اســت، از محیط زیســت 

محافظــت می کنــد و قابلیــت عملیاتــی نیــز دارد.
بالگــرد مذکــور  بــا ســرعت 400 کیلومتــر برســاعت پــرواز مــی کنــد و دارای دو پروانــه کوچکتــر 
 eco mode بــه حرکــت در مــی آینــد. البتــه در حالــت RTM3۲۲ اســت کــه توســط دو موتــور
فقــط یکــی از موتورهــا بــه طــور الکتریکــی متوقــف و هنــگام پــرواز دوبــاره روشــن مــی شــود. به 

ایــن ترتیــب در مصــرف ســوخت نیــز صرفــه جویــی مــی شــود.
بدنــه Racer از ترکیــب فلــزی ســبک ســاخته خواهــد شــد. ســاخت بالگــرد در ۲01۹ میــادی 

آغــاز مــی شــود و نخســتین پــرواز آن نیــز در ســال ۲0۲0 انجــام مــی شــود.
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سفر هوایی ۱۵ ساعته
 ۲ ساعت می شود

ــای  ــا 10 ســال دیگــر هواپیم ــن شــرکت ت ــرد ای ــگ اعــام ک ــی بویین ــر ارشــد اجرای مدی
ــازد.  ــی س ــافربری م ــونیک مس سوپرس

دنیــس مویلنبــرگ مدیــر ارشــد اجرایــی بویینــگ در نمایشــگاه هوایــی پاریــس اعــام کــرد 
تــا 10 الــی ۲0 ســال آتــی هواپیماهــای ســوپر ســونیک مســافربری خواهــد ســاخت.

او در ایــن بــاره افــزود: البتــه بایــد تقاضــا بــرای ســفر بــا چنیــن هواپیماهایــی وجــود داشــته 
باشــد. مــا هنــوز مشــغول کار روی بخــش تجــاری هســتیم.

هواپیماهــای سوپرســونیک بــا ســرعتی بیشــتر از صــوت ســفر مــی کننــد. بــه عبــارت دیگر 
ــد، مــدت زمــان ســفر را  ــا ســرعت 3۸00 مایــل برســاعت حرکــت کنن ــد ب آنهــا مــی توانن
ــال ســفر هوایــی 15 ســاعته بیــن  ــوان مث ــه عن ــد.  ب ــل توجهــی مــی کاهن ــزان قاب ــه می ب

نیویــورک وشــانگهای بــا چنیــن هواپیمایــی فقــط در ۲ ســاعت انجــام مــی شــود.
 البتــه بویینــگ تنهــا شــرکتی نیســت که قصــد ســاخت هواپیمای ســوپر ســونیک دارد. ناســا 

نیــز اعام کــرده مشــغول طراحــی هواپیماهای مســافربری سوپرســونیک اســت.  

فناوریهــای نویــن

فرانسه پهپاد قطار می سازد
اپراتــور دولتــی خــط راه آهــن فرانســه قصــد دارد تــا ۲01۹ میــادی قطارهــای خــودکار را در 

ایــن کشــور آزمایــش کنــد. قطــار مذکــور پهپــاد قطــار نــام گرفتــه اســت. 
SNCF  اپراتــور دولتــی خــط راه آهــن فرانســه مشــغول ســاخت قطارهــای ســریع الســیر  در 

سیســتم ملــی اســت.SNCF ایــن قطارهــا را پهپــاد قطــار نامیــده اســت. 
قطارهــای ســریع الســیر بــدون راهبــر معمــوال بــا ســرعت ۲00 مایــل برســاعت حرکــت مــی 
کننــد. قــرار اســت نمونــه پهپــاد قطــار فرانســوی در ۲01۹ میــادی آزمایــش شــود.  البتــه در 
مرحلــه اولیــه فقــط بــرای حمــل بــار بــه کار گرفتــه مــی شــود. ایــن قطارهــا از ۲0۲3 میــادی 
در مســیرهای میــان پاریــس و شــهرهای جنــوب شــرقی فرانســه مســافر جابــه جــا خواهنــد 

کــرد. 
البتــه قطارهــای فرانســوی کامــا خــودکار نخواهنــد بــود، بلکــه از راه دور کنتــرل مــی شــوند. 
همچنیــن راهبرهــای قطــار نیــز هنگام ســفر داخــل آن هســتند تــا در مواقــع اضطــراری کنترل 

اوضــاع را بــه دســت گیرنــد. 

گروهــی از محققــان بــه سرپرســتی دکتــر رضــا قنــادان پــروژه 
بــی ســابقه آمــوزش ادب و هنجارهــای اجتماعــی بــه روباتها را 

دنبــال مــی کننــد. 
ــابه  ــه مش ــاری مؤدبان ــه رفت ــرای آنک ــا ب ــه روباته ــوزش ب آم
انســانها داشــته باشــند موضــوع یکــی از پیچیــده تریــن پــروژه 
هایــی اســت کــه توســط گروهــی از محققــان مــورد حمایــت 

ــکا  ــی آمری ــرفته دفاع ــات پیش ــای تحقیق ــروژه ه ــس پ آژان
ــال  ــادان دنب ــر رضــا قن ــه سرپرســتی دکت ــا ب ــه دارپ موســوم ب

ــود. ــی ش م
محققــان بــر ایــن باورنــد کــه بــا آمــوزش مفاهیــم اجتماعــی 
ــی را در  ــین آالت مکانیک ــن ماش ــد ای ــی توانن ــا م ــه روباته ب

ــد. ــرار دهن ــا انســانها ق ــر ب مســیر تعامــل هــر چــه بهت

ــل  ــی مراح ــورده و حت ــد خ ــش کلی ــدی پی ــروژه از چن ــن پ ای
اولیــه آن نیــز توســط گروهــی از محققــان کــه مــورد حمایــت 
»دارپــا« هســتند تکمیل شــده اســت. دارپــا شــاخه ای از وزارت 
دفــاع آمریکاســت کــه در زمینــه توســعه فنــاوری هــای نویــن 

نظامــی فعالیــت دارد.
ــر هــوش  ــی ب ــان، سیســتم هــای مبتن ــن محقق ــه ای ــه گفت ب
مصنوعــی در نهایــت بــه ایــن ســطح از توانمنــدی مــی رســند 
ــار  ــک رفت ــام ی ــی انج ــتی از چگونگ ــد درک درس ــه بتوانن ک
خــاص در موقعیتــی ویــژه داشــته باشــند، دقیقــا ماننــد انســانها.

رضــا قنــادان، از مدیــران برنامــه »دارپــا« در بیانیــه ای اعــام 
کــرد: اگــر بــه دنبــال نزدیکــی هــر چــه بیشــتر بــا روباتهــای 
آینــده، خودروهــای خــودران و دســتیارهای دیجیتالــی مجــازی 
در تلفــن هــای همــراه و خانــه هایمــان هســتیم، بایــد آنهــا را 
طــوری آمــوزش دهیــم کــه از قواعــدی پیــروی کننــد کــه مــا 

انســانها نیــز دنبــال مــی کنیــم.
مثــال بــارزی در ایــن زمینــه بــه اســتفاده از ایــن ماشــین آالت 
ــان  ــردد. محقق ــی گ ــاز م ــه ب ــون کتابخان ــی همچ در محیط
مــی گوینــد سیســتم هــوش مصنوعــی پاســخگویی بــه تلفــن 
ــت  ــد قابلی ــته باش ــی آرام داش ــد محیط ــه بای ــه ک در کتابخان
ــردن  ــا ســاکت ک ــن و ی ــه تلف ــم ب ــا صــدای ک پاســخگویی ب

ــدارد. ــدای آن را ن ص
»دارپــا« تاکنــون توانســته چهارچــوب کلــی را بــرای یادگیــری 
ماشــینی ارایــه کنــد امــا هنــوز همــه چیــز در ابتــدای راه قــرار 

دارد.

آموزش ادب به روباتها توسط محقق ایرانی/ پیروی روبات از قواعد انسان
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گاهــی اوقــات مــردم بــه دلیــل شــرایط حــاد زندگــی بــه فکــر 
خودکشــی مــی افتنــد و پــی بــردن بــه ایــن موضــوع مــی تواند 

جلــوی ایــن رخــداد تلــخ را بگیــرد. 
ابــداع یــک الگوریتــم خــاص بــه شناســایی افــرادی کــه قصــد 
خودکشــی دارنــد کمــک مــی کنــد و دقــت ۹۲ درصــدی ایــن 
روش مــی توانــد بــه مــردم کمــک کنــد تــا دوســتان، اعضــای 
ــن کاری  ــرض چنی ــه در مع ــود را ک ــکاران خ ــواده و هم خان

هســتند، از مــرگ حتمــی نجــات دهنــد.
ــم  ــکا الگوریت ــویل آمری ــت در نش ــگاه وندربیل ــان دانش محقق
ــی را  ــال خودکش ــه احتم ــد ک ــرده ان ــداع ک ــمندی را اب هوش
ــش هــای  ــد. در آزمای ــی مــی کن ــف پیــش بین ــراد مختل در اف
مختلــف دقــت ایــن الگوریتــم از ۸0 تــا ۹0 درصــد متغیــر بــوده 
و در مجمــوع ایــن روش بــرای پیــش بینــی خودکشــی هــر فرد 
طــی چنــد هفتــه آینــده بــه میــزان ۹۲ درصــد قابــل اتکاســت.
ــرای  ــا ب ــی از داده ه ــه مختلف ــده از مجموع ــاد ش ــم ی الگوریت

پیــش بینــی میــزان احتمــال خودکشــی افــراد بهــره مــی گیرد 
کــه عبارتنــد از ســوابق قبلــی بســتری در بیمارســتان ها، ســن، 

جنســیت، کدپســتی، ســوابق ابتا بــه بیمــاری هــای مختلف و 
مداواهــای صــورت گرفتــه و داروهــای مصــرف شــده.

ــه دســت آمــده  ــه ایــن شــکل ب ــا ترکیــب اطاعاتــی کــه ب ب
ــال  ــرد و احتم ــی ک ــش بین ــراد را پی ــی اف ــار آت ــوان رفت ــی ت م
ــا  خودکشــی آنهــا را پیــش بینــی کــرد. الگوریتــم یــاد شــده ب
اســتفاده از داده هــای مربــوط بــه 51۶۷ بیمــار مرکــز پزشــکی 
ــار  ــر روی 1۲۶۹5 بیم ــده و ب ــش ش ــت آزمای ــگاه وندربیل دانش
دیگــر هــم بــا موفقیــت آزمایــش شــده کــه هیــچ یــک ســابقه 

ــد. خودکشــی نداشــته ان
قــرار اســت الگوریتــم یــاد شــده بــر روی طیــف گســترده تــری 
ــان  ــوان ج ــق بت ــن طری ــا از ای ــود ت ــش ش ــز آزمای ــراد نی از اف
ــت.  ــا را گرف ــوی خودکشــی آنه ــا را نجــات داد و جل انســان ه
خودکشــی در آمریــکا دهمیــن عامــل مهــم مــرگ تلقــی مــی 
ــه  شــود و آمــار خودکشــی در بســیاری از کشــورهای جهــان ب

ــل مختلــف در حــال افزایــش اســت. دالی

هوش مصنوعی احتمال خودکشی افراد را پیش بینی می کند

ــن ــای نوی فناوریه

کولر قابل حمل با قابلیت پخش 
موسیقی از راه رسید

بــا گــرم شــدن شــدید هــوا، نیــاز بــه اســتفاده از لــوازم خنــک کننــده روز بــه روز در حــال 
افزایــش اســت و یــک شــرکت نوپــا در ســان فرانسیســکو بــه همیــن علــت یــک کولــر 

قابــل حمــل جــذاب تولیــد کــرده اســت. 
ایــن کولــر کــه Zero Breeze  نــام دارد نــه تنهــا شــما را خنــک مــی کنــد، بلکــه قادر 
بــه روشــن کــردن محیــط اطــراف بــوده و بــا اســتفاده از بلوتــوث مــی توانــد موســیقی 
پخــش کنــد. تامیــن بــرق دیگــر محصــوالت الکترونیکــی اطــراف هــم از جملــه دیگــر 

قابلیــت هــای ایــن کولــر اســت.
کولـر یاد شـده مجهـز به باتـری های قابل شـارژ اسـت و پس از شـارژ کامل تا 5 سـاعت 
قابـل اسـتفاده اسـت. در کولـر قابـل حمـل مذکـور از فنـاوری خاصی بـرای ایجاد سـرما 
موسـوم بـه فناوری تبرید فشـرده دوار اسـتفاده شـده اسـت. این فنـاوری از جملـه فناوری 

هـای دوسـتدار محیط زیسـت اسـت که بـه الیـه ازن هم آسـیب نمی رسـاند.
کولــر یــاد شــده بعــد از روشــن شــدن مــی توانــد محیطــی بــه وســعت 4.۶ متــر مربــع را 
در اطــراف خــود روشــن کنــد و در فضــای بــاز نیــز بــه ســادگی افــرادی کــه در اطرافــش 
نشســته انــد را خنــک مــی کنــد. بــا اســتفاده از ایــن کولــر در محیــط هــای بســته مــی 

تــوان دمــای محیــط را تــا ۷ درجــه ســانتیگراد کاهــش داد.
باتــری 40 هــزار میلــی آمپــری ایــن کولــر بــرای 5 ســاعت اســتفاده بــا ســرعت پاییــن و 
ســه ســاعت و نیــم اســتفاده با ســرعت بــاال قابــل اســتفاده اســت. ابعــاد ایــن کولــر 4۶.4 
در 1۶.۲ در ۹.۶ ســانتیمتر و وزن آن 4 کیلوگــرم اســت و بــه راحتــی قابــل حمــل و نقــل 
اســت. بلندگــوی بلوتــوث، پــورت هــای شــارژ یــو اس بــی 5 ولــت و چــراغ ال ای دی از 

جملــه دیگــر امکانــات ایــن بلندگــوی قابــل حمــل اســت.
قــرار اســت تولیــد انبــوه ایــن کولــر قابــل حمــل در آینــده نزدیــک آغــاز شــود. قیمــت 

ــا 34۹ دالر اعــام شــده اســت. ــر ب ایــن محصــول براب

هتل هایپرلوپ در راه است
 بــا جــدی شــدن فنــاوری هایپرلــوپ، اکنــون صحبــت از هتــل هایپرلــوپ می شــود که بــا اســتفاده از 

آن ســفر و اقامــت در شــهرهای دیگــر بــا ســرعتی مــاورای تصــور صــورت مــی گیرد. 
یــک محقــق جــوان در دانشــگاه نــوادا ایــده منحصربفــرد هتــل هایپرلــوپ را ارایــه کــرده اســت. ایــن 

ایــده شــامل یــک سیســتم حمــل و نقــل و 13 هتــل در شــهرهای مختلــف آمریــکا مــی شــود.
بــه بیــان ســاده تــر مــی تــوان گفــت بــرای اســتفاده از ایــن فنــاوری دیگــر نیــازی بــه تهیــه بلیــط 
بــرای هواپیمــا یــا قطــار و همچنیــن تــاش بــرای رزرو هتــل نخواهــد بــود و مســافران تنهــا با ســوار 
شــدن بــه سیســتم حمــل و نقــل ســریع هایپرلــوپ خــود را بــه هتلهایــی کــه به ایــن سیســتم متصل 

هســتند مــی رســانند.
 Radical ــوآوری ــزه ن ــت جای ــز در رقاب ــر نی ــش ت ــرده پی ــه ک ــوآوری را ارای ــن ن ــه ای ــی ک محقق
Innovation Award بــه عنــوان چهــره برتــر شــناخته شــده بــود. ایــن مســابقه بــرای طراحــی 

هــای ابتــکاری در زمینــه هتلهــا تعریــف شــده اســت.
مهمتریــن ویژگــی هایپرلــوپ هتــل در آن اســت کــه ســفر و اقامــت در بزرگتریــن شــهرهای آمریکا با 

ســرعت غیرقابــل توصیفــی انجــام مــی شــود.
ــوان هتلهــای مقصــد در نظــر  ــه عن ــکا ب ــف آمری ــکان در شــهرهای مختل ــروژه، 13 م ــن پ در ای
گرفتــه شــده اســت کــه تمامــی آنهــا در قالــب یــک شــبکه بــه وســیله هایپرلــوپ بــه یکدیگــر 

متصــل مــی شــوند.
ایــده هایپرلــوپ پیــش تــر توســط الــون ماســک در ســال ۲01 مطــرح شــد. هایپرلــوپ نوعی سیســتم 
حمــل و نقــل بســیار ســریع محســوب مــی شــود کــه در دل لولــه هــای طوالنــی صــورت مــی گیرد.

تخمین زده می شود پروژه هتل هایپرلوپ با بودجه 130 میلیون دالر عملیاتی شود.
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فناوریهــای نویــن

تلویزیون نیم میلیون یورویی 
ساخته شد!

یــک شــرکت اتریشــی بزرگتریــن تلویزیــون 4K جهــان را ســاخته اســت. هزینــه این تلویزیــون با 
طــول و عــرض آن بــه ترتیــب ۶.14 و ۲.5۷ متــر ، نیــم میلیــون یورو اســت! 

C Seed  در دنیــای تولیــد تجهیــزات الکترونیــک نــام شــناخته شــده ای نیســت. البتــه خانــواده 
هــای کمــی می تواننــد محصوالت ایــن کارخانــه را بخرند. این شــرکت که مقــر آن در وین اســت، 

تلویزیــون هــای گرانبهــا مــی ســازد.
 

ــاخته  ــام C Seed262 س ــه ن ــا قطــر ۶.۶5 مترب ــون ب ــه تازگــی یــک تلویزی ــن شــرکت ب  ای
کــه بزرگتریــن تلویزیــون 4K دنیــا بــه حســاب مــی آیــد.C Seed262بــا همــکاری شــرکت 
ــون نتیجــه  ــراه تلویزی ــی هم ــاخته شــده اســت. در حقیقــت سیســتم صوت L-Acoustics س
همــکاری ایــن دو شــرکت اســت. سیســتم صوتــی مذکــور دارای ۶تــا 10 بلندگــوی بــا کیفیــت 

اســت کــه فــرد مــی توانــد تعــداد آن را انتخــاب کنــد.
طــول ایــن تلویزیــون ۶.14 متــر و عــرض آن ۲.5۷ متــر  و وضــوح تصویــر آن نیــز 40۹۶ در 1۷1۶ 

پیکســل اســت. همچنین در C Seed262  از  فناوری ال ای دی ســیاه اســتفاده شــده اســت.
 

ــه عــرض 15 ســانتی متــر در  ــد و فقــط یــک لبــه ســیاه ب ســه ضلــع ایــن تلویزیــون لبــه ندارن
ــود دارد. ــن دســتگاه وج بخــش پایی

جالــب آنکــه C Seed262دارای یــک صفحــه ســینمایی اســت کــه با فشــردن دکمــه ای روی 
کنتــرل از راه دور جمــع و بــاز مــی شــود. همچنیــن دارای یــک ســرور رســانه ای4K اســت کــه 

درون آن ســاخته شــده اســت. وزن آن نیــز حــدود ۸00 کیلوگــرم تخمیــن زده مــی شــود.
هزینه کل خرید و نصب این دستگاه بیش از نیم میلیون یورو است!

خانه را رنگ کنید تا برق تولید کند
بــه زودی خانــه هایــی ســاخته مــی شــوند کــه برقشــان از رنگــی کــه آنهــا را مــی پوشــاند تأمین 
ــه لطــف  ــاک ب ــرژی پ ــا اســتفاده از ان ــه هــا آن هــم ب ــاز خان ــرق مــورد نی مــی شــود.  تأمیــن ب

فناوریهــای نویــن بیــش از پیــش رنــگ واقعیــت بــه خــود مــی گیــرد.
ابتــکار جدیــد محققــان در اســترالیا در نــوع خــود جالــب توجــه اســت. آنهــا فرآینــد تأمیــن بــرق 

خانــه از خورشــید را بــا مقولــه زیبایــی و ســلیقه پیونــد زده انــد.
تیمــی از محققــان انســتیتو فنــاوری رویــال ملبــورن رنگــی ســاخته انــد کــه مــی تــوان از آن بــه 

عنــوان منبــع تولیــد انــرژی پــاک هــم اســتفاده کــرد.
ایــن رنــگ جدیــد حــاوی اکســید تیتانیــوم اســت کــه در حــال حاضــر در بســیاری از رنگهــای 
دیــواری بــه کار گرفتــه مــی شــود. امــا ترکیــب مهــم دیگــر ســولفید molybdenum نــام 
دارد. ایــن ترکیــب شــبیه نوعــی ژل ســیلیکا عمــل مــی کنــد کــه در بســته بنــدی بســیاری از 

ــه کار گرفتــه مــی شــود. ــا هــدف جــذب رطوبــت و ســالم مانــدن محصــول ب محصــوالت ب
بــه گفتــه محققــان، این مــاده انــرژی خورشــیدی را همچــون رطوبــت جــذب کــرده و در ادامه آب 
را بــه دو عنصــر ســازنده یعنــی هیــدروژن و اکســیژن تبدیــل مــی کنــد کــه از ایــن طریــق مــی 
تــوان هیــدروژن را بــرای اســتفاده از ســلولهای ســوختی یــا تولیــد بــرق در خــودرو بــه کار گرفت.

محقــق اصلــی ایــن پــروژه مــی گویــد: افــزودن ایــن ترکیــب بــه رنــگ بــه معنــای آن اســت که 
آجــر دیــوار خانــه عمــا بــه کارخانــه کوچــک تولیــد بــرق از خورشــید تبدیــل می شــود.

اگرچــه فعــا قــرار نیســت ایــن رنــگ خورشــیدی بــه عنــوان یــک محصــول تجــاری وارد بــازار 
شــود امــا بــه زودی شــاهد اســتفاده گســترده از آن خواهیــم بــود.

بازگشت آتاری به بازار 
پس از ۲۰ سال

شــرکت آتــاری قصــد دارد یــک کنســول بــازی جدیــد بــه بــازار عرضــه کنــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه آخریــن مرتبه ایــن شــرکت ۲0 ســال قبــل کنســولی ســاخت و همچنین در ســال 

۲013 میــادی اعــام ورشکســتگی کرد. 
شــرکت آتــاری اعــام کــرده یــک کنســول بــازی جدیــد خانگــی را بــه بــازار عرضــه خواهد 
ــن  ــازی ای ــول ب ــن کنس ــه آخری ــال از عرض ــا ۲0 س ــه دقیق ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد. ای ک
شــرکت بــه بــازار مــی گــذرد. فــرد چزنایــس، مدیــر ارشــد اجرایــی ایــن شــرکت اعــام کرده 
آتــاری نقشــه هــای زیــادی بــرای محصــوالت جدیــد خــود دارد. او در ایــن بــاره گفــت: مــا 

دوبــاره وارد بــازار ســخت افــزار شــده ایــم!
ــام Atari Box افتتــاح  از ســوی دیگــر هفتــه گذشــته شــرکت آتــاری وب ســایتی را بــه ن
کــرد. ایــن ســایت حــاوی ویدئویــی از یــک دســتگاه بــا پانــل چوبــی بــود کــه بــه نظــر مــی 

رســد همــان آتــاری باکــس باشــد.
البتــه در حــال حاضــر اطاعــات کمــی دربــاره محصــول  جدیــد در دســترس اســت. چزنایس 
فقــط اعــام کــرده آتــاری باکــس از فنــاوری پی ســی اســتفاده مــی کنــد. همچنیــن طراحی 
ــچ  ــد هی ــاری باکــس جدی ــازی آت ــوع ب ــاره ن ــا درب ــه دارد. ام ــوز هــم ادام ــن دســتگاه هن ای

اطاعاتــی ارائــه نشــده اســت.
شــرکت آتــاری در ســال ۲013 اعــام ورشکســتگی کــرد. بــه گفتــه چزنایــس از آن زمــان 

تاکنــون ایــن شــرکت بــا تکیــه روی بــازی هــای موبایــل بــه ســود آوری رســید.
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مبلمان روباتیک ساخته شد
ــی و  ــی مبلمــان ماژول ــا همــکاری یــک طــراح صنعت ــاوری ماساچوســت ب دانشــجویان موسســه فن
روباتیکــی ســاخته انــد کــه شــکل آن تغییــر مــی کنــد. بنابرایــن کاربردهــای مختلفــی خواهد داشــت. 
دانشــجویان MIT بــا همــکاری ایــو بهــار طــراح صنعتــی یــک اســتارت آپ مبلمــان خانگــی ایجــاد 

کــرده انــد.  ایــن اســتارت آپ مبلمــان ماژولــی روباتیــک مــی ســازد.
 ایــده اصلــی ایــن اســتارت آپ ایجــاد سیســتم ماژولــی روباتیکــی اســت کــه شــکل آن تغییــر مــی 
کنــد. بــه همیــن دلیــل مــی تــوان بــه راحتــی شــکل آن را تغییــر داد. عــاوه بــر آن بــا تغییــر شــکل 
کاربردهــای مبلمــان نیــز تغییر مــی کند. ایــن پــروژه در ۲01۶ میادی رشــد کــرد و اکنون اســتارت آپ 

ارائه کننــده این مبلمــان Ori Systems نامیده می شــود.
 نمونــه ای از ایــن سیســتم ســاخته شــده اســت. نمونــه مذکــور یــک دیــوار اســت که مــی تــوان مکان 
آن را تغییــر داد. زیــر دیــوار مذکــور چــرخ هایــی کوچــک تعبیــه شــده و بــا فشــار دکمــه ای مــی تــوان 

آن را حرکــت داد.
ایــن دیــوار قابلیــت تبدیــل شــدن بــه تختخــواب یــا میــز تحریــر را دارد.  مبلمــان مذکــور را بــه ســه 
روش مــی تــوان کنتــرل کرد؛ بخــش کنتــرل روی دســتگاه، از طریــق اپلیکیشــن iOS یا اندرویــد و به 

وســیله دســتیار صوتــی الکســا) متعلــق بــه آمــازون(.
البته هنوز این سیستم به طور تجاری عرضه نشده است.

ــن ــای نوی فناوریه

ــوژی  ــکده بیوتکنول ــی پژوهش ــات علم ــو هی عض
کشــاورزی ایــران آخریــن وضعیــت کشــت 
ــا و وضعیــت کشــاورزی  گیاهــان تراریختــه در دنی
محصــوالت حاصــل از فنــاوری مهندســی ژنتیــک 

ــرد.  ــریح ک را تش
ــی  ــوژی مولکول ــروه فیزیول ــر گ ــدا مدی ــک ناخ باب
پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی ایــران ، 
ــک  ــاوری مهندســی ژنتی ــه اینکــه فن ــاره ب ــا اش ب
ســریعترین فنــاوری پذیرفتــه شــده از ســوی 
ــال  ــه از س ــت ک ــان اس ــطح جه ــاورزان در س کش
1۹۹۶ بــه صــورت تجــاری وارد ســبد محصــوالت 
غذایــی دنیــا شــده اســت گفــت: برمبنــای آخریــن 
آمارهــای جهانــی تــا ســال ۲01۶ بالــغ بــر 1۸5.1 
ــه  ــا ب ــت دنی ــر کش ــطح زی ــار س ــون هکت میلی

ــت. ــه اس ــاص یافت ــه اختص ــاورزی تراریخت کش
وی بــا بیــان اینکــه در ســال 1۹۹۶ ســطح زیرکشــت 
محصــوالت تراریختــه در دنیــا 1.۷ میلیــون هکتــار بــود، 
ــت  ــطح زیرکش ــه س ــد ک ــی ده ــان م ــن نش ــرد: ای ــه ک اضاف
ایــن محصــوالت طــی ۲0 ســال اخیــر بــه بیــش از 110 برابــر 
ــاورز در  ــون کش ــور و 1۸ میلی ــون ۲۶ کش ــم اکن ــیده و ه رس

ــد. ــی کنن ــت م ــه کش ــاه تراریخت ــا، گی ــر دنی سراس
ناخــدا ادامــه داد: از میــان ۲۶ کشــور دنیــا کــه در حــال 
ــال  ــور در ح ــتند 1۹ کش ــه هس ــوالت تراریخت ــت محص کش
توســعه حــدود ۹۹.۶ میلیــون هکتــار از ســطح زیرکشــت ایــن 
محصــوالت و ۷ کشــور پیشــرفته نیــز ۸5.5 میلیــون هکتــار را 

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ب
ــاورزی  ــوژی کش ــکده بیوتکنول ــی پژوهش ــات علم ــو هی عض
ــن،  ــل، آرژانتی ــکا، برزی ــور آمری ــه 5 کش ــان اینک ــا بی ــران ب ای
کانــادا و هنــد عمــده تولیــد محصــوالت تراریختــه را در اختیــار 
ــه در  ــوالت تراریخت ــت محص ــطح زیرکش ــت: س ــد، گف دارن
آمریــکا ۷۲.۹ میلیــون هکتــار، در برزیــل 4۹.1 میلیــون هکتــار، 
ــون  ــادا 11.۶ میلی ــار، در کان ــون هکت ــن ۲3.۸ میلی در آرژانتی
هکتــار و در هندوســتان 10.۸ میلیــون هکتــار بــرآورد می شــود.
وی در مـورد انـواع محصـوالت تراریخته که در دنیا کشـت می 
شـود نیز گفت: بیـش از 50 درصد ایـن محصوالت را انـواع دانه 
سـویا به خـود اختصـاص داده اسـت کـه در نـوع کنجاله سـویا 

بـرای غـذای دام و در نـوع روغـن سـویا بـرای مصرف انسـانی، 
کاربـرد دارد. در همیـن حـال رتبـه دوم کشـت ایـن محصوالت 
بـه ذرت بـا 33 درصـد، رتبه سـوم بـه پنبه بـا 1۲ درصـد و رتبه 

چهـارم به کلـزا بـا 5 درصـد، مربوط می شـود.
ــه  ــوالت تراریخت ــد محص ــک درص ــدود ی ــزود: ح ــدا اف ناخ
ــدو  ــی ک ــکوآش )نوع ــا، اس ــد، پاپای ــه چغندرقن ــز ب ــا نی در دنی
ــود. ــی ش ــوط م ــی مرب ــیب زمین ــان و س ــتی(، بادمج خورش

مدیــر گــروه فیزیولــوژی مولکولــی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی 
ــرای  ــده ب ــادر ش ــای ص ــوع مجوزه ــران، مجم ــاورزی ای کش
گیاهــان تراریختــه در ۲0 ســال گذشــته را 3 هــزار و ۷۶۸ ایونت 
)رخــداد( عنــوان کــرد و در توضیــح ایــن واژه گفــت: هــر رخــداد 
ــی  ــک ژن مشــخص محســوب م ــا ی ــه ب ــاه تراریخت ــک گی ی
شــود کــه در ســایت اتــاق تهاتــری ایمنــی زیســتی بــه ثبــت 
ــات علمــی آن، در دســترس  ــی اطاع ــد و تمام رســیده و بارک

اســت.
وی بـا بیان اینکه ایـن تعداد رخداد در 40 کشـور جهـان به ثبت 
رسـیده اسـت، افزود: از این تعداد، یکهـزار و ۷۷۷ محصول مانند 
سـویا، ذرت و کلزا، دارای مصرف غذایی هسـتند و یکهزار و ۲3۸ 
رخـداد، مصـرف دامی دارنـد. درهمیـن حـال ۷53 رخـداد برای 

کشـت و کار به ثبت رسـیده اند.
بــه گفتــه ناخــدا، از بیــن ایــن محصــوالت، تعــداد رخدادهــای 
ثبــت شــده بــرای گیــاه تراریختــه ذرت بــا ثبــت ۲1۸ رخــداد در 

۲۹ کشــور دنیــا در صــدر قــرار دارد.
ــی ســطح  ــه اینکــه کاهــش جهان ــا اشــاره ب وی ب
ــال  ــه در س ــه ک ــوالت تراریخت ــت محص زیرکش
گذشــته مطــرح شــده بــود بــه دلیــل خشکســالی 
و بحــران آب اســت، ادامــه داد: امســال شــاهد 
ــت  ــطح زیرکش ــاری س ــون هکت ــش ۶ میلی افزای
ــا هســتیم. ــک در دنی محصــوالت مهندســی ژنتی

ــر ســم علــف کــش و  ــاه در براب ناخــدا تحمــل گی
ــات  ــه صف ــی را از جمل ــات گیاه ــه آف ــت ب مقاوم
بــارز محصــوالت تراریختــه عنــوان کــرد و گفــت: 
برمبنــای گــزارش نیچــر، تولیدکننــدگان گیاهــان 
تراریختــه درصــدد افزایــش خصوصیــات کیفی این 
محصــوالت هســتند، چــرا که براســاس بررســی ها 
ــا انتقــال ژن در  ــوان ب مشــخص شــده کــه مــی ت
گیاهــان، عملکــرد آنهــا از جملــه جــذب ویتامیــن 
هــا و عناصــر مغــذی ماننــد آهــن، روی و ویتامیــن E و مقاومت 

ــی را افزایــش داد. ــر خراب آنهــا در براب
مدیــر گــروه فیزیولــوژی مولکولــی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی 
کشــاورزی ایــران، افزایــش ســود کشــاورزی حاصــل از تولیــد 
ــتفاده  ــای اس ــر مزای ــه را از دیگ و کشــت محصــوالت تراریخت
ــوان  ــاوری در کشــاورزی عن از مهندســی ژنتیــک و زیســت فن
کــرد و گفــت: بررســی هــا حاکــی از افزایــش ۶۸ درصــد ســود 
کشــاورزان، کاهــش 3۶ درصــدی مصــرف آفــت کــش هــا و 

ــن محصــوالت اســت. افزایــش ۲1 درصــدی عملکــرد در ای
ــه  ــا تاکیــد براینکــه تمامــی کشــورهای عضــو اتحادی ناخــدا ب
اروپــا مجــوز مصرف بــه محصــوالت تراریختــه داده انــد، اضافه 
کــرد: اثــر مثبــت دیگــر کشــت ایــن محصــوالت، بهــره وری و 
تامیــن امنیــت غذایــی و حفــظ تنــوع زیســتی و منابــع محیــط 

زیســت اســت.
ــاورزی  ــوژی کش ــکده بیوتکنول ــی پژوهش ــات علم ــو هی عض
ایــران بــا بیــان اینکــه صرفــه جویــی در مصــرف گاز گلخانــه 
ای یکــی دیگــر از مزایــای اســتفاده از ایــن محصــوالت اســت، 
ــه  ــث صرف ــوالت، باع ــن محص ــت ای ــرد: کش ــان ک خاطرنش
ــن( گاز  ــون ت ــرم ) ۲۶.۷ میلی ــارد کیلوگ ــی در ۲۶.۷ میلی جوی
CO۲ شــده کــه ایــن رقــم معــادل گازی اســت کــه 1۲ میلیون 

ــد. ــد مــی کنن ــل ســاالنه در جــاده هــا تولی اتومبی

مهمترین کشورهای تولیدکننده تراریخته/ افزایش کیفیت محصوالت ژنتیکی
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فناوریهــای نویــن

نائــب رئیــس انجمــن بیوتکنولــوژی ایــران از صــدور 3۹ 
مجــوز بــرای واردات ۲.3 میلیــون تــن محصــول تراریختــه بــه 
کشــور در نیمــه دوم ســال ۹5 خبــرداد و گفــت: 5 میلیــون تــن 

ــت.  ــده اس ــور ش ــال وارد کش ــه در یکس ــول تراریخت محص
ــر  ــاد از سیاســت کشــور در براب ــا انتق ــی ب ــی ملبوب ــد عل محم
ــرای  ــه اج ــه ب ــدم توج ــه کشــاورزی و ع محصــوالت تراریخت
قانــون ایمنــی زیســتی گفــت: بــا وجــودی که بیــش از ۸ ســال 
ــرای  ــا اراده ای در اج ــذرد ام ــی گ ــون م ــن قان ــب ای از تصوی
ــوژی  ــدارد و کشــور از اســتفاده از فنــاوری بیوتکنول آن وجــود ن

ــه محــروم اســت. کشــاورزی و تراریخت
وی بــا اشــاره بــه پیوســتن ایــران بــه کنوانســیون تنوع زیســتی 
ــاغ  ــز اب ــال ۸0 و نی ــا در س ــکل کارتاهن ــال ۷5 و پروت در س
ــا وجــود  ــون ایمنــی زیســتی در ســال ۸۸ گفــت: ب رســمی قان
تمامــی ایــن قوانیــن، امــا هنــوز در کشــور، بحــث و جــدل برای 
قانونگــذاری در حــوزه تراریختــه داریــم و اراده ای برای اســتفاده 

نظــام منــد از زیســت فنــاوری دیــده نمــی شــود.
ملبوبــی بــا بیــان اینکــه سیاســتهای نادرســت ســبب واردات 
محصــوالت تراریختــه بــه کشــور شــده و مــا را از داشــتن و 
بومــی ســازی ایــن فنــاوری محــروم کــرده اســت، ادامــه داد: 
براســاس آمارهــای رســمی، در نیمــه دوم ســال ۹5 بالــغ بــر 
ــرای واردات  ــاورزی ب ــاد کش ــوی وزارت جه ــوز از س 3۹ مج
۲.3 میلیــون تــن محصــول تراریختــه صــادر شــده کــه اگــر 
ــون  ــم، 4.۶ میلی ــم دهی ــه کل ســال ۹5 تعمی ــم را ب ــن رق ای
ــال وارد  ــک س ــاورزی در ی ــه کش ــول تراریخت ــن محص ت

کشــور شــده اســت.
ــزود: در همیــن  ــران اف ــوژی ای ــب رئیــس انجمــن بیوتکنول نائ
حــال ۲۶ مجــوز بــرای مصــارف انســانی از ســوی وزارت 
ــن محصــول  ــزار ت ــه حــدود ۷00 ه بهداشــت صــادر شــده ک
تراریختــه از ایــن طریــق وارد کشــور شــده اســت. از ایــن رو در 
یــک ســال بیــش از 5 میلیــون تــن واردات ایــن محصــوالت را 

ــوده ایــم. ــه کشــور شــاهد ب ب
وی با بیان اینکـه این میزان واردات یعنـی 10 درصد واردات کل 
کشـور، خاطرنشـان کرد: تکیه بـر واردات محصـوالت تراریخته 
باوجـودی که ۸ سـال از ابـاغ قانون ایمنی زیسـتی مـی گذرد، 

خیانت به کشـور محسـوب می شـود.
ملبوبــی بــا تاکید بــر اســتفاده کل دنیــا از محصــوالت تراریخته 
ــون ۷۸  ــم اکن ــت: ه ــور گف ــه کش ــوالت ب ــن محص و ورود ای
درصــد کل ســویای دنیــا، ۶4 درصــد کل پنبــه دنیــا، ۲۶ درصــد 
ذرت و ۲4 درصــد کلــزا در دنیــا، تراریختــه اســت و مــا از مبادی 
رســمی در حــال واردات 100 درصــد ایــن محصــوالت هســتیم.

ــوع دیگــری  ــن محصــوالت، شــاهد ن ــزود: در واردات ای وی اف
از کاهبــرداری بــه جهــت قیمــت ایــن محصــوالت هســتیم. 
چــرا کــه در دنیا قیمــت محصــوالت تراریختــه ۲0 درصــد ارزان 
ــی اســت  ــر از محصــوالت غیرتراریختــه اســت و ایــن درحال ت
ــر  ــران، آن را ارزانت ــوالت در ای ــن محص ــدگان ای ــه واردکنن ک

نمــی فروشــند.
نائــب رئیــس انجمــن بیوتکنولــوژی ایــران بــا انتقــاد از 
ــور  ــی کش ــازی ایمن ــی توانمندس ــروژه جهان ــرای پ ــدم اج ع
ــروژه  ــن پ ــت: ای ــران، گف ــتی در ای ــی زیس ــوب ایمن در چارچ
ــا  ــرای آن 1.۶ میلیــون دالر بودجــه اختصــاص یافــت، ب کــه ب
ــع  ــزار دالر( از مناب ــه آن )۷4۹ ه ــی از بودج ــه نیم ــودی ک وج
ــط زیســت  ــه ســازمان حفاظــت محی ــن و ب ــی تامی ــن الملل بی
واصــل شــد، امــا پــس ازگذشــت 3۶ مــاه اجرایــی نشــده اســت 
ــه  ــرای بودجــه اختصــاص داده شــده ب ــی ب ــه ردیاب و هیچگون

ــود. ــی ش ــده نم ــروژه دی ــن پ ای
ــه در  ــات در حــوزه گیاهــان تراریخت ــد تحقیق ــورد رون وی در م
ــاه تراریخــت در دســت  ــز گفــت: هــم اکنــون ۲0 گی ــران نی ای
ــاری  ــا روال تج ــود دارد ام ــور وج ــگران کش ــش پژوهش آزمای
ــرای  ــان ب ــت و همچن ــد اس ــور کن ــش در کش ــازی پژوه س
رهاســازی ایــن محصــوالت در داخــل و بومــی ســازی فنــاوری 

ــه رو هســتیم. ــا مقاومــت روب ــه، ب ــذر تراریخت ب

ــه،  ــان اینکــه در حــال کار روی محصــوالت پنب ــا بی ــی ب ملبوب
ــف  ــوع مختل ــن ن ــج در چندی ــد و برن ــی، چغندرقن ــیب زمین س
ــک  ــی ژنتی ــکده مهندس ــزود: پژوهش ــتیم، اف ــه هس تراریخت
ــن  ــوص آخری ــترده ای در خص ــات گس ــام تحقیق ــال انج درح
ــد  ــوم اســت کــه ایــن روش مــی توان روش هــای ویرایــش ژن

ــود. ــان ش ــدگاری در گیاه ــت و مان ــش کیفی ــث افزای باع
ــه  ــورد مصوب ــران در م ــوژی ای ــب رئیــس انجمــن بیوتکنول نائ
قانــون برنامــه ششــم توســعه کــه در آن بــرای افزایــش 
توانمنــدی کشــاورزی بــر ممنوعیــت واردات محصــوالت بدون 
ــود نیــز گفــت:  ــون ایمنــی زیســتی تاکیــد شــده ب رعایــت قان
بــه دلیــل جنــگ و جدلهــای مصنوعــی در ایــن زمینــه، شــاهد 
جعــل مــاده 31 بنــد ز قانــون برنامــه ششــم توســعه هســتیم به 
نحــوی کــه واژه هــای »بــدون رعایــت قانــون ایمنی زیســتی« 
در ایــن برنامــه برداشــته شــده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه 

در اصــل ایــن قانــون، ایــن کلمــات دیــده مــی شــود.
ــه  ــتی ب ــی زیس ــی ایمن ــع مل ــراض مرج ــکایت و اعت وی از ش
ــن  ــه قوانی ــوی کمیت ــوع از س ــن موض ــری ای ــس و پیگی مجل
ــت از  ــازمان حفاظ ــفانه س ــت: متاس ــر داد و گف ــس خب مجل
ــا صــدور نامــه و شــیوه نامــه  محیــط زیســت بارهــا و بارهــا ب
و بــا جعــل کلمــات، تاکتیکــی در عقــب انداختــن دســتیابی بــه 

ــرد. ــی ب ــه کار م ــاوری، ب ــن فن ای

۲.۳میلیون تن محصول تراریخته وارد کشور شد

سوسیس غیرگوشتی بدون مواد 
نگهدارنده تولید شد

محققــان ایرانــی موفــق بــه تولیــد سوســیس غیرگوشــتی بــدون مــواد نگهدارنــده شــدند. ایــن 
سوســیس هــا مــی تواننــد جایگزینــی کامــل پروتئیــن هــای گوشــتی و حــذف امــاح نیتــرات و 

نیتریــت باشــند. 
امــروزه فــرآورده هــای گوشــتی حــرارت دیــده بــه خصــوص سوســیس هــا بســیار مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه انــد. مصــرف کننــدگان عاقــه رو بــه رشــدی بــه کیفیــت ایــن فــرآورده هــا، نحــوه 

تولیــد آنهــا و مــواد اولیــه ای کــه در آنهــا اســتفاده مــی شــود از خــود نشــان مــی دهنــد.
لیکــن در تحقیقــات اپیدمیولوژیکــی متعــدد، ارتبــاط مصــرف بــی رویــه و فــراوان ایــن فــرآورده 
هــای حاصــل از گوشــت قرمــز بــا خطــر ابتــا بــه بســیاری از بیمــاری هایــی از جملــه ســرطان 
ــی  ــی، چاق ــی و عروق ــاری هــای قلب ــش فشــار خــون، بیم ــوی، افزای ــی هــای کلی ــه، ناراحت ری

مفــرط، اضافــه وزن، دیابــت نــوع دو و نیــز ســندروم متابولیــک بــه اثبــات رســیده اســت.
ــم در  ــرآورده هــا از زمــان هــای قدی ــن ف ــرات در ای ــن اســتفاده از امــاح نیتریــک و نیت همچنی
بســیاری از کشــورها رایــج بــوده اســت بــه طــوری کــه میــزان مصــرف آنهــا در ایــن فــرآورده هــا 
باالتــر از حــد معیــن شــده از ســوی مراکــز ذیصــاح اســت و همین نکتــه باعــث تشــکیل نیتروز 

آمیــن هــا بــه عنــوان ترکیبــات ســرطان زا، مــی شــود.
از ایــن رو محققــان کشــور درصــدد آمدنــد بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکات سوســیس هــای 
ــرای کاهــش  ــه تولیــد برســانند. ایــن سوســیس هــا ب ــده را ب ــدون مــواد نگهدارن غیرگوشــتی ب
اثــرات زیــان بــار نمــک هــای نیتــرات و نیتریــت و نیــز مقابلــه بــا شــیوع انــواع بیمــاری هــای 

ناشــی از مصــرف گوشــت قرمــز بــه تولیــد رســیده اســت.
ــد جایگزیــن کامــل پروتئیــن هــای گوشــتی شــوند کــه امــاح  ایــن سوســیس هــا مــی توانن
نیتــرات و نیتریــت را نیــز ندارنــد. همچنیــن اضافــه کــردن رنــگ هــای طبیعــی بــا خاصیــت آنتی 
اکســیدانی و آنتــی باکتریایــی بــه ایــن محصــول مــی توانــد عــاوه بــر آثــار ســامت بخشــی، در 

افزایــش مانــدگاری ایــن محصــول نقــش مهمــی داشــته باشــد.
تولید این سوسیس ها توسط نعیمه اکرم زاده و هدایت حسینی به ثبت اختراع رسیده است.
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محققــان ایرانــی بــه پروتــکل فنــاوری تولیــد بذرهــای هیبریــدی ســبزیجات بــه روش اصــاح 
معکوس دســت یافتند. با توسعه دانش فنی تولید بذر، ساالنه ۲00 میلیون دالر از خروج ارز جلوگیری 

مــی شــود. 
ــذر مــورد اســتفاده در کشــت ســبزی و صیفــی جــات در  در شــرایطی کــه بیــش از ۹۸ درصــد ب
کشــور وارداتــی اســت، پــس از ســالها تحقیــق بــه پروتــکل فنــاوری تولیــد بذرهــای هیبریــدی 
ــد کــه در صــورت توســعه ایــن فنــاوری در کشــور ضمــن بــی نیــازی از واردات  دســت یافتــه ان
چنــد ده میلیــون دالری بذر، می توان بذرهایی متناســب با شــرایط آب و هوایی ایــران و مصرف آب 

بهینــه تولیــد کــرد.    
مهــران عنایتــی شــریعت پناهــی، مدیــر گــروه کشــت بافــت و ســلول پژوهشــکده بیوتکنولــوژی 
کشــاورزی در ایــن بــاره اظهار داشــت: بــا توجه بــه مشــکات و پیچیدگی هــای فنی و ســودآوری 
فــوق العاده باالی تولیــد بذرهیبرید، دانــش تولید بذرهای هیبریــد در انحصار  شــرکت های خارجی 
اســت و لذا در تامین بذر مورد نیاز هیبرید ارقام کشــاورزی به ویژه ســبزیجات کاما وابســته هستیم.
وی گفــت: در حــال حاضــر ۹۸ درصــد بــذور ســبزی و صیفــی جــات کشــور وارداتــی اســت کــه 
ســاالنه طبق آمار رســمی حدود ۹0 میلیون دالر و براســاس آمار غیررســمی بالغ بر ۲00 میلیون دالر 
صــرف واردات آنها می شــود. عــاوه بر ارزبــری، بذرهــای وارداتی بــرای شــرایط آب و هوایی ایران 

اصاح نشــده اند و مصرف آب آنها باالســت.
شــریعت پناهــی خاطرنشــان کــرد: بــرای تولیــد بذرهــای هیبریــد بایــد بــه فنــاوری تولیــد الیــن 
های مادری بذور دســت پیدا کنیم که شــرکتهای بــزرگ خارجی به هیچ وجه چنین تکنولــوژی را در 
اختیــار مــا نمــی گذارنــد. البتــه راه میــان بری هــم برای رســیدن بــه الین هــای مادری هســت که 

اصاح معکوس از طریق تولید گیاهان دابل هاپلوئید است.
وی افــزود: برایــن اســاس محققــان بخــش کشــت بافــت و ســلول پژوهشــکده بــا هــدف تامیــن 
بــذر هیبریــد موردنیــاز کشــور بــا تحقیقــات گســترده بــه پروتــکل تولیــد گیاهــان دبــل هاپلوئید و 

تولیــد الین های مادری موردنیاز تولید بذرهای هیبریدی دســت یافته اند.
شــریعت پناهــی در توضیــح ایــن تکنیــک گفــت: گیاهــان هاپلوئیــد گیاهانــی هســتند کــه تعــداد 
کرومــوزوم هــای اصلــی آنها بــه نصــف کاهش یافتــه اســت. گیاهــان هاپلوئیــد گیاهانی مســتقل 

بــوده و منشــأ اســپوروفیتی دارنــد و آلــل هــای نهفتــه بــه دلیــل عــدم وجــود آلــل غالــب بــروز 
خواهنــد کــرد. بهنــژادی از طریــق گیاهــان هاپلوئیــد فصلی جدیــد در برنامــه های اصاحی اســت 
کــه به دلیل تولیــد الینهای کاما خالص از نســل F1 یک تاقی خاص طی یک مدت بســیار کوتاه  
بر روشــهای ســنتی کامــا برتــری دارد. ایــن کار بــا تولید گیــاه هاپلوئیــد و بدســت آوردن الینهای 

کاما خالص دبل هاپلوئید از طریق دو برابر کردن تعداد کروموزوم های آنها میسر است.
وی خاطرنشــان کــرد: در گیاهــان دگرگشــن )گونــه هایــی کــه دانــه گــرده یــک گیــاه روی کاله 
گیاهان دیگر از همان گونه انتقال می یابد( مثل ذرت، خیار، ســبزیجات، کلزا عمده درآمد شــرکتهای 
بهنژادی و اصاح نباتات از بذرهای F1 اســت که یک بار مصرف هســتند یعنی بذرهایی که از کشت 
بــذر هیبریــد آنها به دســت می آید بــه هیچ وجه صفــات برتر نســل F1 را نــدارد و کشــاورز ناگریز از 

خرید مجــدد آنهــا از شــرکت تولیدکننده اســت.
ــن  ــت: در ای ــاورزی گف ــوژی کش ــکده بیوتکنول ــلول پژوهش ــت و س ــت باف ــروه کش ــر گ مدی
پژوهشــکده بــه طــور خــاص روی گیــاه کلــزا و ســبزیجات کار کــرده ایــم کــه تاکنــون توانایــی 
تولیــد بــذر آنهــا در کشــور وجــود نداشــته و اســتفاده از روشــهای کاســیک تولیــد الینهــای اینبرد 

)خاص ژنتیکی( بســیار دشــوار و زمان بر اســت.
شــریعت پناهــی تصریــح کرد: بــرای تولیــد هاپلوئیــد از ایــن گیاهــان از روش کشــت میکروســپور 
)آندوژنــز( اســتفاده کــرده ایــم کــه یکــی از کاراتریــن و معمولتریــن روش هــای ایجــاد هاپلوئیــد 
ــه ابتدائــی نمــو ( را در محیــط درون  ــه گــرده  در مرحل اســت.بدین ترتیــب کــه میکروســپور )دان
شیشــه قــرار مــی دهیــم و از طریــق اســترس دمایــی، غذایــی، شــیمیایی و ...مســیر نمــو آن را 
از تولیــد دانــه گــرده بــه جنیــن زایــی و ایجــاد گیاهچــه هاپلوئیــد و در ادامــه گیــاه دبــل هاپلوئیــد 
تغییــر می دهیم. با این روش مهندســی اصاحــی معکوس در گیاه کلــزا از بذر هیبریــد به الین های 
اینبــرد رســیده ایم که با تاقی آنهــا می توان انواع بذرهــای F1 با خصوصیات مطلــوب را تولید کرد.
دانشــیار پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی خاطرنشــان کــرد: در گیــاه خیــار از روش دیگــری 
ــا قــرار دادن  بــرای تولیــد هاپلوئیــد اســتفاده میکنیــم بدیــن صــورت کــه دانــه هــای گــرده را ب
در معــرض پرتوهــای گامــا در ســازمان انــرژی اتمــی عقیــم کــرده و آنهــا را بــرای گــرده افشــانی 
گیاهــان هــدف اســتفاده میکنیــم حاصــل ایــن فراینــد جنیــن هاپلوئیــد خیار اســت کــه فاقــد ژنوم 
گیــاه پــدری اســت. در ادامه جنیــن را اصطاحا نجات می دهیــم و با آن گیاه هاپلوئیــد تولید میکنیم 

که در تولید الین قابل اســتفاده است.
وی تصریــح کــرد: با تحقیقــات انجام شــده امکان تولیــد الین هــای اینبــرد و دبل هاپلوئیــد کلزا و 
صیفــی جــات از جمله  گیاه فلفل دلمــه ای را هم داریم کــه آماده واگذاری به بخش خصوصی اســت 

تــا هیبریــد هــای مناســب مناطــق مختلــف کشــور را معرفــی کنند.
مدیــر گــروه کشــت بافــت و ســلول پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی افــزود: اخیــرا سیســتم 
جدیــدی بــرای تولیــد هدفمنــد الینهــا از طریق مهندســی ژنتیــک ابداع شــده که فرایند مهندســی 
معکــوس را بــا تعــداد کمی الیــن دبل هاپلوئید میســر میکنــد که با توســعه آنهــا درصددیــم فرایند 

بهنژادی را در مــدت زمانی کوتاهتر انجام دهیم.

دستیابی ایران به فناوری تولید 
بذرهای هیبریدی سبزیجات

دم نوش گیاهی برای افزایش 
حافظه و یادگیری تولید شد

ــا مهندســی  یــک شــرکت مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســامی توانســت ب
ــار در ایــران تولیــد کنــد.  معکــوس چهــار محصــول گیاهــی را بــرای اولیــن ب

علــی مازوجــی دانشــیار گــروه زیست شناســی واحــد رودهــن دانشــگاه آزاد، گفــت: ایــن شــرکت 
ــی و  ــی بوم ــای گیاه ــد داروه ــدف تولی ــا ه ــد ب ــت می کن ــی فعالی ــان داروی ــوزه گیاه ــه در ح ک

خــودرو در ایــران راه انــدازی شــد و تاکنــون موفــق بــه تولیــد چهــار محصــول شــده اســت.
ــی  ــورت مهندس ــه ص ــران ب ــل ای ــودرو داخ ــی و خ ــان بوم ــرکت از گیاه ــن ش ــزود: در ای وی اف

ــم. ــد می کنی ــی را تولی ــای گیاه ــوس داروه معک
ایــن محقــق اظهــار داشــت: تاکنــون چهــار محصــول پمــاد کاهــش طــول درمــان زخــم، مکمل 
ــا هــدف افزایــش حافظــه و یادگیــری و کــرم  دارویــی 100 درصــد گیاهــی، دم نــوش گیاهــی ب

برطــرف کننــده خطــوط شــکم از ســوی ایــن شــرکت تولیــد شــده اســت.
مــا زوجــی عنــوان کــرد: پمــاد کاهــش طــول درمــان زخــم یکــی از محصــوالت تولیــدی ایــن 

ــک  ســوم کاهــش می دهــد. ــه ی ــا را ب ــود زخم ه ــدت بهب ــه م شــرکت اســت ک
وی تاکیـد کـرد: همچنیـن دم نـوش گیاهی با هـدف افزایـش حافظـه و یادگیری، محصـول دیگر 

این شـرکت اسـت کـه به تقویـت حافظـه، برطـرف کـردن فراموشـی و آلزایمر کمـک می کند.
ایــن محقــق افــزود: کــرم برطــرف کننــده خطــوط شــکم قــادر اســت خطــوط ناشــی از چاقــی و 

الغــری و بــارداری را برطــرف کنــد.
مازوجــی یکــی از فعالیت هــای ایــن شــرکت را مهندســی معکــوس داروهــای گیاهــی خارجــی 
عنــوان کــرد و گفــت: ایــن شــرکت داروهــای خارجــی را بــا اســتفاده از گیاهــان تولیــد شــده مورد 
بررســی و تجزیــه قــرار می دهــد و پــس از تحلیــل ایــن گیاهــان، نمونــه آن دارو را بــا اســتفاده از 

نــوع بومــی آن گیــاه در ایــران تولیــد مــی کنــد.

ــن ــای نوی فناوریه
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نوشیدنی  نانویی روغن 
هسته  انار تولید می شود

ــول  ــک محص ــو، ی ــاوری نان ــری از فن ــا بهره گی ــی ب ــان ایران محقق
ــج  ــد. از نتای ــد کرده ان ــار تولی ــته  ان ــن هس ــودمند از روغ ــی فراس غذای
ایــن طــرح آزمایشــگاهی می تــوان در صنعــت تولیــد مــواد غذایــی و 

ــرد.  ــره ب ــیدنی ها به نوش
ــات  ــدار ضایع ــوازات رشــد صنعــت غــذا در جهــان، مق ــه م ــروزه ب ام
ــن  ــه اســت. ای ــش یافت ــه  شــدت افزای ــز ب ــت نی ــن صنع ناشــی از ای
ــن  ــت ای ــت و بازیاف ــئله  مدیری ــدن مس ــرح ش ــث مط ــوع باع موض

ــت. ــده اس ــات ش ضایع
یکــی از ایــن ضایعاتــی کــه در ایــران بــه  وفــور تولید می شــود، هســته  
انــار اســت. بــه دلیــل خــواص دارویــی روغــن هســته  انــار و همچنیــن 
ــور  ــن آن به منظ ــوان از روغ ــالیانه  آن، می ت ــه س ــل  توج ــد قاب تولی

تولیــد محصــوالت غذایــی فراســودمند اســتفاده کــرد.
ــن  ــه ای ــا اشــاره ب ــی، مجــری طــرح ب ــی ابرقوئ ســید محمــد صحاف
موضــوع کــه روغن هــای خوراکــی بــا قرارگیــری در معرض اکســیژن 
ــذا  ــت غ ــت: در صنع ــد، گف ــت می دهن ــود را از دس ــواص خ ــور خ و ن
ــع  ــو مان ــاوری نان ــازی و فن ــم امولسیون س ــب عل ــا ترکی ــوان ب می ت
از بــروز تغییــرات نامطلــوب در اجــزای تشــکیل  دهنــده  مــاده غذایــی 

ــد. ــی( ش ــات رنگ ــا و ترکیب ــانس ها، چربی ه ــم، اس ــر و طع )عط
وی ادامــه داد: بنابرایــن در ایــن تحقیــق ســعی شــده اســت بــا تولیــد 
نانوامولســیون پایــدار روغــن هســته  انــار، از آن در غنی ســازی 

ــرد. ــتفاده ک ــار اس ــه آب ان ــی از جمل ــیدنی های غذای نوش
ــت: در  ــرح گف ــن ط ــام ای ــرورت انج ــوص ض ــق در خص ــن محق ای
حــال حاضــر علی رغــم اینکــه روغــن انــار از خــواص مفیــد بســیاری 
برخــوردار اســت، امــا بــه دلیــل ایجــاد رنــگ کــدر نامطلــوب و دوفــاز 
شــدن، امــکان غنی ســازی نوشــیدنی ها و آب میوه هــا بــا ایــن 
ــا ایجــاد  ــدارد. در ایــن طــرح ب ــه صــورت مســتقیم وجــود ن روغــن ب
ــار، ایــن امــکان فراهــم مــی   یــک نانوامولســیون از روغــن هســته  ان
ــترش  ــب گس ــد موج ــرح می توان ــن ط ــج ای ــتفاده از نتای ــود. اس ش
ــی  ــا ارزش غذای ــودمند ب ــیدنی های فراس ــی و نوش ــوالت غذای محص

ــاال شــود. ب
ــو  ــاوری نان ــر فن ــی ب ــیدنی های مبتن ــد نوش ــط تولی ــت: در خ وی گف
نســبت بــه خــط تولیــد نوشــیدنی های معمولــی تنهــا یــک دســتگاه 
ــزات  ــواد و تجهی ــه م ــاز ب ــد و نی ــد ش ــه خواه ــونیک اضاف التراس
گران قیمــت نیســت. ازایــن رو می تــوان نتیجــه گرفــت کــه هزینــه ی 
زیــادی بــرای انجــام ایــن طــرح نســبت به خــط تولیــد نوشــیدنی های 
معمولــی وجــود نخواهــد داشــت؛  ضمــن اینکــه محصــول تولیدشــده  
ــز  ــی نی ــر ســامتی انســان در ســطح جهان ــر ب ــی از منظــر تأثی نهای
ــول  ــن محص ــرای ای ــر ب ــت باالت ــه  قیم ــت و ارائ ــده اس ــناخته ش ش

ــود. ــد ب ــر خواه توجیه پذی

محققــان دانشــگاهی توانســته انــد بــا اســتفاده از ژالتیــن 
و ســلولز، مــاده غذایــی بــه شــکل ورقــه صــاف بســازند 
ــه  ــدی ب ــه بع ــکال س ــن در آب، اش ــس از فرورفت ــه پ ک

خــود مــی گیــرد. 
ــای  ــه ه ــد ورق ــته ان ــگاه MIT  توانس ــان دانش محقق
صافــی از جنــس ژالتیــن و نشاســته را تولیــد کننــد کــه 
در تمــاس بــا آب ســه بعــدی مــی شــود. ایــن ورقــه هــا 
بــه شــکل دانــه هــای پاســتا، گل و یــا حتــی زیــن اســب 

ــد! ــی آین درم
ایـن روش بـرای کاهـش هزینـه های حمـل و نقـل مواد 
غذایی بسـیار کارآمد اسـت. زیرا هنگام بسـته بندی حجم 
مـواد کاهش مـی یابد امـا به محـض فروبـردن آن در آب 

شـکل سـه بعدی به خـود مـی گیرد.
ــی  ــق م ــن تحقی ــد ای ــان ارش ــی از مولف ــگ یک ون وان
گویــد: مــا محاســبات ســاده ای انجــام دادیــم.  مــا تصــور 
کردیــم شــاید در آینــده غذاهــای تغییــر شــکل دهنــده را 
ــری بســته  ــا حجــم کمت ــه صــورت صــاف و ب ــوان ب بت

ــدی کــرد. بن

بــه هرحــال آنهــا در تحقیقــات خــود از ژالتیــن اســتفاده 
ــم  ــذب آب حج ــا ج ــی ب ــور طبیع ــه ط ــرا ب ــد زی کردن
ــزان  ــه می ــه ب ــا توج ــن ب ــد. همچنی ــی یاب ــتری م بیش
غلظــت مــاده، ایــن حجــم تغییــر مــی کنــد.  در مرحلــه 
بعــد یــک فیلــم دوالیــه مســطح از ژالتیــن ســاختند کــه 

ــت. ــف داش ــی مختل دو چگال
ــتری  ــت بیش ــی غلظ ــی ژالتین ــه روی ــه الی ــا ک  از آنج
داشــت، مــی توانســت آب بیشــتری در خــود جــذب کنــد. 
ــه  ــرو مــی رود، الی ــن وقتــی کل ســاختار در آب ف بنابرای
ــاب مــی خــورد و  ــه زیریــن پیــچ و ت رویــی بیــش از الی

شــکل یــک قــوس ایجــاد مــی کنــد.
ــرل  ــای کنت ــال راه ه ــه دنب ــان ب ــر محقق ــوی دیگ از س
ــد.  ــف  بودن ــای مختل ــکان ه ــاده در م ــکل م ــر ش تغیی
ــن  ــلولز جایگزی ــا س ــی را ب ــه روی ــت الی ــا در نهای آنه
کردنــد. ایــن مــاده آب کمــی جــذب مــی کنــد بنابرایــن 
امــکان کنتــرل تغییــر شــکل وجــود خواهــد داشــت. آنهــا 
توانســتند بــا پرینــت کــردن ســلولز در اشــکال مختلــف 

ــد. ــه شــکل هــای دلخــواه خــود دســت یابن ب

ماده غذایی که تغییر شکل می دهد/ 
پاستاهای سه بعدی در راهند

فناوریهــای نویــن
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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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فنــاوری خــودرو

ساخت ۱۰۰ خودروی برقی 
دوسرنشین با نام »یوز« آغاز شد

سرپرسـت معاونـت پژوهشـی دانشـگاه آزاد از آغـاز عملیـات سـاخت 100 دسـتگاه خـودرو برقـی دو 
سرنشـین »یـوز« محصـول شـرکت دانش بنیـان دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد قزویـن خبـر داد. 

مرتضــی موســی خانی گفــت: مراحــل ثبــت خــودرو برقــی دوسرنشــین »یــوز«، محصــول شــرکت 
دانش بنیــان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد قزویــن شــروع شــده اســت.

وی افــزود: قطعــات بــرای ایــن کار ســفارش داده شــده و اســتادان مطرحــی بــرای ایــن کار در نظــر 
ــات ســاخت 100  ــرد: عملی ــد ک ــت پژوهشــی دانشــگاه آزاد تاکی ــه شــده اند. سرپرســت معاون گرفت
ــازار قــرار دارد. ــه ب دســتگاه »یــوز« را آغــاز کرده ایــم و اکنــون در مرحلــه بازاریابــی و نحــوه ورود ب

وی افــزود: طــرح کان ملــی دیگــری نیــز بــا عنــوان »تصاویر ســه بعدی« شــروع شــده اســت. این 
ــاوری ریاســت جمهوری انجــام  ــت علمــی و فن ــا همــکاری دانشــگاه آزاد اســامی و معاون طــرح ب

می شــود کــه در حــال حاضــر تصویــب شــده اســت.
سرپرسـت معاونـت پژوهشـی دانشـگاه آزاد گفـت: ایـن کار پـروژه ای برای ایجـاد تصاویر سـه  بعدی 

اسـت کـه در مرحلـه تفاهـم  نهایـی با معاونـت علمی اسـت و بـه زودی ایـن کار نیـز آغاز می شـود.

محققان کشور قطعات 
الکترونیکی خودرو تولید کردند

محققــان کشــور موفــق بــه تولیــد برخــی قطعــات الکترونیکــی خــودرو شــدند کــه منجر به 
کاهــش نیــاز بــه واردات ایــن قطعــات و رشــد دانــش بومــی جهــت تولیــد محصول مشــابه 

بــرای خودروهــای دیگر شــده اســت. 
ــت: از آن  ــودرو گف ــات الکترونیکــی خ ــد قطع ــرح تولی ــاری مجــری ط ــت اهلل حف  رحم
جایــی کــه سنســور کنترل دمــای آب از نــوع مقاومــت NTC اســت، با افزایــش و کاهش 
دمــای آب ولتــاژ برگشــتی بــه ECU تغییــر کــرده و از ایــن طریــق ECU بــا شناســایی 
دمــای آب و میــزان ســردی و گرمــی موتــور، دور فــن و میــزان حرکــت عقربــه پشــت 
آمپــر را تنظیــم می کنــد. همچنیــن حســگرهای فشــار روغــن نیــز در صــورت کاهــش 
فشــار روغــن در مســیر، فعــال شــده و باعــث روشــن شــدن چــراغ اخطــار در جلــو آمپــر 

می شــود. 
وی در خصــوص رلــه 15-۲5،  ضمــن اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه ایــن رلــه مصــارف زیادی 
در خــودرو دارد،  گفــت: رلــه 15-۲5 معمــوال در مســیر عبور جریان بــه بوق خــودرو، کلیدهای 
شیشــه باالبر و چراغ های خودرو قرار می گیرد و باعث عبور کنترل شده جریان جهت رسیدن به 

قطعه مورد نظر می شود.
 ECU حفــاری در مــورد رلــه دوبــل نیــز گفــت: ایــن رلــه وظیفــه انتقــال فرمــان عملکــرد از
خــودرو بــه پمــپ پنزیــن، سنســور اکســیژن، کنیســتربنزین و محفظــه احتــراق خــودرو را 
بــر عهــده دارد. در حقیقــت رلــه بــا تغییــر مســیر جریــان می توانــد فرمــان ECU را بــه هــر 

ــد. یــک از ایــن قســمت ها منتقــل کن
وی اظهارکــرد: کلیــد شیشــه باالبــر نیــز وظیفــه کنتــرل عملکــرد بــاال و پایین شیشــه های 
جلــو و عقــب و کلیــد تنظیــم آیینــه ایــن مجموعــه نیــز وظیفــه کنتــرل عملکــرد تنظیــم 

ــر عهــده دارد. ــی را ب آیینه هــای جانب
ــر و  ــای شیشــه باالب ــامل کلیده ــات ش ــدادی از قطع ــه تع ــن مرحل ــا ای ــت: ت ــاری گف حف
سنســورها پــس از اخــذ تأییــد کیفــی از خودروســازان وارد مرحلــه تولیــد انبــوه شــده و تعداد 

اندکــی از آنهــا در مرحلــه اخــذ تاییدیــه اســت.
وی در خصــوص مزایــای ایــن طــرح تصریــح کــرد: از مزایــای ایــن پــروژه، افزایش اشــتغال 
مولــد، کاهــش نیــاز بــه واردات ایــن قطعــات و رشــد دانــش بومــی جهــت تولیــد محصــول 

مشــابه بــرای خودروهــای دیگر اســت.
ــیاری از  ــه بس ــم ب ــل تعمی ــات قاب ــن قطع ــد ای ــش تولی ــه دان ــا ک ــه داد: از آنج وی ادام
ــاز  ــع نی ــر رف ــاوه ب ــازی آن، ع ــا بومی س ــت ب ــارج اس ــل و خ ــازار داخ ــای ب خودروه
خودروســازان داخلــی، امــکان تولیــد محصــوالت بــا قابلیــت صــادرات مهیــا خواهــد شــد.

ــد  ــی تولی ــت خودکفای ــش در جه ــا دان ــر ارتق ــاوه ب ــا ع ــن پروژه ه ــرای ای ــت: اج وی گف
محصــوالت مشــابه، موجــب اشــتغال زایی بــرای 50 نفــر بــه طــور مســتقیم و 100 نفــر بــه 

طــور غیــر مســتقیم شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: دریافــت بــه موقع تســهیات از صنــدوق »صحــا« موجب تســریع در 
رونــد اجــرای پروژه هــا و تأمیــن بــه موقــع ملزومــات پــروژه از جملــه قالب هــا و ســایر موارد 
شــده اســت؛ بــه ویــژه ایــن کــه در همیــن زمــان پرداخــت مطالبــات توســط خودروســازان 

بــه شــدت بــا تأخیــر مواجــه شــده بــود.

وقتی پنجره خودرو نمایشگر 
هوشمند می شود

ــا  ــگرها ب ــدی از نمایش ــل جدی نس
نــام شیشــه هوشــمند بــرای نصــب 
ــده  ــه ش ــا ارائ ــره خودروه در پنج

ــت.  اس
 LCD ــوع ــه از ن ــگر ک ــن نمایش ای
اســت بــه عنــوان شیشــه هوشــمند 
شــناخته مــی شــود کــه بــا نصــب 
اطاعــات  خــودرو،  پنجــره  در 

مختلفــی را به نمایش مــی گذارد.
ــرای  ــت ب ــوان گف ــی ت ــع م در واق

نخســتین بــار اســت کــه شیشــه پنجــره خــودرو صرفــا یــک شیشــه معمولــی بــا کارکــرد متعــارف 
آن نبــوده بلکــه یک نمایشــگر پیشــرفته اســت کــه قابلیت مهمــی همچون اطاع رســانی هوشــمند 

دارد.
مبنــای عملکــرد ایــن فنــاوری در نــوع خــود ســاده اســت. شیشــه هوشــمندی کــه بدیــن ترتیــب 
ســاخته مــی شــود متشــکل از نمایشــگر LCD باریکــی اســت توســط سیســتم برقــی خــودرو فعــال 
ســازی مــی شــود. وقتــی خــودرو در حــال حرکــت اســت، شیشــه هوشــمند هماننــد شیشــه معمولی 
خودروهــا شــفاف اســت امــا بــه محــض خامــوش شــدن خــودرو، شیشــه هوشــمند کــدر شــده و بــه 

یک نمایشــگر بــا وضــوح بــاال تبدیل می شــود.
نکتــه جالــب اینجاســت کــه در ایــن فنــاوری، خــودرو بــه عنــوان یــک سیســتم هوشــمند در نظــر 
گرفتــه مــی شــود کــه مــی دانــد در چــه نقطــه ای متوقــف شــده و بــر همیــن اســاس اطاعــات 
محیطــی مربــوط بــه آن مــکان را در شیشــه هوشــمند خــود بــه نمایــش مــی گــذارد. قــرار اســت 
نخســتین ســری از این نمایشــگرهای هوشــمند بــر روی خودروهــای Diamler AG نصب شــود.
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فنــاوری خــودرو

گروهـی از کارشناسـان فرمول یک تصمیم دارند سـریعترین خـودروی جهان را آزمایـش کنند. این 
خـودرو مـی تواند در 55 ثانیه سـرعت خـود را از صفر به 1۶10 کیلومتر بر سـاعت برسـاند. 

 Bloodhound قــرار اســت ســریعترین خــودروی جهــان آزمایــش شــود. ایــن خــودرو کــه
Supersonic Car یــا SSC نــام گرفتــه 10 ســال تحــت تولیــد بــود و باالخــره اکتبر امســال 
آزمایــش خواهــد شــد. البتــه ایــن آزمایــش در ســرعت پاییــن و بــرای بررســی طراحــی خــودرو 

انجــام مــی شــود.
ــوال آزمایــش خواهــد شــد.  طبــق   SSC بــرای نخســتین مرتبــه در فــرودگاه نیوکــوی در کورن
ــر  ــه حداکث ــری ب ــن مســیر ۲۷44 مت ــان ای ــه پای ــن خــودرو قبــل از رســیدن ب ــزی ای ــه ری برنام
ســرعت 354 کیلومتــر برســاعت خواهــد رســید. البتــه بــه تدریــج ودر آزمایــش بعــدی ســرعت 

ــر برســاعت خواهــد رســید. ــه 1۶00 کیلومت خــودرو ب
درهرحــال ایــده ســاخت خــودرو در ســال ۲00۷ شــکل گرفــت. SSC بــه وســیله جــت حرکــت 
مــی کنــد و هــدف از ســاخت آن شکســتن رکــورد ســرعت خودروهــا روی زمیــن اســت.  نیــروی 

محرکــه  خــودرو از تــک موتــور جــت Eurofighter-Typhoon تامیــن می شــود.
ــا کمــک  ــول 1 و آئرودینامیــک و ب ــن خــودرو توســط گروهــی از کارشناســان مســابقات فرم ای

مهندســان مکانیــک و الکتریــک ارتــش ســلطنتی انگلیــس ســاخته شــده اســت.
بــا توجــه بــه طــول 1۹ و عــرض 3 کیلومتــری خــودرو، گــروه ســازنده بلــود هاونــد بــرای انجــام 
آزمایش ســرعت بــاالی خودرو،  سراســر دنیا را جســتجو کردند تا صحرای مناســب بــرای  آزمایش 
ایــن خــودرو را بیابنــد.  آنهــا صحــرای هاکلســون پــن در آفریقــا  را بــرای ایــن کار انتخــاب کردند.
ــد.   ــی کن ــه ط ــر را در 3.۶ ثانی ــد 1.۶ کیلومت ــی توان ــود م ــرعت خ ــر س ــا حداکث ــودرو ب ــن خ ای
ــز رویــس EJ۲00، چنــد  همچنیــن دارای ســه واحــد تولیــد کننــده نیــرو اســت. یــک جــت رول

راکــت هیبریــد نامــو و یــک موتــور ۸ ســیلندر ســوپر شــارژ جاگــوار بــا قــدرت bhp554.  ایــن 
بخــش هــا پمــپ اکســید کننــده خــودرو را بــه حرکــت در مــی آورنــد. همچنیــن خــودرو در 55 
ثانیــه مــی توانــد ســرعت خــود را از صفــر بــه 1۶10 کیلومتــر برســاعت برســاند. در ایــن مــدت 
زمــان خــودرو 1۹ کیلومتــر را طــی خواهــد کرد.جالــب آنکــه چــرخ هــای آن نیــز در ثانیــه 1۷0 

مرتبــه مــی چرخنــد.

سریع ترین خودروی جهان آزمایش می شود

تولید شارژرهای خورشیدی برای 
تامین انرژی خودروهای برقی

ــر شــرکت تســا بزرگتریــن تولیدکننــده خودروهــای برقــی در جهــان مــی  ــون ماســک مدی ال
گویــد بــه زودی انبوهــی از شــارژرهای خورشــیدی بــه منظــور شــارژر خودروهــای تولیــدی ایــن 

شــرکت بــه کار گرفتــه خواهنــد شــد. 
در حــال حاضــر ایــن شــارژرها بــه شــبکه هــای تامیــن بــرق متصــل مــی شــوند، امــا قرار اســت 

در آینــده کل آنهــا انــرژی خــود را از نــور خورشــید تامیــن کننــد.
تســا بــه منظــور ترغیــب مــردم بــه اســتفاده از خودروهــای برقــی در تــاش اســت شــبکه ای 
از ایســتگاه هــای شــارژ خودروهــای برقــی در کشــورهای مختلــف بــه وجــود آورد و اســتفاده از 

انــرژی خورشــیدی هزینــه راه انــدازی ایســتگاه هــای مذکــور را کاهــش مــی دهــد.
بــه گفتــه الــون ماســک فعالیــت هــای اجرایــی در ایــن زمینــه آغــاز شــده و بــه تدریــج تمامــی 

ایســتگاه هــای شــارژ خودروهــای برقــی تســا از شــبکه هــای توزیــع بــرق جــدا مــی شــوند.
بخــش عمــده ای از بــرق آمریــکا از طریــق منابــع تجدیدناپذیــر ماننــد گاز طبیعــی تامیــن مــی 
شــود و اقداماتــی از ایــن دســت بــه صرفــه جویــی و کاهــش مصــرف ایــن نــوع انــرژی هــا نیــز 
منجــر مــی شــود. از ســوی دیگر تســا قصــد دارد تعــداد ایســتگاه هــای شــارژ خودروهــای برقی 

خــود را در سراســر آمریــکا دو برابــر کنــد.
اگــر چــه خودروهــای برقــی در ســال هــای اولیــه تولیــد قابلیــت رقابــت بــا خودروهــای بنزیــن 
ســوز را نداشــته انــد، امــا در ســال هــای اخیــر فنــاوری مــورد اســتفاده در آنهــا بــه شــدت ارتقــا 
یافتــه و امــروزه ایــن خودروهــا از کارآیــی برابــر بــا یــک خــودروی بنزیــن ســوز کــه بــا ســرعت 
حداکثــر 11۷ کیلومتــر در ســاعت حرکــت کنــد، برخوردارنــد. چالــش اساســی بر ســر راه اســتفاده 
از ایــن خودروهــا افزایــش میــزان شــارژ آنهاســت. هــم اکنــون ایــن خودروهــا بــا هــر بــار شــارژ 
مــی تواننــد حداکثــر 300 کیلومتــر را طــی کننــد کــه کمتــر از نصــف مســافت طی شــده توســط 

خودروهــای بنزیــن ســوز بعــد از یــک بــار ســوخت گیــری اســت.

خودروی الکتریکی ارزان 
رقیب »تسال« می شود

 یـک خودروسـاز چینـی قصـد دارد بـا ارائـه خودروهـای ارزان الکتریکی با تسـا رقابـت کند. 
ایـن وسـایل نقلیـه الکتریکی با قیمت هـای ۷ و۸ هـزار یورو در بهـار ۲01۸ عرضه می شـوند. 
ــوزه  ــه وارد ح ــت ک ــازی اس ــن خودروس ــی CHJ Automotive آخری ــتارت آپ چین اس
تولیــد خودروهــای الکتریکــی شــده و قصــد دارد بــا ارائــه خودروهــای ارزان بــا تســا رقابــت 
کنــد.  ایــن شــرکت هــم اکنــون مشــغول ســاخت دو وســیله نقلیــه جدیــد اســت کــه یکــی از 

آنهــا خــودروی الکتریکــی اولتــرا کامپکــت و دیگــری یــک SUV هیبریــدی اســت.
البته نام این خودروها اعام نشــده اســت اما شــرکت قصــد دارد درمارس ۲01۸ میــادی آنها را 
به بازار عرضه کند. جالب آنکه حتی تصاویر رســمی خودرو نیز منتشــر نشده است. به گفته یکی 
از مدیــران CHJ Automotive خــودروی الکتریکــی طــول و عرضــی بــه ترتیــب معادل 
۲.5 و یــک متــر دارد. همچنیــن نیــروی محرکــه آن توســط دو باتــری قابــل تغییــر تامین می 

شــود. سیســتم اپراتــور داخل خــودرو گــوگل نیــز در آن فعال اســت.
ایــن خودروهــای الکتریکــی چینــی بــه ترتیــب ۷ و ۸ هــزار یــورو قیمــت گــذاری شــده انــد. 

حــال آنکه تســا مــدل 3 قیمتی حــدود 30 هــزار دالر دارد.
بــازار هــدف ایــن خودروهــای چینــی، فقــط داخــل ایــن کشــور نیســت و بــه بــازار اروپــا نیــز 
عرضــه مــی شــود. البتــه مشــتریان قــادر بــه خریــد آن نیســتند در عــوض شــرکت قصــد دارد 

خدمــت خودروهــای اشــتراکی را بــه وســیله  اتومبیــل هــای برقــی در اروپــا ارائــه کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه خودروســاز چینــی بایــد بــا تولیــد کننــدگان دیگــر اتومبیــل هــای 
برقــی ماننــد فــارادی فیوچــر، نیــو و حتــی NEVS رقابــت کنــد. عــاوه بر آن تســا نیــز جزو 
رقبــای آن بــه حســاب مــی رود. حال آنکه تســا در ســال گذشــته تعــداد خــودرو الکتریکی به 

ارزش یــک میلیــارد یــورو را در سراســر جهــان فروخــت.
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با یک بار شارژ خودرو، ۶۵۰ کیلومتر برانید
محققــان یــک شــرکت خارجــی خــودروی الکتریکــی تولیــد کــرده انــد کــه بــا یــک بــار شــارژ، ۶50 کیلومتــر را طــی 
کنــد. این شــرکت بــرای تولیــد نانوباتــری مــورد اســتفاده در ایــن خــودرو، یک شــرکت جدیــد راه انــدازی کرده اســت. 

شرکت هنریک فیسکر )Henrik Fisker( با طراحی جدیدی دوباره به بازار خودروهای الکتریکی بازگشت.
ایــن شــرکت بــا یــک خــودروی جدیــد موســوم بــه EMotion وارد بــازار شده اســت؛ خودرویــی کــه تنهــا بــا یــک 
بــار شــارژ کــردن قــادر اســت 400 مایــل )۶50 کیلومتــر( را طــی کنــد. بدنــه ایــن خــودرو بــا اســتفاده از کامپوزیــت 

الیــاف کربنــی و آلومینیــوم ســاخته شــده و باتــری آن یــک فنــاوری بســیار نوآورانــه محســوب می شــود.
فیســکر یــک شــرکت جداگانــه بــه نــام فیســکر نانوتــک )Fisker Nanotech( راه انــدازی کــرده کــه در حــوزه 
تولیــد باتــری فعالیــت دارد. ایــن شــرکت محصــول کامــًا جدیــدی بــرای ذخیره ســازی انــرژی تولیــد کرده اســت که 

در آن ترکیبــی از باتــری یــون لیتیــم و ابرخــازن گرافنــی اســتفاده شده اســت.
ــای  ــی از اعض ــش یک ــدی پی ــا چن ــوف ت ــود. کاوان ــت می ش ــوف مدیری ــک کاوان ــط ج ــک توس ــکر نانوت فیس
Nanotech Energy بــود؛ گروهــی در دانشــگاه کالیفرنیــا کــه به صــورت تخصصــی روی بهبــود ابرخازن هــای 
گرافنــی کار می کننــد. بــه ایــن ابرخازن هــا ســوپرکپس گفتــه می شــود کــه قادرانــد مقــدار زیــادی انــرژی الکتریکــی 
ــن  ــا بســیار باالســت. مشــکل ای ــارژ آن ه ــه ســرعت ش ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد، ب ــری ذخیره ســازی کنن ــد بات را همانن

ابرخازن ها این اســت که دانسیته توان پایینی دارند.
ــوده کــه دانســیته و توانایــی  ــاره اســتفاده از گرافــن در ابرخازن هــا ایــن ب ــاف معقتــد اســت مشــکل قبلــی درب کاوان
ــه  ــم ک ــر دادی ــه ای تغیی ــن را به گون ــروژه ســاختار گراف ــن پ ــا در ای ــد. م ــدان افزایــش نمی دادن ــرژی را چن ــره ان ذخی

دانســیته انــرژی ابرخــازن بهبــود یافــت.
یکـی از کارهایـی که این شـرکت انجام داده این اسـت که روشـی برای تولیـد ارزان قیمـت گرافن ارائه کرده اسـت که 

قیمـت آن به 10 سـنت بـرای هر گرم می رسـد. بنابرایـن می توان گرافـن را بـرای تولید صنعتی اسـتفاده کرد.
شــرکت فیســکر الیــاف کربنــی و ســاختار آلومینیومــی را بــرای افزایــش ایمنــی مــورد اســتفاده قــرار داده کــه الیــاف 
ــا 40 درصــد شده اســت.  کربنــی موجــب کاهــش وزن و چرخ هــای آلومینیومــی موجــب کاهــش جــرم چرخشــی ت

EMotion احتماال در ســال ۲01۹ وارد بازار شــود.

خودروی جدید تسال بدون آیینه های بغل
ــه زنــی تصویــری از خــودروی جدیــد خــود منتشــر کــرده کــه  ــون ماســک پــس از یــک دهــه گمان ال

نشــان مــی دهــد نمونــه جدیــد بــدون آیینــه هــای بغــل ســاخته خواهــد شــد. 
پس از یک دهه گمانه زنی تسا باالخره عکسی از خودروی CUV مدل Y را منتشر کرد.

 خــودرو CUV معموال به اتومبیل هایی گفته می شــود که دارای ویژگی های مختلف از خودروی اســپرت و 
خــودروی خانوادگــی  و به خصوص ویژگــی های مربوط به اتومبیــل های هاچ بک را دارا هســتند.
الون ماسک در جلسه سهامداران تسا تصویری از خودروی جدید این شرکت را به نمایش گذاشت.

ــر ایــن  ــد تصوی ــرار داشــت. هرچن ــر در ســایه ق ــه بخــش اعظــم خــودروی موجــود در تصوی البت
ــه هــای بغــل ســاخته  ــدون آیین ــدل Y ب ــا نشــان مــی دهــد م ــا نیســت ام ــدان گوی خــودرو چن

ــد شــد.   خواه
نخســتین مرتبــه ماســک نمایــی از ایــن خــودرو را در اکتبــر ۲015 نمایــش داد. اما بــه هرحال ایــن خودرو 
در مقایســه بــا نمونــه هــای الکتریکــی دیگــر طراحــی ســاده تــری خواهــد داشــت. ایــن مــدل در ۲01۹ 

میــادی بــه بــازار عرضــه خواهــد شــد.

راه حل مهندسان ایرانی 
برای صرفه جویی در 

سوخت خودرو
ــاوری  ــادا، فن ــوی کان ــی در دانشــگاه واترل گروهــی از محققــان ایران
ــری  ــه باعــث جلوگی ــد ک ــه ان ــرژی یافت ــه از ان ــرای اســتفاده بهین ب
ــی  ــای خدمات ــژه خودروه ــه وی ــا ب ــوخت خودروه ــن س ــدر رفت از ه

مــی شــود. 
ــرد،  ــدی ف ــهیل محاق ــی و س ــاد خضرای ــور، می ــه پ ــر خواج امی
ــی  ــای خدمات ــرای خودروه ــتمی ب ــو سیس ــگاه واترل ــان دانش محقق
ســاخته انــد کــه از انتشــار گازهــای گلخانــه ای مــی کاهــد و عــاوه 
بــر آن میلیــون هــا دالر هزینــه ســوخت بــرای دولــت و شــرکت هــا 

ــد. ــی کن ــی م ــه جوی صرف
در حقیقــت مهندســان ایرانــی دانشــگاه واترلــو راهــی بــرای دریافــت 
ــا  ــوس ی ــد اتوب ــی مانن ــای خدمات ــت از خودروه ــدر رف ــرژی ه ان
کامیــون هــای یخچــال دار  مخصــوص حمــل مــواد غذایــی  یافتــه 

ــد. ان
ــا  ــرژی را ب ــوع ان ــن ن ــوان ای ــی ت ــه م ــدند چگون ــه ش ــا متوج  آنه
ــرای راه  ســوخت هــای فســیلی جایگزیــن کــرد کــه هــم اکنــون ب
ــا خودروهــای  ــه هــوا ی ــد تهوی ــه مانن ــدازای سیســتم هــای ثانوی ان
دارای یخچــال هنــگام توقــف خــودرو  یــا معطــل مانــدن در مســیر 

ــد. کشــف کردن
خواجــه پــور پروفســور مهندســی مکانیــک و مکاترونیــک در 
ــه  ــی ک ــد: خودروی ــی گوی ــق م ــف تحقی ــو و مول ــگاه واترل دانش
ــا 5  ــط ب ــد فق ــی کن ــت م ــم حرک ــا ســرعت ک ــا ب ــده ی معطــل مان
درصــد کارآمــدی در حــال فعالیــت اســت. بــه عبــارت دیگــر بخــش 
اعظــم ســوخت یــک اتوبــوس یــا خــودروی خدماتــی در ایــن زمــان 
ــرژی هــدر رفــت خــودرو  ــوازن ســازی ان ــا مت ــه هــدر مــی رود. ب ب
ــه سیســتم  ــرژی ب ــال آن ان ــا ســرعت کــم و انتق ــگام حرکــت ب هن
ــال کــردن سیســتم هــای  ــدون غیرفع ــوان ب ــه، مــی ت ــری ثانوی بات

ــرد. ــوش ک ــودرو را خام ــوا، خ ــه ه ــازی و تهوی ــک س خن
ــدن  ــن و معطل مان ــان شــیوه رانندگــی، نحــوه ترمزگرفت ــن محقق ای
وســایط نقلیــه خدماتــی را بررســی کردنــد و بــا اســتفاده از 
سیســتم های  بــه  کــه  موتورهایــی  و  رایانــه ای  مدل هــای 
ــا را  ــردد آن ه ــورد ت ــیرهای م ــد، مس ــل بودن ــه متص ــری ثانوی بات
ــتفاده  ــع آوری و اس ــرای جم ــن راه ب ــا بهتری ــد ت ــازی کردن شبیه س

از انــرژی اتافی شــان را پیــدا کننــد.
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 اگــر قــرار باشــد تعریــف دوبــاره ای از یــک خــودروی اســپرت آن هــم بــا توجــه بــه تــازه تریــن 
فنــاوری هــای صنعــت خودروســازی ارائــه کنیــم تنهــا جــواب بوگاتــی شــیرون ۲01۷ اســت. 

پــس از کســب موفقیتهــای چشــمگیر در ویــرون، حــاال بوگاتــی از جایگزیــن این غول بازنشســته 
یعنــی شــیرون خبــر مــی دهــد. مهندســان بوگاتــی بــا درس گرفتــن از محدودیــت هــای موجــود 
در ویــرون توانســته انــد محصــول جدیدشــان را بــه عنــوان تعریــف نوینــی از خودروهای اســپرت 

ــه دنیــا معرفــی کنند. ب
ــاختار  ــز، س ــا، ترم ــدی دارد، از تایره ــوری جدی ــاختار موت ــه س ــدای از آنک ــیرون ج ــی ش بوگات
آیرودینامیــک، فرمــان و جعبــه دنــده دگرگــون شــده ای هــم بهــره مــی بــرد. البتــه این تحــول با 

پوســت انــدازی در ســاختار بدنــه و جزئیــات فضــای داخلــی همــراه شــده اســت.
هشــت چــراغ LED در کنــار دریچــه های غــول پیکــر ورود هــوا مهمتریــن ویژگی ســاختاری رخ 

جلویــی خــودرو بــه شــمار مــی آیند.

برخاف محصول قبلی بوگاتی یعنی ویرون که کمتر کارشناســی برای آن زیبایی قائل می شــد و در 
عوض آن را یکی از پرخرج ترین خودروهای تاریخ به شــمار می آوردند حاال شــیرون خود را در قامت 

یکی از جذاب ترین خودروهای اســپرت دنیا معرفی می کند که البته بسیار گران قیمت است.
ــور ۸ لیتــری ایــن  ــوآوری هــای فنــی چشــمگیری هســتند. موت ــای ن ــام« در شــیرون گوی »ارق
ــور 1۶  ــد. موت ــی آی ــه حســاب م ــیرون( ب ــی )ش ــول اصل ــی در دل غ ــود غول ــوع خ ــودرو در ن خ
ســیلندری W شــکل آن از نــوع چهــار دوقلــوی توربوشــارژ اســت کــه تــوان کلــی 1500 اســب 
بخــاری ایجــاد مــی کنــد. ایــن تــوان خیــره کننــده غــول جدیــد بوگاتــی را از حالــت ســکون بــه 

ــه مــی رســاند. ــر در ســاعت آن هــم تنهــا در عــرض ۲.3 ثانی ســرعت 100 کیلومت
حداکثر سرعت شیرون 4۲0 کیلومتر بر ساعت است.

ــن  ــران قیمــت تری ــف گ ــون دالر در ردی ــی درحــدود 3 میلی ــا قیمت ــی ب ــد بوگات محصــول جدی
ــه اســت. ــرار گرفت ــخ ق ــای تاری خودروه

تعریف جدید ۳ میلیون دالری از خودروی اسپرت

یــک شــرکت خودروســازی سرشــناس نســل جدیــدی از 
فناوریهــای خــودران را بــرای در محصــوالت جدیــدش بــه کار 

ــرد.  ــی گی م
خودروهــای خــودران بیــش از گذشــته مــورد توجــه قــرار گرفته 
انــد و حتــی شــرکتهای خودروســاز رقابــت تــازه ای را ایــن بــار 

در حــوزه بــه کارگیــری فناوریهــای خــودران آغــاز کــرده انــد.
ــدی  ــه جدی ــی از برنام ــه تازگ ــدا ب ــازی هون ــرکت خودروس ش
ــر ایــن اســاس ســطح 4 فناوریهــای خــودران  خبــر داده کــه ب
را تــا ســال ۲0۲5 در خودروهــای تولیــدی خــود بــه کار خواهــد 

ــت. گرف
خودروهایــی کــه از حیــث خــودران بــودن در ســطح 4 قــرار می 
گیرنــد ایــن قابلیــت را دارنــد کــه در مناطقــی کــه نقشــه دقیق 
و باجزئیاتــی از آن ارایــه شــده و همچنیــن پوشــش دهی شــبکه 
ــه حرکــت مســتقل  ــی اســت ب ــت در ســطح مــورد قبول اینترن

خــود ادامــه دهنــد.
بــر ایــن اســاس ارتباطــات لحظــه ای میــان خودروهــا و 
همچنیــن یــک مرکــز فرماندهــی برقــرار اســت تــا اطاعــات 
ــه روزرســانی شــود. مربــوط بــه جلوگیــری از وقــوع حوادثــه ب
ــه  در ایــن ســطح از فناوریهــای خــودران، هــوش مصنوعــی ب
عنــوان یــک ابــزار اساســی و تعییــن کننــده در نظــر گرفتــه می 
شــود تــا جایــی کــه تصمیــم گیریهــای اصلــی بــر عهــده آن 

ــود. خواهــد ب
ــن  ــال ۲0۲5 از ای ــا س ــرده ت ــام ک ــدا اع ــه هون ــی ک درحال
ــی  ــتفاده م ــش اس ــودران در خودروهای ــاوری خ ــطح از فن س

ــه  ــا از برنام ــر دنی ــم دیگ ــاز مه ــرکت خودروس ــد، ۲0 ش کن
ــال  ــا س ــاوری ت ــطح از فن ــن س ــعه ای ــرای توس ــان ب هایش

ــد. ــر داده ان ۲0۲0 خب
البتــه بــه نظر مــی رســد برنامــه ریــزی هونــدا بســیار گســترده 
باشــد زیــرا همــکاری فنــی و اســتراتژیکی را بــا شــرکت 

ــای  ــه خودروه ــژه ای در زمین ــص وی ــه تخص Waymo ک
ــزرگ  ــرکت ب ــن ش ــت. همچنی ــرده اس ــاز ک ــودران دارد آغ خ
ارتباطاتــی و اطاعاتــی Softbank نیــز به کمــک هوندا آمده 
تا فرآیند طراحی و تولید خودروهای خودران مبتنی بر سطح 4 این 

ــب و نقــص باشــد. ــی عی ــاوری ب فن

رقابتی نفسگیر میان خودروسازان؛

با سطح ۴ فناوری خودروهای خودران آشنا شوید
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یــک شــرکت تولیــد کننــده خودروهــای اســپورت در آمریــکا از طــرح اولیــه خودرویــی رونمایــی 
کــرده کــه مــی تواند بــا یــک بــار شــارژ مســافت 145 تــا 1۷۷ کیلومتــر را بــا حداکثر ســرعت ۲۸۲ 

تــا ۲۹0 کیلومتــر برســاعت طــی کنــد. 
ــا 4U Green همــکاری  ــرا ب ــکا اخی ــوز شــرکت تولیــد کننــده خودروهــای اســپرت در آمری پان
کــرده تــا یــک خــودروی الکتریکــی مســابقه ای تــازه بســازد. درهمیــن راســتا طــرح اولیه خــودرو 

را رونمایــی کرده اســت.
ایــن خــودروی مســابقه ای GT-EV نــام دارد و قــرار اســت بــا یــک بــار شــارژ مســافت 145 تــا 
1۷۷ کیلومتــر را بــا حداکثــر ســرعت ۲۸۲ تــا۲۹0 کیلومتــر برســاعت طــی کنــد. بــه ایــن ترتیــب 

قابلیــت رقابــت در مســابقات طوالنی مــدت را خواهد داشــت.
ایـده اصلی آن اسـت که بـه جای انجام مسـابقه با تکیه بـر یک پک باتـری، خودرو به طـور ادواری 
توقـف کنـد تا باتـری های تازه شـارژ شـده را دریافـت کند. بـه گفته کارشناسـان مدت زمـان الزم 

برای این کار به اندازه ای است که یک خودروی معمولی برای پر کردن باک خود صرف می کند.
شاســی هــای ایــن خــودرو از فیبــر کربنــی ســاخته مــی شــوند و ویژگــی هــای آیرودینامیکــی آن 

کمــک مــی کننــد خــودرو در مســیر مســتقیم بهتــر حرکــت کنــد.
عــاوه براین مواد چهارچرخ این خودرو دارای نیرو محرکه هســتند زیرا خودرو دارای دو موتور اســت. 

یکــی از آنهــا چرخ هــای جلو را به حرکــت در مــی آورد و دیگری مربــوط به چرخ هــای عقب خودرو 
اســت.  خــودروی »پانوز« احتمــاال به 400 تــا 450 کیلووات انرژی نیــاز خواهد داشــت و وزن آن نیز 

۹۹۸ تا 1۲4۷ کیلوگرم تخمین زده می شود.

طرح اولیه خودروی الکتریکی مناسب مسابقات طوالنی رونمایی شد

کاله ایمنی موتورسواران به صفحه 
نمایشگر مجهز می شود

شــرکتی قصــد دارد یــک صفحــه نمایش مخصــوص موتورســیکلت ســواران بســازد که بــه کاه 
ایمنــی مــی چســبد و اطاعــات مــورد نیــاز او را نمایــش مــی دهــد. ایــن دســتگاه قابلیــت ارتقــا 

خواهد داشــت. 
شــرکت Nuviz ســرمایه الزم بــرای یــک صفحــه نمایــش کوچــک HUD را جمــع آوری کرده 
است. این صفحه نمایش مخصوص موتورسواران است و به طور مستقیم به کاه ایمنی می چسبد و 
اطاعات شــخصی سازی شده را در معرض دید کاربر قرار می دهد. البته چهارسال دیگر این دستگاه 
بــه طور تجــاری عرضه خواهد شــد.  شــرکت ســازنده نیز دلیــل این تاخیــر را پیچیدگــی تولید یک 

دســتگاه مانــدگار بــا قابلیــت ارتقــا اعــام کرده اســت.
ایــن دســتگاه بــه راحتــی بــه هــر کاه ایمنی مــی چســبد. صفحه نمایــش پــس از اتصال بــه کاه 
ایمنی نوعی تصویر مجازی می ســازد که به طور دلخواه کاربر در برابر چشــمان او شــناور می شــود. 
حرکــت مــوج وار تصویــر ســبب مــی شــود از حرکــت چشــم کاســته شــود. بنابرایــن او مــی توانــد 

بــر مســیر تمرکــز کنــد.
صفحــه نمایــش دارای یــک اپلیکیشــن موبایــل بــرای دســتگاه هــای اندرویــد و iOS اســت کــه 
بــا فنــاوری بلوتــوث بــه کنتــرل بــی ســیم فرمــان مــی چســبد و دسترســی بــه اطاعــات مختلف  
ــداز ســه  ماننــد ســرعت موتورســیکلت، نشــانگر هشــدار ســرعت، موقعیــت در نقشــه، چشــم ان
بعــدی از مســیری کــه قبــا در سیســتم ذخیــره شــده را نمایــش مــی دهــد. همچنیــن بــه کمک 

آن  جهــت یابــی، برقــراری ارتبــاط و پخــش موســیقی نیــز انجــام مــی شــود.
ــه تمــاس هــای  ــد ب همچنیــن ایــن هدســت دارای یــک میکروفــون اســت کــه فــرد مــی توان
صوتــی پاســخ دهــد. عــاوه بــرآن دوربینــی درون هدســت تعبیــه شــده کــه بــه کاربــر اجــازه می 
دهــد فیلمبــرداری کنــد. عکــس هایــی کــه بــا ایــن دوربیــن ثبت مــی شــوند به طــور خــودکاردر 
ــری  ــی آمپ ــری 3۲50 میل ــک بات ــت دســتگاه دارای ی ــی شــود. در نهای ــره م ــرد ذخی ــل ف موبای

لیتیــوم- یونــی اســت کــه هــر دوره شــارژ آن ۸ســاعت طــول مــی کشــد.

ویلچر مکانیکی با قابلیت قرارگیری 
در سه وضعیت ساخته شد

ویلچــر مکانیکــی بــا قابلیت قــرار گیــری در ســه وضعیت توســط پژوهشــگران دانشــگاه آزاد 
واحــد تهــران غــرب طراحی و ســاخته شــد. 

ــری  ــد معی ــتی حام ــه سرپرس ــرب ب ــران غ ــد ته پژوهشــگران دانشــگاه آزاد اســامی واح
ــا قابلیــت قرارگیــری در ســه وضعیــت  ــه طراحــی و ســاخت ویلچیــر مکانیکــی ب موفــق ب

ــوی اســت. ــه ثبــت مالکیــت معن ــن دســتگاه در مرحل شــدند کــه ای
ــی و  ــروه طراح ــرب و سرپرســت گ ــران غ ــد ته ــی واح ــات علم ــری عضــو هی ــد معی حام
ســاخت ویلچیــر مکانیکــی گفــت: در ایــن واحــد تیمــی متشــکل از ۲۸ نفــر از دانشــجویان 
رشــته مهندســی مکانیــک وجــود دارنــد کــه تجهیــزات مــورد نیــاز ســالمندان و معلــوالن را 

طراحــی مــی کننــد.
وی افــزود: در ایــن ویلچــر ایــن قابلیــت طراحــی شــده کــه بــه وســیله اهــرم جابجــا شــده و 

بــه حالــت ایســتاده و یــا خوابیــده تغییــر وضعیــت مــی دهــد.
ایــن محقــق تاکیــد کــرد: از ایــن ویژگــی مــی تــوان بــرای جابجایــی معلــوالن و ســالمندان 

از حالــت نشســته بــه حالــت خوابیــده و انتقــال آنهــا بــه تخــت و بالعکــس اســتفاده کــرد.
ــرق و  ــروی ب ــتفاده از نی ــدم اس ــول ع ــن محص ــر ای ــت دیگ ــت: مزی ــار داش ــری اظه معی

ــت. ــک اس الکترونی
وی عنــوان کــرد: هــدف مــا ایــن اســت کــه شــرکت دانــش بنیانــی بــا مشــارکت دانشــگاه 

آزاد ثبــت کــرده و زمینــه اشــتغال دانشــجویان را فراهــم ســازیم.
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 شــرکت فرانســوی طــرح اولیــه ای بــرای تایــر خــودرو ارائــه 
کــرده کــه از مــواد طبیعــی ســاخته مــی شــود و بــدون هــوا 

قــادر اســت حرکــت کنــد. 
خودروهـای نسـل آینـده را مـی تـوان مجهـز بـه تایرهایـی 
سـاخت که بـا پرینتر سـه بعـدی چاپ شـده انـد. ایـن تایرها 
زمـان تعویـض شـان را به صاحـب خـودرو اطاع مـی دهند.

فرانســوی   شــرکت  بــه  تایــری  چنیــن  اولیــه  طــرح 
ــت  ــه در حقیق ــرح اولی ــن ط ــق دارد.  ای Michelin ا تعل
ــر  ــه آن اســت. تای ــر متصــل ب ــا تای ــرای خــودرو ب چرخــی ب
مذکــور از مــواد حافــظ محیــط زیســت ســاخته شــده و رویــه 
آن از جنس الســتیک اســت. بنابرایــن هنگامیکــه تایر قدیمی 
می شــود، می توان رویه آن را بــه راحتی عوض کرد. همچنین 
ایــن تایــر نیــازی بــه هــوا نــدارد تــا پرشــود و قابلیــت حرکت 
یابــد.  طــرح تایــر بــدون هــوا کــه از طبیعتــی الهــام گرفتــه 
ــه  پنچــری و  شــده  ســبب مــی شــود ایــن چــرخ نســبت ب

کاهــش بــاد الســتیک ایمن باشــد.
ــه  ــد از تراش ــر  عبارتن ــه در تای ــه کار رفت ــی ب ــواد طبیع  م
چــوب، نــی،   محصــوالت شــگری و پوســت پرتقــال.  روی 
ــازک از الســتیک مــی پوشــاند. ســازندگان  ــه ای ن آن را الی
ایــن الســتیک معتقدنــد آن را مــی توان  شــارژ کــرد، بنابراین 
هنگامیکه رویه الســتیکی قدیمی شــود، مشــتریان مــی توانند  

دوبــاره الیه الســتیکی را روی تایــر چاپ کننــد. همچنین می 
ــر داد. ــه را تغیی ــن الی ــوا ای ــه آب و ه ــه ب ــوان باتوج ت

ــتفاده  ــا اس ــت  وب ــاس طبیع ــر براس ــن تای ــی ای ــرح داخل  ط
ــا  از ســاختاری ماننــد کنــدوی زنبــور عســل ســاخته شــده ت
قدرتمنــد باشــد.  همچنیــن  طــرح حفــره ای کــه شــبیه  ریــه 

ــه داخــل مــی کشــد. انســان هــوا را ب
 از ســوی دیگــر خــودرو مجهــز بــه ایــن نــوع تایــر 
حســگرهایی در اختیــار خواهــد داشــت کــه بــه طــور واقعــی 
اطاعــات از وضعیــت تایــر را رصد می کننــد و هنــگام نیاز به 
کاربــر اطاع مــی دهند.  تمــام ایــن ویژگی ها به وســیله یک 
ــل دسترســی اســت.   ــل Print & Go قاب اپلیکیشــن موبای
شــرکت میشــلین هنوز زمان دقیق تجاری ســازی ایــن ایده را 

اعــام نکرده اســت.
ایــن طــرح جالــب در کنفرانــس Movin ۲01۷  در   

ــت. ــده اس ــه ش ــرال ارائ مونت

تایر ساخته شده از مواد طبیعی به بازار می آید

یــک شــرکت کنسرســیوم اروپایــی تصمیــم 
ــه  ــرح اولی ــس ط ــی پاری ــگاه هوای دارد در نمایش
یــک وســیله نقلیــه هوایــی الکتریکــی را رونمایــی 
ــا  ــه دو صــورت ب کنــد. قــرار اســت ایــن وســیله ب

ــود.  ــاخته ش ــین س ــی سرنش ــین و ب سرنش
ــی Neva Aerospace در  ــیوم اروپای کنسرس
نمایشــگاه هوایــی پاریــس امســال از طــرح اولیــه 
یــک وســیله نقلیــه شــخصی VTOL)وســیله ای 
کــه بــه طــور عمــودی از زمیــن بلنــد مــی شــود و 

فــرود مــی آیــد(، رونمایــی خواهــد کــرد.
 AirQuadOne این وســیله نقلیــه هوایــی کــه
نــام دارد، بــه طــور کامــل الکتریکــی خواهــد بــود 
ــرواز  ــن پ ــری زمی ــاع ۹14 مت ــد در ارتف ــی توان و م
کنــد. همچنیــن حداکثــر ســرعت آن در هــوا حدود 
ــود.  ــی ش ــن زده م ــاعت تخمی ــر برس ۸0 کیلومت
وســیله نقلیــه بــا هــر بــار شــارژ مــی توانــد ۲0 تــا 

ــرواز کنــد. 30 دقیقــه پ
کیلوگــرم  حــدود 500   AirQuadOne وزن
اســت کــه یــک پنجــم آن بــه باتــری اختصــاص 
ــور  ــه ط ــوان ب ــی ت ــری را م ــن بات دارد. همچنی
مســتقیم بــه ســخت افــزاری متصــل کــرد کــه در 
ایســتگاه هــای شــارژ خودروهــای برقی بــه کار می 
رود. عــاوه بــر آن می توان باتری مصرف شــده را با 

ــارژ تمام جایگزین کرد. یک نمونه دارای ش
طراحــی ایــن وســیله نقلیــه هوایــی بــه گونــه ای 
ــه دو صــورت دارای  ــوان آن را ب ــی ت ــه م اســت ک
ــر دو  ــرد. در ه ــه ک ــی سرنشــین ارائ سرنشــین و ب
حالــت ایــن وســیله قابلیــت حمــل 100 کیلوگــرم 
بــار را دارد. همچنیــن احتمــال دارد شــرکت تولیــد 
کننــده نســخه نیمــه الکتریــک هیبریدی دســتگاه 
ــرواز را دارد. را بســازد کــه قابلیــت یــک ســاعت پ

عــاوه براین مــوارد جنس بدنه تمام مــدل ها از فیبر 
کربنی بازیافتی ســاخته خواهد شد.

تصویر یک وسیله نقلیه هوایی الکتریکی را ببینید
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فنــاوری خــودرو

مدت زمان شارژ خودروی 
الکتریکی کاهش می یابد

ــرای کاهــش مــدت زمــان شــارژ خودروهــای الکتریکــی ایجــاد  محققــان آمریکایــی روشــی ب
کــرده انــد. بــه ایــن ترتیــب مــدت زمــان شــارژ باتــری خــودرو بــه انــدازه پــر کــردن بــاک بنزین 

کاهــش مــی یابــد. 
محققــان از روشــی جدیــد بــرای شــارژ لحظــه ای باتــری هــای خــودرو رونمایــی کــرده انــد کــه 
بــا اســتفاده از الکترولیــت مایــع  در مــدت زمــان کوتــاه )معــادل مــدت زمــان الزم بــرای پرکــردن 
ــدون غشــا اســت کــه  ــری ب ــوآوری مذکــور یــک بات ــد. ن ــاک بنزیــن خــودرو( آن را شــارژ کن ب
مــدت زمــان شــارژ را بــه شــدت مــی کاهــد. ایــن فنــاوری بــه زودی در ایســتگاه هــای شــارژ بــه 

کار گرفتــه خواهــد شــد.
گروهــی از محققــان دانشــگاه پــوردو در آمریــکا ایــن فنــاوری را ســاخته انــد و بــه اعتقــاد آنــان 

کاربــرد وســیعی در خودروهــای الکتریکــی و هیبریــدی خواهــد داشــت.
جــان کوشــمن یکــی از مولفــان تحقیــق در ایــن بــاره مــی گویــد:  فــروش خودروهــای الکتریکی 
ــرای گســترش  ــر رشــد کــرده اســت.  امــا مهمتریــن چالــش ب و هیبریــدی در ســال هــای اخی
اســتفاده از ایــن نــوع خــودرو عمــر شــارژ باتــری هــا و زیربنــای الزم بــرای شــارژ خــودرو اســت.
خودروهــای الکتریکــی کنونــی فقــط مــی تواننــد در اماکنــی خودروهــای خــود را شــارژ کننــد که 

دارای تجهیــزات خاصــی اســت.
از ســوی دیگــر فراینــد شــارژ باتــری خودروهــا کمــی وقــت گیر اســت. همچنیــن ســاخت اماکن 

مخصــوص شــارژ خودروهــا نیازمنــد هزینــه کانی اســت.
بــه هرحــال در سیســتم جدیــد باتــری راننــدگان مــی تواننــد مایــع الکترولیــت باتــری هــای خود 

را پرکننــد و بــه ایــن ترتیــب انــرژی مصــرف شــده باتــری بــه ســرعت جایگزیــن مــی شــود.
همچنیــن راننــدگان مــی تواننــد الکترولیت مصــرف شــده را در ایســتگاه های مخصــوص تحویل 
دهنــد کــه بعــدا بــه مزرعــه هــای خورشــیدی، بــادی یــا واحدهــای تولید بــرق آبــی اســتفاده می 

شــود تــا دوبــاره شــارژ شــوند. بنابرایــن بارهــا مــی تــوان از ایــن مایــع اســتفاده کرد.

ساخت سریعترین خودروی زرهی دنیا در چین
چین یک نمونه از خودروی زرهی آب و خاک سـاخته که حداکثر سـرعت آن 50 کیلومتر برسـاعت اسـت. 

ایـن خودروی زرهی در صورت تجاری سـازی، سـریعترین خـودروی زرهی آب و خاک دنیا خواهد شـد. 
چین مشغول ساخت سریعترین خودروی زرهی آب و خاک دنیاست.

حداکثـر سـرعت تانک مذکـور در آب 50 کیلومتر برسـاعت اسـت. البته تاکنـون فقط نمونه ایـن خودروی 
زرهی سـاخته شـده  امـا در صورت سـاخت آن به صـورت تجاری، چیـن از آمریـکا جلو خواهـد زد. درحال 
حاضـر سـریع تریـن خـودروی زرهـی  آب و خاک دنیـا در اختیـار آمریکاسـت که بـا سـرعت 10 کیلومتر 

برسـاعت حرکت مـی کند.
موسســه North China Institute of Vehicle Research نمونــه ایــن خــودروی زرهــی  را 
ــا  هنــگام حرکــت در آب از  ســاخته اســت. ایــن وســیله حمــل ونقــل چاپــی بدنــه ای  V شــکل  دارد ت
موانــع هیدرولیکــی اجتنــاب شــود. همچنیــن ایــن نــوع طراحــی بدنــه ســبب مــی شــود خــودروی زرهی 

در برابــر مــواد منفجــره دســت ســاز ایمــن بمانــد.
ــه   ــی ب ــودروی زره ــرعت خ ــا س ــرار دارد ت ــرده ق ــت فش ــای ج ــز  پمپه ــی  آن نی ــای عقب ــرخ ه در چ
بیشــترین میــزان برســد. ایــن وســیله حمــل ونقــل ســبک و بــدون زره یــا اســلحه هــا 5.5 تــن وزن دارد.

کیسه هوای خودروهای خودران 
هم از راه می رسد

خودروهــای خــودران ظــرف 5 ســال آینــده همــه گیــر خواهنــد شــد و بدیهــی اســت کــه برای 
حفــظ ایمنــی سرنشــینان مجهــز بــه کیســه هــوا نیز باشــند. 

ــه هــر حــال  ــا ب ــد، ام ــرار نیســت رانندگــی کنن ــوع خودروهــا ق ــن ن اگــر چــه سرنشــینان ای
ــذا قــرار  ــا موانــع و تصــادف ایــن نــوع خودروهــا هــم وجــود دارد و ل احتمــال برخــورد آنهــا ب

ــده هــم نصــب شــود. ــه رانن ــاز ب ــدون نی اســت کیســه هــای هــوای در اتومبیــل هــای ب
بــا توجــه بــه اینکــه در خودروهــای خــودران خبــری از پــدال و فرمــان نیســت، چینــش محیط 
داخلــی آنهــا شــباهت زیــادی بــه یــک اتــاق خواهــد داشــت و همیــن امــر باعــث مــی شــود 
شــیوه درســت افــزودن کیســه هــوا بــه آنهــا بــه چالشــی جــدی مبــدل شــود. بدیهــی اســت 

کــه قــرار دادن کیســه هــوا در روی داشــبورد در ایــن خودروهــا کار اشــتباهی اســت.
همیــن امــر باعــث شــده تــا محققــان آلمانــی روش منحصــر بــه فــردی بــرای طراحی کیســه 
هــوای خودروهــای خــودکار ابــداع کننــد. آنهــا یــک کیســه هــوای بــزرگ را بــرای صندلی هر 
یــک از سرنشــینان خودروهــای خــودران طراحــی کــرده انــد کــه در صــورت ترمــز ناگهانــی 
فعــال مــی شــود و از پرتــاب شــدن افــراد یــا برخــورد ســر آنهــا بــه یکدیگــر یــا بدنــه خــودرو 

جلوگیــری مــی کنــد.
کیســه هــوای یــاد شــده در درون صندلــی هــر فــرد نصــب مــی شــود و حســگرهای تعبیــه 
شــده در کنــار آن مــی تواننــد در عــرض 0.03 ثانیــه بعــد از وقــوع ســانحه رانندگــی این کیســه 
هــوا را فعــال کننــد. شــبکه ای از دریچــه هــا بــدن فــرد را جــذب این کیســه هــوا می کنــد و از 
پرتــاب شــدن سرنشــین خــودروی خــودران جلوگیــری مــی کنــد. البتــه هنــوز تــا تکمیــل این 

کیســه هــوا نیــاز بــه گذشــت مــدت زمــان قابــل توجهــی اســت.
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ــرای  ــمند ب ــای هوش ــتی ه ــتفاده از کش ــال اس ــه دنب ــن ب ژاپ
حمــل و نقــل انــواع کاال در آینــده نزدیــک اســت. ایــن کشــتی 
هــا بــه طــور خــودکار امــن تریــن، ســریع تریــن و ارزان تریــن 

مســیر بــه ســمت مقصــد را مــی یابنــد. 
ــد  ــم تولی ــکاری ه ــا هم ــد ب ــی قصــد دارن ــرکت ژاپن ــد ش چن
ــادر  ــه هــوش مصنوعــی کــه خــود ق کشــتی هــای مجهــز ب
بــه یافتــن مســیر مطمئــن را باشــند، بــه یــک واقعیــت مبــدل 

ــد. کنن
ــون دالر  ــا میلی ــه مســتلزم صده ــن برنام ــرای ای ــه اج ــر چ اگ
صــرف هزینه اســت، امــا نتیجــه آن تشــکیل ناوگانی متشــکل 
از ۲50 کشــتی فــوق پیشــرفته اســت کــه اســتفاده از آنهــا تــا 

ســال ۲0۲5 آغــاز خواهــد شــد.
ایــن کشــتی هــای خــودران مجهــز بــه انبوهــی از ابــزار فــوق 
ــا اتصــال بــه اینترنــت داده هــای مــورد  مــدرن هســتند کــه ب
ــزار هــوش مصنوعــی  ــرم اف ــد. ن ــاز را جمــع آوری مــی کنن نی
ایــن کشــتی هــا بــا تحلیــل داده هــا وضعیــت آب و هــوا و دیگر 
امــور ضــروری را بررســی مــی کننــد و در نهایــت ســریع ترین، 

ــه  ــرای رســیدن ب ــن مســیر ب ــن و ارزان قیمــت تری ایمــن تری
مقصــد را انتخــاب مــی کننــد.

کشــتی هــای یــاد شــده بــه طــور خــودکار بــر عملیــات تعمیــر 
و نگهــداری نظــارت کــرده، قــادر بــه پیــش بینــی مشــکات 
ــد  و نقــص هــای فنــی کــه ممکــن اســت در آینــده پیــش آی
هســتند و بــه طور کلــی قبــل از وقــوع هــر چالشــی از آن مطلع 

شــده و هشــدارهای الزم را ارائــه مــی کنند.
و     Mitsui OSK Lines رانــی  کشــتی  شــرکت  دو 
Nippon Yusenدر اجــرای ایــن طــرح مشــارکت دارنــد و 
تخصــص خــود را در ایــن زمینــه بــه اشــتراک مــی گذارنــد. آنها 
ــن  ــور را هــم تامی ــی اجــرای طــرح مذک ــه هــای عملیات هزین
مــی کننــد. کشــتی هــای یــاد شــده نمــادی از ورود بــه عصــر 
اینترنــت اشــیا نیــز هســتند؛ عصــری کــه در آن تقریبــا همــه 

ــت متصــل مــی شــوند. ــه اینترن ــزار ب وســایل و اب
ــا  ــا ب ــوارد تصــادف آنه ــداد م ــا تع ــت خــودکار کشــتی ه هدای
یکدیگــر را نیــز بــه نصــف کاهــش مــی دهــد. ایــن رقــم حدود 

۲000 مــورد در ســال اعــام شــده اســت.

در ژوئــن ســال گذشــته شــرکت رولزرویس هــم از برنامــه های 
خــود بــرای تولیــد کشــتی هــای خــودران خبــر داده بــود کــه 
کنتــرل آنهــا در جهــان از یــک عرشــه مرکــزی صــورت مــی 
گیــرد و اســتفاده از آنهــا از ســال ۲0۲0 ممکــن مــی شــود. ایــن 
شــرکت در حــال ابــداع یــک سیســتم واقعیــت افــزوده خــاص 
ــه ســمت  ــه منظــور هدایــت کشــتی هــا از راه دور ب ــروژ ب در ن
مقصــد اســت. هــدف نهایــی ایــن طــرح حــذف کامل خدمــه از 

نــاوگان هــای کشــتی رانــی اعــام شــده اســت.

خودروی سوئدی با فضای داخلی متغیر
یـک شـرکت سـوئدی طرح اولیـه از یک خـودروی اشـتراکی خـودران را بـه نمایش گذاشـته که با 
توجـه به نیازهـای کاربران فضـای داخلی آن به محیطی خصوصی یا مناسـب برای جلسـه کاری یا 

فضـای اجتماعی تبدیل می شـود. 
شـرکت National Electric Vehicle Sweden در نمایشـگاهCES  آسیا طراحی خود از 

وسـیله حمل و نقل خودکار را به نمایش گذاشـته اسـت.
در ایـن طـرح خـودروی خـودران نه تنها فـرد را به طـور خـودکار از مبدا بـه مقصد می رسـاند، بلکه 
 NEVS مـی تواند بـا توجه بـه نیازهـا و تمایل فـرد فضای داخلـی خـود را تغییر دهـد. طرح اولیـه
InMotion بـه ایـن مهـم می پـردازد کـه چطور می تـوان مـدت زمانی که فـرد در خـودرو می 

گذرانـد را بـه بازه زمانـی ثمربخش تبدیـل کرد.
ایـن طرح اولیـه در حقیقت یک خودروی اشـتراکی اسـت. خودروی مذکـور کاربر را سـوار می کند. 
ایـن خـودرو یـک در دارد که بـه طور پروانـه ای باز می شـود، بـه این ترتیـب  مسـافران راحت می 

توانند وارد خودرو شـوند.
ظاهـر بیرونـی آن چنـدان تفاوتـی بـا بقیـه خودروها نـدارد، امـا طراحـی داخلـی نکته متمایـز این 
اتومبیـل بـه حسـاب مـی آیـد. فضـای داخلـی آن را می تـوان برحسـب نیـاز و تمایل بـه محیطی 

خصوصـی یـا مناسـب برای جلسـه هـای کاری یـا فضـای اجتماعـی تبدیـل کرد.
 خودرو هنگام ورود کاربران به آنها خوشامدگویی می کند.

در وضعیـت خصوصـی صندلـی ها به سـمت دیـواره خـودرو برمی گردنـد تا فـرد بتواند بـا هدفون، 
صفحـه نمایش لمسـی خـود را سـرگرم کنـد. در وضعیت اجتماعـی، صندلـی های خـودرو طوری 

تنظیم می شـوند کـه مسـافران بتواننـد روبروی هم باشـند.
در وضعیـت جلسـه نیـز تمـام صندلـی ها طـوری قـرار مـی گیرند کـه رو بـه یک صفحـه نمایش 
شـفاف روی در باشـند. مـی توان بـرای انجـام تماس هـای ویدئو کنفرانـس و نمایش طـرح و ایده 
اسـتفاده کرد. مسـافران می تواننـد نور، صندلـی ها و تهویـه داخلی را با اسـتفاده از یک اپلیکیشـن 

موبایل تنظیـم کنند.

ژاپنی ها کشتی های باری خودران می سازند

خودروهای خودران ارسال کاال در راهند
یــک کارآفریــن انگلیســی خودرویــی خــودران بــرای تحویــل بســته هــای پســتی ســاخته کــه بــا 

کمــک نــرم افــزار هــوش مصنوعــی خطــرات اطــراف را ردیابــی مــی کنــد. 
یــک کارآفریــن انگلیســی خودرویــی بــه نــام Kar-go ســاخته کــه بــا رایانــه کنتــرل می شــود. 
ایــن شــرکت وعــده مــی دهــد مشــکل تحویــل اتوماتیــک بســته هــا را با ایــن خــودرو حــل کند. 

ایــن خــودروی خــودران هزینــه هــای حمــل و نقــل را بــه میــزان قابــل توجهی مــی کاهد.
Kar-go طــوری طراحــی شــده تا در جــاده هــای عامت گذاری نشــده ماننــد خیابان هــا و پیاده 
روهای مناطق مســکونی حرکت کند. در Kar-go از فناوری های پیشــرفته روباتیک و خودروهای 
خــودران بــرای جهــت یابــی اســتفاده مــی شــود. همچنیــن تولیدکننــده آن مشــغول همــکاری بــا 

شــرکت خودروســازی Pilgrim اســت تــا در آینــده نزدیــک ناوگانــی از آن را بســازد.
ــت  ــن فعالی ــت. آخری ــرده اس ــیس ک ــده Kar-go را تاس ــد کنن ــرکت تولی ــاچیتی ش ــام س ویلی
تجــاری او ســاخت خدمــت دربانــی دیجیتــال MyCityVenue بــود کــه 1.۶ میلیــون کاربــر 
ــاره KAr-go مــی گویــد: مــا اکنــون مــی توانیــم حســگرهای  را بــه خــود جــذب کــرد. او درب
ــن  ــای ای ــرای ارتق ــی را ب ــتم مدیریت ــی و سیس ــوش مصنوع ــزار ه ــرم اف ــودران، ن ــودروی خ خ
اتومبیــل بــه کار ببریــم. ایــن خــودرو بــا کمــک نــرم افــزار هــوش مصنوعــی خطــرات اطــراف را 

ردیابــی و دفــع مــی کنــد. در بدنــه خــودرو نیــز نوعــی سیســتم دســته بنــدی و ذخیــره وجــود دارد 
کــه بســته هــای مشــتریان مختلــف در آن قــرار مــی گیــرد.

هنگامیکــه خــودرو بــه هریــک از آدرس هــای مــورد نظــر خــود مــی رســد، ایــن سیســتم بــه طور 
خــودکار بســته مربــوط بــه مشــتری ســاکن آن آدرس را انتخــاب مــی کنــد. ایــن خــودرو 14 ژوئن 

ــدن رونمایی خواهد شــد. در لن
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ژاپن خودروی پرنده آزمایش می کند
یــک اســتارت آپ ژاپنــی مشــغول ســاخت یــک خــودروی پرنده اســت. ایــن شــرکت قصــد دارد با 

کمــک ایــن خــودرو مشــعل بــازی هــای المپیــک ۲0۲0 را روشــن کند. 
ــعل  ــد مش ــا امیدوارن ــد. آنه ــش کردن ــده ای را آزمای ــودروی پرن ــنبه خ ــی روز ش ــان ژاپن مهندس
المپیــک بــازی هــای تابســتانی ۲0۲0 را در مراســم افتتاحیــه بــا کمــک ایــن خــودرو روشــن کنند.
اســتارت آپ ژاپنــی Cartivator کــه حــدود 30 مهنــدس از جملــه کارمنــدان جــوان تویوتــا در 

آن مشــغول کارنــد، ســاخت خــودروی پرنــده Sky Drive را در ۲014 میــادی آغــاز کردند.
بــه گفتــه تسوباســا ناکامــورا مدیــر ایــن اســتارت آپ، Sky Drive هنــوز در مراحــل اولیه  اســت 
امــا پیــش بینــی مــی شــود نخســتین پــرواز همــراه بــا سرنشــین آن تــا پایــان ۲01۸ انجام شــود.
مــدل آزمایشــی کنونــی مــی توانــد  از زمیــن بلنــد شــود و چنــد ثانیــه ای باالتــر از زمیــن شــناور 
بماند. به گفته ناکامورا این طرح نیازمند ثبات بیشــتری اســت تا بتواند ارتفاع خود را بیشــتر و مشــعل 
را روشــن کنــد. همچنیــن قــرار اســت Sky Drive کوچکتریــن خــودروی الکتریکــی نیــز باشــد 
تــا بتــوان در مناطــق شــهری از آن اســتفاده کــرد.  مهندســان ایــن شــرکت امیدوارنــد تــا ۲0۲5 

ــازی کنند. میادی این طرح را تجاری س

ساخت نخستین 
تراموای خودران دنیا در چین

ــتین  ــاخت نخس ــن از س چی
سیســتم حمــل و نقــل ریلــی 
ــر  ــده )ART( خب ــدون رانن ب

داد. 
ایـن سیسـتم جدیـد حمـل و 
نقـل کـه تلفیقـی از اتوبـوس 
و قطـار یـا همـان ترامواسـت 
بـا هـدف توسـعه و سـرعت 
بخشـیدن بـه حمـل و نقـل 
در  ژوژو  منطقـه  عمومـی 
اسـتان هونان چین ارایه شـده 

است.
بــه گفتــه شــرکت ســازنده یعنــی CRRC، در تولیــد ایــن سیســتم جدیــد حمــل و نقــل یــک 
ابتکارعمــل مهــم بــه چشــم مــی خــورد. در ایــن سیســتم از چرخهــای مخصــوص کائوچویی با 
هســته پاستیکی به جای چرخهای فوالدی استفاده شــده است. همچنین از یک فناوری مختص 
این شــرکت که حق اختراع آن نیز به ثبت رســیده برای هدایت خودکار آن بهره گرفته شــده است.

ایـن فنـاوری جدید مزایای سیسـتم حمـل و نقل اتوبوسـی و ریلـی را همزمـان در خـود دارد و در 
عیـن حال یک سیسـتم حرکتـی سـریع و دوسـت دار محیط زیسـت نیز به شـمار مـی آید.

آنچه که در این شرکت ساخته شده در مقایسه با متروهای زیرزمینی ارزان تر تمام می شود.
ســاخت ایــن تراموا بــه ســال ۲013 بازمــی گــردد و حاال نخســتین نمونــه آن با مشــخصات فنی 

جالب توجهی رونمایی شده است.
ایــن ART 31 متــر طــول داشــته و قابلیــت حمــل حداکثــر 30۷ مســافر یا وزنــی معــادل 4۸ تن 
را دارد. حداکثــر ســرعت آن نیــز ۷0 کیلومتــر بــر ســاعت اســت و جالب اینکــه پــس از 10 دقیقه 

شــارژ باتــری، تــا ۲5 کیلومتــر حرکــت مــی کند.

برنامه ریزی گوگل
 برای تولید کامیون خودران

ــت  ــه تح ــو ک ــرکت وایم ش
ــرکت  ــت، ش ــت آلفاب مالکی
مــادر تخصصــی گــوگل 
اســت، در تــاش بــرای 
ــه  ــی ب ــاوری خاص ــداع فن اب
منظــور تولیــد کامیــون های 

ــت.  ــودران اس خ
به گفته سـخنگوی شـرکت 
وایمـو، ایـن شـرکت هشـت 

سـال تجربـه خـود در زمینه تولیـد نرم افـزار و سـخت افـزار خودروهای خـودران را جهـت تولید 
کامیـون های خودران بـه کار خواهد گرفـت. کامیون های خـودران به گونـه ای طراحی خواهند 
شـد کـه بتوانند در مسـافت های طوالنی بـدون نیاز بـه راننده به حرکـت خود ادامـه دهند و تنها 
در زمـان تحویـل کاال و اقـام بارگیری شـده نیاز بـه دخالت راننـده و هدایت کامیون به سـمت 

محـل تخلیه بار داشـته باشـند.
ــد خودروهــای  ــه فکــر تولی ــه ب ــود ک ــی ب ــن شــرکت های ــوگل یکــی از اولی ــه گ ــی ک در حال
خــودران افتــاد، ایــن امــر در مــورد تولیــد کامیــون هــای خــودران صــدق نمــی کنــد. پیــش 
از ایــن مرســدس بنــز تعــدادی کامیــون بــدون نیــاز بــه راننــده تولیــد کــرده بــود کــه بــدون 

ــد. ــد را طــی کــرده بودن ــردام هلن ــا روت ــت انســان از اشــتوتگارت آلمــان ت دخال
در عیــن حــال شــرکت تســا هــم در حــال اجــرای برنامــه ایــی به منظــور تولیــد یــک کامیون 
خــودران اســت و بدیــن منظــور فنــاوری خاصــی را نیــز ابــداع کــرده اســت. هــر چنــد جزییــات 
ــر  ــی توســط اوب ــه تازگ ــه ب ــه اعــام نشــده اســت. شــرکت Otto ک ــن زمین ــی در ای چندان
خریــداری شــده نیــز مــی گویــد بــا موفقیــت کامیــون خــودران تولیــدی خــود را در بزرگــراه هــا 
مــورد آزمایــش قــرار داده اســت. بنابرایــن گــوگل بــرای ایفــای نقــش برتــر در ایــن حــوزه کار 

دشــواری پیــش رو دارد.
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روس ها هم خودروی خودران ساختند
رقابـت بـرای تولیـد خودروهـای خـودران و بـدون نیـاز به راننده به روسـیه کشـیده شـده و شـرکت 

یاندکـس نمونـه اولیـه چنیـن خودرویـی را در معـرض دیـد عاقمندان قـرار داده اسـت. 
یاندکـس کـه کار خود را بـا راه اندازی یک موتور جسـتجوی اینترنتـی آغاز کرد، حـاال در تاش برای 
تولیـد اتومبیل هـای بدون نیاز به راننده اسـت و انتظـار می رود ایـن خودروها روزی در قالب تاکسـی 

بـرای جابجا کردن شـهروندان به کار گرفته شـوند.
ایـن نمونـه اولیـه با اعمـال تغییـرات اساسـی در یـک خـودروی تویوتـای Prius V طراحی شـده و 
انبوهـی از حسـگرها و ابـزار هـوش مصنوعی بـرای مسـیریابی و شناسـایی موانع در آن نصب شـده 
اسـت. ایـن خـودرو بـا اسـتفاده از الگوریتم هـای محاسـباتی خاص خـود به ناوبـری و یافتن مسـیر 
صحیـح حرکت در شـرایط مختلـف ترافیکی مـی پـردازد و در زمینه شناسـایی عابـران پیـاده، موانع 

محیطـی و غیـره نیز عملکـرد خوبـی دارد.
مدیـران یاندکـس مـی گویند آزمایـش عمومـی خودروهای خـودران خـود را از سـال ۲01۸ میادی 
آغـاز می کننـد. روس هـا امیدوارند بـدون اتکا به فنـاوری خارجی و با اسـتفاده از دانـش بومی بتوانند 

کار تولیـد این خودروهـا را به پایـان ببرند.

یکـی از قدیمـی تریـن خودروسـازان دنیـا ابرخودرویی تولید کـرده که بیـش از یکهزار اسـب بخار 
 Mercedes-AMG Project One قـدرت دارد.  مرسـدس بنـز آلمـان در قالـب پـروژه
محصولـی خیـره کننـده طراحی کـرده که هنـوز چند مـاه مانده تـا رونمایی رسـمی در نمایشـگاه 

فرانکفـورت، تصویـر آن بـه بیـرون درز کرده اسـت.
ایـن خـودروی ۲.4 میلیـون پوندی با توان موتوری چشـمگیر 10۲0 اسـب بخار از یـک موتور فوق 
پیشـرفته با گنجایـش 1.۶ لیتری بهـره می برد. جالب اینجاسـت که سیسـتم موتوری ایـن خودرو 
کـه برگرفتـه از فناوریهـای فرمول اسـت از نوع دوگانه سـوز بـوده و نزدیـک به 33 کیلومتـر هم با 
تکیـه بـر موتـور برقـی خود حرکـت می کنـد. جعبـه دنـده اتوماتیـک ۸ سـرعته این خـودرو یکی 
از مهمتریـن مشـخصه هـای فنـی آن به شـمار می آیـد. مهندسـان پـروژه از ترمزهای تمـام گرد 

سـرامیک کربنی اسـتفاده کـرده اند.
نکتـه جالب دیگر این اسـت که از فیبرهای کربنی در چرخها اسـتفاده شـده تا روند خنکسـازی آنها 
تسـریع شـود. گفته می شـود تایرهای اختصاصی بـرای این خـودرو طراحی می شـود و به احتمال 

فـراوان باز هم این شـرکت معروف پیرلی اسـت که کار سـاخت تایرهـا را بر عهـده می گیرد.
در ایـن خـودرو نیروی محرکه بـه هر چهار چرخ منتقل می شـود که این به معنای کشـش بیشـتر 
آن در مقایسـه بـا خودروهـای فرمول یک اسـت. مرسـدس ای ام جـی در این باره اعـام کرده که 
هـدف از چنیـن ابتـکاری، افزایش سـرعت خـودرو در پیچهاسـت. در واقع مـا به دنبال سـریعترین 

شـتاب یا حداکثر سـرعت باال نبـوده ایم بلکه سـرعت بـاال در پیچها مـد نظرمان بوده اسـت.

فنــاوری خــودرو

این خودرو ۱۰۲۰ اسب بخار قدرت دارد

یک خودروی خانوادگی با پهپاد 
ترکیب شد

ــا پهپــاد ترکیــب کــرده کــه دارای GPS و  یــک شــرکت خودروســازی خــودروی خانوادگــی را ب
دوربیــن اســت. بــه همیــن دلیــل مــی توانــد در ســفر از سرنشــینان فیلمبــرداری کنــد. 

در ایــن اواخــر در بســیاری از طــرح هــای اولیــه پهپــاد و خــودرو بایکدیگــر ترکیــب شــده انــد. امــا 
بــه نظــر مــی رســد ایــن ایــده هــا در حــال حاضــر اجرایــی نباشــد. در ایــن میــان شــرکت نیســان 
تصمیــم گرفتــه تــا یــک خــودروی SUV خانوادگــی مــدل X-Trail را بــا پهپــادی ترکیــب کند.
ــور  ــه ط ــد ب ــی توانن ــتریان م ــه مش ــت ک ــته X-Space اس ــی از بس ــاد بخش ــن پهپ ــه ای  البت

ــد. ــاب کنن ــی انتخ گزینش
نیســان هــم ماننــد بقیــه خودروســازان در گذشــته پهپــاد و خــودرو بــا یکدیگــر ترکیــب کــرده بود. 
البتــه ایــن ایــده هیــچ گاه عملی نشــده بــود. ایــن شــرکت یــک پهپــاد مســابقه ای طراحــی کرده 

و در GT-R ســال گذشــته بــه نمایــش گذاشــته بود.
 Parrot ــاد ــک پهپ ــابقه ای از ی ــاد مس ــن پهپ ــای ای ــه ج ــی X-Space ب ــته گزینش  بس
Bebop۲ معمولــی اســتفاده مــی کنــد ایــن پهپــاد عــاوه بــر دوربیــن 14 مگاپیکســل مجهز به 
GPS و فنــاوری ردیابــی بصــری اســت کــه مــی توانــد بــه طــور خــودکار خــودرو را دنبــال کنــد و 
از سرنشــینان تصویــر بــرداری و فیلمبــرداری انجــام دهــد. بنابرایــن سرنشــینان خودرو مــی توانند 

طــی ســفر از خــود تصویربــردرای و فیلــم بــرداری کننــد.
مــی تــوان از ایــن پهپــاد بــه طــور جــدا از خــودرو نیــز اســتفاده کــرد. بــه عبــارت دیگــر کاربــر می 
توانــد هنــگام راه رفتــن، دوچرخــه ســواری، قایــق ســواری یــا هــر وســیله حمــل و نقل دیگــری با 

اســتفاده از پهپــاد از خــود فیلمبــرداری کند.
همــراه پهپــاد یــک کنتــرل از راه دور و عینــک هــای مخصوصــی نیــز ارائــه مــی شــود. حداکثــر 
مــدت زمــان پــرواز پهپــاد ۲5 دقیقه اســت. عــاوه بــر این مخزنــی بــرای پهپــاد در خــودرو در نظر 

گرفته شــده اســت.
ــاب، ســقف پانورامیــک و ریــل  ــه هرحــال بســته X-Space شــامل یــک ماهــواره جهــت ی ب

هــای ســقفی بــرای قــراردادن و حفــظ دوچرخــه بــاالی خــودرو اســت.  
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خودرویی که فقط یک بار ساخته شد
یکــی از قدیمــی تریــن خودروســازان دنیــا از محصولــی لوکــس رونمایــی کــرده کــه شــاید بتــوان 

آن را گرانتریــن خــودروی دنیــا هــم بــه شــمار آورد. 
ــای خودروهــای لوکــس و قایــق هــای  ــن در گزارشــی نوشــت: دنی ــه تخصصــی کارمگزی مجل
تنــدرو بــه یکدیگــر رســیده انــد و ایــن بــه لطــف خودروســاز قدیمــی بریتانیــا یعنــی رولزرویــس 
بــوده اســت. ایــن خــودروی جدیــد کــه Sweptail نــام دارد الهــام گرفتــه شــده از ســاختار قایق 
هــای تندروســت کــه در نــگاه اول هــر بیننــده ای را بــه یــاد خودروهــای کاســیک دهــه ۲0 و 30 

میادی نیز مــی اندازد.
ــه  ــش در عرص ــالگرد فعالیت ــن س ــتثنایی را در یکصدویازدهمی ــول اس ــن محص ــس ای رولزروی
خودروســازی جهــان ارایــه کــرده اســت. ایــن شــرکت کــه بــا درخواســت مشــتریان قدیمــی خود 
درخصــوص ارایــه یــک خــودروی خــاص روبــرو بــود در نهایــت محصولــی را بــه دنیــا معرفــی 
کــرده کــه قســمت جلــوی آن نمایشــی دیدنــی از فناوریهــای مــدرن و همــان فلســفه همیشــگی 
رولزرویــس یعنــی جلــو پنجــره کرومــی و پیشــانی عمــود و قســمت عقــب خــودرو نیــز یــادآور 
مدلهــای چنــد دهــه قبــل اســت. در ایــن محصــول از پیشــرفته تریــن حســگرهای پــارک خــودرو 

اســتفاده شــده کــه البتــه بــه واســطه بــزرگ بــودن آن، ابتکارعمــل بــه جایــی بــوده اســت.
امــا قســمت عقبــی ایــن خــودرو بخــش جالــب توجــه تــر آن اســت یعنــی جایــی کــه تداعــی 

ــز دارد. ــده قایقهــای تندورســت. ایــن بخــش ســاختاری کشــیده و نســبتا نــوک تی کنن
بــه رغــم آنکــه این خــودروی غــول پیکــر از حیــث ابعــاد دســته کمــی از یــک هواپیمــای کوچک 
نــدارد امــا تنهــا بــرای دو نفــر ظرفیــت دارد. ســقف Sweptail کامــا پانورامایــی اســت و ایــن 

یعنــی دو سرنشــین آن در طــول روز بیشــترین بهــره را از نــور خورشــید مــی برنــد.
رئیــس شــرکت رولزرویــس ایــن خــودروی جدیــد را یــک ماجراجویــی هیجــان انگیــز توصیــف 
کــرده زیــرا بــه عقیــده وی Sweptail مفهــوم تــازه ای در خودروســازی را ارایــه کــرده اســت. 
او دربــاره ایــن خــودرو مــی گویــد: یــک بــار بــرای همیشــه چنیــن خودرویی ســاخته شــده اســت!

گفته می شود این خودرو حدود 13 میلیون دالر قیمت دارد.
شــرکت رولزرویــس در ســال 1۹0۶ بنیــان گذاشــته شــد و از ســال 1۹۹۸ بــه خودروســازی بــی ام 

دبیلیــو آلمــان واگذار شــد.

فنــاوری خــودرو

ــا  ــاز و ب ــی روب ــی، اتومبیل ــازی انگلیس ــرکت خودروس ــک ش ی
ظرفیــت یــک نفــر در اختیــار نیــروی پلیــس قــرار داده اســت. 
ایــن خــودرو مــی توانــد در ۲.۸ ثانیــه ســرعت خــود را از صفــر 

ــاند.  ــه 100 برس ب
خودروهــای پلیــس لوتــوس و المبورگینی بــرای گشــت زنی در 
تمام نقاط شهر مناسب نیســتند، اما اســتفاده از چنین خودروهای 

ــیار مرسوم شده است. اسپرتی در ناوگان پلیس بس
درهمیــن راســتا شــرکت انگلیســی  BAC نمونــه ابرخودروهای 
پلیــس را در جزیــره Isel of Man )جزایــری میــان انگلیس و 
ایرلنــد( ارائــه کرده اســت.  ایــن خــودرو Mono نــام دارد و  در 

حقیقــت یــک اتومبیــلBAC روبــاز جــاده ای بــا ظرفیــت یــک 
ــپرت  ــای اس ــد خودروه ــرای تولی ــرکت ب ــن ش ــت. ای ــر اس نف

مشــهور است.
 ›Isle of Man از جــاده هــای منطقــه BAC البتــه  شــرکت
بــرای آزمایش و توســعه خــودروMono اســتفاده کرده اســت.
نتیجــه ایــن آزمایــش هــا ارتقای بخــش هــای مختلف خــودرو 
ــد  ــه خــودرو از گرافــن و چــرخ هــای هیبری ماننــد ســاخت بدن

کربنی اســت.
درهمیــن راســتا این شــرکت خــودرو تکمیــل شــده Mono را 
در اختیــار پلیــس جزیــره قــرار داده اســت. نیــروی پلیــس قصــد 

ــا رانندگــی ایمــن را  ــاوگان خــود اســتفاده کنــد ت دارد از آن در ن
ترویــج کنــد. البتــه اســتفاده از ایــن خــودرو در نــاوگان پلیــس 

جنبــه نمایشــی نیــز دارد. 
ــار  ــوری چه ــار، موت ــب بخ ــدرت 305 اس ــا ق ــودرو ب ــن خ ای
ــا  ــاده ه ــی در ج ــرای رانندگ ــه ب ــری دارد ک ــیلندر و ۲.5 لیت س
ــه  ــد در ۲.۸ ثانی ــی توان ــو م ــن مون ــت. همچنی ــب اس مناس
ســرعت خــود را از صفــر بــه 100 کیلومتــر در ســاعت برســاند. 
ــر  ــردن ه ــال ک ــی و دنب ــت ردیاب ــی قابلی ــه راحت ــن  ب بنابرای
خــودروی دیگــری را دارد. همچنیــن حداکثــر ســرعت آن ۲۷4 

ــت. ــاعت اس ــر برس کیلومت

تصاویر خودروی اسپرت تک سرنشین ویژه پلیس 
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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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معــاون ســازمان فضایــی ایــران آخریــن 
وضعیــت ماهــواره هــای ایرانــی ســاخته شــده 
در نوبــت پرتــاب را توضیــح داد و گفــت: پروژه 
اعــزام انســان بــه فضــا بــه دلیــل بودجــه باال 

قابــل انجــام نیســت. 
ــوص  ــروز در خص ــدر ام ــون ص ــد همای محم
آخریــن وضعیــت ماهــواره عملیاتی ســنجش 
از راه دور ایــران گفــت: ماهــواره »پــارس 
ــدف 1400  ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــک« را ب ی
در حــوزه فضایــی تعریــف کردیــم تــا از 
طریق همــکاری پنــج دانشــگاه و پژوهشــگاه 
فضایــی کشــور به عنــوان نخســتین ماهــواره 

ــود. ــدار ش ــی وارد م عملیات
ــن  ــه ای ــی اولی ــه طراح ــان اینک ــا بی وی ب
ماهــواره انجــام شــده اســت ادامــه داد: 
ماهــواره »پــارس یــک« قــرار اســت توســط 
یــک کنسرســیوم مشــترک از دانشــگاه، 
پژوهشــگاه فضایــی و بخــش خصوصــی 
ــه شــکل کان در کشــور  ســازنده ماهــواره ب
انجــام شــود کــه فــاز دوم آن از شــهریور مــاه 
ــن  ــی ای ــازی تکنولوژیک ــدف توانمندس ــا ه ب

ــود. ــی ش ــی م ــروژه اجرای پ
صــدر زمــان ســاخت ایــن ماهــواره را تا ســال 
1400 عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: ماهــواره 
ــه  ــداف برنام ــا اه ــق ب ــک« مطاب ــارس ی »پ
فضایــی ده ســاله کشــور اجرایــی مــی شــود.

ــن  ــش از ای ــا پی ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــواره ای ک ــای ماه ــروژه ه ــیاری از پ بس
ــه جمــع  ــود ب ــد شــده ب در دانشــگاه هــا تولی
بنــدی کامــل نرســیده اســت، تصریــح کــرد: 
ایــن نشــان مــی دهــد کــه ســاختارهای فنــی 
ــا  ــروژه ه ــن پ ــی در ای ــاختار مدیریت ــا س ب
همــگام نبــود. بــر ایــن اســاس مــا در پــروژه 
ــا را  ــت ه ــن فعالی ــامانه ای ــک س ــارس ی پ
ــی  ــاز دوم طراح ــه ف ــم ک ــرار دادی ــر ق مدنظ
ــه  ــاه ب ــهریور م ــروژه از ش ــن پ ــی ای مفهوم

ــود. ــی ش ــته م ــرا گذاش اج

ماهــواره ســها متعلــق بــه ســازمان 
فضایــی نیســت

ــام  ــر اع ــی ب ــوالی مبن ــه س ــخ ب وی در پاس
ــران  ــی ای ــری از ســوی پژوهشــگاه فضای خب
ــی  ــواره عملیات ــاخت نخســتین ماه ــرای س ب
ــام »ســها« خاطرنشــان  ــا ن ســنجش از دور ب
کــرد: ایــن کــه مجموعــه ای بخواهــد پــروژه 
ای را طراحــی و راه انــدازی کنــد ارتباطــی بــا 
ســازمان فضایــی ایــران نــدارد و بخــش های 
دفاعــی کشــور و یــا پژوهشــگاه هــای فضایی 
مــی تواننــد ماهــواره هــای مختلــف را طراحی 
کننــد امــا آنچه هــدف ســازمان فضایــی ایران 
بــه عنــوان تنهــا متولی بخــش فضایی کشــور 
اســت ماهــواره »پــارس یک« اســت کــه قرار 
اســت تأمیــن عملیاتــی نیازهــای ماهــواره ای 
ــام  ــنجش از دور انج ــش س ــور را در بخ کش

دهــد.
ــک  ــت ی ــن اس ــرد: ممک ــح ک ــدر تصری ص
مجموعــه ای پــروژه ای را برای کســب تجربه 
و کار تحقیقاتــی تعریــف کنــد امــا نبایــد ایــن 

پــروژه را بــه عنــوان پــروژه ملــی اطــاق کرد 
ــای  ــروژه ه ــی پ ــازمان فضای ــه س ــرا ک چ
مدونــی را تــا ســال 1400 تعریــف کــرده کــه 
یکــی از آنها پــروژه عملیاتــی ماهــواره »پارس 
یــک« برای ســنجش از دور و ماهــواره »ناهید 
ــی  ــواره مخابرات ــک ماه ــوان ی ــه عن دو« ب

ــی اســت. عملیات

ســه ماهــواره ایرانــی در نوبــت 
پرتــاب

ــاره  ــا اش ــران ب ــی ای ــازمان فضای ــاون س مع
ــارس یــک«،  ــه اینکــه پــس از ماهــواره »پ ب
ــف و  ــز تعری ــه را نی ــارس دو و س ــواره پ ماه
تولیــد مــی کنیــم خاطرنشــان کــرد: بایــد بــه 
جایــی برســیم کــه تصاویــر ماهــواره ای مورد 
نیــاز کشــور از طریــق ماهــواره هــای داخلــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــن زمین ــم. در ای ــن کنی تأمی
ــه عقــب  ــزی هــای صــورت گرفت ــه ری برنام

نیســتیم.
ــی  ــواره مخابرات ــون ماه ــم اکن ــزود: ه وی اف
ــواره  ــک ماه ــوان ی ــه عن ــک« ب ــد ی »ناهی
دانشــگاهی در دســت ســاخت اســت و در 
ــد  ــاب خواه ــاده پرت ــاه اول ســال آم شــش م
بــود. امــا ماهــواره مخابراتــی »ناهید یــک« را 
کــه قــرارداد آن بــا پژوهشــگاه فضایــی منعقد 
ــی  ــا مخابرات ــواره ه ــوان ماه ــه عن ــده، ب ش
ــی  ــا م ــه فض ــال 1400 ب ــا س ــی ت عملیات

ــتیم. فرس
ــواره  ــال ماه ــن ح ــه داد: در همی ــدر ادام ص
ــال  ــت در ح ــم و صنع ــگاه عل ــر« دانش »ظف
ــوان  ــه عن ــواره ب ــن ماه ــه ای ــت ک ــرا اس اج
ــوژی  ــعه تکنول ــای توس ــواره ه ــی از ماه یک
تعریــف شــده تــا بــه بهــره بــرداری تجــاری 

ــد. برس
ــاره  ــا اش ــران ب ــی ای ــازمان فضای ــاون س مع
ــواره  ــاخت ماه ــت س ــن اس ــه ممک ــه اینک ب

پــارس یــک بیــش از دو ســال زمــان مــی برد 
ــا آن زمــان، ماهــواره هــای  اظهــار داشــت: ت
دانشــگاهی کــه ســاخته و آمــاده پرتاب اســت 

را بــه فضــا پرتــاب مــی کنیــم.
ــتی  ــواره دوس ــون ماه ــم اکن ــت: ه وی گف
مربــوط بــه دانشــگاه صنعتــی شــریف آمــاده 
پرتــاب اســت کــه در انتظــار تصمیــم مراجــع 
ذیصاح هســتیم. ماهــواره دانشــگاه امیرکبیر 
بــا نــام »پیــام« نیــز تــا یــک مــاه دیگــر آماده 
ــی  ــرار م ــاب ق ــت پرت ــوده و در نوب ــاب ب پرت
گیــرد و ماهــواره »ناهیــد یــک« در شــش ماه 
اول امســال، قابلیــت پرتــاب خواهــد داشــت.

صــدر بــا بیــان اینکــه در پرتــاب ماهــواره هــا 
ــت  ــه تثبی ــت بلک ــاب نیس ــا پرت ــدف تنه ه
ــرد: در  ــوان ک ــت عن ــر اس ــوژی مدنظ تکنول
ــم  ــت تنظی ــوع دق ــا موض ــواره ه ــن ماه ای
بــرای عکســبرداری و پایــداری سیســتم 
مدنظــر اســت کــه هــر یــک از ماهــواره هــا 
ــد.  ــل کنن ــآوری را تکمی ــن فن ــد ای ــی توانن م
ــا دقــت  بــرای مثــال ماهــواره »پــارس دو« ب
ســنجنده هــای باالتــری نســبت بــه ماهــواره 
»پــارس یــک« در موقعیــت باالتــری از 
ــا در  ــت. م ــد گرف ــرار خواه ــن ق ــطح زمی س
نظــر داریــم کــه ماهــواره هــای سنجشــی تــا 
۸00 کیلومتــر از مــدار زمیــن و ماهــواره هــای 
ــرار  ــنگ ق ــت همس ــدار ثاب ــی در م مخابرات

ــرد. گی

اعــزام موجود زنــده 20 میلیــارد دالر 
ــی خواهد ــه م بودج

معــاون ســازمان فضایــی ایــران در خصــوص 
آخریــن وضعیــت اعــزام انســان را و ابهاماتــی 
را بــرای توقــف ایــن پــروژه وجــود دارد گفــت: 
اعــزام موجــود زنــده بــه فضــا، در ســند جامــع 
ــاب  ــی انق ــورای عال ــوب ش ــا مص هوافض
فرهنگــی دیــده شــد تــا یکــی از انــدازه گیری 

هــای کمــی اهــداف مدنظــر فنــاوری فضایی 
کشــور در ســال 1400 باشــد امــا دلیلــی کــه 
ــد  ــه بای ــور ک ــروژه آن ط ــن پ ــد ای ــبب ش س
ادامــه پیــدا نکنــد ایــن بــود کــه بــرآورد شــد 
ــا ۲0  ــن، 15 ت ــدار زمی ــراردادن انســان در م ق
میلیــارد دالر طــی 15 ســال هزینــه، نیــاز دارد.
ــن  ــه ای ــود اینک ــا وج ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــی  ــروژه نم ــن پ ــه ای ــه ای ب ــن بودج چنی
ــمایل  ــکل و ش ــد، ش ــاص یاب ــد اختص توان
ایــن پــروژه تغییــر یافــت و  اهــداف آن 
بــه دســتاوردهای تکنولوژیکــی تبدیــل 
شــد، بــه ایــن معنــی کــه بــه جــای اینکــه 
انســان در مــدار قــرار گیــرد، محمولــه هــای 
ــا  ــاب ماهــواره ه ــا پرت ــان ب دیگــری همزم

ــم. ــت کنی ــن تس ــدار زمی در م
صــدر بــا تأکیــد بــر اینکــه توانمنــدی کشــور 
از نظــر مالــی امــکان تأمیــن ۲0 میلیــارد دالر 
هزینــه بــرای اعــزام انســان به فضــا را نــدارد، 
ــا  ــگاه هوافض ــروژه در پژوهش ــن پ ــت: ای گف
ــی آن  ــع مال ــر مناب ــا اگ ــود ام ــی ش ــال م دنب
تخصیــص یابد بــا ســرعت معمولی متناســب 
ــرا  ــرد چ ــد ک ــرفت خواه ــات پیش ــا امکان ب
کــه هیــچ مجموعــه ای نمــی توانــد تــا ایــن 

ــرای ایــن پــروژه هزینــه کنــد. میــزان ب
ــاره  ــا اش ــران ب ــی ای ــازمان فضای ــاون س مع
ــا  ــه فض ــان ب ــزام انس ــروژه اع ــه پ ــه اینک ب
ــوان  ــه عن ــز ب ــف« نی ــی »عت در شــورای عال
ــه دلیــل  پــروژه کان ملــی دیــده شــد امــا ب
نبــود بودجــه متوقــف شــد اظهــار داشــت: در 
دولــت دهــم بــرای پــروژه هــای کان ملــی، 
۸00 میلیــارد تومــان هزینــه تعریــف شــد امــا 
ــن  ــه ای ــان از بودجــه ب ــارد توم ــا ۸0 میلی تنه
ــن  ــه همی ــت و ب ــاص یاف ــا اختص ــرح ه ط
ــات  ــا امکان ــا ب ــروژه ه ــیاری از پ ــل بس دلی
ــود  ــرفت خ ــه پیش ــتند ب ــه ای نتوانس بودج

ــد. ــه دهن ادام

ــا ــوا و فضــ هـــ

سه ماهواره ایرانی درنوبت پرتاب/ 

اعزام انسان به فضا متوقف شد

http://mehrnews.com


صفحه 73 |  شماره 13 | تیر 96 MEHR NEWSAGENCY

ــیه  ــیا و اقیانوس ــی آس ــای فضای ــازمان همکاریه ــت س ــران از موافق ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
ــر داد.  ــه فضــا خب ــی ب ــب ایران ــواره دانشــجویی مکع ــاب ماه ــرای پرت )اپســکو( ب

ــیه  ــیا و اقیانوس ــی آس ــای فضای ــازمان همکاریه ــر س ــه اخی ــت: در جلس ــی گف ــن بهرام محس
)اپســکو( مصــوب شــد مســابقه ماهــواره دانشــجویی مکعــب ایرانــی، بخشــی از فعالیت هــای این 
ســازمان قــرار گیــرد و پــس از پایــان مســابقات، ماهــواره ســاخته شــده توســط تیــم برتــر، توســط 

پرتابگرهــای اپســکو یــا پرتابگرهــای داخلــی، بــه فضــا فرســتاده شــود.
وی هــدف از برگــزاری مســابقات ماهــواره مکعــب ایرانــی را اشــاعه فعالیــت هــای فضایــی میــان 
دانشــجویان و دانشــگاه هــای کشــور در حــوزه هــای طراحــی و ســاخت ماهــواره هــای کوچــک 
دانســت و افــزود: از همــکاران ســازمان فضایــی و معاونــت فنــاوری فضایــی مــی خواهیم کــه دور 

دوم ایــن مســابقات را شــروع کننــد.
بهرامــی بــا تاکیــد بــر حمایــت وزارت ارتباطــات از حــوزه فضایــی کشــور ادامــه داد: ایــن حمایــت 

هــا باعــث شــد کــه تمامــی پــروژه هــای فضایــی بــا قــوت بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد.
ــوری،  ــس جمه ــه رئی ــد و توصی ــه تاکی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــر ارتباطــات خاطرنشــان ک ــاون وزی مع
ــری از اتــاف ســرمایه هــا و زمــان، مراحــل طراحــی  در راســتای تمرکــز فعالیــت هــا و جلوگی
ــه صــورت  ــای کشــور ب ــدادی از دانشــگاه ه ــارکت تع ــا مش ــارس 1 « ب ــواره پ ــی »ماه مفهوم

ــت. ــام اس ــال انج ــیوم در ح کنسرس
ــا مســایل  ــر شــدن ب ــه هــای علمــی و پژوهشــی درگی ــرای برنام ــت ب ــن آف ــزود: بدتری  وی اف
سیاســی اســت کــه بخشــهای فنــی بــرای حفــظ منافــع ملــی بایــد از این مســاله جــدا خــودداری 

کننــد.
ــت  ــاب ماهــواره هــای در نوب ــی، پرت ــی سنجشــی و مخابرات ــن ماهــواره هــای مل بهرامــی تامی
پرتــاب، توســعه ایســتگاه هــای فضایــی ، توســعه خدمــات فضایــی، کاربــردی کــردن فنــاوری 

هــای فضایــی، فعالیــت بیشــتر در حــوزه رســانه ای را از جملــه برنامــه های آتــی ســازمان فضایی 
ایــران برشــمرد.

10 تیــم دانشــجویی در مســابقات ماهــواره مکعــب دانشــجویی بــه فــاز طراحــی دقیــق ماهــواره 
دانشــجویی مکعــب ایرانــی راه یافتنــد.

در ایــن مرحلــه تیــم هــای دانشــگاه صنعتی شــریف، دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، دانشــگاه مالک 
اشــتر، دانشــگاه تبریز،دانشــگاه خواجــه نصیــر الدیــن طوســی )فاطــر( ،دانشــگاه خواجــه نصیــر 
)قاصــدک(، دانشــگاه ســیرجان )ســها(، دانشــگاه خواجــه نصیــر )ســیمرغ( ، دانشــگاه ســیرجان 

)عدالــت خــواه( و دانشــگاه کاشــان صاحــب رتبــه هــای اول تــا دهــم شــدند.

ماهواره مکعب دانشجویی به فضا پرتاب می شود

ــوا و فضــا هـــ

راه اندازی سیستم هشداردهنده آتش سوزی با ماهواره های سنجشی
معــاون ســازمان فضایــی ایــران گفــت: سیســتم هشــداردهنده 
آتــش ســوزی از طریــق ماهواره هــای سنجشــی در مرکــز داده 

هــای فضایــی ماهدشــت، عملیاتــی مــی شــود. 
محمـد همایون صـدر معاون توسـعه کاربـرد و خدمـات فضایی 
سـازمان فضایی با اشـاره بـه اقدامات انجام شـده برای اسـتفاده 
از ماهواره های سنجشـی در کشـور و کاربردهایـی که اطاعات 
دریافتـی از ایـن ماهـواره می تواند به همراه داشـته باشـد، گفت: 
مـردم بـدون آنکـه متوجـه باشـند بـه صـورت روزانـه در حـال 
اسـتفاده از امکانات ماهواره های سنجشـی هسـتند. بـرای مثال 
اخبـاری کـه هـر روز از سـوی سـازمان هواشناسـی درخصوص 
پیـش بینی وضعیت آب و هوا منتشـر می شـود، کاربـرد ماهواره 

های سنجشـی اسـت.
ــا بیــان اینکــه ســازمان فضایــی ایــران در حــال توســعه  وی ب
زیرســاختهای الزم در کشــور در عرصــه فضایــی اســت، ادامــه 
داد: بــا توســعه زیرســاختها، بخــش هایــی کــه مصــرف کننــده 
ــهولت،  ــه س ــتند ب ــی هس ــای سنجش ــواره ه ــات ماه اطاع

ــت  ــا دق ــر ب ــه تصاوی ــتری ب ــی بیش دسترس
ــرم  ــد ن ــی توانن ــت و م ــد داش ــر خواهن باالت
افزارهــای کاربــردی و اپلیکیشــن هــای حــوزه 

ــد. ــاد کنن ــی را ایج فضای
ــی  ــات فضای ــرد و خدم ــعه کارب ــاون توس مع
ســازمان فضایــی ایــران بــا اشــاره بــه تفاهــم 
ــرای  ــاورزی ب ــا وزارت کش ــازمان ب ــن س ای
پایــش محصــوالت کشــاورزی در کشــور، 
اظهــار داشــت: بخشــی از ایــن تفاهم در ســال 
۹5 انجــام شــده و در ســال جــاری نیــز بخــش 
هــای دیگــر ایــن تفاهــم، با وســعت بیشــتری 

انجــام مــی شــود.
ــیات  ــرکت ش ــا ش ــه ب ــان اینک ــا بی ــدر ب ص
نیــز در مــورد مشــکات آبزیــان خلیــج فارس 

ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــام اس ــت انج ــی در دس ــکاری های هم
ــاوری  ــا فن ــط ب ــای مرتب ــرویس ه ــه س ــن اســت ک ــدف ای ه
فضایــی را از طریــق بخــش خصوصــی، بــرای مــردم کاربــردی 
ــش از  ــد بی ــه کشــور بای ــن اســت ک ــر ای ــان ب ــم. اعتقادم کنی
ــرای  ــد و ب ــی باش ــوژی فضای ــده تکنول ــرف کنن ــش مص پی
ــی در کشــور  ــای فضای ــاوری ه ــد فن ــدف، بای ــن ه ــق ای تحق

ــد. ــره وری برس ــه به ــده و ب ــردی ش کارب
معــاون ســازمان فضایــی ایــران بــا اشــاره بــه همــکاری هــای 
ایــن ســازمان بــا شــرکت پســت، اســتانداری هــا و شــهرداری 
ــاوه  ــت: ع ــواره ای، گف ــات ماه ــتفاده از اطاع ــرای اس ــا ب ه
ــران  ــا جامعــه کارب ــرای تبــادل اطاعــات بیشــتر ب ــر ایــن، ب ب
ــای  ــرم افزاره ــه ن ــوالت از جمل ــری محص ــک س ــادی، ی ع
کاربــردی را روی پرتــال ســازمان فضایــی ایــران برای اســتفاده 

ــم داد. ــرار خواهی ــردم ق م
صــدر ادامــه داد: بــرای مثــال بــه زودی نــرم افزارهــای مربــوط 
ــه پایــش ماهــواره ای آتــش ســوزی را فعــال خواهیــم کــرد  ب

کــه ایــن نــرم افزارهــا مــی تواننــد بــا انــدازه گیــری دقیــق در 
نقــاط مختلــف، احتمــال آتــش ســوزی در منطقــه و در زمــان 

هــای مختلــف را اعــام کننــد.
وی افــزود: در واقــع ایــن یــک سیســتم هشــدار آتــش ســوزی 
ــوده  ــال ب ــک فع ــورت غیراتوماتی ــه ص ــون ب ــه تاکن ــت ک اس
ــق داده  ــک از طری ــورت اتوماتی ــه ص ــه زودی ب ــا ب ــت ام اس
ــی  هــای ماهــواره هــای سنجشــی در مرکــز داده هــای فضای
ــتم،  ــن سیس ــق ای ــود. از طری ــی ش ــی م ــت، عملیات ماهدش
بســیاری از نــرم افزارهــای کاربــردی و اپلیکیشــن هــای 
ــرداری  ــره ب ــاده به ــواره ای آم ــر ماه ــدی در حــوزه تصاوی تولی

ــود. ــد ب خواه
معــاون ســازمان فضایــی ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه تصاویــر 
و اطاعــات ماهــواره ای دریافــت شــده از ماهــواره هــای 
سنجشــی، پــس از پــردازش بــه عنــوان یــک محصــول مــورد 
اســتفاده قــرار مــی گیــرد، تاکیــد کــرد: اســتارتاپ هــای حــوزه 
فنــاوری فضایــی مــی تواننــد از ایــن اطاعــات اســتفاده کننــد.
وی خاطرنشــان کــرد: بالــغ بــر 40 ســال 
اطاعــات تصاویــر ماهــواره ای در مرکــز داده 
هــای فضایی در ماهدشــت کــرج ذخیره شــده 
و هــم اکنــون هر ســازمانی کــه تمایل داشــته 
ــد از ایــن اطاعــات اســتفاده  باشــد، مــی توان

ــد. کن
صــدر بــا تاکیــد براینکــه تکنولــوژی فضایــی 
در کشــور در حــال توســعه اســت و هــم اکنون 
ــی هســتیم،  ــوژی فضای ــت تکنول ــاز تثبی در ف
اضافــه کــرد: پــروژه هــای بســیاری در حــوزه 
ــود  ــنجش از دور وج ــاوری س ــای فن کاربرده
ــا از  ــدن آنه ــی ش ــرای عملیات ــه ب ــد ک دارن
تکنولــوژی فضایــی توســعه یافتــه در کشــور، 

ــم. کمــک مــی گیری
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ــا ــوا و فضــ هـــ

۲ شرکت دانش بنیان در 
حوزه فضا تشکیل می شود

معــاون پژوهشــگاه فضایــی ایــران از زمینــه ســازی بــرای تاســیس ۲ شــرکت 
دانــش بنیــان در عرصــه فنــاوری فضایــی خبــر داد. 

ســعید شــاخصی بــا اشــاره بــه اینکــه تجــاری ســازی محصــوالت دانــش 
ــی در  ــات علم ــذب هی ــش ج ــی و افزای ــاوری فضای ــوزه فن ــان در ح بنی
ــرار  ــال ۹۶ ق ــرای س ــران ب ــی ای ــای پژوهشــگاه فضای ــه ه ــت برنام اولوی
دارد، گفــت: تجــاری ســازی محصــوالت فنــاوری فضایــی از ســال گذشــته 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و امســال در تــاش هســتیم کــه بعضی از 
فنــاوری هایــی کــه در گذشــته شــکل گرفتــه را بــه ســمت تجــاری ســازی 

ــم. پیــش ببری
معــاون پژوهــش و فنــاوری پژوهشــگاه فضایــی ایــران، تاســیس شــرکتهای 
دانــش بنیــان در ایــن حــوزه را یکــی دیگــر از برنامــه هــای در حــال پیگیــری 
ــن  ــه تاســیس ای ــزود: شــیوه نام ــرد و اف ــان ک ــران بی ــی ای پژوهشــگاه فضای
شــرکتها بــا توجــه بــه دســتورالعمل هــای مربوطــه تدویــن شــده اســت و در 
حــال حاضــر دو شــرکت در ایــن زمینــه در حــال راه انــدازی اســت کــه ایــن 
شــرکت هــا هــم در حــوزه فضایــی و هــم در حــوزه غیــر فضایــی فعالیــت می 

کننــد.
ــوان  ــه عن ــی ب ــات تکمیل ــوزش و تحصی ــت آم ــورد مدیری ــاخصی در م ش
یکــی دیگــر از محورهــای برنامــه هــای ســال ۹۶ پژوهشــگاه فضایــی ایــران 
گفــت: در حــال حاضــر 1۹ گــروه پژوهشــی در پژوهشــگاه فضایــی مشــغول 
بــه فعالیــت هســتند کــه 3 گــروه در شــیراز ، 3 گــروه در اصفهــان و 3 گــروه 
نیــز در تبریــز فعالیــت مــی کننــد و هــر کــدام از پژوهشــکده هــای تهــران نیز 
4 گــروه آموزشــی دارنــد کــه ایــن گــروه هــای آموزشــی بایــد بــه تعــداد کافی 

هیــات علمــی داشــته باشــند.
وی تاکیــد کــرد : در هــر گــروه بایــد 3 نفــر هیــات علمــی داشــته باشــیم کــه 
بــه دلیــل بازنشســتگی و یــا قطــع همــکاری تعــدادی در ایــن حــوزه کمبــود 
عضــو هیــات علمــی داریــم و از ســال گذشــته اقــدام بــه جــذب هیــات علمی 
کردیــم کــه درســال ۹5 ، ۷ نفــر جــذب شــدند و ۲0 نفــر دیگــر هــم در ســال 
ــه  ــه پایــان مــی رســد و اعضــای هیــات علمــی ب ۹۶ مراحــل جــذب آنهــا ب

حــدود پژوهشــگاه بــه حــدود ۷0 نفــر افزایــش مــی یابــد.
شــاخصی گفــت : 1۲ نفــراز دانشــجویان در خــارج از کشــور بــه عنوان بورســیه 
پژوهشــگاه فضایــی ایــران در حــال تحصیــل هســتند  و ایــن دانشــجویان در 
ــد  ــی توانن ــد و م ــی دارن ــای خوب ــگاه، آورده ه ــه پژوهش صــورت برگشــت ب

دانــش فضایــی کشــور را ارتقــا دهنــد.
وی تاکیــد کــرد: پــروژه هایــی کــه ایــن دانشــجویان در قالــب پایــان نامــه در 
خــارج از کشــور انجــام مــی دهنــد طــوری طراحــی می شــود کــه در راســتای 
نیازهــای کشــور در ایــن زمینــه باشــد. البتــه بعضــی از ایــن پــروژه هــا از قبــل 
ــل  ــای داخ ــن نیازه ــدف تامی ــا ه ــد ب ــای جدی ــروژه ه ــی پ شــروع شــده ول
ــود  ــی ش ــری م ــل کشــور پیگی ــی در داخ ــتاد راهنمای ــق اس کشــور و از طری
کــه در راســتای همیــن اهــداف باشــد و در برنامــه داریــم بــا تعاملــی کــه بــا 
دانشــجو و اســتاد در خــارج از کشــور داریــم بتوانیــم بــه صــورت هدفمنــد ایــن 

پــروژه هــا را انجــام دهیــم.

GPS ایرانی ساخته می شود/ تامین 
منظومه ماهواره ناوبری مختص ایران

 معــاون ســازمان فضایــی ایــران از برنامــه ریــزی برای 
تامیــن »منظومــه ماهــواره ناوبــری مختــص ایــران« 
ــر  ــی( خب ــاب جهان ــامانه موقعیت ی ــابه GPS )س مش

داد. 
ــی  ــه ســازمان فضای ــورد برنام ــی ســرادقی در م مجتب
ــص  ــری مخت ــواره ناوب ــه ماه ــن »منظوم ــرای تامی ب
ایــران« گفــت: طــرح ایــن پــروژه بلنــد مــدت اســت و 
امســال بایــد راهبــرد آن بــه صــورت دقیــق تدویــن و 

ــروژه هــای آن تعریــف و اجــرا شــود. ــر پ زی
معــاون ســازمان فضایــی ایــران همچنیــن بــا تاکید بر 
برنامــه هــای ســازمان فضایــی ایــران در زمینــه ترویج 
ــزود: بخــش بزرگــی از برنامه هــای  ــی اف ــوم فضای عل
ترویــج، در هفتــه فضــا )مهرمــاه( صــورت مــی گیــرد 
 cube( البتــه در ســال جــاری، مســابقه تاســواره
ــال رشــد اســت،  ــه شــدت در ح ــا ب ــه در دنی sat(  ک
ــگاهی  ــا دانش ــوزی ت ــش آم ــطوح دان ــی س را در تمام
ــده هــا  ــه گــردآوری ای ــه تازگــی شــروع کردیــم و ب ب
 cube( در زمینــه اســتفاده از ماهــواره هــای مکعبــی

ــم. sat( در فضــا مــی پردازی
وی بـا بیـان اینکه تـا کنـون ایده هـای جالبی رسـیده 
کـه مـی توانـد تحولـی در زمینـه اسـتفاده از ماهـواره 
هـای کوچک و ارزان باشـد، تصریح کـرد : خروجی این 
مسـابقه یک سـری ایده اسـت که در مسـابقه تاسـواره 
شـرکت داده می شـود ، البتـه باید روی ایده هـا کار کرد 

و آن هـا را به پـروژه تبدیـل کرد.

ســرادقی هــدف از ایــن مســابقه را گــردآوری ایــده ها و 
آشــنایی ســطوح مختلــف بــا توانمنــدی هــای موجود، 
عنــوان کــرد و گفــت: ایــن مســابقه طــی تفاهــم نامــه 

ای بــا کمــک دانشــگاه کاشــان انجــام مــی شــود.
ــرای  ــی ب ــازمان فضای ــه س ــه برنام ــاره ب ــا اش وی ب
تبدیــل ایســتگاههای فضایــی غیــر دائــم بــه دائــم در 
کشــور، نیــز گفــت: بــه جــز مرکــز ماهدشــت و قشــم، 
ــم در شــمال  ــز دائ ــزی جهــت ایجــاد مراک ــه ری برنام

شــرق و غــرب کشــور نیــز در دســت اجــرا اســت.
معــاون ســازمان فضایــی در مــورد همــکاری در پــروژه 
ــیه  ــیا و اقیانوس ــی آس ــای فضای ــازمان همکاری ه س
ــار  ــتانی اظه ــوزان دبیرس ــش آم ــرای دان ــکو( ب )اپس
داشــت: اپســکو در مســابقه ای از دانــش آمــوزان 
ــه زندگــی در ســال  ــده خــود نســبت ب ــا ای خواســته ت
ــار  ــب آث ــی را در قال ــوم فضای ــعه عل ــد توس ــای بع ه
ــا توجــه  ــد کــه ب ــه کنن ــو ارائ نقاشــی، عکــس و ویدی
بــه زمــان برگــزاری امتحانــات پایــان ســال، اســتقبال 
خوبــی صــورت گرفــت و از ایــران هــم 4 اثــر پذیرفتــه 
شــده کــه قــرار اســت دانــش آمــوزان بــه چیــن اعــزام 

شــوند.
ســرادقی افــزود : در چیــن هــم از مجمــوع آثــار، 
ــوزی کشــورهای  ــدگان دانــش آم ــن نماین ــی بی رقابت
عضــو برگــزار و چنــد طــرح برتــر معرفــی مــی شــوند 
ــه عهــده  ــروژه هــم ب کــه تمــام هزینــه هــای ایــن پ

ــکو است. اپس

حیات فرازمینی تا ۱۰ سال دیگر کشف می شود!
یکـی از معروفتریـن دانشـمندان علوم 
فضایـی مدعـی شـد در دهـه آینـده 
حیـات فرازمینـی کشـف خواهد شـد. 
در  زیـادی  و صاحبنظـران  محققـان 
حیـات  دربـاره  دنیـا  کنـار  و  گوشـه 
فرازمینـی صحبت می کننـد اما وقتی 
چهـره هایی همچـون کریـس امپری 
در ایـن باره صحبـت می کننـد باید با 

دقـت بیشـتری فکـر کرد.
ایـن دانشـمند کـه ریاسـت دپارتمـان 
اخترشناسـی دانشـگاه آریزونـا را بـر 

عهـده دارد مدعـی شـده کـه تاشـها بـرای کشـف نشـانی از حیـات فرازمینـی بـه زودی ثمـر خواهـد داد.
او گفتـه اسـت که تا کشـف گونـه ای از حیـات فرازمینی کمتـر از دو دهـه فاصله داریـم اما آنچه که کشـف خواهد 

شـد شـاید همان چیزی نباشـد که در سـر مـی پرورانیم.
ایـن دانشـمند بریتانیایی می گوید: مطمئن هسـتم که طی 10 تا 15 سـال آینده حیـات میکروبی در خـارج از زمین 

کشـف خواهد شـد اما شـاید خبری از کشـف هوش فرازمینی نباشد.
او پیشـنهاداتی در ایـن زمینـه دارد و مـی گوید که نخسـتین محدوده ای کـه باید مورد بررسـی قرار گیـرد منظومه 
شمسـی اسـت. رئیس دپارتمان اخترشناسـی دانشـگاه آریزونا در حالـی که احتمال وجـود حیات در مریـخ را رد نمی 
کنـد به این نکته اشـاره مـی کند که حیات احتمالی در سـیاره سـرخ در زیر سـطح آن قرار داشـته و بـه همین دلیل 

کشـف چنین چیزی دشـوار خواهـد بود.
او همچنین به قمر معروف مشتری یعنی »اروپا« به کاندیدای مهم دیگر وجود حیات فرازمینی اشاره می کند.

این دانشـمند به بسـیاری از سـیارات فراخورشـیدی هـم به عنوان دنیاهایی اشـاره مـی کند که شـانس وجود حیات 
در آنهـا وجـود دارد و البتـه تأکیـد می کند که صرفـا نباید به دنبال سـرنخی در این خصوص در سـطح این سـیارات 

باشـیم بلکه جسـتجو در اتمسـفر آنها نیز مهم است.
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ــوا و فضــا هـــ

اســتفاده از اطاعــات تصاویــر ماهــواره هــای ســنجش از دور در 
اجرای طرح »نظــام ملی آدرس گذاری مکان محور« طبق تفاهم 
صورت گرفته میان ســازمان فضایی ایران و شــرکت ملی پســت، 

اجرایــی مــی شــود. 
ــرداری از  ــرد بهره ب ــا رویک ــه ب ــه ک ــن تفاهم نام ــای ای ــر مبن ب
ــده  ــد ش ــردی منعق ــای کارب ــی در حوزه ه ــای فضای فناوری ه
ــری  ــا تفکیک پذی ــر ب ــن تصاوی ــرای تامی ــازمان ب اســت، دو س
باال و تولید و به روز رســانی نقشــه های مورد نیاز پست، با یکدیگر 

همکاری می کنند.
ــا  ــد ب ــد ش ــران متعه ــی ای ــازمان فضای ــه، س ــن تفاهمنام در ای
ــر  ــت، تصاوی ــرکت پس ــتانداردهای ش ــاز و اس ــه نی ــه ب توج
ــت  ــخ دریاف ــی و تاری ــری مکان ــک پذی ــا تفکی ــواره ای ب ماه
مناســب را تهیــه و نســبت بــه تولیــد و بــه روز رســانی 
نقشــه های پارســل بندی مناطــق شــهری اقــدام کنــد.

محمدرضــا وارســته رئیــس آزمایشــگاه ســنجش از دور و 
استانداردســازی ســازمان فضایــی ایــران بــا اشــاره بــه جزئیــات 
ایــن تفاهمنامــه همــکاری گفــت: درحــال حاضــر 51 میلیــون 
ــهری و 11.5  ــورد ش ــون رک ــامل 3۹ میلی ــتی ش ــورد پس رک
میلیــون رکــورد روســتایی در بانــک اطاعاتــی اماکــن شــرکت 
پست موجود اســت و طبق این تفاهمنامه مقرر شــده است که در 
ســال ۹۶ حــدود ۷1 شــهر بــزرگ در مراکــز اســتان ها و یکهــزار 
روســتا در سراســر کشــور، دارای کدپســتی 10 رقمــی بــه روز و 

اختصاصــی شــوند.
ــرر شــده اســت کــه از  ــان اینکــه در ایــن برنامــه مق ــا بی وی ب
تصاویــر ماهــواره ای بــا قدرت مــکان یابی بــاال بــرای پیداکردن 
اماکــن مختلف اســتفاده شــود، افــزود: ایــن تفاهمنامــه مطابق با 
مســئولیت شــرکت ملــی پســت در اجــرای پــروژه ملــی »نظــام 
آدرس گــذاری مــکان محــور GNAF « اجرایــی خواهــد شــد. 
چــرا کــه در ایــن پــروژه مــکان محورکــردن اطاعــات نشــانی 
در قالب کدهای پســتی 10 رقمی، نیاز به نقشــه های بــه روز دارد 
که تنها با اســتفاده از تصاویر ماهواره های ســنجش از دور، امکان 

دریافــت آن وجــود دارد.

 GNAF ــروژه ــا ایــن برنامــه طبــق پ وی خاطرنشــان کــرد: ب
ــا  ــوند و ب ــدا می ش ــه پی ــی روی نقش ــتی 10 رقم ــای پس کده
مکان یابــی صــورت گرفتــه، دیگــر نیــازی بــه آدرس فیزیکــی 
بــرای اعــام آدرس اماکــن نیســت. بــه این ترتیــب تنها بــا ارائه 

کدپســتی، آدرس دقیق هر مکان مشــخص خواهد شد.
وارســته بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن پــروژه بــرای نخســتین بــار 
ــرفته  ــورهای پیش ــون در کش ــد و هم اکن ــروع ش ــترالیا ش از اس
ــانی  ــت: در نتیجــه بروزرس ــرد، گف ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــا اســتفاده از تصاویــر ماهــواره ای کــه دقــت باالیــی  اماکــن ب
دارنــد، آدرس دهی متعدد از مســیرهای مختلف برای یک مکان و 

یک پاک، حذف می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه خریــد تصاویــر و اخــذ اطاعــات بــرای بــه 
روزکردن نقشــه مکانهای کشــور از طریق ماهواره های سنجشی 

انجام می شــود، افزود:این تفاهمنامه به مدت 5 سال تعریف شده 
اســت کــه در صــورت نیــاز، قابــل تمدیــد خواهــد بــود.

در ایــن مراســم محمدهمایــون صــدر معــاون ســازمان فضایــی 
ایــران نیز هــدف از اجــرای طرح اطاعــات مکان محــور را یکی 
از مقدمات رســیدن بــه مفهوم پــروژه »بیگ دیتا« عنــوان کرد و 
گفــت: تا 5 ســال آینــده، اطاعــات و گزارشــات کاربــردی در هر 
منطقه از طریق آدرسهای پستی، استخراج می شود و براین اساس 
مــا نیاز بــه ســاماندهی آدرس گــذاری اماکــن مختلف در کشــور 

مطابــق بــا کدهــای 10 رقمــی پســتی داریم.
ــکان  ــور م ــا در کش ــیعی از داده ه ــم وس ــه وی، حج ــه گفت ب
ــر  ــا اســتفاده از تصاوی ــد ایــن داده هــا ب ــدارد و بای مشــخصی ن
ماهــواره ای روی نقشــه، ژئوکــد شــود و طــول و عــرض 

ــد. ــدا کن ــاص پی ــرای آن اختص ــی ب جغرافیای

استفاده از تصاویر ماهواره های سنجش از دور برای آدرس گذاری اماکن

قرارداد همکاری های جدید 
فضایی با ۷ دانشگاه امضا شد

ــوزه  ــگاه در ح ــا ۷ دانش ــکاری ب ــرارداد هم ــای ق ــران از امض ــی ای ــگاه فضای ــاون پژوهش مع
ــر داد.  ــی خب ــای فضای فناوریه

ســعید شــاخصی گفــت: بــا دانشــگاههای خواجــه نصیرالدین طوســی، دانشــگاه شــیراز ، دانشــگاه 
صنعتــی شــیراز، دانشــگاه اصفهــان، دانشــکده علــوم وفنــون نویــن دانشــگاه تهــران، دانشــگاه 

تبریــز و دانشــگاه عامــه طباطبایــی قــرارداد همــکاری در حــوزه فضایــی امضــا شــده اســت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری پژوهشــگاه فضایــی ایــران دربــاره همــکاری با ایــن دانشــگاهها ادامه 
داد: بــا پتانســیل خوبــی که در حــوزه فضایــی در دانشــگاههای فنی مهندســی کشــور وجــود دارد، 

حجــم تعامــل بــا دانشــگاهها در ســال جــاری افزایــش یافته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن قراردادهــا در راســتای ماموریتهــای پژوهشــگاه فضایــی هدفمندتــر مــی 
شــود، افــزود: در همیــن زمینــه تاکنــون بــا ۷ دانشــگاه فــوق قــرارداد همــکاری امضا شــده اســت 
و البتــه پیــش از ایــن نیــز با دانشــگاه صنعتــی شــریف و پردیــس دانشــکده فنــی دانشــگاه تهران 

قــرارداد همــکاری در ایــن بخــش، منعقــد شــده بــود.
ــش در پژوهشــگاه  ــت دان ــته بحــث مدیری ــال گذش ــد س ــه از چن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاخصی ب ش
فضایــی شــکل گرفتــه و پژوهشــگران ملــزم هســتند  مراحــل مختلــف پــروژه هــا را در قالب یک 
مســتند تدویــن کننــد، ادامــه داد: از ســال ۹۲ تــا ۹5 بالــغ بــر 3 هــزار و 4۸4 مســتند از پــروژه های 
تحقیقاتــی و فنــاوری تهیــه شــده کــه پیــش بینــی مــا این اســت کــه بــرای ســال ۹۶ هــم حدود 

450 مســتند در حــوزه پــروژه هــای فضایــی تهیــه شــود.
 وی بـا بیـان اینکه از ابتدای تاسـیس پژوهشـگاه فضایی ایران بیـش از ۸50 تولید علمـی در قالب 
ارائـه مقـاالت در کنفرانـس ها ، چـاپ در مجـات علمی و ثبـت اختـراع در این پژوهشـگاه انجام 
شـده اسـت، از تاییـد یک مـورد اختراع در سـال جـاری در سـازمان پژوهش های علمـی و صنعتی 
ایـران خبـر داد و گفت: تعـدادی دیگـر از اختراعات و محصوالت پژوهشـگاه فضایی ایـران در حال 

دریافـت تاییدیـه از سـازمان پژوهش های علمـی و صنعتی ایران هسـتند.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

آژانــس فضایــی اروپــا از آغــاز رســمی ماموریــت ماهــواره پاتو 
ــور  ــت مذک ــرای ماموری ــدف از اج ــر داد. ه ــال ۲0۲۶ خب در س
ــا کــره زمیــن اســت کــه حیــات در  یافتــن ســیاراتی مشــابه ب

آنهــا جریــان داشــته باشــد. 
ــا اجــرای طــرح هایــی ماننــد ســاخت تلســکوپ  دانشــمندان ب
هــای توانمنــدTRAPPIST  و Kepler  موفــق به شناســایی 
ــد و  ــده ان ــی ش ــه شمس ــارج از منظوم ــیاره در خ ــزاران س ه
امیدوارنــد بتواننــد بــا کاربــرد تلســکوپ هــای قدرتمنــد جدیــد 
در ســال هــای آینــده دریابنــد کــه در کدامیــک از ایــن ســیارات 

ــان دارد. ــات جری حی
ــر توانســته ده  ــن اعــام کــرد تلســکوپ کپل ناســا پیــش از ای

ســیاره در ابعــاد کــره زمیــن را شناســایی کنــد، امــا هنــوز بــرای 
قضــاوت در ایــن مــورد کــه در کدامیــک از ســیارات یــاد شــده 

ــان دارد، دشــوار اســت. ــات جری حی
ســازمان فضایــی اروپــا بــرای پیشــبرد ماموریــت ماهــواره پاتو 
از ۲۶ تلســکوپ اســتفاده خواهــد کــرد. ایــن تلســکوپ هــا بــه 
ــایی  ــرای شناس ــا را ب ــادی از فض ــش زی ــال بخ ــدت دو س م
ســیارات تــازه جســتجو مــی کننــد و پــس از تحلیــل مجمــوع 
داده هــا، ســن ایــن ســیارات و شــعاع انحنــای آنهــا بــه دســت 

خواهــد آمــد.
ســازمان فضایــی اروپــا پیــش از ایــن بــرای ارســال یــک مریخ 
نــورد نیــز تــاش کــرده بــود کــه ایــن ماموریــت بــا شکســت 

ــده ســفینه  ــود. ایــن ســازمان قصــد دارد در آین مواجــه شــده ب
ــن ســازمان  ــران ای ــه مدی ــه گفت ــاه بفرســتد. ب ــه م ــی را ب های
ــا چهــار  ــه فضــا ت ــاب ب ــو پــس از پرت ماموریــت ماهــواره پات

ســال ادامــه یافتــه و ســپس بــه اتمــام مــی رســد.

آغاز تالش اروپایی ها برای یافتن همزاد کره زمین

هشدار هاوکینگ درباره زمین/ 
انسان باید دنبال خانه جدیدی باشد

هاوکینگ هشدار داد انسان باید در ۲00 تا 500 سال آتی خانه ای جدید برای خود بیاید. 
اســتیون هاوکینــگ در ســخنان جدیــد خــود هشــدار داده انســان بایــد در ۲00تــا 500 ســال آتــی خانــه 
ای جدیــد بــرای خــود بیابــد. ایــن فیزیکــدان  کــه در فســتیوال اســتراموس در نــروژ برگــزار شــده بــود، 

هشــدار خــود دربــاره سرنوشــت انســان را دوبــاره تکــرار کــرد.
او همچنیــن از کشــورهای پیشــرفته در حــوزه فنــاوری فضایــی خواســت تــا ۲0۲0 میــادی فضانوردانی 
بــه مــاه بفرســتند و اکتشــافات فضایــی را دوبــاره آغــاز کننــد. بــه گفتــه هاوکینــگ ایــن کشــورها بایــد 
طــی 30 ســال آتــی مقــری در مــاه بســازند و تــا ۲0۲5 میــادی نیــز فضانوردانــی بــه مریــخ بفرســتند.

او در این باره افزود: سفر به اقصی نقاط فضا به طور کامل آینده بشریت را تغییر می دهد.
همچنیــن او اظهــار امیــدواری کــرد کشــتی هــای فضایــی هســته ای کــه بــا نــور یــا شــکل دیگــری از 

انــرژی کار مــی کنــد، انســان را بــه خانــه جدیــد در ســیاره ای دیگــر ببــرد. 

پایان موفقیت آمیز پیاده روی 
فضایی اضطراری

فضانــوردان ناســا یکــی از مهمتریــن و پیچیــده تریــن پیــاده روی هــای فضایــی تاریــخ ایــن 
ــه پایــان رســاندند.  ــا موفقیــت ب ــوردی را ب آژانــس فضان

ــتقر در  ــوردان مس ــر از فضان ــی ویتســون و جــک فیش ــر نوشــت: پگ ــن خب ــازه تری ــا در ت ناس
ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی ســاعاتی پیــش مأموریــت پیچیــده خــود یعنــی پیــاده روی در 
خــارج از ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی و تعمیــر رایانــه معیــوب را بــا موفقیــت انجــام دادنــد.
ــان ایــن مأموریــت دشــوار اعــام کــرد کــه سیســتم ارتباطــی نصــب شــده  ناســا پــس از پای

ــد. ــه طــول انجامی ــه ب ــی دو ســاعت و 4۶ دقیق ــاده روی فضای ــن پی ــی دارد. ای عملکــرد خوب
این پیـاده روی اضطـراری به دلیل نقص فنـی در عملکرد یکی از سیسـتمهای الکترونیکی نصب 
 Multiplexer-Demultiplexer شـده در خارج از ایسـتگاه فضایی بین المللی موسـوم به

MDM(( صورت گرفت. این قطعه روز شـنبه دچار مشـکل شـده بود.
همزمــان کــه پگــی ویتســون بخــش مــورد نظــر را تعمیــر کــرد، جــک فیشــر مشــغول نصــب 

چنــد آنتــن در بدنــه خارجــی ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی بــود.
اگرچــه نقــص بــه وجــود آمــده ســامت فضانــوردان را تهدیــد نمــی کــرد امــا وجــود آن موجب 
مــی شــود کــه سیســتمهای الکترونیکــی نظیــر آرایــه هــای خورشــیدی نصــب شــده در بدنــه 

خارجــی ایســتگاه فضایــی عملکــرد مــورد نظــر را داشــته باشــند.
همچنیــن ناســا بــه شــدت بــه دنبــال آن اســت کــه تمامــی قطعــات نصــب شــده در ایســتگاه 

فضایــی همــواره در شــرایط آرمانــی قــرار داشــته باشــند.
ایــن دهمیــن پیــاده روی پگــی ویتســون بــود. او توانســت رکــورد خــود را بــه عنــوان فضانــورد 
زنــی کــه بیشــترین مــدت پیــاده روی فضایــی را داشــته تحکیــم کنــد. همچنیــن او ســومین 

فضانــورد تاریــخ ناســا از ایــن حیــث اســت.
بــر اســاس آمــاری کــه ناســا منتشــر کــرده اســت تاکنــون 1۲50 ســاعت و 41 دقیقه پیــاده روی 
فضایــی صــورت گرفتــه اســت. ایــن میــزان طــی ۲01 مــورد پیــاده روی بــه ثبت رســیده اســت.
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ــوا و فضــا هـــ

برنامه آمریکا برای ساخت 
هواپیمای فضایی چندبار مصرف

بویینــگ و ارتــش آمریــکا مشــغول ســاخت هواپیمــای فضایــی چندبــار مصــرف هســتند که 
مــی تواندطــی 10 روز 10 پــرواز انجــام دهــد و همــراه خــود ماهــواره بــه فضــا ببــرد. 

پــروژه مرمــوز ســاخت هواپیمــای فضایــی X3۷b یــک گام بــه واقعیت نزدیکتر شــده اســت. 
ایــن درحالــی اســت کــه برخــی معتقدند ایــن یــک هواپیمــای جاسوســی اســت و عــده دیگر 

آن را یــک بمــب افکــن فضایــی مــی دانند.
بــه هرحــال ســاخت ایــن هواپیمــا بخشــی از  برنامــه  XS-1  اســت  کــه در ۲0۲0 رونمایــی 
شــود و مقامــات نظامــی ادعــا می کننــد ســاخت چنیــن هواپیمایــی دسترســی ســریع و ارزان 
بــه فضــا را فراهــم مــی کنــد بنابرایــن گام مهمــی در زمینــه تامیــن امنیت به شــمار مــی رود.

ــن  ــاخت ای ــرای س ــکاری ب ــغول هم ــازمان DARPA مش ــگ و س ــون بویین ــم اکن   ه
هواپیمــای فضایــی هســتند. البتــه بویینــگ از ارائــه جزییــات در ایــن بــاره خــودداری کــرد.
 هواپیمـای مذکور که به نام »فانتوم اکسـپرس« هم مشـهور اسـت، در ابعاد یـک جت تجاری 
سـاخته می شـود. این هواپیمـا مانند موشـک از زمین بلند می شـود و خـود را به فضـای فراتر 
از جو زمین می رسـاند. در این مرحله یک موشـک جداشـدنی و ماهـواره ای از هواپیما جدا می 

شـوند و سـپس دوباره به زمین بازگشـته و مانند یک هواپیما فـرود می آید.
هــدف از ســاخت ایــن هواپیمــا طراحــی نســل جدیــدی از وســایل حمــل و نقلــی اســت کــه 

هزینــه هــای حمــل بــار بــه فضــا را بکاهــد.
قرار است این هواپیما طی 10 روز 10 پرواز انجام دهد.

کمبود بودجه ناسا را از شکار 
سیارک منصرف کرد

کمبود بودجه ناسا را ناچار کرد پروژه شکار سیارک را متوقف کند. 
اگرچـه پیشـتر هم گمانـه زنی هایـی درباره توقـف پروژه مطالعاتی شـکار سـیارک در ناسـا مطرح 
شـده بود اما اکنـون آژانس فضانـوردی آمریکا بـه دلیل آنچه که کمبـود بودجه اختصـاص یافته از 

سـوی کنگره این کشـور عنـوان می شـود، این ایـده ماجراجویانه را کنار گذاشـته اسـت.
البتــه ناســا اعــام کــرده کــه گرچــه دیگــر برنامــه ای بــرای شــکار ســیارک تحــت عنوان پــروژه 

ARM ندارد اما از فناوری های کلیدی آن برای ســایر برنامه ها استفاده خواهد کرد.
مایــکل گیتــس مدیر برنامــه ARM در ناســا اعام کــرد که ایــن آژانــس فضانوردی کمبــود منابع 

مالــی را بــه عنــوان عامــل اصلــی لــزوم صرفــه نظــر از ایــن پــروژه در نظــر گرفتــه اســت.
چنــدی پیــش بــود کــه بودجــه ۲01۸ ناســا توســط کاخ ســفید تصویــب شــد و در آن بــه لــزوم 

متوقــف شــدن پــروژه شــکار ســیارک اشــاره شــده بــود.
مایــکل گیتــس در ادامــه گفــت: تمامــی فعالیــت هایــی کــه در ایــن زمینــه انجــام گرفته به ســایر 

مأموریــت هــا منتقــل شــده و یــا بــرای اســتفاده در آینده آرشــیو می شــود.
پیــش از ایــن قــرار بــود کاوشــگر روباتیکــی مخصوصــی بــه ســیارکی در اطــراف زمیــن ارســال 
شــود تــا بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص چنــگک ماننــد آن را در اختیــار گرفتــه و بــه مــدار مــاه 
برســاند تــا در ادامــه فضانوردانــی کــه ســوار بــر کپســول فضایــی اوریــون راهــی فضــا می شــوند 
خــود را بــه ســیارک رســانده و بــا اتصــال بــه آن، اقــدام بــه نمونــه بــرداری کــرده و آنهــا را بــه 

زمیــن منتقــل کننــد.
ایــن پــروژه در ســال ۲013 یعنــی همــان زمــان کــه نخســتین بــار معرفــی شــد حمایــت هــای 
ــاره ضــرورت آن و اینکــه در  ــه دســت آورد هــر چنــد در همــان مقطــع هــم درب مــورد نظــر را ب

مســیر تحقــق اعــزام انســان بــه مریــخ کارایــی داشــته باشــد تردیدهایــی مطــرح شــده بــود.

ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل 
خورشید عبور کرد

یک تصویر که از ترکیب 11 عکس سـاخته شـده مسـیر حرکت ایسـتگاه فضایی بین المللی در مقابل خورشـید 
را نشـان می دهد.  مرکز فضایی بین المللی بزرگترین سـازه سـاخت انسـان اسـت کـه در مدار زمین قـرار دارد. 
امـا باز هم در برابر خورشـید حجم بسـیار ناچیـزی دارد. ایـن واقعیت به خوبی در تصویری قابل مشـاهده اسـت 
کـه از ترکیب 11 سـاخته شـده که بـا فاصله چند ثانیه ای گرفته شـده اسـت. ایـن تصویر  مسـیر مرکز فضایی 

بیـن المللی را هنـگام گذر از برابر خورشـید با سـرعت ۸ هزار متـر در ثانیه را رصد کرده اسـت.
11 تصویـر گفتـه شـده از شـهری در اسـلواکی گرفته شـده اند. مرکز فضایـی بین المللی سـازه ای بـا 10۹ متر 
طـول و ۷3 متـر عرض اسـت که گـردش آن بـه دور زمین ۹0 دقیقـه طول می کشـد.  تاکنون ۲۲۲ فضانـورد از 
1۸ کشـور جهان به این ایسـتگاه سـفر کرده اند. ایسـتگاه فضایی بین المللی با چشـم غیر مسـلح قابل رویت است.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

»جیمز وب« راز تولد ستارگان و 
سیارات را فاش می کند

ســازمان ناســا اهــداف تحقیقاتــی تلســکوپ جیمــز وب را اعــام کــرده اســت. قــرار اســت ایــن 
ــد  ــور و تول ــتین ن ــد نخس ــان مانن ــای جه ــیعی از رازه ــف وس ــاره طی ــاهداتی درب ــکوپ مش تلس

ــد.  ــام ده ــیارات انج ــتارگان و س س
 دانشــمندان ســازمان ناســا چنــد هــدف بــرای فعالیــت هــای تلســکوپ جیمــز وب در نظــر گرفتــه 
انــد. ایــن تلســکوپ عظیــم  بــه محققــان اجــازه مــی دهــد تــا 13.5 میلیــارد ســال قبــل برونــد و 

شــیوه پیدایــش منظومــه هــای قدیمــی و جدیــد را بررســی کننــد.
بــه هرحــال  ایــن اهــداف شــامل اشــیایی هســتند کــه داخــل یــا خــارج منظومــه شمســی قــرار 

دارنــد ماننــد شــهاب ســنگ هــای تــروژان یــا دنیــای مرمــوز تراپیســت 1.
طبــق بیانیــه ناســا مشــاهدات اولیــه طیــف وســیعی از  رازهــای جهــان را دربــر مــی گیــرد، ماننــد 
نخســتین نــور و تولــد ســتارگان و ســیارات. برخــی از اهــداف تلســکوپ در منظومــه شمســی نیــز 

عبارتنــد از مشــاهدات در ژوپیتــر، ســاتورن، اورانــوس و نپتــون.
ــد: تلســکوپ وب از  ــی گوی ــا م ــر ناس ــز وب در مق ــر بخــش تلســکوپ جیم ــک اســمت مدی اری
نخســتین کهکشــان هایــی کــه در جهــان بــه وجــود آمــده اند تــا جســتجو بــرای ردپای شــیمیایی 
حیــات در انســادوس، اروپــا و منظومــه هایــی ماننــد تراپیســت 1 را بررســی خواهــد کــرد. درحــال 
حاضــر بیــش از ۲100 برنامــه مشــاهده بــرای ایــن تلســکوپ در نظــر گرفتــه شــده و هیــچ مــرزی 

بــرای فعالیــت هــای آن وجــود نــدارد.
ــاره  ــا درب ایــن تلســکوپ ســیارات و حتــی منظومــه هــای دوردســت را نیــز بررســی مــی کنــد ت

ــد. ــز اطاعاتــی جمــع آوری کن کهکشــان هــای جــوان نی

ناسا این سیارک را به زمین نمی آورد
ناســا بررســی دقیقــی ســیارکی را دنبــال مــی کنــد کــه اگــر روزی بــه زمیــن منتقــل شــود 

اقتصــاد دنیــا ســقوط مــی کنــد. 
آژانــس فضانــوردی آمریــکا مدتهاســت ســفر بــه مریــخ را بــه عنــوان بزرگتریــن پــروژه تاریخ 
فضانــوردی دنبــال مــی کنــد امــا شــاید جالــب باشــد بدانید کــه ایــن آژانــس فضانــوردی نیم 

نــگاه جدی هــم بــه ســیارکها دارد.
گفتــه مــی شــود ناســا ســیارکی موســوم بــه Psyche 1۶ را بــه دقــت زیــر نظــر دارد. امــا 
چــرا ایــن ســنگ فضایــی تــا ایــن حــد بــرای ناســا مهــم اســت؟ در پاســخ بایــد گفــت ایــن 
ســیارک کامــا از آهــن و نیــکل تشــکیل شــده اســت و از ایــن نظــر مــی تــوان آن را معدنــی 

عظیمــی از ارزشــمندترین فلــزات مــورد نیــاز بــر روی زمیــن توصیــف کــرد.
ــل  ــه ارزش غیرقاب ــر عظیمــی آهــن ب ــاوی مقادی ــن ســیارک ح ــی شــود ای ــن زده م تخمی
تصــور 10 هــزار کوادرلیــون دالر باشــد. از ایــن رو بــرآورد شــده کــه اگــر بــه فــرض بتــوان 
ایــن ســیارک را بــه زمیــن منتقل کــرد، اقتصــاد جهانــی کــه بالــغ بــر ۷۸ تریلیــون دالر ارزش 

دارد عما ســقوط می کنــد، آن هم به دفعات.
از زمانــی کــه کشــف ایــن ســیارک و ذخایــر عظیــم آن در دنیا خبرســاز شــده، بســیاری نگران 
آن بــوده انــد کــه بــا انتقــال Psyche 1۶ بــه زمیــن، تمامی معــادالت اقتصــادی این ســیاره 
بــه هــم بریــزد امــا خبــر خوشــحال کننــده ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه پایــداری اقتصــادی 
حاکــم بــر زمیــن، ناســا برنامــه ای بــرای انتقــال آن بــه زمیــن نداشــته و تنهــا بــه بررســی آن 

خواهــد پرداخــت.
ــی  ــن و اکتشــافات فضای ــز از دانشــمندان ارشــد ناســا و رئیــس دانشــکده زمی ــدی الکین لین
دانشــگاه آریزونــا مــی گویــد: Psyche 1۶ یــک جــرم فضایــی غــول پیکــر اســت و تــاش 

بــرای انتقــال آن بــه زمیــن کاری خــارج از منطــق و عقانیت اســت.

ناسا در فکر رساندن خود به یکی از دو سیاره دوردست اورانوس یا نپتون است. 
اورانــوس و نپتــون هیچــگاه توجــه آژانســهای فضانــوردی را تــا آن حــد بــه خــود جلــب نکــرده 

انــد کــه مأموریتــی بــرای رســاندن خــود بــه ایــن ســیارات ترتیــب دهنــد.
امــا حــاال از ناســا خبــر مــی رســد کــه گروهــی از دانشــمندان بــه مأموریتــی بــرای رســاندن خود 
بــه یکــی از ایــن دو ســیاره مرمــوز فکــر مــی کننــد. جمــع آوری اطاعــات دربــاره ایــن ســیارات 
بــه خصــوص ترکیبــات ســازنده آنهــا بــه دانشــمندان ایــن امــکان را مــی دهــد تــا بــه درک خود 

از ایــن اجــرام فضایــی و ســایر ســیارات منظومــه شمســی بیفزایند.
یکـی از دانشـمندان ناسـا گفت: ما بـه یک مدارگـرد فکر می کنیم کـه به کاوش در اتمسـفر یکی 
از دو سـیاره اورانـوس یا نپتون مشـغول شـود. بدیـن ترتیب می توانیـم به نگرش روشـنی از حلقه 
ها، اقمار، اتمسـفر و مگنتوسـفر این سـیارات دسـت یابیـم. تاکنون چهـار مأموریت پیشـنهاد داده 

شـده که شـامل سـه مدارگرد و یـک پـرواز از نزدیک سـطح اورانوس می شـود.
نپتــون و اورانــوس بــه واســطه فاصلــه زیــاد کــه تــا زمیــن دارنــد همــواره بــه عنــوان دنیاهــای 
ناشــناخته بــه شــمار مــی آینــد. تخمیــن زده مــی شــود چنیــن مأموریتــی حداقــل 14 ســال بــه 
طــول انجامــد کــه در ایــن صــورت بایــد از ســوخت اتمــی اســتفاده کــرد زیــرا در فواصــل دورتــر 

نمــی تــوان اتــکای چندانــی بــه انــرژی خورشــیدی کــرد.
از آن گذشــته پنجــره چنیــن مأموریتــی بســیار محــدود اســت و اگــر در ســال ۲034 انجــام نشــود 

بایــد ارســال چنیــن کاوشــگری را بــه ســالهای دورتــر موکــول کــرد.

ناسا در تدارک مأموریت ۱۴ ساله؛ نپتون یا اورانوس
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همکاری دانشگاه MIT و ناسا؛

مالقات کاوشگر روباتیکی با یک 
سیارک در سال ۲۰۲۹

ســیارک غــول پیکــر Apophis در ســال ۲0۲۹ از کنــار زمین عبــور خواهد کــرد و دانشــگاه »ام 
ای تــی« مأموریــت بــرد کوتاهــی را بــرای آنالیــز دقیــق این جــرم فضایی تــدارک دیده اســت. 

تخمیـن زده می شـود سـیارک Apophis چیزی درحـدود 350 متر بزرگـی و ۲0 میلیون تن هم 
وزن داشـته باشـد. جـدای از ابعـاد و وزن قابل توجـه، این سـیارک از فاصله انـدک 31 هـزار و 300  

کیلومتـری از کنـار زمیـن عبور خواهد کـرد که اتفـاق تاریخـی در سـال ۲0۲۹ روی خواهد داد.
البتــه بــر اســاس بــرآورد دانشــمندان ایــن ســیارک بــار دیگــر و ایــن بــار در ســال ۲03۶ هــم از 

کنــار زمیــن عبــور خواهــد کــرد کــه هیچــگاه تهدیــدی بــرای مــا نخواهــد بــود.
اکنـون در دانشـگاه MIT پروژه ای موسـوم به MIT Project Apophis توسـط ۲0 دانشـجو 
راه انـدازی شـده اسـت. ایـن محققـان که در رشـته مهندسـی سیسـتم هـای فضایی مشـغول به 
تحصیل هستند تاش می کنند کاوشگر روباتیکی بساند که بتواند آنقدر به سیارک مورد نظر نزدیک 
شـود تا آن را از نظر شـکل، ابعاد، جرم توده، ریخت شناسـی سـطح، ترکیبات تشکیل دهنده سطح و 

جهـت چرخش مـورد ارزیابـی دقیق قـرار دهد.
ایــن بررســی هــا بــه محققــان کمــک مــی کنــد تــا بــه درک درســتی از ســاختار درونــی ســیارک 
Apophis پــی بــرده و خطــرات احتمالــی ناشــی از حرکــت آن در اطــراف زمیــن را در طوالنــی 

مدت مورد بررسی قرار دهند.
ایــن محققــان جــوان ایــده خــود را بــا ناســا در میــان گذاشــته انــد تــا از حمایــت هــای ایــن آژانس 
فضانــوردی بــرای عملیاتــی کــردن پــروژه ســاخت این کاوشــگر بهره منــد شــوند. در ســال ۲004 
و بــر اســاس یــک ســری محاســبات کــه بعدهــا مشــخص شــد اشــتباه بــوده اعام شــده بــود که 

این سیارک به احتمال ۲.۷ درصد در سال ۲0۲۹ با زمین برخورد می کند!

ــوا و فضــا هـــ

ناسا ابرهای رنگین کمانی می سازد
ــای  ــده ه ــن پدی ــی از زیباتری ــی یک ــای راکت ــن فناوریه ــرفته تری ــتفاده از پیش ــا اس ــا ب ناس

ــد.  ــی کن ــاد م ــی را ایج ــن کمان ــای رنگی ــی ابره ــی یعن مصنوع
ایــن ابرهــای مصنوعــی رنگیــن کمانــی بــر الیــه فوقانی اتمســفر زمیــن به حرکــت درآمــده و 

منظــره ای مشــابه شــفق قطبــی را پدیــد مــی آورند.
قــرار بــود ایــن برنامــه کــه بــا پرتــاب راکتــی مخصــوص صــورت مــی گیــرد شــب گذشــته 
انجــام شــود کــه بــه دلیــل مســاعد نبــودن اوضــاع جــوی به چهارشــنبه شــب بــه وقت شــرق 

آمریــکا )ســحرگاه پنجشــنبه بــه وقــت ایــران( موکــول شــد.
برنامــه نــاکام دیشــب ناســا هفتمیــن تــاش بــرای پرتــاب ایــن راکــت از تُأسیســات پرتابهای 

والــوپ واقــع در ویرجینیــا بــود.
بــر اســاس برنامــه ریــزی دقیــق ناســا، 5 دقیقــه مانــده بــه پرتــاب راکــت 10 قوطــی افشــانه 
ــدازه قوطــی نوشــابه هســتند از آن جــدا مــی شــود. از ایــن  ــه ان مخصــوص کــه هــر یــک ب
طریــق حجمــی از باریــوم، اســترنتیوم و اکســید کاپریــک )مــس دو ظرفیتــی( به درون اتمســفر 
تزریــق مــی شــود. در نتیجــه چنیــن فرآینــدی ابرهــای مصنوعــی بــه رنــگ قرمــز و آبــی – 

ســبز ایجــاد مــی شــود.
اگرچــه در ظاهــر ایــن برنامــه علمــی بیشــتر جنبــه ســرگرمی دارد امــا از ایــن طریق مــی توان 

نحــوه حرکــت ذرات در الیــه ایزوســفر را مشــاهده کرد.
ــا حــدود  ــن شــروع شــده و ت ــری از ســطح زمی ــا ۷4 کیلومت ــه تقریب ــه ایزوســفر در فاصل الی
یکهــزار کیلومتــر ادامــه مــی یابــد. ایــن الیــه بخشــی از اتمســفر فوقانــی زمیــن اســت کــه در 

آن ذرات بــاردار خورشــیدی اتمهــا را بــه یونهــا تبدیــل مــی کننــد.
ناسا این برنامه دیدنی را به طور زنده از تلویزیون خود پخش می کند.

یک اتفاق شگفت انگیز علمی؛

کرم مسافر فضا با سر اضافه به زمین برگشت!
ــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی  ــرای انجــام تحقیقــات علمــی ب ــادر و عجیــب یکــی از چنــد کرمــی کــه ناســا ب در اتفاقــی ن

ــود!  ــده ب ــه زمیــن بازگشــت کــه یــک ســر دیگــر از انتهــای بدنــش رویی ــی ب ــود در حال فرســتاده ب
قدرت بازتولید بافت در کرمهای مســطح )flatworms( پس از آنکه چند تکه شــوند برای دانشــمندان آشکار شــده است اما در تازه 

تریــن تحقیقاتــی که بــر روی این جانــوران در فضا انجام شــد، دانشــمندان خــود را با یک اتفــاق عجیب روبــرو دیدند.
آنهــا کرمهــا را بــا ایــن هدف بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللی فرســتادند تــا تأثیــر جاذبه صفــر و نوســانات میــدان ژئومغناطیســی 
را بــر توانایــی بازتولیــد بافــت ایــن جانــوران مــورد مطالعــه قــرار دهنــد. به طــور کلــی هــدف از این مطالعــه، بررســی تأثیــر حضور 
در فضــا بــر فعالیــت ســلولی بــوده اســت. دانشــمندان رفتــار ایــن کرمهــا را پــس از بازگشــت بــه زمین بــا رفتــار گروهــی دیگر که 

زمیــن را تــرک نکــرده بودنــد طی مــدت ۲0 مــاه مــورد بررســی دقیــق و مقایســه موشــکافانه قــرار دادند.
بخشــی از ایــن مقایســه نشــان داد کرمهــای بازگشــته از ســفر فضایــی پــس از آنکــه در آب تــازه رهــا شــدند دچــار نوعــی شــوک 
رفتــاری شــدند کــه ایــن نشــان از تغییــر متابولیســم بدنشــان در مــدت حضــور در ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی دارد. حتــی برخی 
از ایــن کرمهــای مســافر پــس از رهــا شــدن در آب فلــج شــدند. امــا جالــب تریــن بخــش این مطالعــه مربــوط به یکــی از ایــن 15 
کــرم اســت کــه بــا دو ســر بــه زمیــن بازگشــت. دانشــمندان پــس از بررســی دقیــق جانــور در ایــن وضعیــت، دو ســر آن را از بدنش 

جــدا کــرده و در کمــال شــگفتی رویــش دوبــاره دو ســر در دو انتهــای بدنــش را شــاهد بودنــد.

http://mehrnews.com


صفحه 80 | شماره 13 | تیر 96 MEHR NEWSAGENCY

ــا ــوا و فضــ هـــ

خورشید دوقلوی همزاد دارد
اخترشناسـان بـه ایـن نتیجـه رسـیده انـد کـه خورشـید همـزاد دوقلویـی دارد کـه عامـل نابودی 

دایناسـورها بـوده اسـت! 
به تازگی مدل جدیدی در علم اخترشناسـی ارائه شـده که نشـان می دهد سـتارگان چگونه شـکل 
گرفتـه انـد. مهمتریـن ویژگـی این مـدل در این اسـت که وزن بیشـتری بـه یک نظریـه مهم می 

دهد: بیشـتر سـتارگان و البته نه تمـام آنها از جملـه خورشـید دارای یک همزاد دوقلو هسـتند.
خورشـید ما که در مرکز منظومه شمسـی واقع شـده نیز احتماال از این قاعده مستثنی نیست و برخی 

اخترشناسان گمان می کنند دوقلوی آن عامل نابودی دایناسورها بوده است.
دو تن از اخترشناسـان دانشـگاه کالیفرنیا در برکلی و رصدخانه فیزیک اختر هاروارد – اسمیتسـونیان 
پـس از بررسـی دقیـق داده هـای به دسـت آمـده از یـک رصـد رادیویـی از ابر گـرد و غبـار واقع در 
صـورت فلکـیPerseus  به این نتیجه رسـیده اند که سـتارگانی شـبیه خورشـید احتمـاال با یک 

همزاد دوقلو به دنیا آمده اند.
از سـالها پیش اخترشناسـان مشـغول بررسـی این موضوع جالب توجه بوده اند که شمار چشمگیری 

از سیسـتم های سـتاره ای دوتایی و سـه تایی در کهکشان راه شیری بسـیار به هم نزدیک هستند.
طـی دهه های اخیر مدلسـازی هـای زیادی در ایـن زمینه صورت گرفته کـه اکثر آنهـا رأی به دو یا 

چندقلو بودن این سـتارگان داده اند.
اکنـون این پرسـش مطرح می شـود کـه اگر خورشـید دوقلویـی دارد، کجاسـت؟ بـرای درک بهتر 

پاسـخ، توجـه به چنـد آمـار و ارقام کمـک زیادی مـی کند.
در علـم اخترشناسـی واحـدی به نـام AU وجـود دارد. این واحد معـادل فاصله تقریبـی زمین تا 

خورشـید یعنـی 150 میلیـون کیلومتر اسـت. بر این اسـاس نپتون کـه دورترین سـیاره منظومه 
شمسـی از خورشـید محسـوب می شـود در فاصله 30 واحد AU واقع شـده اسـت. حـاال توجه 
کنید که نزدیک ترین سـتاره به ما یعنـی Proxima Centauri در فاصله ۲۶۷ هزار و ۷۷0 

AU قرار دارد!
این ارقام نشان می دهند که دوقلوی همزاد خورشید به آسانی قابل رؤیت نیست.

اخترشناسـان نـام Nemesis را برای دوقلوی خورشـید برگزیده اند و آن را عامـل اصلی در چرخه 
۲۷ میلیون سـاله انقراض نسـلها در زمیـن از جمله نابودی دایناسـورها به شـمار می آورند.

جزئیات سفر ناسا به 
خورشید اعالم شد

ناســا به تازگــی جزئیاتــی از ماموریــت به خورشــید را اعــام کرد. این ســفر 
با بودجه 1.5 میلیارد دالر و در ســال آتی انجام می شود. 

 Parker Solar ایــن ســازمان اعام کــرد ماموریت ســفر بــه خورشــید را
Probe نامیده اســت که از اسم یوجین پارکر، دانشمند آستروفیزیک پیشرو 

در دانشــگاه شــیکاگو الهام گرفته شده است.
ایــن ماموریــت بــا بودجــه 1.5 میلیــارد دالر انجام خواهــد شــد و فضاپیما در 
تاریــخ 31 جــوالی ۲01۸ میــادی از مرکــز فضایــی کنــدی آغــاز خواهــد 

شــد.
طــی ۷ ســال آتــی ایــن فضاپیمــا ۲4 بــار بــه خورشــید نزدیــک مــی شــود 
ــه ۶.۲  ــوزان ب ــتاره س ــا س ــه آن ب ــا فاصل ــفر ه ــن س ــی از ای ــه در بعض ک
میلیــون کیلومتــر مــی رســد. ایــن فاصلــه تقریبــا در مــدار ســیاره مرکوری 
قــرار مــی گیــرد و در مقایســه بــا ســفرهای پیشــین ۷ مرتبــه بــه خورشــید 

نزدیکتــر اســت.
ــا خورشــید، فضاپیمــا  ــن مواجهــه ب ــی مــی شــود در نزدیکتری پیــش بین
ــعه  ــدت اش ــرد و ش ــد ک ــه خواه ــلیوس را تجرب ــه س ــای13۷0 درج دم
هــای خورشــید 4۷5 مرتبــه قدرتمندتــر از چیــزی اســت کــه روی زمیــن 

ــود. ــی ش احســاس م
ــدازه  ــد ان ــد داد مانن ــام خواه ــی انج ــت علم ــد ماموری ــا چن ــن فضاپیم ای
ــاختار  ــی از س ــید، عکاس ــی خورش ــی و الکتریک ــوزه  مغناطیس ــری ح گی

ــیدی. ــای خورش ــه باده ــیدی و مطالع خورش

قدیمی ترین سیاره منظومه شمسی 
شناسایی شد

تـاش هـای دامنه دار سـتاره شناسـان برای شناسـایی قدیمی ترین سـیاره منظومه شمسـی کـه عمـری تقریبا 4.۶ 
میلیـارد سـاله دارد و همزمـان با خورشـید شـکل گرفته، سـرانجام به نتیجه رسـید. 

سـیاره مشـتری نه تنها بزرگترین سـیاره موجود در منظومه شمسـی اسـت، بلکه قدیمی ترین سـیاره این منظومه هم 
محسـوب می شود.

گروهـی از محققان آزمایشـگاه ملـی الورنس لیورمـور در کالیفرنیا با همکاری پژوهشـگران دانشـگاه Munster در 
آلمان در بررسـی های خود به این نتیجه رسـیده اند که هسـته سـیاره مشـتری ۲0 برابر بزرگتر از سـیاره زمین اسـت و 

تشـکیل آن بـه یک میلیون سـال بعـد از شـکل گیـری خورشـید در 4.۶ میلیارد سـال قبل باز مـی گردد.
سـتاره هـای تازه متولدشـده معمـوال انـرژی عظیمـی را آزاد می کنند کـه موجب انتشـار انبوهـی از گاز و گـرد و غبار 
در فضـا شـده و زمینـه را بـرای شـکل گیری دیگر سـیارات فراهـم می کند و سـیاره مشـتری هم به همین شـکل به 

فاصله کوتاهی بعد از شـکل گیری خورشـید تشـکیل شـده اسـت.
این دسـتاورد علمی ناشـی از بررسـی فراوانی ایزوتوپهای مولیبدن و تنگسـتن در برخی شـهاب های متشکل از سنگ 
آهـن اسـت که به زمین سـقوط کـرده انـد. محققان می گویند شـهاب سـنگ های مـورد بررسـی قرار گرفتـه حاوی 
ترکیباتـی مجـزا هسـتند کـه میلیون ها سـال قبل از هـم جدا شـده اند و بـه تدریج به شـکل گیری منظومه شمسـی 

کمک کـرده اند.
محققـان مـی گوینـد بررسـی ایـن ترکیبـات توضیح مـی دهد که چـرا دیگـر سـیاره ای مشـابه بـا زمیـن در اطراف 
خورشـید  شـکل نگرفته اسـت. این در حالی اسـت که ممکن اسـت سـیارات مشـابه با زمین در نزدیکی هـم در دیگر 
منظومه های شمسـی جهان وجود داشـته باشـد. به گفته دانشـمندان شـکل گیری حیات در کره زمیـن مدیون فاصله 
بسـیار زیاد سـیاره مشـتری از کره خاکی اسـت. زیرا جاذبه بـاال و ترکیبات گازی خاص این سـیاره در صـورت نزدیکی 

بـه زمین حیـات بـر روی آن را ناممکـن می کرد.
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ــوا و فضــا هـــ

تلسکوپ کپلر ۱۰ سیاره 
مشابه زمین کشف کرد

ــیاره  ــر ۲1۹ س ــد تلســکوپ کپل ــی ده ــا نشــان م ــازمان ناس ــات منتشــر شــده س اطاع
ــن هســتند.  ــا مشــابه زمی ــورد آنه ــه 10 م ــرده ک ــی را کشــف ک احتمال

ایــن ســازمان اطاعــات جدیــدی از چهــار ســال نخســت فعالیــت تلســکوپ فضایــی کپلر 
ــی را کشــف  ــر ۲1۹ ســیاره احتمال ــن اطاعــات کپل را منتشــر کــرده اســت. براســاس ای
کــرده کــه 10 مــورد آنهــا مشــابه زمیــن هســتند یعنــی انــدازه آنهــا و شــرایط الزم بــرای 

حیــات در اطــراف ســتاره هایشــان وجــود دارد.
بــا احتســاب اکتشــافات جدید، تلســکوپ کپلــر طــی ماموریت ۷ ســاله خــود  4034 ســیاره 
احتمالــی کشــف کــرده اســت. از  ایــن تعــداد ســیاره، ۲335 مــورد آن بــه وســیله مطالعــات 

ــدند. ــدی تایید ش بع
ــر  ــد، کپل ــن دارن ــدازه ای مشــابه زمی ــد کشــف شــده کــه احتمــاال ان ــا  10 ســیاره جدی ب
در مجمــوع 50 ســیاره بــا مشــخصات مشــابه زمیــن کشــف کــرده کــه 30 مــورد از ایــن 
اکتشــافات نیــز تاییــد شــده انــد. بــه گفتــه محققــان ناســا، کپلــر بیــش از ۸0 درصــد تمــام 

ســیاره هــای احتمالــی را و ســیارات تاییــد شــده فعلــی را کشــف کــرده اســت.
ایــن تلســکوپ بــرای کشــف ســیارات از روش انتقــال اســتفاده مــی کند. بــه عبــارت دیگر 
کپلــر ســتاره هــا را بــرای مدتــی طوالنــی دنبــال مــی کنــد، بنابرایــن هنگامیکه ســتاره ای 
بــرای مدتــی کوتــاه خامــوش مــی شــود، دانشــمندان متوجــه مــی شــوند کــه ســیاره ای 

میــان آن ســتاره و زمیــن وجــود دارد.
ــن روش  ــا همی ــز ب ــن دارد، نی ــه زمی ــادی ب ــیار زی ــباهت بس ــه ش ــیاره  KOI1۷۷11 ک س

کشــف شــده اســت.  

کشف داغ ترین سیاره فراخورشیدی
اخترشناســان از کشــف داغ تریــن ســیاره فراخورشــیدی خبــر داده انــد کــه تاکنــون شناســایی شــده 

اســت. 
ــی  ــتری یعن ــر مش ــود دو براب ــی ش ــن زده م ــت. تخمی ــیار داغ اس ــیدی بس ــیاره فراخورش ــن س ای
بزرگتریــن ســیاره منظومــه شمســی بزرگی داشــته باشــد امــا مهمتریــن ویژگــی آن، دمــای زیادش 

اســت یعنــی چیــزی در حــدود 4300 درجــه و شــاید بیشــتر.
بدیــن ترتیــب مــی تــوان گفــت ســیاره فراخورشــیدی ۹b-KELT داغ تریــن ســیاره ای اســت کــه 

تاکنــون بشــر رصــد کرده اســت.
بــه طــور کلــی شناســایی ســیارات فراخورشــیدی در اطــراف ســتاره هایــی کــه داغ تــر از خورشــید 
هســتند کار دشــواری اســت. علــت هــم روشــن اســت زیــرا شــدت نــور زیــاد ایــن ســتارگان رونــد 

شناســایی دقیــق ســیاراتی کــه بــه دورشــان مــی چرخنــد را دشــوار مــی کنــد.
از آن گذشــته اکثــر ســیاراتی کــه بــه دور ســتارگان داغ می چرخند عمــا امــکان پذیرایــی از حیات را 
ندارند زیرا اساســا قابل ســکونت محسوب نمی شــوند. بنابراین عمده تمرکز اخترشناســان در شناسایی 

ســیارات فراخورشــیدی بــر روی ســتارگان ســردتر و بــا نــور کــم متمرکــز بوده اســت.
 KELT ــا اســتفاده از تلســکوپ ــو ب ــی اوهای ــن حــال گروهــی از اخترشناســان دانشــگاه دولت ــا ای ب
تصمیــم گرفتنــد ســتارگان داغ و بــه تبــع آن سیاراتشــان را مــورد بررســی قــرار دهنــد و در خــال آن 

توانســتند سیاره فراخورشــیدی ۹b-KELT را شناسایی کنند.
این سیاره ۶50 سال نوری از ما فاصله دارد و جالب اینکه دوبرابر خورشید داغ است.

بــه گفتــه اخترشناســان، هــر شــبانه روز ایــن ســیاره معــادل 1.5 شــبانه روز زمیــن اســت و بــه جهت 
آنکــه فاصلــه بســیار کمــی تــا ســتاره اش دارد محیطــی بســیار داغ محســوب می شــود.

کشف یک ابر زمین سبک!
اخترشناسان اروپایی از کشف سیاره غول پیکری خبر داده اند که بی شباهت به زمین نیست. 

بــر اســاس گزارشــی کــه بــه تازگــی در arXiv.org منتشــر شــده ســیاره فراخورشــید جدیدی که توســط 
اخترشناســان اروپایــی رصــد شــده چندیــن بــار از زمیــن بزرگتــر بــوده امــا بــه جهت شــباهتهای ســاختاری 
 ۶۲5 GJ کــه بــا مــا دارد در زمــره »ابرزمینهــا« قــرار مــی گیــرد. ایــن ســیاره بــه دور ســتاره ای موســوم بــه

مــی گــردد.
به طور کلی ابرزمینها سیاراتی هستند که بزرگتر از زمین بوده اما ابعادی فراتر از نپتون ندارد.

نکتــه جالــب اینجاســت کــه ســتاره مــادر ایــن ســیاره تنهــا ۲1 ســال نــوری از مــا فاصلــه دارد. ایــن ســتاره 
در زمــره ســتارگان کوتولــه از نــوع M-dwarfs قــرار مــی گیــرد و تــوده آن حــدود یــک ســوم خورشــید 
اســت. بــه بــاور اخترشناســان ایــن نــوع ســتارگان ظرفیــت بســیار خوبــی بــرای بررســی دنیاهــای شــبیه 

زمیــن دارند.
کشــف ایــن ســیاره جدید به حــدود 4 ســال پیش بازمــی گــردد و حاال اخترشناســان جزئیــات این رصــد را به 
دنیــا ارایه کرده اند. اخترشناســانی از اروپا به سرپرســتی انســتیتو فیزیک اختر جزایر قناری اســپانیا این ســیاره 

ــف کرده اند. را کش
به گفته آنها، این سیاره در لبه داخلی محدوده قابل سکونت ستاره GJ ۶۲5 واقع شده است.

ویژگـی دیگـر این سـیاره کـه عنـوان b ۶۲5 GJ بـرای آن انتخاب شـده مربـوط به جـرم توده کـم آن می 
شـود. اخترشناسـان جـرم توده ایـن سـیاره را ۲.۸ برابـر زمین عنـوان کرده انـد که بـا توجه به بزرگتـر بودن 

ابعـاد آن، مـی تـوان گفـت این سـیاره در زمره سـیارات فراخورشـیدی سـبک قرار مـی گیرد.
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نخســتین تصاویــری کــه کاوشــگر جونــو از مشــتری بــه زمین 
ارســال کــرده نشــان مــی دهــد ایــن ســیاره غــول پیکــر دنیایی 

بســیار پیچیده اســت. 
اگــر قــرار باشــد تصویــر تــازه ای از مشــتری ترســیم کنیــم باید 
ــه لطــف  ــر در نگــرش ب ــن تغیی ــم و ای ــه ســراغ رنگهــا بروی ب

دســتاوردهای دیدنــی کاوشــگر جونــو صــورت مــی گیــرد.
این کاوشـگر که به ناسـا تعلـق دارد شـیرجه دیدنـی از فاصله 5 
هزار کیلومتری ابرهای مشـتری انجـام داده و تصاویـر دیدنی از 

این سـیاره ثبـت و راهـی زمین کرده اسـت.

بــا توجــه به ایــن تصاویــر دیدنــی حــاال دانشــمندان مــی توانند 
درک روشــنتری از ایــن غــول گازی داشــته باشــند. آنهــا اکنون 
ــدان  ــه، می ــاره جاذب ــزی درب ــرت انگی ــات حی ــا جزئی ــود را ب خ
مغناطیســی قدرتمنــد و سیســتم آب و و هوایــی غنــی از 

ــد. ــرو مــی بینن ــن ســیاره روب ــاک ای آمونی
بــا توجــه بــه ایــن یافتــه هــا، دانشــمندان نــه تنهــا بایــد نگرش 
ــه  ــد ب ــد بلکــه بای ــه مشــتری دگرگــون کنن خــود را نســبت ب
ــن  ــل یافت ــری و تکام ــاره شــکل گی ــدی درب ــده هــای جدی ای

ســیارات فکــر کننــد.

ــور  ــای قط ــر ابره ــه در زی ــد ک ــی کردن ــور م ــمندان تص دانش
مشــتری، دنیایــی یــک دســت و خســته کننــده داریــم امــا حاال 
از روی ایــن تصاویــر مــی توانــد گفــت کــه ایــن ســیاره دنیایــی 

متفــاوت از تصوراتمــان اســت.
اســکات بولتــون دانشــمند ارشــد مأموریــت جونــو مــی گویــد: 
مشــتری بــه مراتــب پیچیــده تــر از آن چیــزی اســت کــه فکــر 

مــی کردیــم.
تحقیقـات جـدی بـه روشـنی نشـان مـی دهـد کـه میـدان 
مغناطیسـی مشـتری قـوی تریـن در میـان تمامـی سـیارات 
منظومه شمسـی اسـت و جالب اینکـه داده های جدید به دسـت 
آمـده از جونو نشـان داده کـه در برخی مناطق این سـیاره، میدان 

مغناطیسـی دو برابـر قـوی تـر از سـایر نواحی آن اسـت.

رژیم غذایی مریخ آزمایش می شود
رژیــم غذایــی ویــژه ســفر بــه مریــخ و اثرگــذاری آن بــر ســامت فضانــوردان در یــک آزمایــش 

بــی ســابقه در زیــر دریــا بــه بوتــه آزمایــش گذاشــته مــی شــود. 
ــق شــود فاکتورهــای  ــده محق ــی شــود در دو دهــه آین ــی م ــش بین ــه پی ــخ ک ــه مری در ســفر ب

ــرار دارد. ــی ق ــوم فضای ــه دانشــمندان عل ــورد توج ــوردان م ــذای فضان ــه غ ــی از جمل مهم
یکــی از محققــان دانشــگاه فلوریــدای جنوبــی در نظــر دارد بــه مــدت 10 روز خــود را در یک ســفر 
فضایــی شــبیه ســازی شــده واقــع در آزمایشــگاهی در بســتر دریــا قــرار دهــد تــا بــا اســتفاده از 
رژیــم غذایــی مخصوصــی کــه بــرای یــک ســفر فضایــی طوالنــی مــدت نظیــر مریــخ تهیــه 

شــده بــه پرسشــهای زیــادی پاســخ دهــد.
در یــک ســفر پرمخاطــره نظیــر مأموریــت مریــخ، فاکتورهــای خطــر زیــادی وجــود دارد و اینکــه 
خــوردن غذای مناســب تــا چه حــد در حفظ ســامت فضانــوردان مؤثــر اســت در ایــن آزمایش بی 

ســابقه مــورد بررســی دقیــق قــرار مــی گیــرد.
آژانــس فضانــوردی آمریــکا مجموعــه مأموریتهــای اکتشــافاتی موســوم بــه NEEMO را بــه این 
منظــور دنبــال مــی کنــد. قــرار اســت ایــن محقــق در اقامتــگاه زیــر آبــی کــه در عمــق 1۹ متــری 

اقیانــوس اطلــس ســاخته شــد بــه مــدت 10 روز زندگــی کنــد.
ــورهای  ــوردان کش ــی از فضان ــن الملل ــم بی ــاوت، ۲1 تی ــی متف ــز علم ــن مرک ــه کار ای ــاز ب از آغ
مختلــف ســاعتهای طوالنــی را بــرای انجــام تمرینــات ویــژه و هماهنــگ شــدن بــا فناوریهــای 

ــد. ــر آب ســپری کــرده ان ــی در زی ــی وزن ــه شــبیه ســازی ب ــوط ب ــد مرب جدی
در ایـن آزمایـش رژیم غذایـی ویژه ای دنبال می شـود که شـامل فرمول مخصـوص مکمل کتون 
اسـت. کتونهـا موادی هسـتند که در مـواردی که بـدن قادر به جـذب انـرژی کافی از قند نباشـد و 

مجبـور  شـود از چربی ها بـرای تامین انـرژی مورد نیاز خود اسـتفاده کند سـاخته می شـوند.
ــه  ــدن ب ــه ب ــدن در مســیری اســت ک ــرار دادن متابولیســم ب ــش ق ــن آزمای ــی در ای هــدف اصل

ــد. ــه طــول مــی انجام کتونهــا وابســته باشــد، آن هــم در ســفری کــه ماههــا ب

رازهای جدیدی درباره سیاره »مشتری« برمال شد 

ــی  ــات ترکیب ــد اشــکال مختلفــی از حی ــد کــه مــی توان ــدی ســاخته ان ــان ماشــین جدی   محقق
)ســنتزی( را بــا توجــه بــه سفارشــی کــه مــی گیــرد تولیــد کنــد. ایــن فنــاوری مــی توانــد موضوع 

کلنــی ســازی در مریــخ را هــم تحــت شــعاع قــرار دهــد. 
ســاینس الــرت در گزارشــی خواندنــی نوشــت: بــه ســال ۲01۶ بــاز مــی گردیــم یعنــی زمانــی که 
زیســت شناســی بــه نــام کریــگ ونتــر دســت بــه کار بزرگــی زد. او توانســت گونــه هــای جدیدی 
از باکتــری را در محیــط آزمایشــگاهی تولیــد کنــد. آنچــه کــه ایــن محقــق تولید کــرد ســاده ترین 

شــکل حیــات ژنتیکــی شــناخته شــده از نــگاه علــم محســوب مــی شــد کــه کامــا از طریــق 
ســنتر شــیمیایی ژنــوم دســتکاری شــده ارایــه شــده بــود.

اکنــون او ماشــین جدیــدی ارایــه کــرده که مــی توانــد این اشــکال ســنتزی از حیــات را بر اســاس 
ــا اســتفاده از یــک طــرح ژنومــی تولیــد کنــد. فقــط  سفارشــی کــه دریافــت مــی کنــد و تنهــا ب

کافــی اســت جوهــر دســتگاه بلوکهــای حیــات را شــکل دهــد.
ایــن اختــراع مــی توانــد بشــر را بــه ایجــاد کلنــی متشــکل از حیــات ســنتزی در مریــخ نزدیــک 
کنــد آن هــم بــدون اینکــه انســان تاشــی بــرای رســیدن بــه ایــن ســیاره از خود نشــان دهــد. به 
همیــن دلیــل ایــن نــوآوری مــورد توجــه الــون ماســک مالــک شــرکت اســپیس ایکــس و کســی 

کــه تــاش مــی کنــد انســان را بــه مریــخ برســاند قــرار گرفتــه اســت.
ــه  ــده ب ــرح ش ــناختی« مط ــت ش ــی از راه دور زیس ــوان »جابجای ــت عن ــه تح ــک ک ــن تکنی ای
دانشــمندان ایــن امــکان را مــی دهــد تــا ژنــوم مــورد نظرشــان را از زمیــن بــه دســتگاه چاپگــری 
در مریــخ ایمیــل کننــد و ایــن یعنــی ایجــاد کلنــی در مریــخ آن هــم از راه دور و بــدون نیــاز بــه 

حضــور انســان.
ــود: فکــر مــی کنــم جابجایــی از راه دور زیســت شــناختی همــان  کریــگ ونتــر پیشــتر گفتــه ب

ــاز ایجــاد کلنــی در مریــخ اســت. ــاوری مــورد نی فن
ماشــینی کــه ایــن محقــق ســاخته نخســتین نمونــه در جهــان محســوب می شــود کــه مــی تواند 
توالــی هــای ژنتیکــی را از طریــق اینترنــت یــا امــواج رادیویــی دریافــت کنــد. ایــن بدان معناســت 
کــه چنیــن دســتگاهی مــی توانــد چهــار ســاختار پایــه ای شــیمیایی NDA را از طریــق کنتــرل از 

راه دور چــاپ کــرده تــا در نهایــت ســاختارهای زیســت شــناختی مختلفــی ایجاد شــود.

جاه طلبی برای کلونی سازی در سیاره سرخ؛

تولید از راه دور حیات در مریخ با ایمیل ژنوم

ــا ــوا و فضــ هـــ
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خطــر ابتــا بــه انــواع بیمــاری ســرطان بــرای فضانوردانــی کــه بــه مریــخ مســافرت مــی کننــد، 
بیشــتر از حــدی اســت کــه قبــا تصــور مــی شــد. 

ــخ اســت،  ــره مری ــه ک ــورد ب ــزام فضان ــرای اع ــزی ب ــه ری ــه ناســا در حــال برنام در شــرایطی ک
محققــان نتایــج بررســی هایــی را منتشــر کــرده انــد که نشــان مــی دهــد خطــر ابتا به ســرطان 
در مریــخ بــه علــت شــدت تشعشــعات کیهانــی دو برابــر میزانــی اســت کــه قبــا تصور می شــد.

بـر اسـاس یافتـه هـای تـازه تشعشـعات کیهانی بـه طور جـدی به سـلول های بـدن فضانـوردان 
آسـیب می رسـاند و سـلول های دیگر نیز که به طور مسـتقیم در برابر این تشعشـعات قرار نگرفته 
انـد هـم از ایـن آسـیب ها تاثیـر پذیرفتـه و دچار مشـکل مـی شـوند. ایـن در حالی اسـت که قبا 

تصـور مـی شـد دامنه گسـترش این نوع آسـیب هـا بـه دیگر سـلول ها محدود اسـت.
پژوهشــگران دانشــگاه نــوادا در الس وگاس مــی گوینــد ایــن خطــر بایــد بــه طــور جــدی مــورد 
توجــه قــرار بگیــرد و حــل مشــکل یــاد شــده صرفــا بــا پوشــیدن لبــاس هــای فضایــی ضخیــم 

تــر حــل نمــی شــود.
 اعضــای ایــن گــروه مــی گوینــد فنــاوری پوشــش فضایــی فعلــی تنهــا در حــد متوســط مــی 
توانــد خطــر ابتــا بــه ســرطان در مریــخ را کاهــش دهــد و در صــورت اقامــت چنــد ماهــه 
در ســطح ایــن ســیاره ســامت افــراد بــه طــور جــدی بــه خطــر مــی افتــد. آنــان مــی افزاینــد 
هــر گونــه برنامــه ریــزی بــرای اعــزام فضانــورد بــه مریــخ تــا قبــل از غلبــه بــر ایــن چالــش 

هــا بایــد بــه تاخیــر بیفتــد.

خطر ابتال به سرطان برای مسافران 
مریخ دوبرابر برآوردهای قبلی

پروژه سفر به ماه از ۴ ماه دیگر 
کلید می خورد

بــا توئیــت جدیــد مالــک شــرکت اســپیس ایکــس مشــخص شــد کــه آغــاز دور جدیــد ســفرهای 
گردشــگری در فضــا و پــروژه پــای گذاشــتن دوبــاره بشــر بــر مــاه جــدی تــر از آنچــه تصــور مــی 

شــد دنبــال مــی شــود. 
ــر  ــاب راکــت Falcon Heavy ب ــازه تریــن توئیــت خــود نوشــت کــه پرت ــون ماســک در ت ال
اســاس برنامــه از پیــش تنظیــم شــده در ماههــای آتــی انجــام خواهــد شــد. ایــن راکت نخســتین 
گــروه از گردشــگران را بــه فضــا بــرده و در ادامــه فضانــوردان را بــه نقــاط دوردســت تــری نظیــر 

مــاه منتقــل خواهــد کــرد.
شــرکت اســپیس ایکــس در ماههــای پیــش رو برنامــه هــای زیــادی در دســت دارد کــه پرتــاب 

راکــت Falcon Heavy یکــی از مهمتریــن آنهاســت.
الــون ماســک در واکنــش بــه گمانــه زنــی هــای مربوط بــه ایــن پرتــاب اعام کــرد که طــی چهار 

ماه آتی یعنی تا پایان تابستان شاهد پرتاب این راکت فوق پیشرفته خواهیم بود.
راکــت Falcon Heavy قدرتمندتریــن راکــت حــال حاضــر دنیــا خواهــد بــود و ایــن قابلیــت را 

دارد کــه 54 تــن محمولــه و البتــه فضانــوردان را بــه فضــا ببــرد.
ایــن راکــت رونــد اعــزام نخســتین ســری از از گردشــگران بــه مــاه را تســریع مــی بخشــد. چنیــن 

ســفری ۶ تــا ۷ روز بــه طــول مــی انجامــد.
امــا بخــش مهمتــر ایــن برنامــه، ســفر نخســتین گــروه از فضانــوردان بــه مریــخ تــا ســال ۲0۲5 

است.
ــت  ــاز مأموری ــرای آغ ــس ب ــپیس ایک ــازی اس ــاده س ــت Falcon Heavy در آم ــع راک در واق

ــد. ــه ســیاره ســرخ نقــش مهمــی را ایفــا مــی کن ــوردان ب برنامــه ریــزی شــده ســفر فضان

ناسا از حادثه ۳ سال پیش گزارش داد؛

بروز اتفاقی عجیب در اطراف ماه
ناسا از اتفاقی پرده برداشته که حدود سه سال پیش و در نزدیکی ماه روی داده است. 

در سـیزدهم اکتبر سـال ۲014 اتفاقـی عجیب درخصوص دوربین نصب شـده بـر روی مدارگرد 
شناسـایی کننده ماه موسـوم بـه LRO که در اطراف قمـر زمین قـرار دارد روی داد.

دوربیــن مدارگــرد شناســایی کننــده مــاه )LROC( بــه ثبــت تصاویــر دقیــق و زیبــا از ســطح 
ــا تصاویــر قبلــی  مــاه شــهرت دارد امــا در آن روز تصویــری ثبــت و روانــه زمیــن کــرد کــه ب
تفــاوت زیــادی داشــت. خطــوط انحنــادار ایــن تصویــر گمانــه زنــی هــای زیــادی را دربــاره 

علــت ثبــت چنیــن تصویــری مطــرح کــرد.
پــس از آن بــود کــه دانشــمندان ناســا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه دوربیــن ایــن مدارگــرد 

مــورد اصابــت تکــه شــهاب ســنگ کوچــک ســرگردان در فضــا قــرار گرفتــه اســت.
ــه گفتــه دانشــمندان ایــن  مدارگــرد شناســایی کننــده مــاه دارای ســه دوربیــن اســت کــه ب
مأموریــت، دوربیــن زاویــه محــدود ســمت چــپ مدارگــرد در نتیجــه ایــن برخــورد بــا اندکــی 

حرکــت انحرافــی همــراه شــده اســت.
ــات  ــه صفح ــوط ب ــی مرب ــچ حرکت ــه هی ــن حادث ــوع ای ــان وق ــه در زم ــت ک ــه اینجاس نکت
خورشــیدی یــا آنتــن مدارگــرد شناســایی کننــده مــاه وجــود نداشــته و بــه همین دلیــل تصویر 
بــه هــم ریختــه و عجیبــی کــه در آن روز ثبــت شــده صرفــا به دلیــل برخورد شــهاب ســنگی 

بــا آن بــوده اســت.
بــه عقیــده دانشــمندان ایــن مأموریــت، بزرگــی ایــن شــهاب ســنگ در حــدود هشــت دهــم 

میلیمتــر بــوده کــه بــا ســرعت ۷ کیلومتــر بــر ثانیــه حرکــت مــی کــرده اســت.
در هر حال این کاوشگر ارزشمند هم اکنون در وضعیت خوبی به سر می برد.

مدارگــرد شناســایی کننــده مــاه در ســال ۲00۸ بــه فضــا پرتــاب شــد و از آن زمــان شــروع بــه 
جمــع آوری اطاعــات ارزشــمندی دربــاره قمــر زمیــن کرده اســت.

تصویر عجیب و مبهمی که مدارگرد شناسایی کننده ماه در سال ۲۰۱۴ ثبت کرد

ــوا و فضــا هـــ
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 آمریــکا از هــم اکنــون خــود را بــرای ترافیــک فــوق تصــوری 
ــا  ــان ب ــر و همزم ــاه دیگ ــدود ۲ م ــه ح ــد ک ــی کن ــاده م آم
ــد.  ــی ده ــور روی م ــن کش ــل در ای ــی کام ــید گرفتگ خورش
درحالــی کــه تنهــا حــدود دو مــاه دیگــر بــه یکــی از بزرگتریــن 
رویدادهــای نجومــی چنــد ســال اخیــر یعنــی کســوف کامــل 
۲1 آگوســت )30 مــرداد( زمــان باقــی مانــده امــا از هــم اکنــون 
ــخی  ــن پاس ــزرگ و یافت ــی ب ــر پرسش ــود را در براب ــکا خ آمری
مناســب بــرای آن مــی بینــد: چــه تعــداد خــودرو قصــد دارنــد 

در مســیر خورشــید گرفتگــی حرکــت کننــد؟
خورشــید گرفتگــی دو مــاه دیگــر تنهــا در خــاک آمریــکا قابــل 
مشــاهده اســت و بــه همیــن دلیــل پیــش بینــی مــی شــود نــه 
ــدان  ــه عاقمن ــن کشــور بلک ــردم ای ــادی از م ــا شــمار زی تنه
بــه نجــوم از ســایر کشــورها هــم خــود را بــه آمریــکا رســانده 
ــان را  ــی، خودروهایش ــیری طوالن ــای آن در مس ــرای تماش و ب
ــای  ــا کارولین ــن خورشــید گرفتگــی از ارگان ت ــد. ای ــاده کنن آم

ــود. جنوبــی قابــل رؤیــت خواهــد ب
یکــی از کارشناســان ضمــن پیــش بینــی ایــن نکتــه کــه بیــن 
1.۸5 تــا ۷.4 میلیــون نفــر همزمــان با وقــوع خورشــیدگرفتگی، 
ــرد  ــد ک ــت خواهن ــا آن حرک ــان ب ــده و همزم ــاده ش ــی ج راه
گفــت: تصــور کنیــد تــا ۲0 برابــر جشــنواره هایــی کــه تــا 400 
هــزار نفــر در آن شــرکت مــی کننــد بــه طــور همزمــان در جاده 

هــا بــه راه بیفتنــد!
امــا ایــن تنهــا یــک ارزیابــی ســاده اســت و برخــی ایــن رقــم را 

بســیار بیشــتر عنــوان کرده اســت.
ــی  ــام عظیم ــران ازدح ــون نگ ــم اکن ــکا از ه ــات در آمری مقام
ــاده  ــید گرفتگــی در ج ــاز خورش ــا آغ ــان ب ــه همزم هســتند ک

ــد. ــی ده ــور روی م ــن کش ــای ای ه
آخرین بـاری که در آمریکا خورشـید گرفتگی کلـی روی داده به 

حدود 40 سـال پیـش مربوط مـی شـود. در آن رویـداد تاریخی، 
سـایه ماه بر فـراز 5 ایالت آمریکا مشـاهده شـد.

امــا امســال ســایه قمــر زمیــن 14 ایالــت آمریــکا را پشــت ســر 
مــی گــذارد. این بــدان معناســت کــه خورشــید گرفتگــی کامل 

از ســاحل غربــی شــروع و تــا ســاحل شــرقی ادامــه مــی یابــد.
ــن  ــر از ای ــی دیگ ــید گرفتگ ــورد خورش ــک م ــا ی ــون تنه تاکن
نــوع بــه ثبــت رســیده کــه در هشــتم ژوئــن ســال 1۹1۸ یعنــی 

ــه یــک قــرن پیــش روی داد. نزدیــک ب

آنچــه کــه مــی تــوان بــا قاطعیــت گفــت ایــن اســت کــه 1۲ 
میلیــون نفــر در مســیر حرکــت ســایه مــاه زندگــی مــی کننــد. 

ایــن مســیر 10۹ کیلومتــر پهنــا و 4 هــزار کیلومتــر درازا دارد.
ــه ۲00  ــد ک ــرده ان ــی ک ــش بین ــان پی ــی کارشناس ــه برخ البت
ــت  ــوم کل جمعی ــدود دو س ــزی درح ــی چی ــر یعن ــون نف میلی
آمریــکا بــرای یــک روز رانندگــی جهــت تماشــای ایــن پدیــده 
مهــم نجومــی آن هــم بــه مســافت حــدود ۸00 کیلومتــر مهیــا 

ــوند. ش

آمریکا و بحران بزرگترین ترافیک تاریخ در جریان کسوف کامل

راه اندازی نخستین ایستگاه 
فضایی تجاری تا سال ۲۰۲۷

نخســتین ایســتگاه فضایــی تجــاری دنیــا تنهــا چنــد ســال پــس از قــرار گرفتــن در مــدار 
زمیــن بــه کارخانــه ای بــزرگ بــرای تولیــدات تجــاری تبدیــل مــی شــود. 

ــال  ــد انتق ــادی فرآین ــال ۲0۲0 می ــش رود از س ــه پی ــاس برنام ــر اس ــز ب ــه چی ــر هم اگ
بخشــهای مختلف نخســتین ایســتگاه فضایی تجــاری به مــدار زمین آغاز می شــود.

ایــن پــروژه عظیــم توســط شــرکت Axiom Space واقــع در هوســتون آمریــکا اجــرا 
ــزرگ  ــگاه ب ــود طراحــی و ســاخت یــک پای ــداز خ ــن شــرکت در چشــم ان مــی شــود. ای

ســاخت و ســاز انبــوه در مــدار زمیــن را ترســیم کــرده اســت.
آنچـه که در مـدار زمین سـاخته خواهد شـد در واقع رقیب جـدی برای ایسـتگاه فضایی بین 
المللـی به حسـاب می آیـد که بـه تدریج کار سـاخت آن بـه پایان رسـیده و البتـه طول عمر 

مفیـد و مشـخصی دارد که گفتـه می شـود در دهه آینده بـه پایان خواهد رسـید.
حاال شــرکت Axiom Space در نظر دارد ایســتگاه فضایی تجاری خــود را به عنوان 
پایــگاه فوق مــدرن علمی و تحقیقاتــی و هم چنین مقصــدی مطمئن بــرای فضانوردان و 

ــا کنــد. گردشــگران بن
معــاون توســعه اســتراتژیک ایــن شــرکت مــی گویــد: انتظــار داریــم کــه تــا ســال ۲0۲۷ 
فرآینــد تولیــدات تجــاری در ایــن ایســتگاه فضایــی بــه ســطح چشــمگیری از درآمدزایــی 
برســد. ایــن بــدان معناســت کــه ایــن شــرکت تمرکــز اصلــی خــود را بــر روی تولیــدات 
ــی و  ــای تحقیقات ــروژه ه ــق پ ــد از طری ــرده و کســب درآم تجــاری در فضــا معطــوف ک

ــرار دارد. ــدی ق ــه هــای بع ــی از گردشــگران در رتب پذیرای
ایــن شــرکت در نظــر دارد نخســتین بخــش از ایــن ایســتگاه فضایــی تجــاری را که بخش 
مهمــی از آن شــامل صفحــات خورشــیدی مــی شــود در ســال ۲0۲0 بــه ایســتگاه فضایــی 

بیــن المللــی متصــل کند.

پنجره ای جدید برای مشاهده جهان؛

امواج گرانشی برای سومین مرتبه 
در فضا مشاهده شد

دانشــمندان بــرای ســومین بــار امــواج گرانشــی را کــه از برخــورد دو ســیاهچاله بــه وجــود آمــده بــود را 
در فضــا مشــاهده کردند. 

محققان  LIGOبرای سـومین بار امواج گرانشـی را در فضا مشـاهده کردند.  نخستین مرتبه دانشمندان 
این امواج را سـال گذشـته مشـاهده کردند. این بزرگترین کشـف علمی قرن نام گرفت.

 اکنــون بــرای ســومین بــار دانشــمندان شــاهد امــواج گرانشــی بودنــد کــه از برخــورد دو ســیاهچاله در 
فاصلــه 3 میلیــارد ســال نــوری بــا زمیــن بــه وجــود آمــده بــود.

حجــم ســیاهچاله جدیــد 4۹ برابــر خورشــید اســت و فاصلــه میــان دو ســیاهچاله ای را پــر مــی کند که 
قبــا Ligo آن را کشــف کرده بود.
بــا  لیگــو  محققــان  البتــه 
همــکاری مرکــز LSC ایــن 
مشــاهده را در چهــارم ژانویــه 

انــد. داده  انجــام   ۲01۷
 بــه گفتــه ایــن محققــان امــواج 
گرانشــی  پنجــره ای جدیــد برای 
مشــاهده جهــان و دســتیابی بــه 
ــای  ــت ه ــاره ماهی ــش درب دان
ــا  ــد ســیاهچاله ه ــوزی مانن مرم
ــی  ــی م ــای نوترون ــتاره ه و س

ــایند. گش

ــا ــوا و فضــ هـــ
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بهره برداری در سال ۲۰۲۴؛

کلنگ ساخت نخستین 
سوپرتلسکوپ جهان زده شد

با ســاخت نخســتین سوپرتلســکوپ جهــان دانشــمندان بــه درک غیرقابل تصــوری از عالم دســت 
ــی یابند.  م

هیجــان در نــزد دانشــمندان از هــم اکنــون بــه اوج رســیده اســت. آنهــا مــی داننــد کــه بــا ســاخته 
شــدن سوپرتلســکوپ ELT )تلســکوپ بســیار بــزرگ( درک حیــرت انگیــزی از مکانیــزم درونــی 

عالــم خواهنــد داشــت. البتــه کار ســاخت ایــن ســوپر تلســکوپ تــازه آغــاز شــده اســت.
این سوپرتلسکوپ بزرگترین تلسکوپ مادون قرمز و نوری دنیا محسوب می شود.

آینــه اصلــی ایــن سوپرتلســکوپ 3۹ متــر قطــر دارد کــه در نــوع خــود در دنیــا یــک رقــم خیــره 
کننده محســوب می شود. برخاف ســایر تلســکوپهایی که تاکنون ساخته شــده اند، سوپرتلسکوپ 
ELT از نــوع تطبیقــی بــوده و قــادر اســت تاطم ناشــی از اثرگــذاری اتمســفر را اصاح کنــد. بدین 

ترتیب می توان گفت مهندسی ساخت تلسکوپها به ســطح باالتری ارتقا می یابد.
قــرار اســت ایــن سوپرتلســکوپ در شــمال شــیلی و دقیقــا بــر روی قلــه ای بــه ارتفــاع 3 هــزار و 

4۶ متــر ســاخته شــود.
این سوپرتلسـکوپ توسـط رصدخانه جنوبـی اروپـا )ESO( کـه در واقع یک مشـارکت بین المللی 

مـورد حمایت شـورای تأسیسـات فنـاوری و علوم بریتانیا به حسـاب می آید سـاخته می شـود.

نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه دانشــمندان دانشــگاه آکســفورد نقــش مهمــی را در این پــروژه 
ایفــا مــی کنند. آنهــا مســؤول طراحــی و ســاخت اســپکتوگراف )طیــف نــگار( این سوپرتلســکوپ 
موســوم بــه HARMONI هســتند. ایــن ابــزار بســیار مهــم و دقیــق مــی توانــد همزمــان 4 هزار 

تصویــر بــا رنگهــای کامــا متفــاوت تهیــه کند.
ــه پایــان برســد و آن  پیــش بینــی مــی شــود کار ســاخت ایــن سوپرتلســکوپ در ســال ۲0۲4 ب

زمانــی خواهــد بــود کــه مــا تصویــری متفــاوت و حیــرت انگیــز از عالــم پیــدا خواهیــم کــرد.

آلمان نان فضایی می پزد!

شرکتی آلمانی تصمیم دارد نوعی نان قابل استفاده در ماموریت های فضایی تهیه کند. 
50 ســال قبــل در ماموریــت Gemini3 ناســا 2 فضانــورد را در نخســتین پــرواز فضایــی دونفــره 
بــه آســمان فرســتاد. آنهــا بــه طــور پنهانــی همــراه خــود ســاندویچ هایــی بــرده بودنــد کــه خــرده 
هــای نــان ایــن ســاندویچ هــا در همــه جــا پخــش شــد .ایــن خــرده هــای نــان خطرنــاک بودنــد 
زیــرا احتمــال داشــت بــه تجهیــزات آســیب برســانند یــا حتــی بــه طــور ناگهانــی وارد مجــرای 

تنفســی فضانــوردان شــود.
بــه همیــن دلیــل از آن زمــان تاکنــون نــان در ماموریــت هــای فضایــی ممنــوع شــده اســت. در 
عــوض نــان هــای ترتیا)نوعی نان ســبک و صــاف کــه در آمریکای شــمالی و مرکــزی  پخته می 
شــود( در ایســتگاه بیــن المللــی فضایــی اســتفاده می شــوند. امــا شــرکتی آلمانــی امیدوار اســت با 

تولیــد نانــی کــه خــرد نمــی شــود، ایــن مشــکل را حــل کنــد.
Bake in Spaceشــرکت تولیــد کننــده ایــن نــوع نــان اســت و تصمیــم دارد نــان تــازه بــرای 
فضانــوردان فراهــم کند تا ســامت  آنهــا را در ماموریت هــای بلند مدت مانند ســفر به مــاه یا مریخ 
تضمیــن کنــد. بــه نوشــته وب ســایت ایــن شــرکت، نــان فضایــی مانند نــان هــای معمولی اســت 

کــه در آلمــان پختــه مــی شــود.
 در همیــن راســتا  ایــن شــرکت بــا مرکــز هــوا فضــای آلمــان همــکاری مــی کنــد تــا ترکیــب 
خمیــر نــان و روش پخــت ایــن نــوع نــان را تکمیل کنــد. البتــه این نــوع نــان احتماال ســخت تر از 
نمونــه هــای زمینــی اســت و بایــد بیشــتر جویــده شــود امــا لزومــا خــوش طعــم نیــز نخواهــد بود.

همچنیــن ســخت ترین بخــش ایــن فراینــد تولیــد خمیرنــان از محتویات صحیــح اســت.عاوه بر 
تمــام این مــوارد طراحی اجاق ملزوم برای پخت نان نیز مهم اســت. به همین دلیل شــرکتی دیگر در 
آلمــان بــه نــامOHB System AG  مشــغول ســاخت اجــاق گاز مناســب بــرای این کار اســت. 
از آنجــا کــه در ایســتگاه بیــن المللــی فضایــی الکتریســیته محــدود اســت، اجــاق نــان پــزی بایــد 
بتوانــد بــا ۲50 وات بــرق کار کنــد. ایــن میــزان بــرق حــدود یــک دهــم انــرژی مصرفــی اجــاق 
هــای نــان پــزی در زمیــن اســت.همچنین حــرارت بیرونــی اجــاق نیــز نبایــد بیــش از 45 درجــه 

ســانتیگراد شــود. راه حــل آن اســت کــه اجــاق گازی کوچــک بــا قابلیــت حفــظ گرمــا ســاخت.
 البتــه شــرکت مذکــور  دنبــال فنــاوری ســاخت فنــاوری نــان در خــا نیــز اســت.همچنین ایــن 
شــرکت تصمیــم دارد فراینــد پخــت نــان در فضــا را از روی زمیــن کنتــرل کنــد تــا فضانــوردان 

نگــران چیــزی نباشــند.

ــوا و فضــا هـــ

فالکون ۹ دوباره به 
فضا رفت

موشـک فالکـون ۹ دو روز پـس از پرتـاب و فـرود موفقیت 
بـه  ماهـواره مخابراتـی  ارسـال 10  بـرای  آمیـز، دوبـاره 
فضارفـت. ایـن نهمین پرتـاب موفقیـت آمیز فالکـون ۹ در 

۲01۷ بـه حسـاب مـی آیـد. 
ــز  ــت آمی ــال موفقی ــس از ارس ــس دو روز پ ــپیس ایک اس
ــن  ــه فضــا فرســتاد. ای ــاره آن را ب موشــک فالکــون ۹ دوب
موشــک در  ماموریــت خــود  10 ماهــواه مخابراتی شــرکت 

ــه مــدار زمیــن رســاند. ــوم را ب ایردی

ــه فضــا  ــدا ب ــدی در فلوری ــی کن ــز هوای فالکــون ۹ از مرک
پرتــاب شــد. امــا پرتــاب دیــروز موشــک از پایــگاه نیــروی 
هوایــی واندربــرگ در ایالــت کالیفرنیــا انجــام شــد. بــه ایــن 
ــه  ــق را تجرب ــرود موف ــرواز و یــک ف ــب فالکــون ۹ دو پ ترتی
کــرد. همچنیــن دو فراینــد حاکــی از توانایــی اســپیس ایکس 
بــرای پرتــاب هــای متوالــی در فاصلــه زمانــی کوتاه اســت. 
ایــن نهمیــن پرتــاب موفقیــت آمیــز شــرکت در ۲01۷ بــه 

حســاب مــی آیــد.
جالــب آنکــه فــرود فالکــون ۹ در ایــن ماموریــت متفــاوت 
ــتقرار  ــرای اس ــک ب ــار موش ــن ب ــرا ای ــت. زی ــوده اس ب
ماهــواره بلغــاری مســافت بیشــتری را طــی کــرده اســت. 
بنابرایــن حــرارت بیشــتری را تحمــل کــرده و شــانس فرود 

ــری داشــته اســت. میلیمت
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