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گفتگوی مشروح مهر با نخبه ایرانی؛
ــی تحقق می یابد رویای مغز مصنوع

شبکه های اجتماعی خارجی ملزم به دریافت مجوز شدند

پرونده ویژه مهر درباره »مریم میرزاخانی«

بازتاب درگذشت نابغه ریاضی دنیا

تصاویری از عجایب دنیای خودرو
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فهرست مطالب
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مریم میرزاخانی، نابغه ایرانی ریاضی بعد از دست و 
پنجه نرم کردن با سرطان درگذشت. این خبر یکی از 
مهمترین اخبار علم و دانش ایران و جهان در ماه گذشته 
بود که بازتاب بسیاری در رسانه های مختلف جهان به 
همراه داشت. وی نخستین زن و نخستین ایرانی برنده 
مدال فیلدز است. در این شماره پرونده ویژه به این 

موضوع اختصاص یافته است.

علم و دانـش
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دانش و  علـــم 

ــا انتشــار پســتی در صفحــه  ــادری، پژوهشــگر ناســا ب فیــروز ن
اینســتاگرام خــود از درگذشــت ایــن دانشــمند ایرانــی خبــر داده 

ــود. ب
مریــم میرزاخانــی متولــد 13 اردیبهشــت 135۶، تهــران، 
ــود. وی در  ــتنفورد ب ــگاه اس ــتاد دانش ــی و اس ــی دان ایران ریاض
ــر »دینامیــک و هندســه ســطوح  ــه خاطــر کار ب ســال ۲014 ب
ریمانــی و فضاهــای پیمانــه ای آنهــا« برنــده مــدال فیلــدز شــد 
کــه باالتریــن جایــزه در ریاضیــات اســت. وی نخســتین زن و 

ــدز اســت. ــدال فیل ــده م ــی برن نخســتین ایران
ــه تایشــمولر، هندســه  ــر نظری ــی او مشــتمل ب ــه تحقیقات زمین

ــود. ــه ب ــه هم تافت ــک و هندس ــه ارگودی ــوی، نظری هذلول
ــگان  ــل در دبیرســتان فرزان ــی در دوران تحصی ــم میرزاخان مری
ــی در  ــی ریاض ــاد جهان ــای المپی ــدال ط ــده م ــران، برن ته
ســال های 1۹۹4 )هنگ کنــگ( و 1۹۹5 )کانــادا( شــد و در 
ــزه  ــی جای ــوز ایران ــتین دانش آم ــوان نخس ــه عن ــال ب ــن س ای
ــم  ــه تی ــود کــه ب ــری ب نمــره کامــل شــد. وی نخســتین دخت
المپیــاد ریاضــی ایــران راه یافــت؛ نخســتین دختــری بــود کــه 
در المپیــاد ریاضــی ایــران طــا گرفــت؛ نخســتین کســی بــود 
کــه دو ســال مــدال طــا گرفــت و نخســتین فــردی بــود کــه 

ــت. ــل گرف ــره کام ــی نم ــاد ریاضــی جهان ــون المپی در آزم
سـپس در سـال 1۹۹۹ کارشناسـی خـود را در رشـته ریاضـی از 
دانشـگاه شـریف و دکتـرای خـود را در سـال ۲004 از دانشـگاه 
هـاروارد بـه سرپرسـتی کورتیـس مک مولـن از برنـدگان مـدال 
فیلـدز گرفـت. از مریـم میرزاخانـی بـه عنـوان یکـی از ده ذهِن 
جوان برگزیده سـال ۲005 از سـوی نشـریه پاپیوالر سـاینس در 

آمریـکا و ذهـن برتـر در رشـته ریاضیات تجلیل شـد.
ــن  ــتر از انجم ــزه س ــون جای ــزی چ ــده جوای ــی برن میرزاخان
ــدز  ــدال فیل ــی و م ــزه کل ــکا در ســال ۲013، جای ریاضــی آمری
در ســال ۲014 بــود. وی از یازدهــم شــهریور مــاه 13۸۷ 
ــگاه  ــتاد دانش ــتنفورد اس ــگاه اس ــپتامبر ۲00۸( در دانش )اول س
ــتاد  ــن، او اس ــش از ای ــود. پی ــات ب ــته ریاضی ــگر رش و پژوهش

ــود. ــز ب ــتون نی ــگاه پرینس دانش

مریم استاد حل مسئله های بی جواب
خبــر مــرگ مریــم میرزاخانــی بازتــاب زیــادی در رســانه هــای 
ــی  ــای علم ــره ه ــر آن چه ــاوه ب ــت. ع ــی داش ــن الملل بی

ــد.  ــان دادن ــش نش ــه آن واکن ــز نســبت ب ــته نی برجس
مــرگ مریــم میرزاخانــی پروفســور دانشــگاه اســتنفورد و تنهــا 
ــاب  ــدز در رشــته ریاضیــات بازت زن دریافــت کننــده مــدال فیل
جهانــی گســترده ای داشــت. درهمیــن راســتا روزنامــه ایندیــن 
ــرده   ــه ک ــراگاوا، دانشــمندی مصاحب ــا مانجــول ب اکســپرس ب
ــدز  ــدال فیل ــده م ــی برن ــراه میزراخان ــال ۲014 هم ــه در س ک
شــد. او دربــاره میرزاخانــی مــی گویــد: »مریــم اســتاد فضاهای 

ــود.« هندســی ب
ــر  ــه ای منتش ــز بیانی ــتنفورد نی ــگاه اس ــتا دانش ــن راس در همی
کــرد. در ایــن بیانیــه آمــده اســت: »میرزاخانــی در حــوزه نظریه 
ریاضیــات تخصــص داشــت کــه بــرای افــراد دیگــر شــبیه یک 
زبــان خارجــی اســت. فعالیــت هــا و آراء او در ایــن حــوزه شــامل 
ــیکل  ــی تش ــاره چگونگ ــی درب ــریه فیزیک ــا نش ــذاری ت رمزگ

جهــان اســت.
ــاره   ــتنفورد، درب ــگاه اس ــس دانش ــن، رئی ــیر الوی ــارک تس م
ــرداز  ــدان نظریه پ ــک ریاضی ــد: »او ی ــی نویس ــی م میرزاخان
ــط  ــز را فق ــود کــه جوای ــن حــال متواضــع ب درخشــان و در عی
ــان  ــر زن ــرای دیگ ــا ب ــرد ت ــت می ک ــل دریاف ــن دلی ــه ای ب
ــم  ــد. مری ــش بگیرن ــیر وی را در پی ــا مس ــد ت ــش باش الهام بخ
خیلــی زود از میــان مــا رفــت امــا تاثیــر وی روی هــزاران زنــی 
ــن  ــش گرفت ــرای در پی ــان ب ــع الهام ش ــی منب ــه میرزاخان ک
مســیر علــم بــوده، زنــده خواهــد بــود. ســهم او بــه عنــوان یک 

دانشــمند و نقــش اساســی وی مهــم و پایــدار اســت و جــای او 
در این جــا، دانشــگاه اســتنفورد و در سراســر دنیــا، عزیــز و خالــی 

ــود. ــد ب خواه
 فیــروز نــادری دانشــمند ســابق ناســا نیــز در پیامــی توییتــری 
ــر از موعــد. و در  ــی زودت نوشــت: شــمعی خامــوش شــد... خیل
پیــام دیگــری نوشــت: یــک نابغــه؟ بلــه امــا یــک دختــر، یــک 
مــادر و همســر. عــاوه بــرآن بســیاری از رســانه هــای جهــان  

نســبت بــه مــرگ او واکنــش نشــان دادنــد.

نبوغ ریاضی میرزاخانی را به سمت خود کشید
رادیــو ان پــی آر نیــز دربــاره مــرگ میرزاخانــی نوشــت: 
»میرزاخانــی در ابتــدا مــی خواســت نویســنده شــود اما اشــتیاق 
و نبــوغ ریاضــی در نهایــت او را بــه ســمت خــود کشــید. 
ــه دلیــل  ــی اســت کــه میرزخانــی ســال گذشــته ب ایــن درحال
دســتاوردهای بــارز خــود، بــه عنــوان نخســتین زن ایرانی عضو 
ــد  ــی مانن ــکا انتخــاب شــد. نخبگان ــی آمری ــوم مل آکادمــی عل
آلبــرت انیشــتین، تومــاس ادیســو و الکســاندر گراهــام بــل قبل 

ــد. ــت آورده بودن ــه دس ــوان را ب ــن عن از او ای
نشــریه واشــنگتن پســت نیــز دربــاره او مــی نویســد: »کورتیس 
مــک مولــن اســتاد راهنمــای میرزاخانــی در دانشــگاه هــاروارد 
دربــاره او گفتــه بــود او در ریاضیــات بلندپرواز و شــجاع اســت.«

این نشـریه در ادامـه نقل از  آلکس اسـکین یکـی از ریاضیدانان 
دانشـگاه شـیکاگو می نویسـد: »پژوهش های ریاضـی او با یک 
نـگاه در هـر کتابی قابل تشـخیص بودنـد. او بیشـتر اوقـات راه 
حل مسـائل ریاضـی را روی برگـه های بزرگ کاغذ می نوشـت 
و دختـرش به این کار می گفت »نقاشـی« و خـود میرزاخانی آن 

را بـه نوشـتن یک رمان تشـبیه مـی کرد.«

پژوهش روی مسئله های بی جواب قرن
نشـریه آتانتیک نیز به نقل از بنسـون فارب یکی از ریاضیدانان 
دانشـگاه شـیکاگو می نویسـد:  »بیشـتر ریاضیدانان نمی توانند 
پژوهـش هایـی به ایـن خوبـی انجام دهنـد.  تـز دکتـرای او در 

هـاروارد نیز گـواه همین امر اسـت.
 ایــن درحالــی اســت کــه بــه نوشــته ایــن نشــریه میرزاخانــی 
بــرای پایــان نامــه خــود در دانشــگاه هــاوراد دو مســئله را حــل 
ــت.  ــود نداش ــا وج ــرای آنه ــی ب ــان جواب ــا آن زم ــه ت ــرد ک ک
همچنیــن در ایــن اواخــر پژوهــش هــای میرزاخانی روی مســیر 

ــک  ــئله ی ــن مس ــود، ای ــارد ب ــازی بیلی ــای ب ــوپ ه ــت ت حرک
قــرن اســت کــه ذهــن ریاضیدانــان را بــه خــود مشــغول کــرده 
ــام »آغــاز  ــه ن ــه پژوهشــی مفصــل ب ــات ب ــن مطالع اســت. ای

ــات منجــر شــد.« ــد« در ریاضی عصــری جدی

استاد فضاهای هندسی
ــراگاوا   ــراغ مانجــول ب ــه س ــز ب ــن اکســپرس نی ــه ایندی روزنام
ــراگاوا  ــت. ب ــه اس ــتون رفت ــگاه پرینس ــتادان دانش ــی از اس یک
ــدر شــد.  ــزه فیل ــده جای ــی برن ــراه میرزاخان در ســال ۲014 هم
او دربــاره میرزاخانــی مــی گویــد: »او اســتاد فضاهــای منحنــی 
بــود. آثــار مریــم و برنامــه هــای تحقیقاتــی کــه او شــروع کــرد 
ــک  ــات و فیزی ــر ریاضی ــی ب ــر مهم ــی تاثی ــای آت ــال ه در س
ــاق و  ــمند، خ ــن، هوش ــان فروت ــک انس ــت. او ی ــد داش خواه
ــود. مــا در اوایــل شــروع فعالیــت کاری در دانشــگاه  ــان ب مهرب
ــاد دارم گاهــی اوقــات او، مــن  ــه ی ــم. ب هــاروارد مشــغول بودی
ــان  ــغول کار در دپارتم ــگام  مش ــا دیرهن ــر ت ــر دیگ ــد نف و چن
ریاضیــات بودیــم. هرچنــد کــه حــوزه فعالیت مــا یکســان نبود. 
در آن زمــان هیــچ وقــت تصــور نمــی کردیــم، 15 ســال بعــد 

ــدز شــویم.« ــدال فیل ــده م برن
روزنامــه ایندپندنــت بــه نقــل از جــوردان النبرگ)اســتاد ریاضی 
ــه  ــار او ب ــز دروبــاگ خــود مــی نویســد:  »آث ویسکانســن( نی
ــر  ــوم دیگ ــه و عل ــا هندس ــک را ب ــی دینامی ــور اختصاص ط

ــرد.« ــی ک ــب م ترکی
 اســتیون اســتروگتز ریاضــی دان برجســته آمریکایــی و اســتاد 
دانشــگاه کورنــل نیــز در حســاب کاربــری توییتــر خــود مــرگ 

مریــم میرزاخانــی را تســلیت گفــت.
مک مولــن کــه خــود در ســال 1۹۹۸ مــدال فیلــدز را بــه دســت 
ــت  ــت. می توانس ــی داش ــل بی پروای ــد: »او تخی آورده، می گوی
ــد  ــاورد و بع ــود بی ــه وج ــی را ب ــر خیال ــک تصوی ــش ی در ذهن
ــت از  ــرد. عاقب ــف می ک ــد و آن را توصی ــن می آم ــر م ــه دفت ب
ــه  ــن همیش ــت؟ و م ــت اس ــوری درس ــید؛ این ط ــن می پرس م
ــت  ــن درس ــار دارد م ــه او انتظ ــردم ک ــرور می ک ــاس غ احس

ــودن تخیاتــش را تاییــد کنــم.« ب
ــد از  ــی بع ــواالت را یک ــه س ــی ک ــی از ریاضیدان های میرزاخان
ــد:  ــودش می گوی ــدارد. خ ــت ن ــد، وحش ــل می کنن ــری ح دیگ
ــت  ــود گف ــوم. می ش ــد نمی ش ــا ناامی ــن راحتی ه ــه ای ــن ب »م

ــه خــودم اعتمــاد دارم.« ب

پرونده ویژه درباره »مریم میرزاخانی« ؛

بازتاب درگذشت نابغه ریاضی جهان

http://mehrnews.com


صفحه 5 |  شماره 14 | مرداد 96 MEHR NEWSAGENCY

علـــم و دانش

مریــم میرزاخانــی نابغــه ریاضــی ایــران که در ســن 40 ســالگی 
ــن«  ــا »گاردی ــه ای ب ــش مصاحب ــال پی ــد س ــت چن درگذش

ــم.  ــه ای ــی آن پرداخت ــه بازخوان داشــته کــه ب

*قدیمــی تریــن خاطــرات شــما دربــاره ریاضیــات 
چیســت؟

وقتــی بچــه بــودم، رویــای نویســنده شــدن داشــتم. 
ــان  ــدن رم ــن خوان ــی م ــت گذران ــن وق ــان انگیزتری هیج
ــی  ــید م ــی رس ــتم م ــه دس ــه ب ــزی ک ــن هرچی ــود. م ب
ــردم  ــی ک ــور نم ــتان تص ــر دبیرس ــال آخ ــا س ــدم. ت خوان
ــواده ای  ــن در خان ــم. م ــل کن ــات تحصی ــته ریاضی در رش
ــم  ــدم و والدین ــزرگ ش ــر ب ــرادر دیگ ــر و ب ــه خواه ــا س ب
ــرای  ــه ب ــب آنک ــد. جال ــوقم بودن ــتیبان و مش ــه پش همیش
ــت بخــش  ــب و رضای ــه ای جال ــود کــه حرف آنهــا مهــم ب
ــت  ــا اهمی ــت ه ــه موفقی ــت ب ــچ وق ــا هی داشــته باشــم ام

ــد. ــی دادن نم
ــده  ــط ای ــم محی ــه ای، برای ــن زمین از بســیاری جهــات، چنی
آلــی شــد. بــرادر بزرگــم توجــه و عاقــه مــرا بــه طــور کلــی 
ــه را در  ــه هرچ ــرد. او همیش ــب ک ــف جل ــوم مختل ــه عل ب
ــود، برایــم تعریــف مــی کــرد. اولیــن  ــاد گرفتــه ب مدرســه ی
ــاری باشــد کــه او  خاطــره مــن از ریاضیــات شــاید همــان ب
ــن  ــه م ــا 100 ب ــک ت ــداد ی ــع زدن اع ــکل جم ــاره مش درب
ــاینس راه  ــوالر س ــال پاپی ــم در ژورن ــی کن ــور م ــت. تص گف
ــذاب  ــم ج ــل برای ــن راه ح ــدم. ای ــه را خوان ــن معادل ــل ای ح
بــود. ایــن نخســتین بــاری بــود کــه از پیــدا کــردن راه حلــی 

ــردم. ــذت ب ل

*بــرای تحصیــل در رشــته ریاضــی چــه کســانی و 
چــه تجربیاتــی روی شــما تاثیرگذاشــتند؟

 مــن از بســیاری جهــات خــوش شــانس بــودم. وقتــی دبســتان 
ــود.  ــران و عــراق هــم تمــام شــده ب را تمــام کــردم، جنــگ ای
شــاید اگــر چندســال زودتــر بــه دنیــا آمــده بــود، نمــی توانســتم 
فرصــت هــای زیــادی داشــته باشــم. بــه هرحــال مــن بــه یکی 

ــم  ــگان« رفت ــی »فرزان ــران یعن ــم ته ــای مه ــتان ه از دبیرس
ــا  ــی ب ــه اول از دوره راهنمای ــتم. در هفت ــی داش ــان خوب و معلم
ــا بهشــتی  آشــنا شــدم.  دوســتی کــه عایقــش  دوســتم روی
ــد، ارزش  ــزه بده ــما انگی ــه ش ــود و ب ــریک ش ــما ش ــا ش را ب

ــی دارد. ــل وصف غیرقاب
مدرســه مــا نزدیــک خیابانــی مملــو از کتابفروشــی بــود. بــه 
یــاددارم کــه از میــان خیابــان هــای شــلوغ رد مــی شــدم و 
بــه کتــاب فروشــی هــا مــی رفتــم. ایــن کار برایــم هیجــان 
انگیــز بــود. مــا نمــی توانســتیم  کتــاب هــا را ورق بزنیــم و 
ــه طــور تصادفــی مــی  ــاب را ب ــادی کت در نهایــت تعــداد زی

ــم. خریدی
ــاره  ــد درب ــبب ش ــه س ــدم ک ــی ش ــاد ریاض ــر المپی ــدا درگی بع
ــک نوجــوان  ــوان ی ــه عن ــم. ب ــر فکــر کن ــادالت ســخت ت مع
ــا  ــر ب ــا از آن بهت ــردم. ام ــی ب ــذت م ــا ل ــش ه ــن چال از ای
ریاضیدانــان و دوســتان زیادی در دانشــگاه شــریف آشــنا شــدم. 
ــردم،  ــات ک ــرف ریاضی ــتری را ص ــان بیش ــدت زم ــه م هرچ

ــد. ــتر ش ــتیاقم بیش اش

*چــه چیــزی ســبب شــد جــذب معادالتی شــوید 
کــه روی آنهــا مطالعــه کردید؟

ــر کار مــی کــردم.  ــه هــاروارد رفتــم، بیشــتر روی جب  وقتــی ب
ــردم امــا  ــذت مــی ب مــن همیشــه از تحلیــل هــای پیچیــده ل
ــاره بســیاری  در آن چیــز زیــادی نمــی دانســتم. مــن بایــد درب
ــجویان دوره  ــه دانش ــم ک ــی کردی ــه م ــی مطالع از موضوعات

ــتند.   ــی دانس ــل م ــی آن را از قب کارشناس
بنابرایــن در ســمینارهای غیررســمی کــورت مــک مولــن 
ــدم  ــی ش ــه نم ــات متوج ــتر اوق ــردم. بیش ــی ک ــرکت م ش
ــد  ــا چن ــد. ام ــی کن ــت م ــزی صحب ــاره چــه چی ســخنران درب
اظهارنظــر او را متوجــه مــی شــدم. بــه همیــن دلیــل بــه طــور 

ــیدم. ــی پرس ــواالتی م ــب از او س مرت
او مــرا تشــویق کــرد. هرچنــد ای کاش بیشــتر از او مــی 
آموختــم، هنگامیکــه فــارغ التحصیل شــدم، فهرســت بلندباالیی 

ــتم. ــف داش ــای مختل ــده ه از ای

*مــی توانیــد موضــوع تحقیقــات خــود را بــه بیان 
ســاده بگوییــد؟

ــاختار  ــا س ــم ب ــی کن ــا کار م ــه روی آنه ــی ک ــتر معادالت  بیش
هندســی ســطح و تغییــر شــکل آنهــا ســروکار دارد. بــه 
خصــوص مــن بــه درک ســطوح هذلولــی عاقــه دارم. گاهــی 
اوقــات خصوصیــات یــک ســطح هذلولــی ثابــت را مــی تــوان 

ــرد. ــر درک ک ــی بهت ــای ماژول ــه فض ــا مطالع ب
 ایــن فضاهــای ماژولــی خصوصیــات هندســی خــاص خــود را 
دارنــد. همچنیــن روابطــی با نظریــه هــای فیزیــک و توپولوژی 
دارد. بــه نظــر بســیار جالــب اســت کــه مــی تــوان یــک معادلــه 

را از جهــات مختلــف بررســی کــرد.

 *بــه نظــر شــما رضایــت بخــش تریــن قســمت 
کار در علــم ریاضــی کــدام اســت؟

 البتـه رضایتبخش تریـن قسـمت کار لحظه »آهان« یا کشـف 
راه حـل اسـت. با هیجان کشـف و لـذت درک یک مطلـب تازه، 
احسـاس مـی کنم باالی یـک تپه ایسـتاده ام و منظره  روشـنی 
را تماشـا می کنم. اما بیشـتر اوقـات حل معـادالت ریاضی برای 

من شـبیه کوهنـوردی بدون پایان اسـت.
ــی کــه  ــا همکاران ــت ب ــاره ریاضیای ــه نظــر مــن بحــث درب   ب
پــس زمینــه هــای متفاوتــی دارنــد، بهتریــن راه برای پیشــرفت 

در ایــن زمینــه اســت.

ــد از  ــه مــی خواهن ــرادی ک ــه اف ــه شــما ب * توصی
علــم ریاضیــات بیشــتر بداننــد چیســت؟ ریاضیات 

چیســت؟ نقــش آن در جامعــه چــه بــوده اســت؟
ــه  ــم هم ــی کن ــور نم ــن تص ــت. م ــختی اس ــوال س ــن س ای
بایــد ریاضیــدان شــوند امــا معتقــدم بســیاری از دانــش آمــوزان 
واقعــا بــه ریاضــی توجــه نمــی کننــد.  مــن در دوره دبیرســتان 
ــب  ــه نظــرم  جال ــی نداشــتم؛ چــون ب ــرات خوب چندســالی نم
ــدون  ــات ب ــه ریاضی ــردن ب ــگاه ک ــم ن ــی دان ــود. االن م نب
اشــتیاق، بــی هــدف اســت. زیبایــی علــم ریاضــی فقــط خــود 

ــد. ــی ده ــور نشــان م ــراد صب ــه اف را ب

بازخوانی مصاحبه میرزاخانی با گاردین؛

ریاضیات برایم شبیه کوهنوردی است 
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دانش و  علـــم 

یــک محقــق ایرانــی فــارغ التحصیــل دانشــگاه »ام آی تــی« 
پــس از بازگشــت بــه کشــور گفــت: حــس خوشــایندی نســبت 
بــه محیــط سیاســی امریــکا نداشــتم؛ آنجــا خوشــحال نبــودم. 
ــارغ  ــد 13۶۸، ف ــوی، متول ــق رض ــدی خلی ــید مه ــر س دکت
التحصیــل علــوم کامپیوتــر از دانشــگاه تهــران در ســال 13۸۶ 
اســت. وی در ســال پایانــی تحصیــل خــود در دانشــگاه تهــران، 
بــه هــوش مصنوعــی عاقمنــد مــی شــود و پــروژه لیســانس 
ــم  ــدا تصمی ــان مــی رســاند. بع ــه پای ــه ب ــن زمین خــود را در ای
ــوم  ــرد رشــته هــوش مصنوعــی کــه شــاخه ای از عل ــی گی م
ــا مقطــع  شــناختی اســت را در دانشــگاه کمبریــج انگلســتان ت

ــد. ــه ده ــری ادام دکت
بعــد از اینکــه دوره دکتــری وی در کمبریــج انگلســتان تمام می 
شــود، خلیــق رضــوی، بــه عنــوان محقــق فــوق دکتــری بــه 
دانشــگاهMIT  امریــکا مــی رود. اکنــون بعــد از ســالها تحصیل 
ــران  ــه ای ــه ب ــم گرفت ــکا تصمی ــتان و امری ــق در انگلس و تحقی

بازگــردد و در پژوهشــگاه رویــان بــه فعالیــت بپــردازد.
 مشروح گفتگو با این محقق به شرح زیر است:

*چــه مــدت اســت بــه ایــران بازگشــتید؟ چه شــد 
کــه تصمیــم گرفتیــد بــه کشــور برگردید؟

در حــال حاضــر 3 هفتــه اســت کــه بــه ایــران برگشــته ام. بعــد 
از تحصیــل در دانشــگاه کمبریــج انگلســتان و نزدیــک بــه ســه 
ســال تحقیقــات در دانشــگاهMIT  امریــکا تصمیــم گرفتــم بــه 

ایــران برگــردم و تحقیقاتــم را در کشــور خــودم انجــام دهــم.
مقطــع دکتــری خــود را در رشــته علــوم شــناختی در کمبریــج 
ــم  ــی، فه ــوش مصنوع ــم روی ه ــتر تحقیقات ــدم؛ بیش گذران
کارکردهــای مغــز و تکنیکهــای تصویربــرداری از مغــز بــوده که 

ــران ادامــه دهــم. ــز در ای قصــد دارم همیــن حــوزه را نی
در خــارج از کشــور بیشــتر درصــدد شــناخت چگونگــی کارکــرد 
سیســتم هــای هوشــمندی بــودم کــه شــبیه مغــز انســان کار 
ــرای  مــی کننــد. سیســتم هــای هوشــمند ابزارهــای خوبــی ب
مطالعــه مغــز هســتند. امــا پیــش نیــاز آن مدلســازی، مطالعــه 
و فهــم فعالیــت هــای مغــز اســت کــه در ایــن راســتا از تکنیک 

هــای تصویــر بــرداری از مغــز انســان اســتفاده مــی کــردم.
ــود را در  ــات خ ــه تحقیق ــدم ک ــدد آم ــر درص ــالهای اخی در س
ــم  ــل تصمی ــن دلی ــه همی ــم ب ــه ده ــان ادام ــگاه روی پژوهش

ــردم. ــران برگ ــه ای ــم ب گرفت
 

*باوجــود اینکــه مراکــز تحقیقاتــی علوم شــناختی 
ــان را  ــگاه روی ــرا پژوهش ــود دارد، چ ــران وج در ای

بــرای مانــدن در ایــران انتخــاب کردیــد؟
فکــر مــی کنــم پژوهشــگاه رویــان جایــگاه ویــژه ای در کشــور 
ــی  ــف فعال ــای مختل ــکده ه ــه پژوهش ــت ک ــت اس دارد. درس
ــال  ــان در ح ــگاه روی ــا پژوهش ــوند ام ــی ش ــده م ــران دی در ای
گســترش تحقیقــات خــود بــه علــوم شــناختی اســت  و فضــای 
ــن  ــه همی ــرژی ای دارد، ب ــر ان ــا نشــاط و پ علمــی مناســب،  ب
ــاب  ــران انتخ ــدن در ای ــرای مان ــگاه را ب ــن پژوهش ــل ای دلی

ــردم. ک
ایــران محدودیــت هــای خــود را در زمینــه تحقیقاتــی دارد؛ امــا 
ــی  ــس م ــت. ح ــر اس ــر بهت ــای دیگ ــه جاه ــبت ب ــان نس روی
کنــم پژوهشــگاه رویــان از محدودیــت هــای کمتــری نســبت 
بــه دانشــگاهها برخــوردار باشــد؛ معمــوال دانشــگاهها کمــاکان 
بــا محدودیــت هــای قانونــی مواجــه هســتند ولــی رویــان ایــن 
برتــری را نســبت بــه ســایر دانشــگاهها و پژوهشــگاهها دارد.

*برخــی بــر این عقیــده هســتند کــه کار تحقیقاتی 
ــا  ــت و در آنج ــر اس ــان ت ــور آس ــارج از کش در خ
امکانــات بیشــتری بــرای مطالعــات علمــی فراهــم 

ــزه  ــت انگی ــن اس ــم چنی ــر بپذیری ــود؟ اگ ــی ش م
تــان بــرای آمــدن بــه ایــران و تصمیــم بــه ماندن 

ــت؟ چیس
حــس مــی کنــم کــه در ایــران نیــاز بیشــتری بــه افرادی شــبیه 
ــکا و انگلســتان. در  ــد امری ــا کشــورهایی همانن ــن هســت ت م
واقــع در کشــورم بیشــتر مــی توانــم مفیــد و تأثیرگــذار باشــم.

* اساسـا وضعیـت ارائـه تسـهیالت تحقیقاتـی در 
کشـورهایی کـه بودیـد را در مقایسـه با کشـورمان 

چگونـه ارزیابـی مـی کنید.
ــل  ــگاههایی مث ــی دانش ــس حت ــوص انگلی ــه خص ــا ب در اروپ
ــول  ــه ای پ ــه کاران ــورت محافظ ــه ص ــفورد ب ــج و اکس کمبری
ــع خــوب  ــک ســری مواق ــد در ی ــن رون ــد و ای ــی کنن خــرج م
و مواقــع دیگــر منجــر بــه اتــاف وقــت و از دســت دادن زمــان 
مــی شــود. شــاید همیــن موضــوع باعــث مــی شــود کــه بــه 

ــی در حــد کــم. ــر تحقیقــات بودجــه برســد ول اکث
ــی  ــا، خیل ــی ه ــس انگلیس ــا برعک ــی ه ــرف امریکای از  آن ط
ــن  ــه ای ــر هســتند ک ــری اســراف گ ــه تعبی ــاید ب ولخــرج و ش
ــه  ــود؛ ب ــی ش ــی م ــم عمل ــات ه ــه تحقیق ــوع در بودج موض
ــی  ــه تحقیقات ــا بودج ــگاه ه ــی از آزمایش ــکل برخ ــن ش همی
خوبــی دارنــد و بــدون نظــارت کافــی خــرج مــی کننــد؛ در عین 
حــال برخــی دیگــر از آزمایشــگاه هــا بــه دلیــل نداشــتن بودجه 
تحقیقاتــی کــم کــم دچــار مشــکات جــدی مــی شــوند. البتــه 
در آزمایشــگاهی کــه مشــغول بــودم بودجــه تحقیقاتــی خوبــی 
ــت معمــوال در  ــوان گف ــی ت ــی م ــه طــور کل وجــود داشــت؛ ب
اکثــر آزمایشــگاه هــای دانشــگاه هــای مطــرح امریــکا بودجــه 

تحقیقاتــی نســبتا خوبــی موجــود اســت.

*چقـدر برای شـخص شـما پـول مهم اسـت؟چه 
در زندگی شـخصی و چـه در تحقیقـات. پول مهمتر 

اسـت یا انگیـزه درونـی محقق؟
بــرای تحقیقــات کــه پــول الزم اســت و گرنــه تحقیقاتــی کــه 

نیــاز بــه تجهیــزات آزمایشــگاهی دارد را نمــی تــوان پیــش برد؛ 
بودجــه تحقیقاتــی و انگیــزه مثــل دو بــال هســتند هــر چقــدر 
ــی نباشــد کــه تحقیــق  ــی بودجــه و پول ــزه باشــد ول هــم انگی
کنیــم عمــا نمــی تــوان کار زیــادی از پیــش بــرد. البتــه کــه 
هــر چقــدر هــم پــول داشــته باشــیم و ایــده و انگیــزه نداشــته 

باشــیم بــی نتیجــه اســت.
خــارج از تحقیقــات پــول صرفــا بــه انــدازه ای بــرای مــن مهــم 
ــا  ــته باشــم و ب ــول بدســت آوردن نداش ــه  پ ــه دغدغ اســت ک

فــراغ فکــری بتوانــم روی کارهــای تحقیقاتــی تمرکــز کنــم.

*وضعیــت زندگــی بــرای امثــال شــما در کشــوری 
ماننــد آمریــکا و انگلیــس چگونــه بــود؟

ــل  ــعی قاب ــر دو س ــج ه ــی )MIT( و کمبری ــگاه ام-ای-ت دانش
توجهــی بــرای برقــراری محیــط خــوب و ســالم بــرای 
دانشــجویان دارنــد و دانشــجویان و اســاتید خارجــی زیــادی در 
ایــن دانشــگاهها فعالیــت مــی کننــد. از ایــن نظــر خــوب اســت 
امــا اگــر از محیــط ایزولــه دانشــگاه وارد شــهر و کشــور شــوید 
حــس خوشــایندی نســبت به محیــط سیاســی امریــکا نخواهید 
داشــت، آنجــا خوشــحال نیســتی. مخصوصــا در حدود یکســال 

اخیــر و بــا توجــه بــه قوانیــن تصویــب شــده علیــه ایــران.
ــوری  ــت جمه ــدن ریاس ــا آم ــکا ب ــر در امری ــال اخی در یکس
جدیــد وضــع سیاســی و بودجــه هــای تحقیقاتــی رو بــه 
ــران  ــه ای ــرای برگشــت ب ــم خــودم ب ــول گذاشــت. از تصمی اف

ــوم.   ــی ش ــیمان نم ــه پش ــاهلل ک ــحالم و انش خوش

ــوم  ــاره عل ــا درب ــن روزه ــا ای ــی ه ــاید خیل *ش
شــناختی و ارتبــاط آن بــا هــوش مصنوعــی 
چیزهایــی خوانــده باشــند یــا شــنیده باشــند امــا 
ــما در  ــای ش ــاره آن و فعالیته ــتر درب ــح بیش توضی

ــد.   ــب باش ــد جال ــی توان ــه م ــن زمین ای
ــی  ــناختی مطالب ــوم ش ــورد عل ــه در م ــش هم ــم و بی ــه. ک بل
شــنیده انــد و شــاید کاربردهایــی از آن را دیــده باشــند؛ در عیــن 

گفتگوی مشروح مهر با نخبه ایرانی؛

رویای محقق هوش مصنوعی پس از بازگشت 
به کشور/در آمریکا خوشحال نبودم
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علـــم و دانش

ــانی  ــناختی کار آس ــوم ش ــتره عل ــل از گس ــح کام ــال توضی ح
نیســت بــه طوریکــه همیشــه خانــواده از مــن می پرســند شــما 

دقیقــا چــه کاری انجــام مــی دهیــد!
علــوم شــناختی آندســته از علومــی اســت کــه بــه عنــوان علــم 
ــادی دارد و بیــن رشــته  مــادر شــناخته شــده؛ شــاخه هــای زی
ــا  ــی ب ــای مختلف ــته ه ــد رش ــود. بای ــی ش ــوب م ای محس
ــب  ــت در قال ــک نتیجــه مثب ــا عمــا ی ــب شــوند ت هــم ترکی

ــد. ــرون بیای ــم بی ــن عل ــک  و... از ای ــا تکنی محصــول ی
ــاب  ــوم اعص ــاخه ای از عل ــد ش ــی توان ــناختی م ــوم ش عل
ــی  ــای بالین ــز باشــد. شــاخه ه ــرد مغ ــورد کارک ــه و در م پای
ــاری  ــان بیم ــناخت درم ــان و ش ــه درم ــا ب ــم قاعدت ــن عل ای
هــا کمــک خواهــد کــرد. هــدف علــوم شــناختی هــم ایــن 
اســت کــه بدانیــم اصــا مغــز انســان چگونــه کار مــی کنــد. 
ــی  ــز م ــز نی ــرد مغ ــورد نحــوه کارک ــناخت و اطــاع در م ش
ــای  ــا در دنی ــد مث ــا باش ــی چیزه ــش خیل ــام بخ ــد اله توان
ــی از  ــان خیل ــد و درم ــک کن ــا کم ــه م ــی ب ــوش مصنوع ه

ــر. ــکان پذی ــا را ام بیماریه
ــه  ــه از یافت ــن اســت ک ــی ای ــوش مصنوع ــداف ه ــی از اه یک
هــای علــوم شــناختی و مطالعــات شــناختی مغز اســتفاده شــود 
تــا بــا اســتفاده از آن بــه ســاخت الگوریتــم هایــی شــبیه مغــز 

برســیم.
ــوم بالینــی متوجــه مــی شــویم  از طرفــی دیگــر در شــاخه عل
کــه فهمیــدن کارکــرد مغــز در مراحــل مختلــف مــی توانــد در 
شــناخت عوامــل مربــوط بــه بیمــاری هــای مغــزی موثر باشــد 
یــا اینکــه اگــر در شــناخت بیمــاری بــی تاثیــر باشــد در پروســه 
درمــان یــا پیشــگیری مــی توانــد قطعــا تاثیــر گــذار باشــد. در 
اصــل مــی تــوان گفــت علــم شــناختی، بهــره بــرداری هــای 

بیشــماری دارد.

ــز  ــرد مغ ــوع کارک ــه موض ــان ب ــت هایت *در صحب
ــده دارد و  ــی پیچی ــه الگوریتم ــد ک ــاره کردی اش
فهمیــدن ایــن پیچیدگــی کار آســانی نیســت، آیــا 
ــا  ــوان ب ــا ایــن تفاســیر مــی ت ــد ب فکــر مــی کنی
ــگیری  ــان و پیش ــه درم ــناختی ب ــوم ش ــک عل کم
بیماریهــای صعــب العالجــی کــه بــه مغــز مربــوط 
مــی شــوند امیــدوار بــود؟ در حــوزه ســاخت دارو و 

ــور؟ ــزات چط تجهی
بیماریهایــی کــه بــه مغــز مربــوط مــی شــود، ارتباط مســتقیمی 
بــا علــوم شــناختی دارنــد؛ اینهــا حــوزه مســتقیم علوم شــناختی 
ــا  ــل داشــته باشــند ت ــوم دیگــر تعام ــا عل ــد ب ــه بای هســتند ک
ــا  ــود. در دنی ــر ش ــاخت دارو منج ــا س ــان ی ــه درم ــت ب در نهای
ــال  ــاج در ح ــب الع ــای صع ــاری ه ــخیص زودرس بیم تش
ــوم  ــان عل ــط محقق ــن توس ــت؛ همچنی ــدن اس ــی ش عملیات
شــناختی ترمیــم نــورون هــای مغــزی بــرای بیمــاران در حــال 

ــق اســت. ــه و تحقی مطالع

ــا چطــور  ــوم شــناختی را در دنی ــداز عل *چشــم ان
ــد؟  ــی مــی کنی ارزیاب

ایــن ســوال نیــاز بــه فکــر بیشــتری دارد؛ دانشــمندان مختلفــی 
ــد و نظــر هــم  ــا حــدودی فکــر کــرده ان روی ایــن موضــوع ت

ــد ولــی جــواب آن جــواب آشــکاری نیســت. داده ان
هــر علمــی جنبــه هــای مفیــد و مخربــی دارد؛ علــوم 
شــناختی بــه ســمتی مــی رود کــه بــه واســطه آن، 
ــود و در  ــی ش ــان طراح ــبیه انس ــمندی ش ــودات هوش موج
اثــر تعامــل بــا محیــط هماننــد یــک نــوزاد قــدرت یادگیــری 
داشــته باشــند و بتواننــد پیرامــون خــود را درک کننــد. چشــم 
ــی  ــا توانای ــی ب ــه ربات ــت ک ــن اس ــناختی ای ــوم ش ــداز عل ان

ــود. ــاخته ش ــری س یادگی

یکــی دیگــر از هــدف هــای هــوش مصنوعــی ســاخت 
ــود  ــه تخصــص خ ــه در زمین ــودات هوشــمندی اســت ک موج
عملکــرد بهتــری نســبت بــه انســان داشــته باشــند. البتــه اینها 

ــد. ــان دارن ــه زم ــاز ب ــای کار و نی ــی ج همگ

ــا قــدرت یادگیــری  *شــما ســاخت یــک ربــات ب
هماننــد انســان یــا موجــودات هوشــمند را در آینده 
ــاره  ــد. درب ــی مــی کنی ــوم شــناختی پیــش بین عل
ــای  ــایر اعض ــد س ــی مانن ــز مصنوع ــاخت مغ س
ــی  ــر م ــد. فک ــری داری ــه نظ ــی چ ــدن مصنوع ب

ــد؟ ــدا کن ــق پی ــی روزی تحق ــن رویای ــد چنی کنی
شــاید زمانــی برســد کــه مغزهایــی ســاخته شــوند کــه در عیــن 
ــان  ــز انس ــه مغ ــی ب ــل توجه ــباهت قاب ــودن ش ــی ب مصنوع
داشــته باشــند؛ البتــه ســاخت مغــز مصنوعــی بــرای محققــان 

یــک هــدف محســوب مــی شــود.

مغــز از پیچیدگــی هــای خاصــی برخــوردار اســت و مــا نمــی 
ــوش  ــای ه ــی از ابزاه ــد؛ یک ــی کن ــه کار م ــه چگون ــم ک دانی
مصنوعــی فهــم چگونگــی کارکــرد مغــز و الهــام گرفتــن از آن 

ــت. اس
موسســات تحقیقاتــی و اســتارتاپ هایــی در دنیــا هســتند کــه 
ــز  ــه مغ ــرای مطالع ــری ب ــهای جدیدت ــد روش ــی کنن ــعی م س
ــد. ایــن اتفاقــا اجرایــی خواهــد شــد ولــی  انســان بدســت آورن

ــی دارد. ــان طوالن ــه زم ــاز ب نی
 

*یعنــی بــا ایــن اوصــاف ســاخت مغــز مصنوعــی 
یــک رویــا نیســت؟

ســاخت مغــز مصنوعــی الکترونیکــی بیشــتر مــی توانــد رویای 
افــرادی باشــد کــه در رشــته رباتیــک کار مــی کننــد. بــه نظــر 
مــن ســاخت یــک مغــز مصنوعــی کاری اســت کــه با گذشــت 
زمــان قابــل انجــام خواهــد بــود. در عیــن حــال مــی توانــد آثــار 

مثبــت و یــا حتــی مخــرب خــود را داشــته باشــد.

*صحبــت از رویــا و خیــال پردازی شــد؛ بدنیســت 
ــوش  ــه در ه ــی ک ــه ایران ــای نخب ــم روی بدانی
ــق  ــتای تحق ــی دارد و در راس ــده های ــی ای مصنوع

ــت؟ ــته چیس ــران بازگش ــه ای ــش ب ــده های ای

ــات  ــده ای دارد و اطاع ــرد پیچی ــز کارک ــه مغ ــی ک از آنجای
زیــادی را بــه طــور مــوازی و همزمــان در مغــز پــردازش مــی 
کنــد؛ فهمیــدن ایــن ســاختار پیچیــده و طریقــه کارکــرد آن کار 

ســختی اســت.
خیلــی اهــل رویــا پــردازی نیســتم، امــا قبــول دارم کــه مــا باید 
بلنــد پروازانــه ایــده پــردازی کنیــم و بــه ســمت اجرایــی شــدن 
ــد.  ــی کن ــر م ــه روز تغیی ــا روز ب ــای م ــم. روی ــت کنی آن حرک

کشــف راز و رمــز مغــز رویــای مــن اســت. 
همچنیــن ســاخت چیــپ الکتریکــی کــه بتوانــد شــبیه مغــز 
ــد  ــف کن ــود را کش ــط خ ــودش محی ــد و خ ــان کار کن انس
یکــی از رویاهــای مــن اســت؛ در واقــع ســاخت چیپــی کــه 
ــته  ــابهت داش ــان مش ــز انس ــای مغ ــی ه ــا پیچیدگ ــد ب بتوان
ــان  ــورت همزم ــه ص ــات را ب ــد اطاع ــادر باش ــد و ق باش
هماننــد مغــز انســان پــردازش کنــد، یــاد بگیــرد و بــا محیــط 
تعامــل ســازنده داشــته باشــد جــزء برنامــه هایــم محســوب 

ــود. ــی ش م

* نظرتــان دربــاره کارکــرد رباتهــا چیســت؟ 
ــا آن  ــید و ب ــته باش ــی داش ــد ربات ــت داری دوس

ــد؟ ــی کنی زندگ
کا ربــات نســاخته ام امــا دوســت دارم از مغــز مصنوعــی 
هوشــمندی کــه بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی در آینــده مــی 
ســازم در فعالیتهــای روزمــره اســتفاده کنــم و کمــک بگیــرم.

*عالقه ای به دیدن فیلم های علمی و تخیلی دارید؟
بــه فیلــم علمی-تخیلــی عاقــه دارم ولــی وقــت تماشــا کردن 
ــی کــه  ــژه آنهای ــه وی ــم هــا را ب ــم. بعضــی فیل ــدا نمــی کن پی
ــتان و  ــود، دوس ــی ش ــاخته م ــی س ــوش مصنوع ــه ه در زمین

ــم برایــم تعریــف مــی کننــد. اطرافیان

ــده  ــان در آین ــی ت ــای تحقیقات ــه ه ــور برنام *مح
ــت؟ چیس

یکــی از مهمتریــن کارهایــی کــه از قبــل فعالیتهایی دربــاره آن 
ــم پرداخــت  ــه آن خواه ــا ب ــز حتم ــده نی انجــام داده ام و در آین
مطالعــه روی بیمــاری آلزایمــر بــه ویــژه تشــخیص زودهنــگام 

ــت. آن اس
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علـــم و دانش

در چهل و هشتمین المپیاد جهان؛

فیزیکدانان جوان ایرانی ۵ مدال 
جهانی گرفتند

دانــش آمــوزان تیــم المپیــاد فیزیک جمهــوری اســامی ایرانــی در چهــل و هشــتمین المپیاد 
جهانــی فیزیــک در اندونــزی ۲ طــا و 3 نقــره کســب کردند. 

ــد،  ــزار ش ــزی برگ ــا«ی اندون ــوک یاکارت ــهر »ی ــاه در ش ــه از ۲5 تیرم ــابقات ک ــن مس در ای
ــید علیرضــا  ــیا رضــوی، س ــید ارش ــدال طــا و س ــن روانبخــش، م علیرضــا درویشــی، امی

ــد. ــره دســت یافتن ــدال نف ــژاد م ــقلی ن ــان عباس موســوی حســینی و عرف
در ایــن دوره از مســابقات ۸۶ کشــور شــرکت کــرده بودنــد کــه تیــم ایــران بــه 5 مــدال بــه 

مقــام یازدهــم جهــان دســت یافــت.

نقش فرزندان اول در پسردار شدن 
مردان/ تعیین جنسیت فرزند دوم

محققــان در پژوهشــگاه رویــان در تحقیقــات خــود نشــان دادنــد کــه شــانس داشــتن فرزند پســر برای 
مردانــی کــه فرزنــد اولشــان پســر بوده بیشــتر اســت. 

 بـه گـزارش خبرنـگار مهر، والدیـن همـواره آرزو داشـته اند که جنسـیت فرزند خـود را انتخـاب کنند. با 
وجـود توجهـات در ایـن زمینـه، بررسـی های علمـی اندکـی برای پاسـخ بـه این سـوال که چـرا برخی 

خانواده هـا نمی تواننـد بـه جنسـیت مـورد نظرشـان دسـت یابند انجام گرفته اسـت.
از ایــن رو محققــان در پژوهشــگاه رویــان، آزمایشــی را طراحــی کردنــد تــا نشــان دهند جنســیت فرزند 

یــا فرزنــدان قبلــی چه تأثیــری روی نتایج تشــخیص جنســیت قبــل از النــه گزینــی )PGD( دارد.
در همیـن راسـتا ۲1۸ مـرد کاندید دریافـت PGD مراجعه کننـده به مرکز بـاروری و نابـاروری اصفهان 
انتخاب و به دو گروه تقسـیم شـدند؛ مردانی که فرزند پسرشـان فوت شـده بـود یـا از ازدواج قبلی فرزند 

پسـری داشـتند )۷0 نفر( و مردانی کـه تنهـا دارای فرزند دختر بودنـد )14۷ نفر(.
جنین های پسر طبیعی به این دو گروه منتقل شد و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت.

نتایــج ایــن پژوهــش کــه در مجلــه بیــن المللــی بــه چــاپ رســیده اســت نشــان می دهــد، بــا وجــود 
یکســان بــودن کیفیــت جنین هــای انتقــال یافتــه، درصــد النــه گزینــی و حاملگــی در گروهــی کــه 
همسرشــان قبــًا صاحــب فرزنــد پســر بودنــد، نســبت بــه گروهــی کــه فقــط صاحــب فرزنــد دختــر 
بودنــد، بــه طــور معنــی داری باالتــر اســت و احتمال ســقط بــه طــور معنــی داری در ایــن گــروه کاهش 

می یابــد.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد اســپرم های حــاوی کرومــوزوم Y در مردانــی کــه قبــا صاحــب 

فرزند پســر بوده اند، در مقایسه با مردانی که فاقد فرزند پســر بودند، توانایی تکوین بیشتری دارند.
ــت  ــن اس ــوند، ممک ــر نمی ش ــد پس ــب فرزن ــه صاح ــی ک ــه در زوج های ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ای
کرومــوزم Y مــرد ســامت کافی نداشــته باشــد، در ایــن صورت حتــی در صــورت انجــام PGD نیز این 

زوج هــا صاحــب فرزنــد پســر نخواهنــد شــد.
ایــن تحقیــق توســط دکتر نصــر اصفهانــی، ثریــا پناهــی، دکتــر گورابی، دکتــر توالیــی و همکارانشــان 

در پژوهشــگاه رویــان انجــام گرفتــه اســت.

تولید موفق رحم مصنوعی 
برای نجات جنین های نارس

محققــان از تولیــد نمونــه اولیــه رحــم مصنوعــی بــرای نگهــداری جنیــن گوســفند خبر 
داده انــد، اختراعــی کــه تکمیــل آن تحــول چشــمگیری در شــیوه نگهــداری نــوزادان 

نــارس ایجــاد مــی کنــد. 
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از فیوچریســم، هــر ســال حــدود 15 میلیــون 
نــوزاد نــارس در سراســر جهــان بــه دنیــا مــی آینــد کــه نگهــداری از آنهــا بــرای حــل 
مشــکات مختلــف بدنــی و ترخیــص از بیمارســتان مســتلزم صــرف هزینــه و وقــت 

ــراوان اســت. ف
گروهــی از محققــان بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکل بــه دنبــال تولیــد رحــم مصنوعــی 
هســتند کــه نگهــداری کــم دردســر از نــوزادان نــارس را در خــارج از محیــط رحــم مادر 

تســهیل مــی کنــد.
ــگاه  ــوزادان و دانش ــان و ن ــی زن ــاد تحقیقات ــان بنی ــترک محقق ــای مش ــی ه بررس
اســترالیای غربــی و همیــن طــور بیمارســتان دانشــگاه توهوکــو در ژاپــن بــه طراحــی 
رحــم مصنوعــی بــرای نگهــداری یــک جنیــن گوســفند انجامیــده کــه توانســته ایــن 

ــه دارد. ــده نگ ــه زن ــک هفت ــدت ی ــرای م ــود را ب موج
گوســفند یــاد شــده بعــد از یــک هفتــه نگهــداری در رحــم مصنوعی بــا موفقیــت متولد 
شــد و انتظــار مــی رود بــا تکمیــل ایــن فنــاوری بتــوان نــوزادان نارســی را کــه در هفته 

هــای ۲۲ تــا ۲3 حاملگــی متولــد مــی شــوند را هــم زنده نگهداشــت.
محققــان ایــن رحــم را یــک حمــام مایــع آمنیوتیــک توصیــف کــرده انــد که مجهــز به 
یــک ورودی و خروجــی بــرای تامیــن نیازهــای جنیــن نیــز هســت. مهــم تریــن مزیت 
اســتفاده از ایــن رحــم مصنوعــی تکمیــل ارگان هــای نــارس و بــه خصــوص ریــه های 

نــوزادان بــه شــکلی بــی خطــر و قبــل از ورود بــه جهــان واقعی اســت.
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دانش و  علـــم 

سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام گفت: 
پژوهشــگران حوزه مهندسی کشــور 4.۷ درصد از مقاالت 
برتر حوزه مهندســی دنیا را در 10 سال اخیر تولید کرده اند. 
محمدجــواد دهقانــی گفــت: بررســی پایــگاه شــاخص 
ــان  ــم آی. اس. آی )ESI-ISI( نش ــی عل ــای اساس ه
مــی دهــد کــه رشــته هــای وابســته بــه حــوزه هــای 
مهندســی، ریاضیــات و کشــاورزی باالتریــن ســهم از 

مقاالت برتر دنیا را به خــود اختصاص داده اند.
وی افــزود: در ســال ۲01۶ میــادی ایــران ۲.4 درصــد از 
مقاالت برتر دنیا را تولید کرد، اما سهم رشته های موضوعی 

مختلف در این زمینه متفاوت است.
سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام اظهــار 
داشــت: یک درصد از مقاالت دنیا 1۸ درصد از اســتنادهای 
کل را دریافت می کنند کــه این مقاالت در واقع تولید علم 

برتــر دنیــا را تشــکیل مــی دهنــد.
دهقانــی گفــت: مقــاالت برتــر در بــازه 10 ســال اخیــر 
توســط پایگاه شاخص های اساسی علم آی. اس. آی به 
صــورت دو ماه یکبار روزآمد و اعام می شــود، از همین 
رو تعــداد این مقــاالت همیشــه تغییر می کنــد و ممکن 
اســت یک مقالــه در یــک دوره زمانی در دســته مقاالت 
برتــر قــرار گیــرد و در یــک دوره دیگــر از این فهرســت 

شود. حذف 
وی عنوان کرد: اساســا مقاالت پر اســتناد یــا مقاالت برتر 
به دلیل اهمیت آن به عنوان شــاخصی بــرای کیفیت علم 

تلقی می شود.
سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهان اســام افــزود: 
مقــاالت برتر برای اســتنادهای بیشــتری کــه دریافت می 
کنند مقاالت برتر یا پراســتناد نامیده می شــوند. اســتناد به 
مفهــوم اســتفاده اســت و مهمتریــن شــاخص ســنجش 

میــزان مرجعیــت علمــی همیــن اســتنادها هســتند.
دهقانــی گفــت: بــر اســاس آخریــن اطاعات مســتخرج 
از پایگاه شــاخص اساســی علم )ESI-ISI( پژوهشــگران 
کشــور در تولید علم برتر در حوزه های وابسته به مهندسی 

50۲ مقالــه برتــر در 10 ســال اخیــر تولیــد کــرده انــد.
وی تاکیــد کــرد: بعــد از ایــن حــوزه، پژوهشــگران حــوزه 
ــر  ــه برت ــد 1۹۲ مقال ــا تولی ــه ب ــد ک ــرار دارن ــیمی ق ش
ــد کــرده  ــر کشــور را تولی ــاالت برت ــداد مق بیشــترین تع

ــد.   ان
سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام گفت: 
پژوهشــگران حــوزه هــای فیزیــک و ریاضیــات نیــز هــر 
کــدام بــا تولیــد 110 و 103 مقالــه برتــر در جایــگاه های 

ســوم و چهــارم کشــور در ایــن زمینــه قــرار گرفتــه انــد.
دهقانـی خاطرنشـان کـرد: حوزه هـای علوم کشـاورزی، 
علوم مـواد، پزشـکی بالینـی، علـوم رایانـه، داروشناسـی 
و سـم شناسـی، علـوم گیاهـی و دامی، زیسـت شناسـی 
و زیسـت شـیمی، زمین شناسـی، محیـط شناسـی و بوم 
شناسـی، علـوم اجتماعـی، کلیـات، بیولـوژی مولکولـی 
و ژنتیـک، ایمنـی شناسـی، روانشناسـی و روانپزشـکی، 
علـوم اعصـاب و رفتـار، علوم اقتصـاد، علوم هـوا و فضا و 
میکروب شناسـی به ترتیب بیشـترین تعـداد مقاالت برتر 

کشـور را تولیـد کـرده اند.
وی اظهــار داشــت: محاســبه ســهم میــزان تولیــد علــم 
از کل تولیــد علــم دنیــا یــک شــاخص نســبی محســوب 
مــی شــود کــه ایــن شــاخص نیــز بســیار مهــم اســت. 

پایگاه استنادی علوم اعالم کرد؛

آمار تولید علم رشته های دانشگاهی/ مهندسی و شیمی در صدر
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علـــم و دانش

ــاالت  پژوهشــگران حــوزه مهندســی کشــور 4.۷ درصــد از مق
برتــر حــوزه مهندســی دنیــا را در 10 ســال اخیــر تولیــد کــرده 

ــد. ان
سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام افزود: ســهم 
ــب ۲.۷  ــه ترتی ــه ب ــوم رایان ــاورزی، عل ــات، کش ــوزه ریاضی ح

ــت. ــد اس ــد و ۲ درص ــد، ۲.۶ درص درص
دهقانــی گفــت: حــوزه هــای داروشناســی، شــیمی، علوم مــواد، 
ــی،  ــوم شناس ــی و ب ــط شناس ــی، محی ــن شناس ــک، زمی فیزی
ــیمی،  ــت ش ــی و زیس ــت شناس ــی، زیس ــی و دام ــوم گیاه عل
پزشــکی بالینــی، بیولــوژی مولکولــی و ژنتیــک، ایمنــی 
شناســی، علــوم اجتماعــی، کلیــات، علــوم اقتصــاد، علــوم هــوا 
و فضــا، روانشناســی و روانپزشــکی، میکــروب شناســی و علــوم 
اعصــاب و رفتــار بــه ترتیــب در جایــگاه هــای بعــدی از لحــاظ 

ســهم از کل مقــاالت برتــر دنیــا قــرار گرفتــه انــد. در ایــن حوزه 
هــا ســهم کشــور بیــن 1.5 درصــد تــا 0.1 درصــد بــوده اســت.
وی افــزود: بررســی مقــاالت  منتشــر شــده کشــور نشــان مــی 
ــه حــوزه موضوعــی  بیــن  ــر باتوجــه ب دهــد کــه مقــاالت برت
ــد.  ــی کنن ــت م ــتناد دریاف ــر اس ــاالت دیگ ــر مق ــا 3۲ براب ۲ ت
مقــاالت برتــر در حــوزه بیولــوژی مولکولــی و ژنتیــک بــه طــور 

ــد. متوســط 31۷ اســتناد دریافــت کــرده ان
سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام تاکیــد کــرد: 
ــوزه  ــن ح ــاالت در همی ــایر مق ــه  س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــوزه  ــد. در ح ــی کنن ــت م ــتناد دریاف ــط ۹ اس ــور متوس ــه ط ب
ــر حــدود ۶0 اســتناد دریافــت کــرده  ــه برت مهندســی هــر مقال
اســت در حالیکــه ســایر مقــاالت در ایــن حــوزه  حدود ۶ اســتناد 

ــد. دریافــت کــرده ان

ــور  ــه ط ــه ب ــر مقال ــات ه ــوزه ریاضی ــت: در ح ــی گف دهقان
ــن  ــه ای ــی ک ــرده اســت، در حال ــت ک متوســط 4 اســتناد دریاف

ــت. ــتناد اس ــدود 4۸ اس ــر ح ــاالت برت ــرای مق ــم ب رق
وی عنــوان کــرد: در فیزیــک مقــاالت برتــر 13۶ اســتناد 
ــه  ــی کــه متوســط تعــداد اســتناد ب ــد در حال دریافــت کــرده ان
کل مقــاالت ۷ اســت. ایــن امــر اثرگــذاری مقــاالت برتــر را در 
مرجعیــت علمــی نشــان مــی دهــد. هــر چنــد کمیــت تولیــد 
علــم در طــی ســال هــای گذشــته بیــش از هــر چیــز بــه عنوان 
ــرای توســعه علمــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه  ســنجه ای ب
اســت، امــا در کســب مرجعیــت علمــی کشــورکه بــه روشــنی 
در ســند سیاســت هــای کان علــم و فنــاوری اباغــی توســط 
مقــام معظــم رهبــری مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت اهمیــت 

ــری دارد.   باالت

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران اظهــار داشــت: طــی 10 ســال آینــده بمب 
ســاعتی چاقــی در کشــور مــا منفجــر شــود. 

ــران  ــریعتی ته ــتان ش ــه در بیمارس ــت ک ــی و دیاب ــای چاق ــوروزی تازه ه ــا ن ــر عبدالرض دکت
برگــزار شــد، خاطــر نشــان کــرد: بســیاری از داروهــای گیاهــی کــه بــرای چاقــی در باشــگاهها و 
آرایشــگاهها ارائــه مــی شــوند یــا گیاهــی نیســتند یــا اینکــه مــاده موثــر آنها برگشــت پذیر اســت.

ــی  ــواد DNP هســتند کــه شــاید چربی ســوز باشــد ول ــن داروهــا دارای م ــزود: بیشــتر ای وی اف
عــوارض بســیار زیــادی خواهنــد داشــت؛ البتــه برخــی از ایــن داروهــای ضــد چاقــی ادرار آور یــا 
ملیــن هســتند کــه همیــن امــر باعــث مــی شــود فــرد در مــدت زمــان مصــرف مقــدار زیــادی از 

آب بــدن خــود را از دســت بدهــد و بعــد از قطــع مصــرف وزن فــرد بــه میــزان قبلــی بازگــردد.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا اشــاره بــه بررســی هــای جهانــی چاقی 
در 1۹5 کشــور دنیــا، خاطــر نشــان کــرد: کشــور مــا از نظــر چاقــی در ســنین بزرگســاالن وضعیت 
خوبــی دارد؛ ولــی کشــورهایی ماننــد عــراق، خلیــج فــارس و مصــر از نظــر چاقی وضعیــت قرمزی 
دارند؛همچنیــن نتیجــه ایــن تحقیقــات نشــان داد کــه کشــور مصــر، چاق تریــن کشــور جهــان به 

شــمار مــی رود.
ــر ۲0 ســال وضعیــت  ــی در ســنین زی ــا از نظــر چاق ــا وضعیــت کشــور م ــه داد: ام ــوروزی ادام ن
خوبــی نــدارد، بــه طوریکــه 1۹ درصــد دختــران و پســران مــا چــاق هستند.شــیوع ایــن چاقــی در 
افــراد زیــر ۲0 ســال در جنــوب شــرق کشــور کمتــر و در تهــران و شــمال کشــور بــه وفــور دیــده 

مــی شــود.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بیــان کــرد: امــا از ســوی دیگــر 35 درصــد 
آمــار چاقــی در تهــران در بیــن ســنین زیــر ۲0 ســال اســت. بنابرایــن بــا ایــن آمــار چاقــی بیــن 
ســنین زیــر بیســت ســال بــرآورد می شــود طــی 10 ســال آینــده بمــب ســاعتی چاقــی در کشــور 

مــا منفجــر شــود.
ــی  ــا چاقــی خاطــر نشــان کــرد: طــی تحقیقات ــاط آن ب ــان هــا و ارتب ــواع ن ــه ان ــا اشــاره ب وی ب

کــه داشــتیم 13 نــان را مــورد بررســی قــرار دادیــم؛ در ایــن پــروژه مشــخص شــد کــه بهتریــن 
نــان، ســنگک اســت؛ البتــه نــه بــه خاطــر ســبوس آن، بلکــه بــه خاطــر خــوب پختــه شــدن ایــن 
نــان، همچنیــن بدتریــن نان هــا نیــز مربــوط بــه نان هــای باگــت بــا خمیــر بســیار زیــاد اســت. 

همچنیــن نــان هــای لــواش خــوب هســتند زیــرا نشاســته در آن موجــود اســت.
نــوروزی افــزود: ایــران بــا یــک بمــب ســاعتی افزایــش چاقــی تــا 10 ســال دیگــر روبروســت و 

متاســفانه درمــان چاقــی، تحــت پوشــش بیمــه نیســت.
وی بــا بیــان اینکــه چاقــی باعــث مــرگ و میــر 1۷ درصــدی در کشــور شــده اســت ، عنــوان کرد: 
ســازمان بهداشــت جهانــی، چاقــی را مهم تریــن خطــر بشــریت در ســال ۲003 عنــوان کــرد ولــی 
ــا درمــان چاقــی تحــت پوشــش بیمــه نیســت و فقــط برخــی جراحی هــای  ــوز در کشــور م هن

چاقــی پوشــش انــدک بیمــه ای دارد.

بمب ساعتی چاقی تا ۱۰ سال دیگر در کشور منفجر می شود

ــه 500 -۷00  ــان اینک ــا بی ــی ب ــات چاق ــز تحقیق ــاون مرک مع
میلیــون چــاق روی کــره زمیــن وجــود دارد، گفــت: بیــش ۸0-

۹0 درصــد دیابتــی هــا چــاق هســتند. 
شـیرین حسـنی رنجبر اظهار داشـت: سـمینار دو روزه تازه های 
چاقـی و دیابـت در تاریـخ ۲1 و ۲۲ مردادماه توسـط پژوهشـگاه 
علوم غدد و متابولیسـم دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران در مرکز 

همایش هـای امـام خمینـی )ره( برگزار می شـود.
دبیــر علمــی ســمینار بــا بیــان اینکــه ایــن ســمینار با همــکاری 
انجمــن چاقــی اروپــا و گــروه تغذیــه بالینــی مرکــز آموزشــی، 
پژوهشــی و درمانــی دکتــر شــریعتی برگــزار خواهــد شــد، خاطر 
نشــان کــرد: چاقــی بــه عنــوان یــک بیمــاری مزمــن وابســته 
ــودن آن  ــن ب ــدگاه مزم ــده اســت و دی ــناخته ش ــی ش ــه چرب ب

ــژه ای دارد. ــگاه وی جای

وی افــزود: چاقــی، دیابــت، اختــاالت متابولیکــی، ســکته های 
مغــزی، ســرطان، بیماریهــای کلیــوی، چربــی خــون و... را بــه 
دنبــال دارد از ایــن رو الزم اســت ایــن ســمینار بــرای فرهنــگ 

ســازی برگــزار شــود.
وی تاکیـد کـرد: 500 -۷00 میلیون چاق روی کـره زمین وجود 
دارد و ۸0-۹0 درصـد دیابتـی هـا چـاق هسـتند کـه این نشـان 
دهنـده نقـش چاقـی در بـروز بیمـاری دیابـت اسـت؛ دیابـت و 
چاقـی دو بیمـاری مرتبـط با هم هسـتند که بـه عنـوان عوامل 

عمـده مـرگ و میـر در دنیا شـناخته می شـوند.
ــه ای  ــکات تغذی ــرد: مش ــان ک ــر نش ــر خاط ــنی رنجب  حس
ــا، عــدم مصــرف غــات  ــاال در غذاه ــری ب ــزان کال ــد می مانن
و حبوبــات، مصــرف زیــاد غذاهــای آمــاده، حــذف یــک وعــده 
غذایــی و مصــرف زیــاد موادغذایــی در یــک وعــده و کاهــش 

تحــرک بــه دلیــل اســتفاده زیــاد از رایانــه و تلویزیــون از عوامل 
ــه شــمار مــی رود. افزایــش چاقــی ب

ــت: در  ــت گف ــی و دیاب ــای چاق ــازه ه ــمینار ت ــی س ــر علم دبی
حــال حاضــر نیــز داروهــای زیــادی در بــازار بــرای ایــن منظــور 
وجــود دارنــد که همگــی همــراه با عــوارض شــدید بــرای بیمار 

هســتند.

آمار چاق های کره زمین/ ۸۰% دیابتی ها چاق اند
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دانش و  علـــم 

دانشــیار دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا بیــان اینکــه حدود 
ــت  ــی و دیاب ــه چاق ــاالن ب ــر بزرگس ــرگ و می ــد م 40 درص
ربــط دارد، گفــت: طبــق آمــار 500 هــزار ایرانــی نیــاز بــه عمــل 

ــد.  جراحــی چاقــی دارن
دکتــر احمــد رضــا ســروش بــا بیــان اینکــه چاقــی و دیابــت در 
بــروز برخــی بیمــاری هــا از جملــه قلبــی و ریــوی، فشــارخون، 
ــار  ــری دارد، اظه ــا و افســردگی نقــش موث برخــی ســرطان ه
داشــت:بر همیــن اســاس الزم اســت کــه برنامــه هایــی بــرای 
پیشــگیری و درمــان چاقــی و دیابــت در کشــور داشــته باشــیم.
ــه  ــن زمین ــر اینکــه اگــر برنامــه اساســی در ای ــد ب ــا تاکی وی ب
نداشــته باشــیم عواقــب بــدی در پیــش خواهیــم داشــت، عنوان 
ــتر  ــال، بیش ــر ۲0 س ــا زی ــودکان مخصوص ــی در ک ــرد: چاق ک
دیــده مــی شــود و 1۹درصــد دختــران و پســران ایرانــی چــاق 
ــر و در  ــور کمت ــرق کش ــوب ش ــی در جن ــیوع چاق ــتند. ش هس

ــه وفــور دیــده مــی شــود. تهــران و شــمال کشــور ب
دانشــیار دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران افــزود: وزن طبیعــی 
یــک فــرد بــه صــورت ســاالنه ۲00 گــرم افزایــش مــی یابــد 
ولــی تغییــرات کوچــک در رژیــم غذایــی مــی توانــد ایــن میزان 

را افزایــش دهــد.
وی تاکیــد کــرد: در ســال ۲01۲ توســط موسســه ای مشــخص 

شــد کــه چاقــی یــک بیمــاری اســت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه چـاق بـودن در یـک دوره ای خـوب بود 
ولـی اکنـون جـز بیماریها بـه شـمار مـی رود، خاطر نشـان کرد: 
چاقـی عامـل دههـا بیمـاری اسـت از ایـن رو نبایـد بگذاریـم با 

رژیـم غذایـی نامناسـب وزن خـود را افزایـش دهیم.
رئیــس بیمارســتان شــریعی بــا بیــان اینکــه در ایــران اقدامــات 
ــی در حــال انجــام اســت،  ــه پیشــگیری از چاق ــی در زمین خوب
خاطــر نشــان کــرد: زمانیکــه چاقــی بــه مرحلــه درمــان برســد 

ــد. ــا مشــکل مواجــه می کن اقتصــاد هــر کشــوری را ب
ــه در کشــور  ــرد: ضــروری اســت ک ــر نشــان ک ســروش خاط
ــی درســتی داشــته  ــم غذای ــا رژی ــا فرهنــگ ســازی شــود ت م
باشــیم؛ مــا بایــد ســعی داشــته باشــیم بــدون اینکــه نیــاز بــه 
جراحــی داشــته باشــیم وزن خــود را کاهــش دهیــم یــا در حــد 
ــرای درمــان چاقــی معمــوال  ــم. جراحــی ب ــوب نگــه داری مطل
ــن  ــد از ای ــون دارن ــا 30 میلی ــن 10 ت ــادی بی ــای زی ــه ه هزین
ــه اقتصــاد کشــور هــم کمــک  ــا رژیــم غذایــی مناســب ب رو ب

شــایانی خواهــد شــد.
وی اظهــار داشــت:  در بیمارســتان شــریعتی تحقیقاتــی انجــام 
ــار  ــوروز دچ ــام ن ــردم در ای ــان داد م ــج آن نش ــه نتای ــم ک دادی
اضافــه وزن می شــوند؛ بنابرایــن الزم اســت کــه فرهنــگ 

ــد. ــا یاب ــور ارتق ــردن در کش ورزش ک
ــر  ــه اخی ــه در ده ــان اینک ــا بی ــریعتی ب ــتان ش ــس بیمارس رئی
ــت،  ــده اس ــتر ش ــور بیش ــی در کش ــل جراح ــتقبال از عم اس
بیــان کــرد: طبــق آخریــن آمــار ســاالنه بیــش از ۷ هــزار عمــل 

ــود. ــی ش ــام م ــور انج ــی در کش ــی چاق جراح
ــه عمــل  ــاز ب ــی نی ــه گفتــه وی، طبــق آمــار 500 هــزار ایران ب
ــرای  ــکار ب ــن راه ــی آخری ــن جراح ــد؛ ای ــی دارن ــی چاق جراح

ــی رود. ــه شــمار م ــی ب ــان چاق درم

۵۰۰هزار ایرانی نیاز به عمل جراحی چاقی دارند

نوزاد هندی باردار متولد شد!
ــه  ــوده اســت. ب ــارادار ب ــرادر خــود را ب ــد شــده کــه ب ــوزادی متول در هندوســتان ن
گفتــه پزشــکان ایــن پدیــده نــادر دوقلــوی »جنیــن در جنیــن« نــام دارد و فقــط 

ــه از آن در سراســر جهــان مشــاهده شــده اســت.  ۲00 نمون
ــوده  ــاردار ب ــود را ب ــرادر خ ــه ب ــده ک ــد ش ــی متول ــتان کودک در هندوس
اســت. پزشــکان پــس از تولــد نــوزاد متوجــه شــدند یــک جنیــن 
ــا( کامــا ســالم در شــکم ایــن  ــه )دارای مغــز و دســت و پ تکامــل نیافت

ــود دارد. ــوزاد وج ن
 آنهــا بــا موفقیــت ایــن جنیــن ۷ ســانتیمتری را از بــدن نــوزاد خــارج کردنــد. بــه 
عقیــده پزشــکان ایــن یــک نمونــه نــادر از پدیــده بــارداری دوقلــوی »جنیــن در 
جنیــن« اســت.  چنیــن پدیــده ای تــا کنــون فقــط ۲00 مــورد در سراســر جهــان 

گــزارش شــده اســت.
به هرحال این نوزاد و مادر 1۹ ساله اش در بمبئی کاما سامت هستند.

ــادر در  ــگام یــک اســکن روتیــن شــکم م ــورات پزشــک بیمارســتان هن ــا ت  باون
مــاه گذشــته میــادی ایــن مشــکل را کشــف کــرد. نــوزاد ۹ روز پــس از اســکن 
متولــد شــد و پزشــکان پــس از اســکن او، متوجــه جنیــن کوچــک دیگــری داخــل 

شــکمش شــدند.
ــدام هــای باالیــی و پاییــن جنیــن شــکل  ــه گفتــه تــورات اســتخوان هــای ان  ب
گرفتــه بــود. همچنیــن ســر کوچکــی همــراه مغز نیــز در اســکن مشــاهده شــد اما 

اســتخوان جمجمــه شــکل نگرفتــه بــود.

یادگیری در خواب ممکن می شود؛

ترک سیگار در خواب!
 نتایــج یــک بررســی جدیــد تاییــد می کنــد که انســان هــا مــی تواننــد در حیــن خــواب از طریــق اســتفاده از 

گوشــی و شــنیدن برخــی مطالــب آنهــا را فرابگیرند. 
محققــان دانشــگاه Pierre et Marie Curie در پاریــس مــی گوینــد حافظــه انســان قــادر بــه ثبــت و 
یادگیــری اطاعاتــی اســت کــه از طریــق حــس شــنوایی در زمــان خــواب دریافــت مــی کنــد. البتــه ایــن امر 

در مراحــل خاصــی از خــواب اتفــاق مــی افتــد.
ایــن پژوهشــگران در جریــان یــک آزمایــش، افــراد در حــال خــواب را در معــرض اصواتــی بــا فرکانــس های 
فــراوان بــا شــدت برابــر قــرار دادنــد. الگــوی تــن ایــن اصــوات نیــز متنــاوب بــود. آنــان ســپس از طریــق 
تحلیــل واکنــش هــای رفتــاری و ثبــت فعالیــت هــای الکتریکــی مغــز ثابــت کردند کــه افــراد مــورد آزمایش 

الگوهــای اصــوات پخــش شــده را یــاد گرفتــه انــد.
ایــن اتفــاق در مقطعــی از خــواب اتفــاق افتــاد کــه ســوژه هــای آزمایــش بــدن و چشمانشــان را حرکــت مــی 
دادنــد، بیشــتر خــواب مــی دیدنــد و ســریع تــر نفــس مــی کشــیدند. البتــه یادگیــری در جریــان عمیــق تــر 

شــدن خــواب و همزمــان بــا کاهــش فعالیــت عضلــه هــا نیــز رخ داد.
امــا مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه وقتــی خــواب کامــا عمیــق مــی شــود، رونــدی معکــوس اتفــاق مــی 
افتــد و فــرد آنچــه را کــه در مراحــل ابتدایــی خــواب آموختــه فرامــوش مــی کنــد. لــذا شــرط حفــظ دانســته 

هــای زمــان خــواب ایــن اســت کــه فــرد قبــل از عمیــق شــدن خوابــش بیــدار شــود.
چالــش دیگــر ایــن اســت کــه تــاش بــرای وادار کــردن مغــز بــه یادگیــری در زمــان خــواب ممکــن اســت 
هــم بــر کیفیــت خــواب تاثیــر منفــی بگــذارد و هــم پیامدهــای نامطلوبــی بــرای مغــز انســان داشــت باشــد 
و لــذا هنــوز مشــخص نیســت هزینــه هــای ایــن کار مقــرون بــه صرفــه باشــد. لــذا دانشــمندان فعــا قصــد 
دارنــد از ایــن شــیوه اســتفاده هــای محــدودی بــه عمــل آورنــد و بــه عنــوان مثــال از آن صرفــا بــرای ارســال 

ســیگنال هایــی بــه مغــز افــراد ســیگاری بــرای متنفرشــدن از سیگارکشــیدن اســتفاده کننــد.
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علـــم و دانش

داروی سرطان
 رنگ مو را تغییر می دهد!

ــن دارو  ــدند، ای ــه ش ــرطان متوج ــد س ــاره داروی جدی ــق درب ــگام تحقی ــپانیایی هن ــان اس محقق
ــد.  ــی کن ــره م ــاران را تی موهــای ســپید بیم

ــا مشــکل ریــزش مــو مواجــه مــی شــوند امــا  ــه دلیــل  شــیمی درمانــی ب بیمــاران ســرطانی ب
14 بیمــار کــه در تحقیقــی روی دارویــی جدیــد شــرکت کــرده بودنــد اکنــون بــا عاضــه جانبــی 
متفاوتــی روبــرو شــده انــد. مــوی خاکســتری ایــن بیمــاران مشــکی شــده اســت! این تحقیــق در 

اســپانیا انجــام شــده اســت.  
برخــی از ایــن بیمــاران کــه دهــه ۷0 عمــر خــود را ســپری مــی کننــد، تحــت درمــان بــا دارویــی 
بــه نــام »ایمــون تراپــی« قــرار گرفتــه انــد. در گــروه 5۲ نفــره نمونــه تحقیــق 14 بیمــار مبتــا 
بــه ســرطان ریــه وجــود داشــتند کــه پــس از مصــرف دارو مذکــور موهــای سپیدشــان، تیره شــد.
 دکتــر نوئــا ریــورا یکــی از داروشناســان دانشــگاه بارســلونا مــی گویــد: هنگامیکــه نخســتین 
بیمــار بــا ایــن عارضــه روبــرو شــد، تصــور کردیــم کــه مــی تــوان ایــن نمونــه را ایزولــه کــرد.  اما 

پــس از آن متوجــه شــدیم ایــن عارضــه در بیمــاران دیگــر نیــز وجــود دارد.
داروی مذکــور ترکیبــی از کیتــرودا، اوپدیــوا و تســنتریک اســت. جالــب آنکــه همیــن داروهــا قبا 
بــه از بیــن رفتــن رنگدانــه موهــای بیمــاران مبتــا بــه نــوع دیگــری از ســرطان منجــر می شــد.

امــا تمــام  14 بیمــار حاضــر در مطالعــه محققــان اســپانیایی عکــس العمــل بهتــری نســبت بــه 
بقیــه بیمــاران بــه ایــن دارو داشــتند. ایــن رونــد نشــان مــی دهــد تیــره شــدن رنــگ مــو  نشــانه 

ای از تاثیــر دارو در بــدن بیمــار اســت.
بــه گفتــه محققــان ایــن نتایــج نیازمنــد بررســی بیشــتر اســت و هنــوز بــه طــور قطعی نمــی توان 

گفــت ایــن دارو درمانــی بــرای موهای ســفید اســت.

گاوها شاه کلید درمان ایدز

دانشــمندان بــه تازگــی پــی بــرده انــد، بــدن گاوهــا آنتــی بــادی هایــی تولیــد مــی کند کــه از 
آنهــا مــی تــوان بــرای مقابلــه بــا بیمــاری مهلــک ایــدز بهــره گرفت. 

آنــان بــا تزریــق نوعــی از پروتئیــن اچ آی وی بــه بــدن گاو، متوجــه شــدند کــه ایــن حیــوان 
ــا ویــروس  ــه ب ــادی هــای قدرتمنــدی تولیــد کــرده کــه توانایــی مقابل ــه ســرعت آنتــی ب ب

ــد. مذکــور را دارن
حــاال تــاش هــا بــر روی تولیــد آنتــی بــادی هــای مشــابه در بــدن انســان متمرکــز شــده؛ 
امــری کــه کلیــد تولیــد موفــق واکســن ایــدز تلقــی مــی شــود. آنتــی بــادی تولیــد شــده در 
بــدن گاو بــرای جلوگیــری از گســترش عفونــت هــای ناشــی از انــواع مختلفــی از اچ آی وی 

قابــل اســتفاده اســت.
فراینــد مذکــور در بــدن گاو بــه تنهــا گذشــت 4۲ روز زمــان نیــاز دارد و ایــن در حالــی اســت 
کــه تولیــد آنتــی بــادی هــای مشــابه در بــدن انســان بــه صــورت عــادی ممکن اســت ســال 
هــا بــه طــول بیانجامــد و ایــن امــر باعــث مــی شــود عفونــت ناشــی از ویــروس اچ آی وی در 

بــدن گســترش یافتــه و منجــر بــه مــرگ انســان شــود.
محققــان دانشــگاه جــان هاپکینــز کــه در حــال کار بــر روی ایــن طــرح تحقیقاتــی هســتند، 
مــی گوینــد ایــن روش از کارآیــی بســیار زیــادی بــرای مصــون ســازی بــدن انســان در برابــر 
ــا  ــه ب ــرای تولیــد واکســن مقابل ویــروس اچ آی وی برخــوردار اســت. مهــم تریــن چالــش ب
ویــروس بیمــاری مذکــور تغییــرات ســریع و گســترده آن در درون بــدن انســان اســت و بــه 
همیــن علــت تنهــا یــک درصــد از افــراد مبتــا بــه ایــدز شــانس آن را پیــدا مــی کننــد کــه 

آنتــی بــادی خنثــی کننــده ویــروس اچ آی وی در بدنشــان تولیــد شــود.
پژوهــش هــا نشــان مــی دهــد آنتــی بــادی هــای تولیدشــده در بــدن گاو بــرای جلوگیــری 
ــا  ــت و ب ــتفاده اس ــل اس ــروس اچ آی وی قاب ــوع از وی ــت 11۷ ن ــوارد فعالی ــد از م از ۹۶ درص
ــروس اچ آی وی را از کار  ــواع وی ــد از ان ــوع ۷۲ درص ــوان در مجم ــی ت ــا م ــتفاده از آنه اس

ــت. انداخ

درختان آمازون باران تولید می کنند!
ــم  ــی ه ــه تازگ ــود و ب ــی ش ــوب م ــب محس ــوای عجی ــرزمین آب و ه ــازون س ــای آم جنگله

ــد!  ــی کنن ــد م ــاران تولی ــان ب ــان درخت ــه از جه ــن نقط ــه در ای ــده ک ــخص ش مش
بــه نظــر مــی رســد همــه چیــز در جنگلهــای بارانــی آمــازون عجیــب و ســؤال برانگیــز باشــد. اما 

یکــی از ایــن معماهــا بیــش از ســایرین توجــه محققــان را بــه خــود جلــب کرده اســت.
اصــوال بــارش بــاران در آمــازون دو تــا ســه مــاه پیــش از آغــاز وزش بادهــای فصلــی شــروع مــی 

شــود کــه بدیــن ترتیــب هــوای مرطــوب روانــه مناطــق جنگلــی می شــود.
اکنــون محققــان دریافتــه انــد کــه ایــن رطوبــت از کجــا و توســط چــه چیــزی تولیــد مــی شــود 

ــان! : درخت
مطالعــه جدیــدی صــورت گرفتــه کــه در نتیجــه آن داده هــای اطمینان بخشــی برای دانشــمندان 

حاصــل شــده تــا نظریــه ای کــه از مدتهــا پیش مطــرح شــده بــود را به رســمیت بشناســند.
تحقیقــات پیشــین نشــان از آن مــی داد کــه رطوبــت در اتمســفر بــاالی آمــازون اشــباع می شــود 
امــا دانشــمندان علــت آن را بــه درســتی درک نمــی کردنــد. رانــگ فــو از دانشــمندان علــوم جوی 
دانشــگاه کالیفرنیــا مــی گویــد: تــا چشــم کار مــی کــرد بخــار آب اســت امــا دقیقــا نمی دانســتیم 

کــه از کجــا مــی آیــد.
ــده  ــتفاده ش ــواره ای اس ــر ماه ــا از تصاوی ــه در آنه ــق ک ــات دقی ــام تحقیق ــا انج ــاال و ب ــا ح ام
مشــخص شــده اســت کــه رطوبــت مرمــوزی کــه بــر فــراز آمــازون جمــع شــده و هماننــد یــک 

بــاران اســت در نتیجــه فرآینــدی ایجــاد مــی شــود کــه طــی آن برگهــای تــازه درختــان شــروع 
بــه رویــش کــرده و همزمــان کــه فوتوســنتز ادامــه مــی یابــد چنیــن قطــرات آبــی نیــز تشــکیل 

مــی شــود.
تحقیقــات دقیــق تــر نشــان مــی دهد طــی یــک فرآینــد خــاص، قطــرات بســیار ریــز آب از حفره 
هــای کوچکــی کــه در زیــر بــرگ درختــان جنگلهــای آمــازون قــرار دارد خــارج شــده و نقــش 

اساســی را در ایجــاد بــاران ســؤال برانگیــز ایــن منطقــه ایفــا مــی کننــد.
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دانش و  علـــم 

یافته محققان زمین شناسی؛

کشف بزرگترین منطقه آتشفشانی جهان در قطب جنوب
تحقیقــات از راه دور یــک دانشــجو در قطــب جنوب نشــان داده 
بزرگتریــن منطقــه آتشفشــانی جهــان در ایــن نقطه قــرار دارد. 
ــره  ــانی ک ــه آتشفش ــن منطق ــد بزرگتری ــمندان معتقدن دانش
زمیــن زیــر یــخ هــای قطــب جنــوب قــرار دارد. جالــب آنکــه 
ایــن تحقیــق توســط یــک دانشــجوی ســال ســوم دانشــگاه 
ادینبــورگ انجــام شــده و در نــوع خــود بــی ســابقه بــه شــمار 

ــی رود. م
ــا  ــاع 100 ت ــا ارتف ــان ب ــش فش ــان داد ۹1 آت ــات نش  تحقیق
 West Antarctic Rift ــه ای وســیع ــر در منطق 3۸50 مت

ــد. ــرار دارن System ق

 زمیــن شناســان و کارشناســان یــخ معتقدنــد ایــن منطقــه ها با 
رگــه آتــش فشــانی شــرق آفریقــا مشــابهت دارد کــه درحــال 

حاضــر پرتراکــم تریــن حــوزه آتــش فشــانی جهان اســت.
 محققــان دانشــگاه ادینبــروگ از راه دور روی الیه هــای زیرین 
یخ، تحقیقاتی برای کشــف قله های پنهان ســنگ بازالت انجام 

دادند.
ــکل  ــخ ش ــه ی ــده ب ــوذ کنن ــای نف ــتفاده از راداره ــا اس ــا ب آنه
ــه  ــد یافت ــه بع ــد. در مرحل ــی کردن ــه ارزیاب ــن را در منطق زمی
هــای خــود را با اطاعــات پیشــین و عکس هــای ماهــواره ای 

و همچنیــن اطاعــات زمین شناســی مقایســه کردند.

کشف جمجمه بچه میمون ۱۳ میلیون ساله
محققــان جمجمــه بچــه میمونــی 13 میلیــون ســاله را در کنیــا کشــف کــرده انــد. گونــه ایــن میمــون شــباهتی بــه 

گونــه هــای فعلــی نــدارد. 
جمجمــه گونــه ناشــناخته ای از میمــون در کنیــا کشــف شــده اســت. ایــن جمجمــه 13 میلیــون ســاله Alesi نــام گرفتــه 
ــه هــای  ــان گون ــن زم ــه دوره میوســین )Miocene( برســد. در ای ــد قدمــت آن ب ــن مــی زنن ــان تخمی اســت. محقق

مختلــف میمــون هــا در منطقــه اوراســیا گســترده تــر شــدند.
جمجمــه کشــف شــده بــه هیــچ یــک از میمــون هــای فعلــی شــباهتی نــدارد.  دانشــمندان معتقدنــد جمجمــه مذکــور به 

یــک بچــه میمــون گیبــون تعلــق دارد.
این تحقیق توسط گروهی از محققان بین المللی انجام شده است.

۸۰۰ زمین  لرزه در تیرماه ۹۶ ثبت شد
شــبکه های لرزه نــگاری مرکــز لرزه نــگاری کشــوری موسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران در تیرمــاه 

۹۶ حــدود ۸00 زمین لــرزه را ثبــت کردنــد. 
ایـن زمیـن  لرزه ها در نواحـی مختلف ایران و نواحـی مرزی رخ  داده و توسـط شـبکه های لرزه نگاری ثبت 
و تعییـن محـل شـده اند. تعـداد ۹ زمین لرزه بـا بزرگی بیـش از 4.0 ریشـتر در داخل کشـور توسـط مرکز 
لرزه نـگاری کشـوری به ثبت رسـیده اسـت کـه بزرگترین آنهـا اول تیرمـاه با بزرگـی 4.۶ ریشـتر حوالی 
کیاسـر واقع در اسـتان مازندران و 30 تیر با بزرگی 4.۶ ریشـتر حوالی ما ثانی واقع در اسـتان خوزسـتان، 

رخ داده است.
 3 عـدد از زمین لرزه هـا نیـز دارای بزرگـی کوچکتر از 1 ریشـتر، تعداد 3 زمین لـرزه دارای بزرگـی بین 1 و 
۲ ریشـتر، تعـداد 3۸۶ مـورد دارای بزرگی بین ۲ و 3 ریشـتر، تعـداد ۹۲ زمین لرزه دارای بزرگـی بین 3 و 4 

ریشـتر و تعـداد ۹ زمین لـرزه دارای بزرگـی بیـش از 4 در مقیاس امواج زمیـن بوده اند.

تحقیقــات جدیــد نشــان مــی دهــد رانندگــی بیــش از ۲ 
ســاعت ســطح IQ فــرد را مــی کاهــد و عــاوه بــر آن در 

مهارت های شــناختی او نیز تاثیر منفی دارد. 
ــی  ــری منف ــاعت در روز تاثی ــش از ۲ س ــی بی رانندگ
ــوش  ــر از ه ــارت دیگ ــه عب ــطح IQ دارد. ب ــر س ب

فــرد مــی کاهــد.
 تحقیقــات جدیــد نشــان مــی دهــد بــازه هــای طوالنــی 
رانندگی و نشستن پشت فرمان خودرو مغز را پیرتر می کند.
ــا حضــور  ــازه زمانــی 5 ســاله و ب تحقیــق مذکــور طــی ب
ــس  ــاله در انگلی ــا ۷3 س ــرد 3۷ ت ــزار ف ــش از 500 ه بی
انجــام شــد. حــدود ۹3 هــزار نفــر از ایــن تعــداد شــرکت 

ــی  ــی م ــاعت رانندگ ــا 3 س ــش از ۲ی ــه بی ــده، روزان کنن
ــزان رانندگــی  ــان متوجــه شــدند ایــن می ــد. محقق کردن
ــد  ــه رون ــد بلک ــی کاه ــز و IQ را م ــدرت مغ ــا ق ــه تنه ن

ــد. ــی کن ــز را تســریع م پیرشــدن مغ
ــر آن تحقیــق نشــان داد رانندگــی خســتگی  و  عــاوه ب
ــش  ــه کاه ــر ب ــن ام ــد و ای ــی کن ــاد م ــراب ایج اضط

ــود. ــی ش ــر م ــرد منج ــناختی ف ــای ش ــارت ه مه
 کیشــان باکرانیــا یکــی از  محققــان دانشــگاه الیسســتر 
در ایــن بــاره مــی گویــد:  البتــه بایــد توجــه داشــت کــه 
ــرد  ــب ف ــرای قل ــی ب ــاعت رانندگ ــش از دو س ــه بی روزان

ــز ضــرر دارد.  نی

رانندگی بیش از ۲ ساعت در روز شما را خنگ می کند!
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دستخوش  کشور  داخل  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزه  امسال  مردادماه 
اخبار مهم و تاثیرگذاری در استفاده کاربران فضای مجازی از ابزارهای ارتباطی بود. 
همزمان با حاشیه هایی که تغییر دولت و روی کار آمدن هیات دولت جدید به وجود 
آورد، حوزه فناوری اطالعات نیز در زمینه سیاستگذاری برای شبکه های اجتماعی 
داخلی و خارجی، قیمتگذاری برای اینترنت ورود سرور تلگرام به ایران و تغییر سیاست 

فیلترینگ دستخوش اتفاقات مثبتی شد.

فناوری اطالعات و ارتباطات
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــانهای  ــام رس ــاماندهی پی ــات س ــتها و اقدام ــا سیاس ــق ب مطاب
ــه  ــازی ب ــای مج ــی فض ــورای عال ــط ش ــه توس ــی ک اجتماع
تصویــب رســیده اســت، شــبکه هــای اجتماعــی خارجــی برای 

ــت مجــوز شــدند.  ــه دریاف ــزم ب ــران، مل ــت در ای فعالی
سیاســت هــا و اقدامــات ســاماندهی پیام رســان هــای اجتماعی 
ــی و  ــی داخل ــای اجتماع ــان ه ــام رس ــری پی ــدف فراگی ــا ه ب
ســاماندهی پیــام رســان هــای اجتماعی خارجــی از ســوی مرکز 

ملــی فضــای مجــازی بــه دســتگاههای ذیربــط ابــاغ شــد.
مطابـق با جزئیـات این مصوبـه به عنـوان خروجی جلسـات 3۶ 
تـا 40 شـورای عالی فضـای مجازی که توسـط روابـط عمومی 
مرکـز ملـی فضـای مجـازی کشـور منتشـر شـده، سیاسـتها و 
اقدامـات مرتبط با سـاماندهی شـبکه های پیام رسـان اجتماعی 

در ۲ مـاده، 11 الـزام و ۷ تبصـره، تعریف شـده اسـت.
طبــق ایــن مصوبــه در صورتــی کــه بیــش از 50 درصــد ســهام 
پیــام رســانی متعلــق بــه شــخص ایرانــی بــوده و میزبانــی آن 
صرفــا در داخــل کشــور انجــام شــده و امــکان اعمــال حاکمیت 
ــی در  ــی داخل ــان اجتماع ــام رس ــد پی ــته باش ــود داش در آن وج

نظــر گرفتــه مــی شــود.
حفــظ و صیانــت از هویــت ملــی و دینــی، قابلیــت پیشــگیری از 
جرایــم و مدیریــت و اعمــال مقــررات و قوانیــن کشــور، اعتمــاد 
ــی،  ــم خصوص ــهروندی، حری ــوق ش ــت از حق ــازی و صیان س
امنیــت ملــی و عمومــی، ذخیــره ســازی و پــردازش داده هــای 
عظیــم مرتبــط بــا فعالیــت شــبکه هــای پیــام رســان اجتماعی 
ــا،  ــه آنه در داخــل کشــور و ممانعــت از دسترســی غیرمجــاز ب
توســعه و تســهیل تولیــد محتــوای داخلــی و ارتباطــات ســالم 
اجتماعــی و اقتصــادی براســاس نیازمندیهــای داخلــی و 
ارزشــهای ایرانــی اســامی و نیــز بسترســازی و حمایــت از پیام 
ــه سیاســتهای مدنظــر در  ــی، از جمل رســانهای اجتماعــی داخل

ــه اســت. ایــن مصوب

ضوابــط اعطــای مجــوز فعالیــت بــه پیــام 
رســانهای خارجــی تهیــه مــی شــود

ــه، وزارت ارتباطــات  ــن مصوب ــاده ۲ ای ــف م ــد ال ــا بن ــق ب مطاب
و فنــاوری اطاعــات بــه منظــور مدیریــت و ســاماندهی 
پیام رســان های اجتماعــی ملــزم بــه تهیــه و تدویــن شــرایط و 
ضوابــط اعطــای مجــوز فعالیــت بــه پیام رســان های اجتماعــی 
ــدگان  ــت نماین ــا عضوی ــی ب ــی در کارگروه ــی و خارج داخل
)معاونــان( وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی، وزارت اطاعــات، معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری، دادســتانی کل کشــور، ســازمان 
تبلیغــات اســامی، نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایران 
)پلیــس فتــا(، ســپاه پاســداران انقــاب اســامی، ســازمان صدا 

ــد. ــران ش ــوری اســامی ای ــیمای جمه و س
ایـن وزارتخانـه باید این آییـن نامـه را حداکثر ظـرف مدت یک 
مـاه به مرکز ملـی فضای مجازی بـرای تطبیق با سیاسـت های 

مصوب شـورای عالی فضـای مجـازی ارائه دهد.

ــی در  ــانهای خارج ــام رس ــات پی ــردازش اطالع پ
ــد ــی ش ــل کشــور الزام داخ

مطابــق بــا تبصــره ۲ ایــن مــاده، بــرای پیام رســان های 
ــازی و  ــام ذخیره س ــوز، انج ــی مج ــی متقاض ــی خارج اجتماع
ــردازش داده هــا در داخــل کشــور و معرفــی نماینــده رســمی  پ
ــال  ــن ح ــت. در همی ــی اس ــی الزام ــار داخل ــی  تام االختی حقوق
ــت  ــر فعالی ــارت ب ــت و نظ ــو مجــوز فعالی ــق و لغ صــدور، تعلی
ــای  ــرایط مجوزه ــط و ش ــدگان مجــوز در چارچــوب ضواب دارن

ــرد. ــی گی ــورت م ــادره ص ص
همچنیــن پنجــره واحــد بــرای صــدور مجــوز فعالیــت و نظارت 
ــا در  ــر آنه ــی ب ــات مبتن ــی و خدم ــان های اجتماع ــر پیام رس ب
ــد ایجــاد  ــای صــادره بای ــط و شــرایط مجوزه چارچــوب ضواب
شــود. مطابــق بــا ایــن مصوبــه، فرآینــد اعطــای مجــوز توســط 
پنجــره واحــد بــه گونــه ای تنظیــم شــود کــه کل زمــان اعطای 
مجــوز از زمــان تکمیــل درخواســت کمتــر از 45 روز کاری بــوده 
ــه  ــکاری در پاســخ ب ــه هم ــط موظــف ب و دســتگاه های ذی رب

ــتند. ــوط هس ــتعام های مرب اس
درهمیــن حــال ثبــت اطاعــات پیام رســان اجتماعــی داخلــی 
در پنجــره واحــد بــه منزلــه راه انــدازی و شــروع فعالیــت رســمی 

خواهــد بــود.

پیام رسانهای داخلی تسهیالت کم بهره می گیرند
توســعه  بــرای  اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت 
پیام رســان های اجتماعــی داخلــی دارای مجــوز و ایجــاد 
ــه نمونه هــای خارجــی در چارچــوب  ــی نســبت ب ــت رقابت مزی
ــکاری  ــا هم ــه و ب ــن مصوب ــدرج در ای ــرایط من ــط و ش ضواب
ــای  ــای الزم در زمینه ه ــد حمایت ه ــط بای ــتگاه های ذی رب دس
زیرســاختی، فنــی، تســهیاتی و اطاع رســانی را در ایــن 

ــل آورد. ــه عم ــوص ب خص
در ایــن راســتا اعطــای تســهیات مؤثــر کم بهــره بــرای 
بــا  متقابــل  اتصــال  امــکان  داخلــی،  توســعه دهندگان 
ارتباطــی و فنــاوری اطاعــات،  ارائه دهنــدگان خدمــات 
امــکان عرضــه خدمــات الکترونیکــی عمومــی همچــون دولت 
الکترونیــک، خدمــات بانکــی و شــهری در پیام رســان های 
ــط  ــای مرتب ــاندن هزینه ه ــل رس ــه حداق ــی، ب ــی داخل اجتماع
ــن زیرســاخت های  ــه تأمی ــد، کمــک ب ــای بان ــا مصــرف پهن ب
شــبکه ای، ذخیره ســازی و امنیتــی و نیــز حمایت هــای الزم بــه 
ــی  ــی داخل ــان های اجتماع ــت پیام رس ــترش فعالی ــور گس منظ
ــای  ــدار در فض ــش اقت ــتای افزای ــا، در راس ــارج از مرزه ــه خ ب

ــت. ــده اس ــول ش ــه مح ــن وزارتخان ــه ای ــازی ب مج

ــه ای و در  ــه صــورت مرحل ــد ب ایــن حمایت هــا بای
ســه ســطح ابتدایــی، میانــی و ملــی باشــد.

منظــور از ســطح ابتدایــی، ابتــدای فعالیــت پیام رســان  

اجتماعــی، منظــور از ســطح میانــی، رســیدن بــه تعــداد ســه تــا 
پنــج میلیــون کاربــر و منظــور از ســطح ملی، رســیدن بــه بیش 
از پنــج میلیــون کاربــر و داشــتن تــوان و ظرفیــت بــرای ارائــه 
خدمــات و فعالیــت در ســطح ملــی و بــه صــورت فراگیــر بــرای 
عمــوم کاربــران اســت کــه متناســب بــا میــزان جــذب کاربــر، 
تولیــد ترافیــک، انجــام تعهــدات، ســطح فعالیت هــا و خدمــات 
نوآورانــه و خــاق باشــد و تــا ایجــاد ســه پیام رســان اجتماعــی 

داخلــی بــا حداقــل پنــج میلیــون کاربــر ادامــه یابــد.

ــای  ــبکه ه ــوا در ش ــار محت ــرایط انتش ــن ش تدوی
ــاد  ــط وزارت ارش ــی توس اجتماع

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه، وزارت فرهن ــن مصوب ــا ای ــق ب مطاب
ــی  ــرای توســعه فعالیــت پیام رســان های اجتماعــی داخل ــز ب نی
ــت  ــات، صیان ــوا، تبلیغ ــار محت ــرایط انتش ــط و ش ــد ضواب بای
از داده هــا، مواجهــه بــا تخلفــات، ناهنجاری هــا و تهاجــم 
ــا  ــی ب ــی را در کارگروه ــان های اجتماع ــی در پیام رس فرهنگ
عضویــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، وزارت ارتباطــات 
و فنــاوری اطاعــات، وزارت اطاعــات، وزارت علــوم، تحقیقات 
و فنــاوری، وزارت آمــوزش و پــرورش، وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی، وزارت دادگســتری، ســازمان صــدا و 
ــور،  ــتانی کل کش ــران، دادس ــامی ای ــوری اس ــیمای جمه س
نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران، ســازمان تبلیغــات 
اســامی، مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه و نماینــده 

ــد. ــن کنن ــه و تدوی ــط تهی ــی ذی رب ــکل های صنف تش
ایــن آییــن نامــه بایــد بــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــرای 
ــورای  ــات ش ــت ها و مصوب ــا سیاس ــرت ب ــدم مغای ــی ع بررس

ــه شــود. ــی فضــای مجــازی ارائ عال
ــت از داده هــا در  ــات و صیان ــوا و تبلیغ ــر انتشــار محت نظــارت ب
پیام رســان های اجتماعــی مطابــق مجوزهــای صــادره نیــز بــه 

وزارت ارشــاد محــول شــده اســت.
ایــن وزارتخانــه همچنیــن بایــد زمینــه حمایــت و بسترســازی 
بــرای افزایــش تولیــد محتــوای مبتنــی بــر فرهنــگ اســامی 
ـ ایرانــی و تســهیل دسترســی کاربــران بــه آنهــا بــا همــکاری 
ــران، وزارت  ــامی ای ــوری اس ــیمای جمه ــدا و س ــازمان ص س
آمــوزش و پــرورش، وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 
ســازمان تبلیغــات اســامی، وزارت ارتباطــات و فنــاوری 

شبکه های اجتماعی خارجی ملزم به دریافت مجوز شدند
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ــوری،  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــات، معاون اطاع
وزارت ورزش و جوانــان، معاونــت امــور زنــان و خانــواده 
ریاســت جمهــوری، مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه، مرکــز 
تحقیقــات کامپیوتــری علــوم اســامی )نــور(، انجمن هــا، 
تشــکل ها، بخــش خصوصــی و عمــوم کاربــران فراهــم کنــد.

وظیفه صدا و سیما در حمایت از پیام رسانهای داخلی 
ــز  ــران نی ــامی ای ــوری اس ــیمای جمه ــدا و س ــازمان ص س
موظــف اســت بــه منظــور ترویــج و آمــوزش کاربــری همگانی 
پیام رســان های اجتماعــی داخلــی و ارتقــای آگاهــی و مهــارت 
مــردم در بهــره بــرداری از ظرفیــت آنهــا و مقابلــه بــا مخاطرات 
آنهــا در زندگــی فــردی و اجتماعــی کاربــران، اقــدام بــه تولید و 

ــد. ــی مناســب کن ــی و تلویزیون ــای رادیوی پخــش برنامه ه

بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه توسط قوه قضاییه 
مطابــق بــا ایــن مصوبــه قــوه قضائیــه موظف اســت بــه منظور 
ــت  ــی، امنی ــم خصوص ــهروندی، حری ــوق ش ــت از حق صیان
عمومــی واعتمادســازی، آئیــن نامــه ای را در راســتای حمایــت 
حقوقــی از تــداوم کســب و کار و فعالیــت پیام رســان های 
ــه،  ــوای مجرمان ــق محت ــی مصادی ــی و بازبین ــی داخل اجتماع
ــه شــورای عالــی فضــای  ظــرف مــدت یــک مــاه تدویــن و ب

ــد. ــه کن مجــازی ارائ
ــن  ــه ضم ــود ک ــم ش ــه ای تنظی ــه گون ــد ب ــه بای ــن آئین نام ای
ــال  ــر در قب ــئولیت کارب ــهروندی، مس ــوق ش ــت از حق صیان
ــدگان  ــئولیت ارائه دهن ــد و مس ــر می کن ــه منتش ــی ک محتوای
پیام رســان اجتماعــی داخلــی طــوری تعییــن شــود کــه امــکان 
ــان های  ــا پیام رس ــی ب ــی داخل ــان های اجتماع ــت پیام رس رقاب

ــد. اجتماعــی خارجــی را تقویــت کن

تبلیغــات موسســات دولتــی فقــط در پیــام 
داخلــی  رســانهای 

در همیــن حــال نهادهــا و مؤسســات دولتــی و عمومــی 
پیام رســان های  محیــط  در  خــود  تبلیغــات  غیردولتــی، 
اجتماعــی را صرفــا از طریــق پیام رســان های اجتماعــی 
ــام  ــال انج ــر فع ــون کارب ــک میلی ــش از ی ــی دارای بی داخل
دهنــد. فهرســت ایــن پیام رســان های اجتماعــی توســط وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات منتشــر و بــه روز خواهــد شــد.

ــان های  ــق پیام رس ــی از طری ــات بانک ــه خدم ارائ
اجتماعــی خارجــی ممنــوع شــد

ــک مرکــزی جمهــوری اســامی امــکان پرداخــت برخــط  بان
را بــرای کســب و کارهــای مبتنــی بــر پیــام رســان اجتماعــی 

ــدت  ــرف م ــوط را ظ ــرایط مرب ــط و ش ــم و ضواب ــی فراه داخل
ــن  ــی فضــای مجــازی تدوی ــز مل ــا هماهنگــی مرک ــاه ب دو م
ــق  ــی از طری ــات بانک ــه خدم ــه ارائ ــد و هرگون ــاغ کن و اب

ــت. ــده اس ــوع ش ــی ممن ــی خارج ــان های اجتماع پیام رس

کنتــرل ارتباطــات کاربــران در شــبکه هــای 
موبایلــی ممنــوع اســت

کاربــران  ارتباطــات  کنتــرل  هرگونــه  حــال  درهمیــن 
ــی و  ــخص حقیق ــر ش ــط ه ــی، توس ــان های اجتماع پیام رس
حقوقــی بــه جــز مــوارد مصــرح در قوانیــن مربــوط و مصوبــات 

ــت. ــوع اس ــی، ممن ــت مل ــی امنی ــورای عال ش
ــر  ــی ب ــبکه های اجتماع ــران در ش ــات کارب ــئولیت اقدام مس
ــت پیام رســان  ــده خدم ــوده و ارائه دهن ــران ب ــود کارب ــده خ عه
اجتماعــی، موظف بــه همکاری بــا مقامــات مجــاز، در چارچوب 

ــن و مقــررات کشــور اســت. قوانی

اســتفاده موسســات دولتــی از شــبکه هــای 
خارجــی ممنــوع شــد

مطابــق بــا ایــن مصوبــه اســتفاده نهادهــا و مؤسســات دولتــی 
ــی  ــی خارج ــان های اجتماع ــی از پیام رس ــی غیردولت و عموم

ــوع اســت. ــات اداری ممن ــه خدم ــات اداری و ارائ ــرای مکاتب ب

اینترنت خبرگزاری ها و دانشگاهها بدون فیلتر می شود؟
 دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی از ارائــه درخواســت بــه دادســتان 
ــه  ــدون فیلترینــگ، ب ــت ب ــه اینترن ــا ارائ ــرای موافقــت ب کل کشــور ب

خبرگــزاری هــا و دانشــگاهها خبــر داد. 
ابوالحســن فیروزآبــادی اظهــار داشــت: بــه دنبــال مکاتباتــی کــه برخی 
خبرگــزاری هــای بــزرگ و رســانه هــا در رابطــه بــا داشــتن اینترنــت 
بــدون پاالیــش و فیلتــر بــا مــا داشــتند و نیــز درخواســتی کــه روســای 
ــتانی کل  ــا دادس ــوع را ب ــتند، موض ــور داش ــزرگ کش ــگاههای ب داش

کشــور از طریــق مکاتبــه اعــام کردیــم.
ــورت  ــه ص ــز ب ــه نی ــال نام ــل از ارس ــی قب ــه حت ــان اینک ــا بی وی ب

شــفاهی موضــوع را بــا دادســتان مطــرح کــرده ایــم، افــزود: در مجموع 
ــدی و بررســی  ــع بن ــه جم ــه ب ــا توج ــه ب ــن اســت ک درخواســت برای
کمیســیون عالــی امنیــت مرکــز ملــی فضــای مجــازی، اینترنــت بدون 
فیلتــر و مناســبتری در اختیــار رســانه هــا و دانشــگاههای بــزرگ قــرار 

ــرد. گی
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــازی اظه ــای مج ــی فض ــورای عال ــر ش دبی
ــق  ــن مصادی ــروه تعیی ــس کارگ ــوان رئی ــه عن دادســتان کل کشــور ب
ــن  ــرده و ای ــن درخواســت را طــی ک ــی ای ــازوکار قانون ــگ، س فیلترین

ــود. ــام ش ــت انج ــرع وق ــوع در اس موض

موافقت دستگاه قضایی با رفع فلیتر یوتیوب در دانشگاه ها 
 معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
و  یوتیــوب  فیلتــر  رفــع  شــرایط  اعــام  از 
ــتان  ــر دادس ــا نظ ــگاه ها ب ــپات در دانش باگ اس

کل کشــور خبــر داد. 
محمدجــواد آذری جهرمــی در صفحــه اینســتاگرام 
ــر  ــع فیلت ــرای رف ــری  ب ــه پیگی ــاره ب ــا اش ــود، ب خ
دو ســرویس اینترنتــی بــرای کاربــران دانشــگاهی 
ــده  ــای انجام ش ــس از پیگیری ه ــروز پ ــت: ام نوش
ــوب و باگ اســپات  ــر یوتی ــع فیلت در خصــوص رف
در دانشــگاه ها، بــا نظــر مســاعد دادســتان محتــرم 
کل کشــور، شــرایط رفــع فیلتر ایــن ســرویس ها در 
دانشــگاه های کشــور طــی نامــه ای بــه مــا اعــام 

شــد.
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: تــاش می کنیــم 

بــرای پیاده ســازی شــرایط اعامــی تســریع بــه عمــل آیــد. جــا 
ــه ایــن  دارد از حجت االســام منتظــری بابــت پاســخ مثبــت ب

درخواســت تشــکر کنــم.
ــه  ــه ارائ ــاره ب ــا اش ــز ب ــات نی ــر ارتباط ــه وزی ــن رابط در همی
ــاگ  ــوب و ب ــرای دو ســرویس یوتی ــر ب ــع فیلت درخواســت رف

اســپات بــرای دانشــگاهیان بــه دادســتانی کل کشــور خبــر داد 
و گفــت: موافقــت دادســتان بــا شــرایط ســختی همــراه اســت. 
محمــود واعظــی گفــت: نامــه ای از ســوی مــن و وزیــر علــوم 
بــرای دادســتانی کل کشــور و رئیــس کارگــروه تعییــن مصادیق 
فیلترینــگ ارســال شــد تــا ســرویس هایــی کــه دانشــگاهیان با 

آن کار پژوهشــی انجــام مــی دهنــد رفــع فیلتــر شــود.

وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از اســاتید 
دانشــگاه و کســانی کــه کار پژوهشــی انجــام 
ــایت  ــن س ــی ای ــش علم ــد از بخ ــی دهن م
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــی کنن ــتفاده م ــا اس ه
دادســتان در پاســخ مــا شــرایطی گذاشــتند که 
ــا اعمــال ایــن شــرایط نســبت بــه  مــا بایــد ب

ــم. ــدام کنی ــا اق ــایت ه ــن س ــر ای ــع فیلت رف
ــگاهیان  ــی از دانش ــه برخ ــان اینک ــا بی وی ب
خودشــان شــرایطی دارنــد کــه مــی تواننــد از 
ــزود:  ــد، اف ــتفاده نکنن صفحــات نامناســب اس
ــدگان دانشــگاهی  ــه طــور کل اســتفاده کنن ب
ــتند  ــط نیس ــی رب ــای ب ــایت ه ــال س ــه دنب ب
و بیشــتر بــرای کارهــای علمــی از ایــن 

ــد. ــی کنن ــتفاده م ــا اس ــرویس ه س
وی ادامــه داد: البتــه شــرایطی از ســوی دادســتانی بــرای رفــع 
فیلتــر ایــن ســایت هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه چنــد تا 
از ایــن شــرط هــا آنقــدر ســخت اســت کــه انجــام آن مشــکل 
اســت. امــا بــه هــر ترتیــب مــا بــه دنبــال انجــام شــروط مدنظر 

هســتیم.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــران شــبکه اجتماعــی  ــر ارتباطــات از اعــام آمادگــی مدی وزی
ــت  ــران در جه ــای ای ــته ه ــری خواس ــرای پیگی ــر« ب »توئیت
ــر داد.  ــور خب ــی در کش ــده خارج ــرویس دهن ــن س ــت ای فعالی
محمدجــواد آذری جهرمــی بــا اشــاره بــه صفحــه توییتــری اش، 
حضــور در ایــن شــبکه اجتماعــی را فرصــت دانســت و در مــورد 
برنامه هــای خــود بــرای رفــع فیلتــر توییتــر و رفــع محدودیــت 
دسترســی بــه واتــس آپ، گفــت: اگــر گمــان می کــردم فضــای 
ــن  ــه یقی ــود، ب ــن محســوب نمی ش ــرای م ــی ب ــر فرصت توییت
ــر  ــردم در توییت ــور م ــکان حض ــه ام ــذا ب ــدم ل وارد آن نمی ش
نیــز همچنیــن نگاهــی دارم. امــا از آنجــا کــه فیلتــر توییتــر بــه 
تصمیــم مــا صــورت نگرفتــه مــا نیــز نمی توانیــم در رابطــه بــا 

رفــع آن تصمیــم بگیریــم.
ــی  ــبکه های اجتماع ــی ش ــت تمام ــه مدیری ــان اینک ــا بی وی ب
خــود را شــخصا بــر عهــده دارد، گفــت: یکــی از دالیــل 
ــال  ــم، فع ــت دوازده ــه دول ــور در کابین ــول حض ــخصی قب ش

ــت. ــت اس ــری دول ــی توییت ــع دیپلماس ــردن جم ک
جهرمــی تصریــح کــرد: فیلتــر توییتر تصمیــم و سیاســت کان 
ــن ســرویس دهنده ها  ــران ای ــا مدی ــذا مذاکــره ب نظــام اســت ل
بــرای پیگیــری خواســته های جمهــوری اســامی ایــران تنهــا 
ــران  ــه مدی ــد؛ البت ــر می آی ــا ب ــت م ــه از دس ــت ک کاری اس
ــد و  ــی کرده ان ــام آمادگ ــره اع ــن مذاک ــرای ای ــز ب ــر نی توییت
در ادامــه اگــر نتیجــه ایــن مذاکــرات مــورد قبــول جمــع عاقلــه 
کشــور قــرار گرفــت فبهالمــراد؛ و اگــر مــورد قبــول واقــع نشــد 

تــاش بیشــتری خواهیــم کــرد.
وی گفـت: صفحـه ای در فیـس بوک نـدارم؛ نه به دلیـل ممنوع 
بـودن آن، بلکـه بـه این دلیـل که ایـن فضا مشـتری و مخاطب 

خـود را از دسـت داده اسـت. البته زمانی که فیس بـوک به عنوان 
تاپ تریـن شـبکه مجازی مورد اسـتفاده قـرار می گرفـت به طور 

کل در فضـای مجازی فعـال نبودم.
آذری جهرمــی همچنیــن دربــاره اینکــه آیــا بــا فیلترشــکن وارد 
ــت:  ــزاح، گف ــه م ــر ب ــا خی ــر می شــود ی شــبکه مجــازی توییت
مــا هــم مثــل شــما از امکانــات همســایه مــان در ایــن رابطــه 
ــک ســاعت از  ــا ی ــم ت ــه نی ــدودا روزان ــم! و ح ــتفاده می کنی اس

ــد. ــتفاده می کن ــرام اس تلگ
ــت دوازدهــم  ــگاه دول ــر ن ــه ســوالی مبنــی ب وی در پاســخ ب
بــه موضــوع فیلتــر تلگــرام و اینســتاگرام، توضیــح داد: 
ــی اســت  ــد مقدمات ــن ســواالت نیازمن ــه ای ــه پاســخ ب اگرچ
ــت.  ــی اس ــبکه های اجتماع ــعه ش ــت توس ــت دول ــا سیاس ام
هرچنــد بــر خطــوط فرهنگــی پایــدار خواهیــم مانــد، 
ــتن  ــگاه داش ــر ن ــا در فیلت ــردن ی ــر ک ــر فیلت ــی ب ــا لزوم ام
شــبکه ها نمی بینیــم، مگــر آنکــه بــا اصــول فرهنگــی 

ــند.  ــته باش ــض داش تناق
وی بــا بیــان اینکــه مدیــران تلگــرام تاکنــون همکاری هــای 
الزم را در رابطــه بــا خــط قرمزهــای فرهنگــی ایــران 
ــدارد،  ــود ن ــر آن وج ــر فیلت ــی ب ــن لزوم ــته اند بنابرای داش
ــرام  ــران احت ــردم ای ــگ م ــه فرهن ــا ب ــر دنی ــح داد: اگ توضی
ــا  ــم گذاشــت، ام ــرام خواهی ــه آن هــا احت ــز ب ــا نی ــد م بگذارن
مهمتــر از آن، احتــرام بــه حقــوق مــردم اســت؛ لــذا از افــکار 
عمومــی بــه خاطــر فیلتــر شــبکه ها نمی ترســیم. البتــه 
ــای وزارت  ــدارد و بن ــدگاه ســلبی ن ــه دی ــت در ایــن زمین دول
ارتباطــات نیــز ادامــه ایــن مســیر بــا حفــظ خطــوط فرهنگــی 

ــود. ــد ب خواه

ــد  ــم تاکی ــت دوازده ــاوری دول ــات و فن ــر وزارت ارتباط وزی
کــرد: همــان طــور کــه در فضــای حقیقــی ســهمی در 
مدیریــت دنیــا داریــم بایــد ســهمی نیــز در فضــای مجــازی 
ــته ایم  ــوز نتوانس ــفانه هن ــا متاس ــیم ام ــته باش ــان داش جه
ــدای راه  ــان در ابت ــم و همچن ــه دســت آوری ســهم خــود را ب

ــتیم. هس
ــهم  ــت س ــورت دریاف ــه درص ــان اینک ــا بی ــی ب آذری جهرم
حاکمیــت خــود از فضــای مجــازی جهانــی، اقتصــاد و اشــتغال 
از طریــق ایــن فضــا رونــق پیــدا خواهــد کــرد، افــزود: عــده ای 
معتقدنــد شــبکه ملــی اطاعــات معنــای محدودســازی 
ــی هســتند.  ــن دســتاورد مل ــب ای ــال تخری ــه دنب ــد و ب می ده
بایــد شــبکه ملــی اطاعــات را سراســر توســعه و  ســهم خواهی 

ــا دانســت. ــی دنی ــاوری اطاعات ــا از اقتصــاد فن م

اعالم آمادگی مدیران »توئیتر« برای مذاکره با ایران

 سرپرســت پژوهشــگاه فضــای مجــازی کشــور از شکســتن 
رکــورد انتشــار یــک میلیــارد مطلــب در کانــال هــای عمومــی 

فارســی زبــان تلگــرام خبــر داد. 
ــی  ــز مل ــای مرک ــاس آماره ــزود: براس ــدپور اف ــعود اس مس
فضــای مجــازی، تعــداد کانــال هــای عمومــی فارســی زبــان 
ــب  ــته و مطال ــال گذش ــزار کان ــرز 555 ه ــروز از م ــرام ام تلگ
ــک  ــار ی ــورد انتش ــز رک ــا نی ــال ه ــن کان ــده در ای ــر ش منتش
ــه عــدد 1.1 میلیــارد نزدیــک  میلیــارد مطلــب را شکســته و ب

ــت. ــده اس ش
ــا توجــه بــه اینکــه کل صفحــات ســایت هــای  وی گفــت: ب
ــن زده  ــارد تخمی ــدود 1.۲ میلی ــت ح ــان در اینترن ــی زب فارس
مــی شــود، مــی تــوان گفــت از نظــر شــاخص تعــداد مطالــب 
ــا در  ــی و صرف ــه تنهای ــرام ب ــام رســان تلگ منتشــر شــده، پی
کانالهــای عمومــی آن از ســال 13۹4 کــه امــکان ایجــاد کانال 

در تلگــرام فراهــم شــده، قابلیــت رقابــت بــا تمام 
ــای  ــایت ه ــام س ــده در تم ــد ش ــوای تولی محت
ــدا  ــر را پی ــالیان اخی ــول س ــان در ط ــی زب فارس

ــرده اســت. ک
اســدپور بــا اشــاره بــه اینکــه پیــام رســان تلگرام 
براســاس میــزان انتشــار روزانــه ۲ تــا 3 میلیــون 
ــایت  ــال از س ــاه امس ــر م ــر مه ــا آخ ــب، ت مطل
ــرد:  ــد ک ــت، تاکی ــد گرف ــی خواه ــز پیش ــا نی ه
در صورتــی کــه حجــم مطالــب تولیــد شــده در شــبکه هــای 
ــار تلگــرام  ــه آم ــز ب ــام رســان هــای دیگــر نی اجتماعــی و پی
اضافــه شــود، مــی تــوان گفــت حجــم تولیــد مطالــب در طول 
ــد شــده از  ــب تولی ــا کل مطال ــا ب ــن شــبکه ه ــک ســال ای ی

ــت. ــد رف ــر خواه ــون فرات ــدای ایجــاد وب فارســی تاکن ابت
سرپرســت پژوهشــگاه فضــای مجــازی کشــور بــا بیــان اینکه 
ــش از  ــان بی ــی زب ــی فارس ــال عموم ــزار کان ــان 555 ه از می
۲0 هــزار کانــال دارای حداقــل 5000 عضــو هســتند، تصریــح 
کــرد: از میــان مطالــب منتشــر شــده در کانــال هــای تلگــرام 
۸۸ درصــد بــه صــورت تولیــد مطلــب جدیــد و 1۲ درصــد آن 
ــوده اســت.  ــال هــای دیگــر ب ــب کان ــوروارد( مطال بازنشــر )ف
ــب تولیــدی، کپــی  ــن مطال ــل توجهــی از ای ــه حجــم قاب البت
مطالــب کانــال هــای دیگــر بــوده کــه در جــای خــود قابــل 

بررســی اســت.
ــک  ــا نزدی ــال ه ــای کان ــداد اعض ــوع تع ــزود: مجم وی اف
ــرام  ــام تلگ ــه اع ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــون اس ــه ۷۲0 میلی ب
ــی  ــران ایران ــت از کارب ــون اکان ــود 40 میلی ــوص وج درخص
نشــان مــی دهــد هــر کاربــر بــه طــور متوســط در 1۸ کانــال 
عضــو اســت کــه متوســط ســن ایــن کانــال هــا 31۲ روز بوده 
و بــه طــور متوســط 1۲۹ روز یعنــی 41درصــد ایــن روزهــا را 

فعــال بوده انــد.
ــن  ــد ای ــه ۷0 درص ــک ب ــه نزدی ــن ک ــام ای ــا اع ــدپور ب اس
کانــال هــا در یــک مــاه اخیــر فعالیــت داشــته انــد و 30 درصد 
ــی از  ــه فعالیت ــچ گون ــر هی ــاه اخی ــک م ــا در ی ــال ه ــن کان ای
خــود نشــان نــداده انــد، گفــت: مطالــب منتشــر شــده در کانال 
ــد داشــته اند و در مجمــوع  ــه طــور متوســط 11۲5 بازدی هــا ب
ــغ  ــارد بال ــم ۲/1 تریلی ــه رق ــا ب ــال ه ــب کان ــد مطال کل بازدی

مــی شــود.
ــر  ــر کارب ــد ه ــی ده ــان م ــا نش ــن آماره ــه وی، ای ــه گفت ب
ــال  ــب از کان ــه طــور متوســط 30 هــزار مطل ــان ب فارســی زب
ــرض صــرف  ــا ف ــه ب ــرده اســت ک ــه ک ــای تلگــرام مطالع ه
حــدود یــک دقیقــه وقــت بــرای هــر مطلــب، ایــن کانــال هــا 
ــه میــزان 500 ســاعت  ــه افزایــش ســرانه مطالعــه ب منجــر ب

شــده اند.

هر ایرانی عضو ۱۸ کانال تلگرامی/
۷۲۰ میلیون عضویت در کانالهای فارسی

http://mehrnews.com


صفحه 18 | شماره 14 | مرداد 96 MEHR NEWSAGENCY

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

سرورهای تحویل محتوای تلگرام 
باالخره به ایران آمد

ــه  ــاره اظهــارات ضــد و نقیــض در خصــوص انتقــال ســرور تلگــرام ب ــن ب پــس از انتشــار چندی
ایــران، در نهایــت وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا شــفاف ســازی در ایــن زمینــه، از ورود 

شــبکه هــای تحویــل محتــوای تلگــرام بــه ایــران خبــر داد.
محمــود واعظــی در مــورد ایــن موضــوع کــه بــار دیگــر مدیــر تلگــرام موضــوع انتقــال ســرور بــه 
ایــران را تکذیــب کــرده اســت، گفــت: ایــن موضــوع را مــا بارهــا توضیــح داده ایــم امــا شــاهد 

هســتیم کــه برخــی از موضــوع انتقــال ســرور برداشــت هــای اشــتباه دارنــد.
واعظــی گفــت: اینکــه گفتــه مــی شــود ســروری منتقــل شــده تــا بــر روی آن اطاعــات فیلتــر و 
دولــت به آن دسترســی داشــته باشــد یــا در خصــوص انتقــال اطاعــات کاربــران دخالتــی صورت 

بگیــرد نادرســت اســت و ایــن موضــوع را مدیــر تلگــرام تکذیــب کرده اســت.
وزیــر ارتباطــات گفــت: امــا اینکــه مــا گفتیــم بــر اســاس یــک توافــق، ســرورهایی بــرای قــرار 
ــن  ــده و ای ــب نش ــت، تکذی ــده اس ــل ش ــوا )CDN( منتق ــل محت ــای تحوی ــبکه ه ــن ش گرفت

موضــوع را هــم مــا و هــم مدیــر تلگــرام تاییــد کــرده اســت.
ــت  ــن CDN در راســتای افزایــش ســرعت و کیفی ــرار گرفت ــرای ق ــال ســرور ب وی گفــت: انتق
و انتقــال محتــوای کانــال هــای پرظرفیــت و پرمصــرف تلگــرام انجــام شــده و بــه جــای آنکــه 
ایــن محتــوا بــه خــارج از کشــور بــرود و مجــددا در دســترس کاربــران ایرانــی قــرار گیــرد بــا وجود 

CDN هــا ایــن مســیر کوتــاه شــده و کیفیــت ســرویس افزایــش مــی یابــد. 
واعظی تاکید کرد: این موضوع را هیچ کس رد نکرده و کاما درست است.

طبق تحقیق دانشجوی ایرانی؛

این ۳ پیام رسان در معرض 
کالهبرداری قرار دارند

تحقیــق یــک دانشــجوی ایرانــی نشــان مــی دهــد کاربران ســه پیــام رســان واتــس آپ، فیــس بوک 
مســنجر و وایبــر در معــرض خطــر هــک اطاعــات و کاهبــرداری ســایبری قــرار دارند. 

طبــق تحقیــق الهــام وزیری پــور یــک دانشــجوی ایرانــی مقطــع دکتــری در دانشــگاه بیرگام،کاربران 
ــر  ــر  در براب ــنجر و وایب ــوک مس ــس ب ــس آپ، فی ــد وات ــهور مانن ــان مش ــام رس ــای پی ــه ه برنام

ــد. ــرار دارن ــرداری ســایبری و هــک اطاعــات ق کاهب
وزیــری و همکارانــش در ایــن تحقیــق متوجــه شــده انــد بیشــتر کاربــران ســه پیام رســان گفته شــده 

در برابــر حمــات بدافزارهــا قــرار دارنــد زیــرا از ویژگــی هــای امنیتــی مناســب اســتفاده نمــی کنند.
در ایــن تحقیــق فقــط14 درصــد شــرکت کننــدگان توانســتند بــه طــور ایمــن از ایــن پیــام رســان هــا 

اســتفاده کنند.
وزیـری پـور که رهبـر تحقیـق اسـت،  در این بـاره مـی گوید: هنـگام محـاوره در ایـن پیام رسـان ها 
احتمـال دارد یـک بدافزار طرف سـوم یـا حمله سـایبری با کمک انسـان پیام هـای افـراد را رصد کند.
ایـن درحالی اسـت کـه فیس بوک مسـنجر ویژگی رمزگـذاری اتوماتیـک ندارد امـا به کاربـر اجازه می 
دهـد ایـن گزینـه را به طـور انتخابی فعـال کنـد. اما واتـس آپ و وایبـر هـر دو خدمت رمزگـذاری پیام 
را بـه طـور سـربه سـر ارائه می کننـد، بـه طوریکه کاربـر نمی توانـد حتی به پیـام های خود دسترسـی 

داشـته باشـد. همین روند سـبب شـده بسـیاری از کاربران تصور کنند محاوراتشـان ایمن اسـت.
 امــا بــه گفتــه محققــان  هرســه اپلیکیشــن پیــام رســان  بــرای رمزگــذاری واقعــی پیــام هــا بایــد 
authentication ceremony را الزامــی کننــد. ایــن فراینــد بــه کاربــران اجــازه مــی دهــد 
تــا هویــت مخاطــب در محــاورات را تاییــد کننــد. همچنیــن بایــد تضمیــن شــود هیــچ طرف ســومی 

نمــی توانــد فــرد را فریــب دهــد تــا اطاعــات خــود را فــاش کنــد.
بدون انجام این روند هکرهای باهوش می توانند پیام های کاربر را رمزگشایی کنند.

ارتباطات مستقیم بین الملل 
ایران با ۱۷۰اپراتور خارجی 

برقرار شد
ارتباطــات بیــن الملــل ایــران بــا بیــش از 1۷0 اپراتــور ارتباطــی و محتوایــی دنیــا بــا حذف 

واســطه هــای متعــدد بــه صــورت مســتقیم برقرار شــد.
در ایــن زمینــه وزیــر ارتباطــات گفــت: اثــرات ایــن کار بهبــود جــدی کیفیــت اینترنــت 
تحویلــی زیرســاخت بــه اپراتورهــای ایرانــی و نیــز بهبــود کیفیــت سرویســهای ایرانــی 
مســتقر در شــبکه ملــی اطاعــات در ســایر کشــورهای دنیــا خواهــد بــود. در نتیجــه مــی 
تــوان امیــدوار بــود کــه شــرایط بــرای کســب و کار ســرویس هــای ایرانــی در خــارج از 

مرزهــای کشــور فراهــم شــود.
ــات و  ــی اطاع ــبکه مل ــعه ش ــات توس ــند الزام ــاس س ــر اس ــم ب ــن مه ــت: ای وی گف
بازطراحــی شــبکه ارتباطــات بیــن الملــل ایــران و اصــاح مدلهــای مســیریابی ســابق و 

ــده اســت. ــم ش ــدد، فراه ــی متع ــن الملل ــات بی ــد تفاهم عق
ــد کــرد:  ــت کشــور، تاکی ــت اینترن ــری دسترســی و ظرفی ــورد افزایــش 10 براب وی در م
پهنــای بانــد اینترنــت از ۶۲4 گیگابیــت برثانیــه در ابتــدای دولــت بــه بیــش از 10 هــزار 
گیگابیــت بــر ثانیــه در حــال حاضــر رســیده اســت و مطمئــن هســتیم این مســیر توســعه 

در دولــت دوازدهــم بــا ســرعت بیشــتری ادامــه خواهــد یافــت.
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گــروه خبــری نظــام پایــش شــاخص هــای فنــاوری اطاعــات 
ــد  ــد رش ــالیانه رون ــزارش س ــی از گ ــور بخش ــات کش و ارتباط
اینترنــت در دنیــا را منتشــر کــرد. براســاس ایــن گــزارش، رشــد 

ــا کاهــش همــراه اســت.  عرضــه تلفــن هــای هوشــمند ب
گـروه خبـری نظـام پایش شـاخص هـای فنـاوری اطاعـات و 
ارتباطات کشـور مرکز برنامه ریـزی و نظارت راهبـردی فناوری 
اطاعـات وابسـته به سـازمان فنـاوری اطاعات ایـران گزارش 
 Code سـالیانه روند شـکل گیـری اینترنـت در جهـان کـه در

Conference کالیفرنیـا ارائه شـده اسـت منتشـر کرد.

نرخ رشد اسمارت فون به 3 درصد رسید 
ــد  ــه رون ــد ک ــی ده ــان م ــه نش ــورت گرفت ــای ص ــی ه بررس
ــی رود.  ــدی م ــه کن ــا رو ب ــن هــای هوشــمند در دنی رشــد تلف
بــه نحــوی کــه رشــد عرضــه تلفــن هــای هوشــمند در ســال 
ــرخ رشــد 10  ــه ن ــوده اســت کــه نســبت ب گذشــته 3 درصــد ب

درصــد در ســال ۲015 ، کاهــش داشــته اســت.

درآمد گوگل از تبلیغات آنالین 20 درصد رشد کرد
برآوردهــا همچنیــن حاکــی از آن اســت کــه تبلیغــات اینترنتــی 
در حــال رشــد اســت. بــه نحــوی کــه در بــازار تبلیغــات اینترنتی 
ــد و  ــت درص ــال ۲01۶، بیس ــات در س ــوگل از تبلیغ ــد گ درآم

فیــس بــوک ۶۲ درصــد رشــد داشــته اســت.

صوت جایگزین متن شد
در همیــن حــال پارامتــر دیگــری کــه در رونــد رشــد اینترنــت 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، اســتفاده کاربــران از صــوت به 
جــای متــن بــوده اســت. بــه نحــوی کــه طبــق ایــن گــزارش 

پرس وجوهــای  در  متــن  جایگزیــن  صــوت 
آنایــن می شــود. گفته شــده اســت که در ســال 
۲01۶، بیســت درصد پرس وجوهــا از طریق تلفن 
همراه صوتــی بوده اند و دقت ایــن پرس وجوها ۹5 

درصــد بــوده اســت.

تماشای تلویزیون کاهش یافت 
ــن،  ــا افزایــش ســرویس هــای ویدئویــی آنای ب

میزان تماشــای تلویزیون در خانه در حال کاهش است. به نحوی 
که نت فیلیکس )یکی از ســرویس های ویدئوی آناین( نســبت 
بــه 10 ســال گذشــته، از صفــر بــه 30 درصــد درآمــد ســرگرمی 

خانگــی در آمریــکا دســت یافته اســت.

2.6 میلیارد نفر در جهان گیم بازی می کنند
ــان در  ــر جه ــی در سراس ــای تعامل ــازی ه ــر، ب ــوی دیگ از س
ــال ۲01۷  ــه در س ــی ک ــن معن ــه ای ــتند. ب ــد هس ــال رش ح
تعــداد بازیکنــان گیــم بــه ۲.۶ میلیــارد نفــر رســیده اســت و این 
درحالــی اســت کــه در ســال 1۹۹5 تنهــا 100 میلیــون نفــر در 

ــد. ــم بودن ــا بازیکــن گی دنی
ــازی در  ــد ب ــه درآم ــن زده مــی شــود ک ــود، تخمی ــن وج ــا ای ب
ســال ۲01۶ به مــرز تقریبــی 100 میلیــارد دالر برســد و چین در 

صدر بازار بازی های تعاملــی رایانه ای قرار دارد.

رشد ابزارهای ارتباطی در چین و هند
در ایــن گــزارش، چیــن هنــوز هــم بــازار جذابــی اســت کــه در 
آن خدمــات تلفــن همــراه، پرداخــت و خدماتــی ماننــد اشــتراک 

آناین برحسب تقاضا، رشــد زیادی داشته است.

در همیــن حــال گفتــه شــده اســت کــه رشــد اینترنــت در هنــد 
قابل توجــه اســت. بــه نحــوی کــه تعــداد کاربــران اینترنــت در 
ــد بیــش از ۲۸ درصــد در ســال ۲01۶ رشــد داشــته اســت.  هن
ــا کاهــش قیمــت اینترنــت پهــن بانــد ســیار در هنــد، تعــداد  ب
مشــترکان اینترنــت ســیار و حجــم داده مصرفی این مشــترکان 

در حال رشــد ســریع اســت.

رشد نفوذ گجتهای پوشیدنی در آمریکا 
از ســوی دیگــر در آمریــکا، ضریــب نفــوذ گجتهــای پوشــیدنی 

)wearables( بــه ۲5 درصــد رســیده اســت.
همچنیــن در ســال ۲01۶ بیــش از ۶0 درصــد مصــرف کنندگان 
تمایــل بــه اشــتراک داده هــای خــود بــا ســرویس هایــی ماننــد 

ــته اند. گوگل داش

آمازون پیشرو در رایانش ابری 
 Amazon Web( ــازون ــز آم ــری نی ــش اب ــت رایان در رقاب
Services ( هنــوز پیشــرو اســت، امــا گــوگل و مایکروســافت 
هــم رقابــت نزدیکــی بــا آمــازون دارنــد. مشــتریان تمایلــی بــه 
وابســتگی بــه تنهــا یــک بازیگــر بــازار ندارنــد و ایــن موضــوع 

ــازار رایانــش ابــری شــده اســت. باعــث واگرایــی در ب

گزارشی از روند رشد اینترنت در دنیا؛

رشد گوشی های هوشمند کند شد

مصوبــه اینترنــت نامحــدود کــه به عنــوان بــرگ برنــده محمود 
ــم در  ــت یازده ــش در دول ــای فعالیت ــن روزه ــی در آخری واعظ
ــته  ــای گذش ــد و از ماهه ــی ش ــوب م ــات محس وزارت ارتباط
کاربــران در انتظــار تصویــب نهایــی آن بودنــد، باالخــره در اول 
مردادمــاه توســط کمیســیون تنظیم مقــررات ارتباطــات مصوب 
و فــروش اینترنــت حجمــی متوقــف شــد. در ایــن راســتا وزیــر 
ارتباطــات از ابــاغ ایــن مصوبــه بــه اپراتورهــای اینترنــت خبــر 
داد و گفــت: ایــن مصوبــه بایــد از اول شــهریورماه اجــرا شــود.

وی در ایــن بــاره توضیــح داد: در گذشــته مــردم مــدام مجبــور 
ــه  ــاله ب ــن مس ــد و ای ــت بودن ــرای اینترن ــم ب ــد حج ــه خری ب
آشــفتگی بــازار دامــن زده بــود چــرا کــه اپراتورهــا بــرای اینکــه 
حجــم بیشــتری بفروشــند ســرعت ســرویس اینترنــت را کــم و 
زیــاد مــی کردنــد و مشــتریان تکلیــف خــود را نمــی دانســتند.
واعظــی گفــت: بــر ایــن اســاس مــا در کمیتــه ای بــه بررســی 

ــد  ــت و خری ــم و مشــکل قیمــت اینترن ــن موضــوع پرداختی ای
ــم. حجــم آن را ســاماندهی کردی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مصوبــه تمامــی مشــتریان از 
مــدل کــم مصــرف تــا مشــتریان پرمصــرف کــه بــازی آنایــن 
انجــام مــی دهنــد، در نظــر گرفتــه شــده اســت، اضافــه کــرد: 
طبــق ایــن مــدل کاربــران بــه جــای خریــد حجــم بــه ســمت 
خریــد ســرعت با اتصــال دو مگابیــت، ۶ مگابیــت و بیــش از 1۶ 
مگابیــت مــی تواننــد بــه طــور مــداوم در روز بیــش از 4 ســاعت 
از اینترنــت بــا ســرعت بــاال اســتفاده کننــد. ایــن آمــار مطابــق 
بــا بررســی هایــی کــه در کشــورمان و نیــز در کشــورهای دیگر 

انجــام شــده نهایــی شــده اســت.
امــا پــس از اعــام ایــن مصوبــه، کاربــران اینترنــت در فضــای 
مجــازی از مصوبــه توقــف فــروش اینترنــت حجمــی و شــرایط 
ــد و  ــاد کردن ــر ســرعت انتق ــی ب ــت مبتن ــروش اینترن ــد ف جدی
اعتــراض خــود را بــه ایــن مــدل تعریــف شــده بــرای ســرویس 
اینترنــت نامحــدود اعــام کردنــد. چــرا کــه در مصوبــه جدیــد 
ــت  ــرای دریاف ــرعت ب ــن س ــوع تعیی ــم موض ــت، برغ اینترن
ســرویس، امــا همچنــان محدودیــت اســتفاده از حجــم اینترنت 
درنظــر گرفتــه شــده اســت کــه ایــن موضــوع برغــم کاهــش 
ــه  ــران را ب ــی کارب ــی، نارضایت ــی قیمــت ســرویس دریافت نهای

همــراه داشــت.
بــه همیــن دلیــل محمدجــواد آذری جهرمــی اعــام کــرد کــه 
بــا توجــه بــه اعتراضــات مــردم، از وزیــر ارتباطــات خواســته ایم 

تــا بررســی هــای بیشــتر، مصوبــه اینترنــت نامحــدود را متوقف 
ــه را اعــام  ــن مصوب ــف ای ــر ارتباطــات دســتور توق ــد، وزی کن

کــرد.
وی گفــت:  بــا توجــه بــه اعتراضــات و نیــز اینکــه اطــاع دارم 
کــه تمام تــاش صــورت گرفتــه بــرای مصوبــه جدیــد رضایت 
مــردم بــوده اســت، بــا ارســال نامــه ای از دکتــر واعظــی وزیــر 
ارتباطــات خواســتم مصوبــه جدیــد تعرفــه اینترنــت تــا بررســی 

بیشــتر متوقــف شــود.
ــت  ــه اینترن ــو مصوب ــق و لغ ــر ارتباطــات از تعلی ــت وزی در نهای
ــم  ــب کمیســیون تنظی ــه تصوی ــاه ب نامحــدود کــه اول مردادم

ــر داد.  ــود، خب ــیده ب ــات رس ــررات ارتباط مق
محمــود واعظــی بــا اشــاره بــه پیشــنهاد مطــرح شــده از ســوی 
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بــرای توقــف اجرای 
مصوبــه جدیــد اینترنــت پرســرعت و نارضایتــی کاربــران از این 
مصوبــه گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه پیشــنهاد مطــرح شــده 
در خصــوص تعرفــه هــای اینترنــت ثابــت مبتنــی بــر اتصــال 
ــتقبال  ــورد اس ــای حجــم( م ــه ج ــرعت ب ــروش س ــدل ف )م
ــاغ  ــل اداری و اب ــوز مراح ــه هن ــن مصوب ــت و ای ــرار نگرف ق
ــرای آن  ــد اج ــرار ش ــده، ق ــم نش ــی ه ــرده و اجرای ــی نک را ط

متوقــف شــود.
ــی  ــه بررس ــتور دادم کمیت ــرد: دس ــد ک ــات تاکی ــر ارتباط وزی
ــح  ــع و مصال ــت مناف ــا رعای ــا، مجــددا پیشــنهادی ب ــه ه تعرف

ــد. ــه کن ــه و ارائ ــران تهی کارب

اینترنت نامحدود نیامده رفت 
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دولت الکترونیک 
باالخره افتتاح شد 

فــاز نخســت اســتقرار دولــت الکترونیکــی و الکترونیکــی کردن 
ــا انتظــار  ــس از ماهه ــز پ ــه صــورت متمرک ــت ب ــات دول خدم
باالخــره افتتــاح شــد؛ در ایــن فــاز 51 دســتگاه بــرای ارائــه 440 

ســرویس الکترونیکــی شــدند. 
ــود  ــا حضــور محم ــک ب ــت الکترونی ــروژه دول ــاز نخســت پ ف
ــت  ــس از گذش ــم و پ ــت یازده ــات دول ــر ارتباط ــی وزی واعظ
حــدود 35 مــاه از زمــان ابــاغ اولیــه نقشــه راه ایــن پــروژه بــه 

ــید. ــرداری رس ــره ب به
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ــات در ای ــت ارتباط ــر وق وزی
ــت الکترونیــک توســط رئیــس  11 شــهریور ۹3 نقشــه راه دول
ــاد  ــاس دو نه ــن اس ــر ای ــرد: ب ــه ک ــد، اضاف ــاغ ش ــور اب جمه
رســمی شــامل شــورای عالــی اداری و شــورای اجرایــی فناوری 
اطاعــات فرآینــد اجــرای دولــت الکترونیــک را بــرای تســهیل 
خدمــات دهــی بــر بســتر شــبکه ملــی اطاعات بــه مــردم و نیز 

ــد. تســهیل کســب و کار فراهــم کردن
وی اضافــه کــرد: طــی 35 مــاه گذشــته تمامــی بخــش هــای 
ــت  ــروژه فعالی ــن پ ــرای ای ــرای اج ــی ب ــای اجرای ــتگاه ه دس
ــروژه 51  ــاز نخســت اجــرای ایــن پ داشــتند. هــم اکنــون در ف
دســتگاه دولتــی بــا ارائــه 440 خدمــت الکترونیکــی بــه بهــره 

ــرداری رســیده اســت. ب
ــه  ــروژه اســت، اضاف ــان اینکــه امــروز شــروع پ ــا بی واعظــی ب
کــرد: زیرســاخت هــا آمــاده شــده و مــا امیدواریــم در فــاز دوم 
ــداد  ــر ۹۶ تع ــه فج ــک در ده ــت الکترونی ــروژه دول ــرای پ اج
بیشــتری از دســتگاه هــای دولتــی خدمــات خــود را الکترونیک 

کننــد.

وی افزایــش ســرعت ارائــه خدمــات بــه مــردم، کاهــش 
ســرگردانی مــردم در دســتگاه هــای دولتــی و حــذف ارائــه کپی 
کارت هــای شناســایی را از جملــه مزایــای دولــت الکترونیــک 
ــز  ــل، تبعیــض، فســاد و نی ــوان کــرد و گفــت: کاهــش جع عن
ــردن شــفاف ســازی و کوچــک کــردن دولــت از دیگــر  ــاال ب ب

ــروژه اســت. ــن پ ــای اجــرای ای مزای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر یــک از وزارتخانــه هــا بــا اجــرای 
ایــن پــروژه خدمــات خــود را بــه صــورت الکترونیکــی ارائــه می 
دهنــد، تاکیــد کــرد: بــرای مثــال همــه مــردم در بســتر شــبکه 
ملــی اطاعــات پرونــده الکترونیــک ســامت خواهنــد داشــت 
ــا اجــرای بیمــه الکترونیکــی  ــز ب همچنیــن در حــوزه بیمــه نی

دفترچــه بیمــه حــذف می شــود. هــم اکنــون ایــن پــروژه در دو 
اســتان بــه صــورت آزمایشــی راه انــدازی شــده اســت.

در ایــن مراســم از دیتــا ســنتر 1 دولــت بــه عنــوان مرکــز پایش 
وبســایت هــای دولتــی در محــل ســاختمان ســازمان فنــاوری 
ــه  ــت ب ــرار اس ــز ق ــد.این مرک ــی ش ــران رونمای ــات ای اطاع
صــورت شــبانه روزی، ســایت هــا و پورتــال هــای دولتــی را از 

لحــاظ امنیتــی و کیفیــت ارتباطــی رصــد و ارزیابــی کنــد.
در همیــن حــال دومیــن مرکــز دیتاســنتر دولــت در مرکز پســت 
لشــکر  و مرکــز ســوم دیتاســنتر دولــت نیــز در ســاختمان آفــاق 
ــن  ــان آرژانتی ــدوده خیاب ــات در مح ــاوری اطاع ــازمان فن س

ــاح شــده اســت. تهــران افتت

سامســونگ مشــغول ســاخت مودمی اســت کــه ســرعت دانلود 
موبایــل را بــه 1.۲ گیگابایــت برثانیــه مــی رســاند و در 10 ثانیــه 
ــود مــی کنــد. پیــش بینــی مــی شــود  یــک فیلــم کامــل دانل

گلکســی اس ۹ ســریع تریــن موبایــل جهــان شــود. 
تولیدکننــدگان موبایــل و رایانــه همیشــه ســعی دارنــد دســتگاه 

ــد. در همیــن راســتا  هایــی بســازند کــه ســریعتر کار مــی کنن
سامســونگ نیــز ســعی دارد خــود را بــا بــازار هماهنــگ کنــد و 

ســریع تریــن موبایــل دنیــا را بســازد.
ایــن شــرکت اعــام کــرده مــودم هــای LTE بــرای نســل آتی 
پردازشــگرهای موبایل خود )Exynos( ساخته است. این مودم 

ها قابلیت پشــتیبانی از نســل ششــم »تجمیع کننــده حامل های 
مخابراتــی( یــا ۶CA را دارنــد. کارشناســان تخمیــن مــی زننــد 
ایــن مــودم هــا در موبایــل آتــی ایــن شــرکت یعنــی گلکســی 

ــه کار روند.   S۹  ب
ایـن حامل هـای مخابراتی در شـبکه هـای LTE بـرای افزایش 

پهنـای بانـد و در نتیجـه افزایش نـرخ بیت به کار مـی روند.
ایــن نخســتین بــار اســت کــه از ایــن نــوع فنــاوری در صنعــت 
اســتفاده مــی شــود و بــه کمــک آن ســرعت دانلــود را بــه 1.۲ 
گیگابایــت در ثانیــه خواهــد رســید. بــه عبــارت دیگــر  موبایــل 
هــای مجهــز بــه این نــوع مــودم مــی تواننــد یــک فیلــم کامل 
HD را در 10 ثانیــه دانلــود کننــد. همچنین از اختــال در تماس 

های تلفنی نیز جلوگیری می کند.
 ایــن آمــار نشــان دهنــده ارتقــای ۲0 درصــدی ســرعت دانلــود 
 S۸ ــی ــه در گلکس ــت ک ــی اس ــای کنون ــودم ه ــه م ــبت ب نس

ــود دارند. وج
 Series ۹ Exynos ــل ــای موبای ــودم ه ــر م ــال حاض در ح
 S۸ ــه همیــن دلیــل ــد. ب )۸۸۹5( از 5CA پشــتیبانی مــی کنن
نخســتین موبایــل بــا ســرعت گیگابایتــی بــود. اما این شــرکت 

پهنــای بانــد جدیدتریــن مــودم خــود را  افــزوده اســت.
ــان ۲01۷  ــا پای ــا را ت ــودم ه ــن م ــد دارد ای ــونگ قص سامس
 S۹ میــادی  تجــاری ســازی کنــد، بــه ایــن ترتیــب گلکســی

ســریعترین موبایل بــازار خواهــد بود.
ــود را در  ــدار خ ــرکت پرچم ــن ش ــود ای ــی ش ــی م ــش بین پی
MWC۲01۸ در مــاه فوریــه ســال آتــی میــادی معرفــی کند.

سامسونگ در پی ساخت سریع ترین موبایل دنیا 
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ــرای  ــی ب ــدوق الکترونیک ــت: صن ــات گف ــر ارتباط ــاون وزی مع
گــردش ارتباطــات مــردم بــا دولــت بــه هــر ایرانــی اختصــاص 

مــی یابــد. 
نصــراهلل جهانگــرد بــا اشــاره بــه نقشــه راه دولــت الکترونیــک، 
ــطح  ــای س ــروژه را ارتق ــن پ ــات ای ــن الزام ــی از مهمتری یک
ــزود:  ــوان کــرد و اف ــی عن ــات دولت ــردم از خدم ــدی م رضایتمن
ــی  ــکار دیجیتال ــا راه ــک تنه ــت الکترونی ــازی دول ــاده س پی

ــت. ــعه اس ــال توس ــورهای در ح ــات در کش ــردن خدم ک
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه تاکنــون 100 دســتگاه 
ــک  ــت: چاب ــد گف ــت کردن ــات دریاف ــنامه خدم ــی شناس اجرای
ــام اداری، از  ــط از نظ ــی غل ــذف بروکراس ــت و ح ــازی دول س
جملــه اهــداف اجــرای ایــن پــروژه اســت و برایــن اســاس بایــد 
بــا تعریــف صنــدوق الکترونیــک امــکان برقــراری ارتبــاط مردم 

بــا دســتگاههای دولتــی، فراهــم شــود.
رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعــات همچنیــن از پیــاده ســازی 
دولــت همــراه خبــر داد و گفــت: بــه صــورت همزمــان نســخه 
موبایلــی دولــت الکترونیکــی نیــز آغــاز به کار مــی کنــد و مردم 
مــی تواننــد خدمــات دولتــی را از طریــق موبایــل دریافــت کنند.

هرایرانـی صاحب یک صنـدوق پسـتی الکترونیکی 
می شـود

ــز در  ــاوری اطاعــات نی ــر ارتباطــات و فن در همیــن حــال وزی
ــت:  ــان گف ــی ایرانی ــه مل ــتفاده از کارپوش ــوه اس ــوص نح خص
ــدوق  ــک صن ــه ی ــی ب ــر ایران ــته ه ــه در گذش ــور ک همانط
پســتی بــه صــورت شــخصی دسترســی داشــت و می توانســت 
ــروز  ــد، ام ــت کن ــق آن دریاف ــی نامه هــای خــود را از طری تمام
نیــز بــا وجــود کارپوشــه ملــی ایرانیــان، یــک صنــدوق پســتی 

ــه هــر ایرانــی تعلــق گرفتــه اســت. الکترونیکــی ب
ــر  ــی و ه ــات دولت ــی مراجع ــود تمام ــن وج ــا ای ــزود: ب وی اف
ــی  ــتگاه های دولت ــه دس ــد آن را ب ــرد می خواه ــه ف ــندی ک س
ــازی  ــرد و دیگــر نی ــرار می گی ــن کارپوشــه ق ــه دهــد، در ای ارائ
ــه دســتگاه های دولتــی و دریافــت  نیســت مــردم در مراجعــه ب

ــد. ــد مــدارک خــود را جابجــا کنن خدمــات بخواهن
ــک  ــی ی ــتی الکترونیک ــدوق پس ــن صن ــه داد: ای ــی ادام واعظ
هویــت بــرای هــر فــرد محســوب می شــود و بــه طــور کامــل 
امنیــت آن در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ بــه نحــوی کــه فقــط 
دســتگاه های دولتــی می تواننــد در آن اطاعــات گذاشــته، امــا 
ــن  ــات در ای ــه درج اطاع ــبت ب ــد نس ــادی نمی توانن ــردم ع م

صنــدوق اقــدام کننــد.

دفاتر پیشخوان دولت حذف نمی شوند
وی در مــورد امــکان حــذف دفاتــر پیشــخوان دولــت بــا وجــود 
راه انــدازی کارپوشــه ملــی ایرانیــان تأکید کــرد: جــای هیچ گونه 
نگرانــی نیســت و مــا در دولــت دوازدهــم نیــز بــه ایــن موضــوع 
واقــف هســتیم کــه دفاتــر پیشــخوان دولــت بایــد بــه کار خــود 
ــم، از  ــت می کنی ــت حمای ــه از پس ــور ک ــد و همانط ــه دهن ادام

ایــن دفاتــر نیــز حمایــت خواهیــم کــرد.

پرداخت موبایلی تا شهریور ماه اجرایی می شود
ــورد اجــرای طــرح  ــاوری اطاعــات در م ــر ارتباطــات و فن وزی
ــون  ــا سیســتمی کــه هم اکن ــاوت آن ب ــل بانکینــگ و تف موبای
ــد،  ــک  دسترســی دارن ــه بان ــق اپلیکیشــن ها ب ــران از طری کارب
ــن  ــرای ای ــرای اج ــی ب ــت های غلط ــته برداش ــت: در گذش گف
ــه نحــوی کــه بانــک مرکــزی بســیار  طــرح وجــود داشــت، ب

ــرد. ــل می ک ــه عم ــن زمین ــاط در ای محت
ــک  ــتیم، بان ــه داش ــاتی ک ــی جلس ــا ط ــه داد: م ــی ادام واعظ
ــه  ــبکی ک ــه س ــاندیم ک ــان رس ــن اطمین ــه ای ــزی را ب مرک
ــه  ــه ای ب ــم، لطم ــر گرفته ای ــروژه در نظ ــن پ ــرای ای ــرای اج ب
ــت  ــد و امنی ــوزه نمی زن ــن ح ــی ای ــی و بانک ــوری مال رگوالت
آن کامــًا تضمیــن شــده اســت؛ بــه همیــن دلیــل مقــرر شــد 
ــم  ــا بتوانی ــا م ــده ت ــع ش ــوزه رف ــن ح ــود در ای تداخــات موج

ــم. ــی کنی ــه زودی اجرای ــروژه را ب ــن پ ــی از ای بخش
وی افــزود: بــا وجــود قول هایــی کــه از بانــک مرکــزی 

گرفته ایــم، پیش بینــی می کنیــم تــا آخــر شــهریور مــاه 
ــی  ــردم اجرای ــرای م ــگ( ب ــل بانکین ــی )موبای پرداخــت موبایل
ــی در  ــن های بانک ــا اپلیکیش ــتم ب ــن سیس ــاوت ای ــود. تف ش
ایــن اســت کــه بــرای اجــرای آن دیگــر نیــازی بــه کــد ویــژه و 

ــتی. ــی نیس ــور بانک ــرای ام ــورد ب پس

ــت در  ــردم از درگاه دول ــری م ــه براب ــتقبال س اس
ــک روز ــرض ی ع

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات همچنیــن بــا اشــاره بــه 
ــات  ــک و درگاه خدم ــت الکترونی ــت دول ــاز نخس ــدازی ف راه ان
دولــت گفــت: میــزان مراجعــات بــه درگاه دولــت ســه برابر شــد 
ــرده و از  ــاد ک ــا اعتم ــه م ــردم ب ــه م ــد ک ــن نشــان می ده و ای

ــد. ــتفاده می کنن ــا اس ــرویس های م س
ــبکه  ــوزه ش ــی در ح ــوالت خوب ــه تح ــان اینک ــا بی ــی ب واعظ
ملــی اطاعــات و دولــت الکترونیــک در جریــان اســت، تصریح 
کــرد: از مــردم تشــکر می کنیــم کــه مــا را بــاور کرده انــد و بــه 
تبلیغــات گذشــته در خصــوص شــبکه ملــی اطاعــات توجهی 

نداشــته اند.
ــات  ــردم از خدم ــتفاده م ــا در اس ــن ادع ــود ای ــت: نم وی گف
دولتــی مشــهود اســت؛ بــه نحــوی کــه طــی یــک روز بالــغ بــر 
۹00 هــزار مراجعــه بــرای اســتعام هویــت ســیم کارت در درگاه 
دولــت صــورت گرفــت و 4۹ میلیــون درخواســت بابــت دریافت 
ســرویس آدرس پســتی در ایــن درگاه بــه ثبــت رســیده اســت.

به هر ایرانی یک صندوق الکترونیکی ارتباط با دولت اختصاص می یابد

ــرخ  ــری روی ن ــات از بازنگ ــررات ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــاون س مع
اســتفاده از خدمــات اینترنــت و مکالمــه موبایــل خبــر داد و گفــت: در 
ــی  ــه م ــن زمین ــدی در ای ــک جمــع بن ــه ی نیمــه دوم ســال جــاری ب

ــیم.  رس
صــادق عباســی شــاهکوه از بررســی مــدل تعرفه گــذاری در ســرویس 
اینترنــت موبایــل در معاونــت صــدور مجــوز ســازمان تنظیم مقــررات و 
ارتباطــات رادیویــی خبــر داد و گفــت: همانطــور کــه در بخــش تعرفــه 
اینترنــت ثابــت، بازنگــری صــورت گرفتــه اســت، در حــوزه موبایــل نیز 

بــه دنبــال بازنگــری و تغییــر تعرفــه ها هســتیم.
ــا  ــل ب ــت موبای ــرخ اینترن ــته ن ــال گذش ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کاهــش چشــمگیری روبــه رو بــوده اســت، ادامــه داد: در بررســی تعرفه 

هــای موبایــل، قصــد داریــم مــدل تعرفــه گــذاری را بــه ســمت بســته 
ــه ایــن معنــی کــه اپراتورهــا  ــا ببریــم. ب هــای ترکیبــی صــوت و دیت
بســته هایــی تعریــف کننــد کــه قیمــت مکالمــه و اینترنــت بــه صورت 

ترکیبــی بــرای مشــترکان بــا صرفــه اقتصــادی همــراه باشــد.
معــاون رگوالتــوری بــا بیــان اینکــه در این مــدل تعرفــه گــذاری قصد 
ــزود: بیشــترین  ــم، اف ــل را نداری ــت موبای حــذف مــدل حجمــی اینترن
تمرکــز بــر ایــن اســت کــه بــا تعریــف بســته هــای ترکیبــی، قیمــت 

مکالمــات موبایــل کاهــش یابــد.
صــادق عباســی شــاهکوه تاکیــد کــرد: ایــن موضــوع در حــال بررســی 
اســت و پیــش بینــی مــی کنیــم در نیمــه دوم ســال، بــرای ارائــه بــه 

کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات بــه جمــع بنــدی برســیم.

بازنگری در قیمت اینترنت موبایل/نرخ مکالمات با تلفن همراه کاهش می یابد
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیــات رخدادهــای رایانه 
ای از بــروز حمات بــاج افزاری به ســرورهای وینــدوزی چندین 

سامانه بیمارستانی در کشور خبر داد. 
مرکــز ماهر در اطاعیــه ای اعام کرد: گزارش هــای متعددی از 
حمله باج افزارها )نرم افزار مخرب باج گیر( به سرورهای ویندوزی 
از جمله چندین ســامانه بیمارســتانی در کشــور واصل شــده است 

کــه خســارات جبــران ناپذیــری به بــار آورده اســت.

ورود باج افزارها به نسخه آسیب پذیر ویندوز
بررســی های فنــی نشــان داده کــه در بســیاری از ایــن حمــات،  
مهاجمان با ســوء اســتفاده از دسترسی  به »ســرویس دسترسی از 
راه دور« در سیســتم  عامــل ویندوز که مبتنی بــر پروتکل ریموت 
ــب  ــروس نص ــی وی ــده، آنت ــت، وارد ش ــکتاپ )RDP( اس دس
شــده را غیرفعــال کــرده و بــا انتقــال فایــل بــاج افــزار، اقــدام به 

ــد. ــذاری فایل هــای ســرور می کنن رمزگ
ــا  ــان، ب ــه مهاجم ــت ک ــده اس ــاهده ش ــواردی، مش ــی در م حت
صــرف زمــان کافــی و پــس از کســب شــناخت و انجــام انــواع 
دیگــری از ســوء اســتفاده های ممکــن، زمــان و الگــوی انجــام 
پشــتیبان گیری از اطاعــات را نیــز شناســایی کــرده و موفــق به 

ــده اند. انجام حمات باج افزاری بی نقص ش

طبق اعام مرکز مدیریت امــداد و هماهنگی عملیات رخدادهای 
رایانه ای، در این حمات، مهاجم با ســوء اســتفاده از نســخه های 
ــور  ــز عب ــرویس Remote Desktop، رم ــیب پذیر س آس
ضعیــف، تنظیمــات ناقــص یــا بی احتیاطــی در حفاظــت از رمــز 

ــود. ــرورها می ش ــور، وارد س عب

ریموت دسکتاپ غیرضروری را مسدود کنید
درپــی حملــه بــاج افــزاری پیــش آمــده، مرکــز ماهــر از کاربران 
ــری  ــور جلوگی ــه منظ ــت ب ــزاری خواس ــرم اف ــای ن ــامانه ه س
از وقــوع ایــن حمــات، تــا حد امــکان، نســبت به مســدود کردن 
ســرویس های غیرضــروری ریموت دســکتاپ روی ســرورهای 
در دســترس از طریــق شــبکه اینترنــت اقــدام کننــد و در صورت 
ضــرورت و غیرقابــل اجتنــاب بــودن ارائــه ایــن امکان در بســتر 

اینترنــت، مــوارد زیــر را بــه دقــت رعایــت کننــد.
فعــال بــودن دسترســی Remote Desktop  بــه صــورت 
حفاظــت نشــده در ســطح اینترنــت، ســرور و داده هــای کاربــران 

را جــدا در معــرض خطــر قــرار خواهــد داد.

این نکات را جدی بگیرید
1. به روزرســانی مــداوم سیســتم  عامــل و هوشــیاری از احتمــال 

رخداد حمات جدید و شناســایی آسیب پذیری های جدید.
ــات  ــتیبان گیری از اطاع ۲. انجــام منظــم و ســخت گیرانه پش
روی تعداد کافی از رســانه های ذخیره ســازی اطاعات و آزمایش 

نسخ پشتیبان پس از هر مرتبه پشتیبان گیری.
3. عــدم اســتفاده از کاربــر ادمیــن )Administrator( برای 
دسترســی از راه دور و تعریــف یــک کاربــر جدیــد بــا دسترســی 

محــدود شــده بــرای ایــن منظــور.
4. تنظیــم کــردن ســرورها بــه شــکلی کــه بــرای ورود موفــق، 
ســقف مشــخص و محدودی از تاش های ناموفق تعیین شــود، 
سطح قابل قبولی از پیچیدگی برای رمز عبور را الزام کرده و تغییر 

رمــز عبــور در بــازه زمانــی معقولــی را اجبــار کنــد.
ایـن فرآیند در سیسـتم عامل های مختلـف متفاوت بوده و بسـیار 
سـاده اما تاثیر گذار اسـت و سبب پیشـگیری از موفقیت بسیاری 

از حمات بر پایه دیکشـنری یا دزدیدن رمز عبور می شود.
5. در صــورت امــکان، محــدود کــردن اجــازه اســتفاده از 
خدمــات دسترســی از راه دور در فایــروال بــه آدرس آی پی هــای 
مشــخص و نیــز ایجــاد الیه هــای دفاعــی بیشــتر بــا تکیــه بــر 

.VPN خدماتــی چــون
۶. محــدود کــردن زمــان و ســاعت اســتفاده از خدمــات 
 Group Policy از  اســتفاده  بــا  راه دور  از  دسترســی 
Manager وینــدوز. بــرای مثــال محــدود کــردن دسترســی 
ــا حتــی فعــال کــردن دسترســی از راه دور  ــه ســاعات اداری ی ب
فقــط در زمــان نیــاز و غیــر فعــال کــردن آن پــس از رفــع نیــاز.

ــژه  ــه وی ــی )ب ــای امنیت ــه گزارش ه ــداوم و روزان ــی م ۷. بررس
گــزارش مربــوط بــه Log-in در Event-viewer ویندوز(، 
گــزارش آنتــی ویــروس و فایــروال، جهت آگاه شــدن از مــواردی 
چــون زمــان ورود هــر کاربــر و توجــه و واکنــش متناســب بــه 
ــاعت های  ــا س ــا ی ــون ورود در روزه ــارف همچ ــوارد غیرمتع م
تعطیــل و تاش های ناموفــق بدافزارها بــرای دسترســی و آلوده 

ســازی.
۸. دقـت مضاعـف در زمـان اسـتفاده از نـام کاربـری و گـذرواژه 
بـرای دسترسـی از راه دور؛ بـه ویـژه زمانـی کـه برای اتصـال از 
 Key logger رایانه دیگران اسـتفاده می شـود. چرا کـه انـواع
از تروجان هـا می تواننـد با دزدیـدن مخفی اطاعات تایپ شـده، 

دسترسـی مهاجمان به سرورها را ممکن کنند.
مرکــز ماهر هشــدار داد: حمــات باج افــزاری به ســرویس های 
دسترســی از راه دور، به این دلیل اینکــه در ناآگاهی کاربر یا مدیر، 
تمــام فرآینــد ورود را می بیننــد، بســیار خطرنــاک بــوده و منشــاء 
اغلب حمات با میزان خســارت درشــت در ماه های اخیر هستند.

بروز خسارت باج افزاری به سامانه های بیمارستانی کشور

سامســونگ قصــد دارد یــک ســاعت هوشــمند بــا بنــد قابــل تعویــض بــه بــازار عرضه کنــد کــه کاربر مــی توانــد در 
همــه جــا از آن اســتفاده کند. 

این شرکت مشغول کار روی ساعت جدید هوشمندی است که شامل یک حسگرهای سامتی است.
 ایــن ســاعت هوشــمند جدیــد در حقیقــت از نســل GearS3 ایــن شــرکت اســت کــه ویژگــی هــای آن را بــا گجت 

پوشــیدنی Gear Fit۲ ترکیــب مــی کند.
 گجــت مذکــور طــوری طراحــی شــده تــا کاربــر بتوانــد در همــه جــا ) محــل کار و باشــگاه( از آن اســتفاده کنــد. 

دســتگاه کاما ضدآب اســت و بدنــه ای کوچکتر و بندی مناســب تر خواهد داشــت.
بندهــای ایــن ســاعت قابــل تعویــض هســتند. بــه ایــن ترتیــب مشــتریان مــی تواننــد ظاهــر گجــت خــود را 

انتخــاب کننــد.
جزئیــات ایــن دســتگاه جدیــد بــه طــور اشــتباهی در یــک ایمیــل تحقیقاتــی منتشــر شــده کــه ایــن شــرکت بــرای 

اعضــای برنامــه SmartLab Plus خــود ارســال کــرده بــود.

سامسونگ ساعت هوشمند جدید می سازد
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

در پی بروز حمات متعدد به ســرویس »دسترســی از راه دور« ســرورهای وینــدوزی، مرکز مدیریت 
امــداد و هماهنگی عملیــات رخدادهای رایانه ای برای امن ســازی این ســرویس به مدیران ســامانه 

هــای کامپیوتــری، هشــدار داد. 
، مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیــات رخدادهــای رایانــه ای پــس از اعــام بــروز حمات 
باج افزاری به سرورهای ویندوزی چندین سامانه بیمارستانی در کشور با اعام توصیه هایی برای امن 
ســازی »ســرویس ریموت دســکتاپ – RDP« تاکیده کرد: با توجه به گزارشــات متعدد از حمله باج 
افزارها به ســرورهای ویندوزی از طریق ســرویس RDP در کشــور از اســفندماه ســال ۹5 تاکنون و 
پیرو اطاعیه های قبلی مرکز ماهر در این خصوص، الزم اســت راهبران شــبکه نسبت به امن سازی 

جدی ســرورهای خود اقدامــات الزم را به عمــل آورند.
ــال  ــن ســرویس را غیرفع ــاز، ای ــدم نی ــد درصــورت ع ــران ســرویس دسترســی از راه دور بای کارب

ــد. ــه آدرس هــای IP خــاص محــدود کنن ــه آن را ب ــا دسترســی ب ــرده و ی ک
ریموت دسکتاپ چیست؟

بــرای کنتــرل و مدیریــت یــک کامپیوتــر از راه دور می تــوان از برنامه هــای مبتنــی بــر پروتــکل 
Remote Desktop اســتفاده کــرد. در سیســتم عامل هــای مبتنــی بــر مایکروســافت ویندوز 
ــرای  ــد ب ــه بای ــود ک ــتفاده می ش ــرض  Remote Desktop Client اس ــزار پیش ف از نرم اف
اســتفاده آن بــر بســتر اینترنــت، چندیــن مشــخصه آن را امن ســازی کــرد تــا از دسترســی بــه آن 

توســط افــراد غیرمجــاز جلوگیری شــود.
احراز امنیت در ارتباطات راه دور

مرکــز ماهر بــا اعــام مهمتریــن مــوارد امن ســازی مطــرح در اســتاندارد 4۶r۲-NIST-SP۸00 از 
کاربران این شــبکه ها خواســت برای احراز امنیت در ارتباطات راه دور ریموت دســکتاپ، این موارد را 

مــورد توجــه قــرار دهنــد.
Authentication بعد از پروسه Encryption 1. فعال سازی

۲. عدم استفاده از  Encryption های ضعیف
… ،PKI ،3. استفاده از روش های احراز اصالت چند عاملی توسط کلمه عبور، توکن

 )OpenBSD همچــون( Server 4.  اســتفاده از سیســتم عامل های امــن بــرای سیســتم های
کــه اجــازه نصــب انــواع KeyLoggerهــا را نمی دهند.

5. در بســیاری از ارتباطــات Remote Desktop قابلیــت دسترســی بــه درایوهــای کامپیوتــر 
ــرض  ــورت پیش ف ــخه Client به ص ــا در نس ــردن درایوه ــط Map ک راه دور )Server( توس

فعــال اســت و بایــد در اکثــر مــوارد کــه نیــازی بــه چنیــن قابلیتــی نیســت آن را غیرفعــال کــرد.
ــواع PDF Generatorهــا روی  ۶. غیــر فعــال کــردن Printerهــای مجــازی همچــون ان

Server سیســتم
Clipboard از روی Paste ۷.  غیر فعال کردن عملگر

۸.  غیــر فعــال کــردن ScreenShot بــرای کاینت هــا بــرای جلوگیری از دسترســی بســیاری 
از Malwareهــا همچــون Zeus بــه اطاعــات Clipboard و تغییــر محتوا یا دسترســی به 

ــه. ــده حافظ ــت ش ــمت های حفاظ قس

 

۹. درنظـر گرفتن حداقل سـطح دسترسـی بـرای کاربـران Remote Desktop تاحـدی که کاربر 
نتوانـد فعالیت هـای خاص مدیـر را انجـام دهـد. از جمله عدم دسترسـی بـه تنظیمـات Sharing یا 
تعریف کاربران جدید و یا دسترسـی مسـتقیم به درایوهای سیسـتمی وینـدوز )\:C( و یا فولدرهای 
CMD و صـد البتـه عـدم توانایـی اجـرای محیـط )C:\Users( حـاوی مشـخصات کاربـری

 10. بـه روز نگهـداری نسـخه سیسـتم عامـل و همچنیـن به روزنگهـداری Patchهای سیسـتم 
Server عامـل

Server 11. به روزرسانی مداوم آنتی ویروس نصب شده روی سیستم
.Firewall یا AntiVirus به پنل مدیریتی RDP 1۲. اطمینان از عدم دسترسی کاربر 

13.  شخصی ســازی قوانیــن مربــوط بــه ترافیــک هــای Inboundو Outbound در 
.Server نصــب شــده روی سیســتم Firewall

.Server 14. اطمینان از عدم نصب برنامه های غیر الزم روی سیستم عامل 
 15. اســتفاده از کلمــات عبــور مســتحکم و غیــر قابــل حــدس و حتــی االمــکان Randomکــه 

به صورت مداوم تغییر کنند.
ــاوی  ــک VPN Server ح ــیله ی ــت از Remote Desktop Server به وس 1۶. محافظ

PKI ــده ــازی ش ــای سفارشی س کلیده
 1۷. اطمینان از عدم هرگونه Route غیر الزم بین VPNو سایر Interfaceها.

ــت  ــل جه ــتم عام ــای سیس ــه Page فایل ه ــر RDP ب ــی کارب ــدم دسترس ــان از ع 1۸. اطمین
جلوگیــری از نشــت اطاعــات حیاتی سیســتم عامل.

 Server ــل ــتم عام ــا Suspend در سیس ــه Hibernating ی ــدادن هرگون ــام ن  1۹. انج
جهــت جلوگیــری از احتمــال باقــی مانــدن اطاعــات کاربــران روی حافظــه.

مرکز ماهر اعالم کرد؛

حمله ۶ ماه اخیر باج افزارها به سرویس های »کنترل از دور«

در حالــی کــه مــدت کوتاهــی از عرضــه گوشــی 
گالکســی اس ۸ سامســونگ مــی گــذرد، تــاش بــرای 
پــی بــردن بــه امکانــات و ویژگــی هــای هیجــان انگیــز 
ــده  ــاز ش ــوت ۹ آغ ــی اس ۹ و ن ــای گالکس ــی ه گوش

ــت.  اس
Galaxy S۹ کمــاکان دارای حســگر اثــر انگشــتی 
اســت کــه در پشــت ایــن گوشــی قــرار گرفتــه اســت. 
ــا  ــد، ام ــرده بودن ــاد ک ــن کار انتق ــران از ای ــی کارب برخ
ــاف  ــه ای خ ــه روی ــرار دارد ک ــونگ اص ــرا سامس ظاه
اکثر شرکت های سازنده گوشی در پیش بگیرد.  گالکسی 

اس ۹ در نیمــه اول ســال ۲01۸ به بــازار می آید.
در ایــن میــان گالکســی نــوت ۹ کــه قــرار اســت در اواخر 
ســال ۲01۸ روانــه بازار شــود، دارای حســگر اثرانگشــتی 
خواهــد بــود کــه در زیــر نمایشــگر تعبیــه شــده و از ایــن 
ــای  ــی ه ــداران گوش ــری از خری ــش دیگ ــق بخ طری

سامســونگ راضــی خواهند شــد.
ــن،  ــد کــه دوربی ــری مدعــی شــده ان ــع خب برخــی مناب
بلندگــو و حتــی اســکنر عنبیــه گوشــی گالکســی اس ۹ 
بــه زیــر نمایشــگر ایــن گوشــی منتقــل شــده اســت، اما 
هنــوز در ایــن زمینــه اخبــار دقیقــی در دســت نیســت.

گالکســی اس ۹ مجهــز به نمایشــگر 5.۷ اینچــی با دقت 
4K، پردازنــده هشــت هســته ای، ۶ یا ۸ گیگابایــت رم به 
انتخــاب مشــتری، ۶4 تــا 1۲۸ گیگابایــت حافظــه داخلی 
ــری  ــی امپ ــری 4۲00 میل ــتری و بات ــاب مش ــه انتخ ب

خواهــد بــود.
دوربیــن هــای ایــن گوشــی در پشــت و جلــو بــه ترتیب 
1۶ و ۸ مگاپیکســلی خواهنــد بــود. قیمــت ایــن گوشــی 
ــی شــده اســت. در  ــش بین ــا 1000 دالر پی ــن ۹00 ت بی
ــوز  ــوت ۹ هن ــورد ویژگــی هــای گوشــی گالکســی ن م

اطاعــات دقیقــی در دســترس نیســت.

افشای ویژگی های گوشی های اس ۹ و نوت ۹ سامسونگ
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 سامســونگ، موبایلــی بــا مــواد اولیــه تجهیــزات نظامــی ســاخته کــه ضــد ضربــه، آب، لــرزش و 
گــرد و غبــار اســت. 

ــی کــرده اســت.   ــد خــود رونمای ــری از گلکســی S۸، پرچمــدار جدی سامســونگ نســخه مقاومت
ایــن دســتگاه بــه نــام »گلکســی Active S۸« بــا مــواد اولیــه ای تولیــد شــده کــه در تجهیزات  
نظامــی بــه کار مــی رود و بــه جــای لبــه هــای خمیــده، نمایشــگری مســطح بــا طراحی ســنتی و 
باتــری بزرگتــر و قدرتمنــد تــر )4 هــزار میلــی آمپــر(  دارد.  در کنــار ایــن مــوارد یــک قــاب فلــزی 
ــری  ــاع 1.5 مت ــه، ســاییدگی، چرخــش و ســقوط از ارتف ــر ضرب ــر از دســتگاه در براب ــه گی و ضرب

محافظــت مــی کنــد.
سامســونگ دربــاره دســتگاه جدیــد مــی گویــد: ایــن موبایــل در برابــر ضربــه، آب، لــرزش و گــرد 
وغبــار مقــاوم اســت. گلکســی Active S۸ مجهــز بــه دوربیــن هوشــمند، ۶4 گیگابایــت ذخیره 

قابــل افزایــش و ســریع تریــن پردازشــگر کوالــکام اســت.
همچنین در بخش امنیتی نیز اسکنر اثر انگشت و قرنیه در آن به کار رفته است.

عــاوه بــر آن دارای فنــاوری Knox یــک بســتر امنیتــی موبایــل )دارای درجــه نظامــی( اســت 
کــه بــرای حفاظــت از یکپارچگــی دســتگاه ســاخته شــده اســت.

منتظر موبایل ضدضربه، آب و گرد و غبار باشید

۱۲ سال زندان در انتظار 
مدیرعامل سامسونگ

 
ــی  ــت 1۲ ســال زندان ــگ، مدیرعامــل شــرکت سامســونگ در صــورت محکومی ــی جــای یون ل

خواهــد شــد. 
ــرای  ــی ب ــره جنوب ــگ، دادســتانان ک ــده فســاد یون ــاره پرون ــار جلســه اســتماع درب ــس از چه  پ

ــد. ــرده ان ــازات را ک ــن مج ــر از دادگاه تقاضــای ای ــم دیگ ــی و جرای ــاد مل ــوایی فس ــوه، رس رش
ــون  ــه اتهــام 3۸ میلی ــه ب ــاه فوری ــر عامــل  4۹ ســاله سامســونگ الکترونیــک در م ــاون مدی مع

ــه یکــی از دوســتان رییــس جمهــور دســتگیر شــد. رشــوه ب
 از سوی دیگر لی تمام اتهامات را انکار کرده است. 

همچنیــن بــه گفتــه برخــی کارشناســان حداقــل مجــازات یونــگ در صــورت محکومیت 5 ســال 
زندانــی خواهــد بــود.

فناوری جدید اپل نمایشگر 
را فیلتر می کند!

ــدی ثبــت کــرده  ــاز جدی ــل حــق امتی ــده موبای ــد کنن یــک شــرکت تولی
ــع نمایشــگر  ــه کریســتال مای ــه وســیله یــک الی ــاوری ب ــن فن اســت. ای
ــب را  ــد مطال ــف نتوانن ــای مختل ــراد از زاوی ــا اف ــد ت ــی کن ــزه م را پوالری

ــد.  بخوانن
ــا کمــک یــک  ــاز فنــاوری جدیــدی را ثبــت کــرده کــه ب اپــل حــق امتی
فیلتــر قابــل کنتــرل الکتریکــی به طــور انتخابــی صفحــه نمایــش موبایل 
را پوالریــزه مــی کنــد تــا افــراد از زاویــه هــای مختلــف نتواننــد، مطالــب 

ــد. آن را ببینن
برخــاف سیســتم هــای صفحــه نمایــش دیگــر کــه نیازمنــد نصــب  یک 
فیلتــر هســتند، هــدف ایــن اختــراع یکپارچــه کــردن فنــاوری در صفحــه 
نمایــش بــه وســیله الیــه ای از کریســتال مایــع اســت. طبــق ایــن حــق 
ــع  ــه ای از کریســتال هــای مای ــن کــردن الی ــا جایگزی ــاوری ب ــاز فن امتی
بیــن الیــه زیریــن و الیــه رویــی، صفحــه نمایــش را پوالریــزه مــی کنــد.  
الیــه کریســتالی افــزوده شــده  دارای فیلتــر رنگــی اســت کــه مــی توانــد 

تصویــر را مخفــی کنــد.
ــراد  ــه اف ــی ب ــی اســت کــه صفحــات نمایــش ال ای دی فعل ایــن در حال
ــه هــای مختلــف آن را ببینــد.  البتــه  مشــخص  اجــازه مــی دهــد از زاوی
نیســت آیــا ایــن فنــاوری در طراحــی آیفــون ۸ در نظرگرفتــه شــده اســت 

یــا خیــر.

ساعت هوشمند بعدی اپل قابلیت 
برقراری تماس دارد

اپــل قصــد دارد ســاعت هوشــمندی بــا قابلیــت هــای ال تــی ای عرضــه کنــد. بــه ایــن ترتیــب ســاعت بــی نیــاز از 
موبایــل مــی توانــد خــود تمــاس برقــرار کنــد. 

شرکت اپل قصد دارد یک ساعت هوشمند با قابلیت های LTE را در سال جاری عرضه کند.
در حــال حاضــر ســاعت هوشــمند بایــد بــه آیفــون متصــل باشــد تــا فعالیــت هــای مختلفــی ماننــد ارســال پیــام و 

پخــش موســیقی را انجــام دهد.
اما ســاعت هوشــمند ســلوالر جدید 
به کاربــران اجــازه می دهــد فعالیت 
های گفته شده را بدون نیاز به آیفون 
انجام دهنــد. به ایــن ترتیــب از اتکا 
ســاعت به موبایل کاســته می شــود 
ــی  ــه تنهای ــد ب ــی توان ــاعت م و س

ــد. ــرار کن ــی برق تمــاس صوت
طبــق گــزارش هــا شــرکت اینتــل 
ــرای  ــای LTE  ب ــودم ه ــه م تهی
ســاعت جدیــد را برعهــده دارد.  
بــه گفتــه تیــم کــوک مدیــر ارشــد 
اجرایــی اپــل، احتمــاال این ســاعت 
در ســه ماهــه ســوم ســال جــاری 

ــد. ــد ش ــه خواه عرض
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پشتیبانی ساعت جدید اپل از 
نسل چهارم شبکه های همراه

اپــل قصــد دارد ســاعت هوشــمند تــازه خــود را بــا تغییراتــی اساســی روانــه بــازار کند و پشــتیبانی 
آنهــا از اســتاندارد مخابراتــی نســل چهــارم تلفــن همــراه یــا LTE را ممکــن کند. 

ایــن تحــول موجــب مــی شــود تــا مالــکان گوشــی هــای آیفــون دیگــر نیــازی بــه حمــل لحظه 
بــه لحظــه گوشــی خــود نداشــته باشــند و بتواننــد از طریــق ســاعت اپــل بــه تمامــی امکانــات و 
قابلیــت هــای آیفــون دسترســی یابنــد. البتــه هنــوز مشــخص نیســت نســل جدیــد ســاعت های 
هوشــمند اپــل همگــی دارای قابلیــت اتصــال بــه شــبکه هــای نســل چهــارم خواهنــد بــود یــا 

برخــی از آنهــا بــا قیمــت کمتــر و بــدون ایــن قابلیــت عرضــه مــی شــوند.
چالــش دیگــر مصــرف بــاالی باتــری ایــن نــوع ســاعت هاســت و مشــخص نیســت آیــا اپــل از 
باتــری قدرتمنــدی در ســاعت هــای تســل جدیــد خــود بهــره مــی گیــرد یــا خیــر. انتظار مــی رود 

ســاعت جدیــد اپــل در شــهریور مــاه و همزمــان بــا رونمایــی از آیفــون جدیــد عرضــه شــود.
وظیفــه تولیــد مــودم ال تــی ای ایــن ســاعت هــا بــر عهــده شــرکت اینتــل اســت. آخریــن مــدل 
ســاعت اپــل در شــهریور مــاه ســال گذشــته عرضــه شــد و جــی پــی اس و قابلیــت ضــدآب بودن 

بــه آن افــزوده شــده بــود.

زنگ هشدار آیفون۸ با نگاه 
کردن خاموش می شود

طبــق گــزارش هــای جدیــد آیفــون ۸ بــه کاربــر اجــازه مــی دهــد فقــط بــا نــگاه 
کــردن بــه دســتگاه زنــگ هشــدار پیامــک، تمــاس و نوتفیکیشــن هــای دیگــر را 

بــی صــدا کنــد. 
ــر اجــازه مــی دهــد بــدون  ــه کارب آیفــون ۸ احتمــاال دارای فنــاوری اســت کــه ب

اســتفاده از دســتانش نوتیفیکیشــن دســتگاه را بــی صــدا  کنــد.
ــد صــوت،  ــگاه خــود مــی توان ــا ن ــر ب ــد در ایــن روش کارب  طبــق گزارشــی جدی
ــد. ــی صــدا کن زنــگ هشــدار پیامــک، تمــاس و نوتیفیکیشــن هــای دیگــر را ب

گیلرمــو رامبــو یکــی از برنامــه نویســان iOS ایــن قابلیت را کشــف کرده اســت. او 
کــدی در نــرم افــزار افشــا شــده HomePod کشــف کــرد. همچنیــن او دربــاره 
کشــف هــای دیگــر خــود از جملــه فنــاوری شناســایی صــورت آیفــون جدیــد در 

توییتــر اخباری منتشــر کرده اســت.
ایــن ویژگــی از فنــاوری مشــابهی اســتفاده مــی کنــد کــه درنســل هــای مختلــف 

موبایــل هــای سامســونگ بــه کار رفته اســت.
 ویژگــی مذکــور Smart Stay نــام دارد و هنگامــی کــه کاربــر صفحــه نمایــش 

را نــگاه مــی کنــد، آن را فعــال نگــه مــی دارد.
البته از این ویژگی جدید آیفون اطاعات بیشتری در دسترس نیست. ایسوس موبایل واقعیت افزوده ساخت 

یــک شــرکت تولیــد کننــده محصــوالت الکترونیکــی، موبایلــی مجهــز بــه فنــاوری واقعیــت افــزوده ســاخته 
اســت. 

ــاوری  ــه دارای فن ــدی اســت ک ــل اندروی ــن موبای ــه شــرکت ایســوس دومی ــق ب ــون AR متعل ــل زنف موبای
ردیابــی ســه بعــدی تانگــو )متعلــق بــه شــرکت گــوگل( اســت. بــا ایــن فنــاوری کاربــر مــی توانــد موبایــل را 

بــه یــک دســتگاه واقعیــت افــزوده تبدیــل کنــد.
ــه  ــز ب ــن مجه ــتین تلف ــن نخس ــه ای ــت. البت ــده اس ــه ش ــکا عرض ــون در آمری ــل اکن ــن موبای  ای
 Phab Pro۲ ــاوری ــن فن ــا همی ــته ب ــز ســال گذش ــوو نی ــاوری Tango نیســت و شــرکت لن فن
را عرضــه کــرد. امــا زنفــون برخاف نمونــه ســاخت لنــوو دارای صفحه نمایــش کوچکتــر و حدود 5.۷ 

است. اینچ 
در ایــن موبایــل از تراشــه اســنپ دراگــون RAM ،۸۲1 ۶ گیگابایتــی بــا ۶4 گیگابایــت ذخیــره یــا ۸ گیگابایت 
RAM بــا 1۲۸ گیگابایــت ذخیــره اســتفاده شــده اســت. همچنیــن باتــری دســتگاه نیــز 3300 میلــی آمپری 

اســت و کاربــر مــی توانــد یــک کارت حافظــه نیــز بــه دســتگاه بیفزاید.
در ایــن موبایــل اپلیکیشــن Expeditions نصــب شــده کــه در همایــش Google I/O از آن رونمایــی 
کــرد.  ایــن اپلیکیشــن در حقیقــت بــرای کاس درس ســاخته شــده اســت. دانــش آموزان مــی تواننــد زنفون 
AR را روی عصــای ســلفی قــرار دهنــد و بــا اســتفاده از آن مــدل مجــازی آتشفشــان هــا، ســیارات و تندبادها 

ببینند.   را 
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

پرچمدار جدید سونی حسگر اثر 
انگشت دارد

تصاویــر منتشــر شــده از پرچمــدار جدیــد ســونی نشــان مــی دهــد ایــن شــرکت باالخــره موفــق 
بــه تولیــد موبایلــی مجهــز بــه حســگر اثــر انگشــت شــده اســت. 

بــه تازگــی تصاویــری از پرچمــدار آتــی ســونی منتشــر شــده اســت. تصاویــر مذکــور نشــان مــی 
دهــد باالخــره تولیــد کننــده ژاپنــی توانســته مشــکل حســگر اثــر انگشــت را حــل کنــد.

ــر  ــگر اث ــود حس ــن و وج ــاژول دوربی ــکان م ــر م ــتگاه، تغیی ــر دس ــرات در ظاه ــن تغیی  مهمتری
ــت. ــتگاه اس ــت دس ــت پش انگش

ــت را در  ــپریا XZ1 و XZ1کامپک ــاری اکس ــال ج ــرکت در س ــن ش ــود ای ــی ش ــی م ــش بین پی
نمایشــگاه IFA برلیــن رونمایــی کنــد. اکســپریا XZ1 درحقیقــت جانشــین اکســپریا XZ اســت و 

XZ1 کامپکــت نیــز نســخه ارزانتــر و کوچکتــر همیــن موبایــل بــه حســاب مــی آیــد.
ایــن موبایــل مجهــز بــه تراشــه اســنپ دراگــون RAM4 ، ۸35 گیگاباتی، نمایشــگر فــول اچ دی 

5.۲اینــچ و باتــری 3 هــزار میلــی آمپــری خواهــد بود.

ایموجی های علمی به موبایل افزوده می شوند
ــی  ــه ایموجــی احتمال ــه تازگــی از ۶۷ نمون ب
رونمایــی شــده کــه در ۲01۸ بــه موبایــل ها 
افــزوده مــی شــوند. در میــان ایــن نمونــه ها 
ایموجــی هــای علمــی و ورزشــی نیــز دیــده 

مــی شــود. 
۶۷ ایموجــی احتمالــی در ۲01۸ بــه موبایــل 
ــن  ــت ای ــوند.  فهرس ــی ش ــزوده م ــا اف ه
ــا ، اســتخوان و غــذا،  ایموجــی هــا شــامل پ
حیوانــات ماننــد طــاووس، کانگــورو و اســب 

ــی اســت.  آب
ــد  ــرکت یونیک ــر ش ــس مدی ــارک دیوی م
ــی را در جلســه فنــی  ایموجــی هــای احتمال

ــت.  ــرده اس ــی ک ــرکت رونمای ــن ش ای
ــی  ــای احتمال ــه ه ــن نمون ــن در بی همچنی
چنــد ایموجــی علمــی نیــز دیــده مــی شــود، 
ماننــد دی ان ای و لولــه های آزمایشــگاهی. 
افــزون بــر آن ایموجــی هــای ورزشــی نیــز 

ــد.  وجــود دارن

تولید اولین بازی واقعیت مجازی 
قابل کنترل با مغز

بــا گســترش تولیــد هدســت هــای واقعیــت مجــازی، طراحــی انــواع بــازی بــرای اجــرا از ایــن 
طریــق نیــز افزایــش یافتــه و حــال شــاهد تولیــد اولیــن بــازی واقعیــت مجــازی قابــل کنتــرل بــا 

مغــز هســتیم. 
یــک شــرکت نوپــا بــه نــام نیوربــل، نمونــه اولیــه یــک بــازی را تولیــد کــرده کــه از طریــق مغــز 

کنتــرل مــی شــود.
بــه ایــن منظــور یــک ابــزار جانبی بــه هدســت هــای معمولــی واقعیت مجــازی افــزوده می شــود 
کــه انتقــال ســیگنال هــای مغــز بــه هدســت و کنتــرل بــازی بــدون تــکان دادن اعضــای بــدن را 

ممکــن مــی کنــد.
ابــزار یــاد شــده جایگزیــن نــواری مــی شــود کــه در بــاالی هدســت و بــرای نگهداشــتن آن مورد 
اســتفاده قرار می گیــرد. بازی طراحی شــده با موفقیت بر روی هدســت HTC Vive مورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه و ســیگنال هــای مغــزی را بــرای پیشــبرد مراحل مختلــف خــود دریافت کرده اســت.

در جریــان بــازی یــاد شــده کــه Awakening یــا بیــداری نــام دارد، فــرد بایــد از ذهــن خــود 
بــرای فــرار کــردن از یــک آزمایشــگاه اســتفاده کنــد. قــرار اســت ایــن بــازی بعــد از تکمیل شــدن 

در ســال ۲01۸ بــرای فــروش روانــه بــازار شــود.
البتــه شــرکت نیوربــل اهــداف بزرگتــری دارد و قصــد دارد از کنتــرل مغــزی بــرای ارائــه خدمــات 
آموزشــی و حرفــه ای ماننــد ورود ســریع متــون و کلمــات و حــذف تدریجــی کنتــرل فیزیکــی هم 

اســتفاده کنــد.
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استفاده مردم وارد عرصه می شود.
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فناوریهــای نویــن

محققــان موفق شــدند محصولــی پروبیوتیک متشــکل از شــیر 
ــه  ــه هــای مختلــف پروبیوتیکــی )گون گاو، شــیره خرمــا و گون

هــای الکتوباســیلوس و بیفیدوباکتریــوم( تولیــد کننــد. 
امــروزه بــا توجــه بــه اهمیــت رژیــم غذایی در ســامت انســان 
ــودمند  ــی فراس ــوالت غذای ــرای محص ــی ب ــای روزافزون تقاض
شــامل انــواع فــرآورده هــای پروبیوتیــک وجــود دارد. از جملــه 
ــر  ــات نظی ــواع لبنی ــه ان ــوان ب محصــوالت پروبیوتیــک مــی ت
ماســت پروبیوتیــک و کفیــر اشــاره کــرد کــه در حــال حاضــر 

ــه تولیــد مــی رســد. ــه هــا ب توســط برخــی کارخان
اما شـیوع بـاالی عدم تحمل الکتـوز و عادات غذایی نامناسـب، 
مصـرف پاییـن فـرآورده هـای لبنـی در بیـن ایرانیـان را در پـی 
داشـته اسـت که ایـن امر بـه نوبه خـود بـا اختاالت جسـمانی 

از جملـه کاهـش تراکم اسـتخوان همراه اسـت.
لـذا بـه نظـر مـی رسـد تولیـد و عرضـه محصـوالت جدیـد در 
ایـن حـوزه باعث جلـب نظر مصـرف کننـدگان بیشـتر از جمله 

کـودکان و افـراد عاقـه منـد بـه غـذای سـالم خواهد شـد.
ــودمند  ــی فراس ــی غذای ــه تنهای ــود ب ــوه خ ــر می از ســوی دیگ
تلقــی مــی شــود و از ســالیان گذشــته صنعــت غــذا بــا افــزودن 
میــوه )در قالــب پــوره، میــوه خــرد شــده و ...( بــه ماســت آمــاده 
ــت؛ در  ــرده اس ــق ک ــوه را تلفی ــیر و می ــد ش ــرات مفی ــده، اث ش
ایــن میــان خرمــا بــا توجــه بــه محتــوای مــواد مغــذی و حجــم 
ــا محصــوالت  ــق ب ــرای تلفی ــه مناســبی ب ــد بومــی، گزین تولی
لبنــی اســت چنانچــه ایــن دو محصــول بــه صــورت ســنتی بــه 

اشــکال مختلــف در کنــار یکدیگــر مصــرف مــی شــوند.
بــر همیــن اســاس بــا توجــه بــه قابلیــت ایــران بــه ویژه اســتان 
هــای جنوبــی کشــور در تولیــد گوناگونــی هــای مختلــف خرما، 
همچنیــن پاییــن بــودن مصــرف ســرانه شــیر کــه بعضــا در اثر 
عــدم مقبولیــت حســی آن اســت و اثــرات ســامت پروبیوتیک 
ــه  ــا ماســت پروبیوتیکــی را ب ــد ت ــان در صــدد آمدن ــا محقق ه
تولیــد برســانند کــه اکثــر افــراد بتواننــد از لبنیــات بــا خرمــا بــه 

صــورت همزمــان اســتفاده کننــد.
از همیــن رو ایــن محققــان موفق شــدند محصولــی پروبیوتیک 
ــف  ــای مختل ــه ه ــا و گون ــیره خرم ــیر گاو، ش ــکل از ش متش
ــوم(  ــه هــای الکتوباســیلوس و بیفیدوباکتری پروبیوتیکــی )گون
ــک  ــه ی ــا ک ــیره خرم ــور از ش ــن منظ ــه ای ــد.   ب ــد کنن تولی
محصــول جانبــی خرمــا بــوده و بــا وجــود ارزش تغذیــه ای بــاال 
ارزان قیمــت نیــز هســت در ایــن محصــول بــه کار بــرده شــده 

ــت. اس
فرآینــد تولیــد این محصــول برخــاف بســیاری از ماســت های 
میــوه ای موجــود کــه همــزده هســتند مطابــق بــا رونــد تولیــد 
ماســت قالبــی بــوده و شــیره خرمــا بــا غلظــت هــای مــورد نظر 
پاستوریزاســیون بــه شــیر اضافــه مــی شــود. قــوام محصــول در 
پایــان بســته بــه غلظــت شــیره خرمــا، شــبیه ماســت یــا دنــت 

خواهــد بــود.
ــت  ــی از مقبولی ــی، حاک ــوالت آزمایش ــی محص ــی حس ارزیاب
ــت،  ــوده اس ــا ب ــیره خرم ــف ش ــای مختل ــت ه ــا غلظ ــواع ب ان

ــای  ــری ه ــداد باکت ــش تع ــر کاه ــواهدی دال ب ــم ش علیرغ
پروبیوتیــک در ماســت هــای تجــاری موجــود در بــازار طــی 14 
روز نگهــداری، ایــن محصــوالت در تمــام دوره نگهــداری )14 

ــد. ــک بودن ــری پروبیوتی ــر مناســب باکت ــاوی مقادی روز( ح
ــن  ــه ای و همچنی ــواص تغذی ــر، خ ــم، ظاه ــه طع ــه ب ــا توج ب
ــت  ــیر و ماس ــان ش ــرف توام ــتن مص ــنت داش ــه در س ریش
ــی رســد  ــه نظــر م ــی ب ــران و کشــورهای عرب ــا در ای ــا خرم ب
ایــن محصــول از قابلیــت مناســبی بــرای جلــب تقاضــا در بــازار 
ــوردار  ــارس برخ ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح ــازار کش ــی و ب داخل

ــت. اس
ــرب  ــم چ ــده ک ــر ش ــیر تخمی ــت و ش ــد ماس ــروژه »تولی پ
ــیره  ــا ش ــده ب ــی ش ــیلوس و غن ــاوی کاکتوباس ــک ح پروبیوتی
خرمــا از شــیر گاو« توســط ســیدمحمد مظلومــی، ســرور ادیبی، 
مریــم رنجبرزاهدانــی، ســمانه رحمــدل، ســیده مریــم عبــداهلل 

ــیده اســت. ــراع رس ــت اخت ــه ثب زاده ب

ماست های پروبیوتیک با شیره خرما تولید شد

محققــان ایرانــی بــا همــکاری محققــان امریکایــی توانســتند با 
فنــاوری نانــو مــاده  خطرنــاک موجــود در غذاهــای کنســروی را 

ــه شناســایی کنند.  در ۲0 ثانی
ــورهای در  ــی کش ــیوه  زندگ ــی در ش ــوب غذای ــادات نامطل ع
ــدی  ــه تهدی ــر اینک ــاوه ب ــران، ع ــه ای ــعه از جمل ــال توس ح
ــود،  ــوب می ش ــان محس ــودکان و نوجوان ــامتی ک ــرای س ب
ســایر افــراد را نیــز در معــرض ابتــا بــه انــواع بیماری هــا قــرار 

می دهــد.
ــورد  ــش م ــش  از پی ــل بی ــه کار و تحصی ــروز ک ــای ام در دنی
ــرار  ــان ق ــان و جوان ــژه زن ــه به وی ــف جامع ــه اقشــار مختل توج
گرفتــه اســت، فرصــت آشــپزی بســیار محــدود شــده و مصرف 

ــه اســت. ــاده رواج یافت ــای آم غذاه
ــذا،  ــه ی غ ــرای تهی ــان ب ــای آس ــی از راه ه ــا یک ــن روزه ای
اســتفاده از کنســرو آن هاســت. مطالعــات محققــان حــوزه  غــذا 
و دارو نشــان می دهــد کــه اســتفاده از غذاهــای کنســرو شــده 
ــان  ــددی در انس ــکات متع ــاد مش ــث ایج ــدت باع در بلندم
ــواد  ــتفاده از م ــه اس ــکات ب ــن مش ــی از ای ــردد. برخ می گ

خطرنــاک در تولیــد قوطی هــای کنســرو برمی گــردد. 
ــا  ــروژه ب ــن پ ــان ای ــی از محقق ــی، یک ــادی میرزاجان ــر ه دکت
ــی از  ــوان یک ــفنول A به عن ــاک بیس ــاده  خطرن ــه م ــاره ب اش
ــرد در تولیــد قوطی هــای کنســرو گفــت: ایــن کار  مــواد پرکارب
تحقیقاتــی بــا هــدف پایــش غلظــت مــاده  خطرنــاک بیســفنول 
A در غذاهــای کنســرو شــده و نوشــیدنی های موجــود در 

ــوده اســت. ــتیکی ب ــروف پاس ظ
بــه  قبلــی  شــده ی  ارائــه  روش هــای  داد:  ادامــه  وی 
ــر  ــد و بســیار هزینه ب ــاز دارن ــز نی آزمایشــگاه های بســیار مجه
ــز  ــی نی ــازه ی تشــخیص و دقــت باالی ــن از ب هســتند. همچنی
ــاش  ــی ت ــن کار تحقیقات ــن در ای ــتند. بنابرای ــوردار نیس برخ

کردیــم تا بــا طراحــی و ســاخت یــک زیســت نانوحســگر ارزان 
و ســریع، مشــکات روش هــای قبــل در شناســایی ایــن ماده ی 

ــم. ــع کنی ــاک را مرتف خطرن
ــوان یــک  ــن حســگر به عن ــن ای ــه ی بســیار پایی وی از هزین
نکتــه ی جالــب توجــه یــاد کــرد و افــزود: »هزینــه ی ســاخت 
ایــن حســگر، حتــی در ابعــاد آزمایشــگاهی در حــدود 3000 
تومــان اســت کــه اگــر بــه تولیــد انبــوه برســد، قطعــًا کمتــر 
نیــز خواهــد شــد. مــورد مهــم دیگــر تجهیــزات مــورد نیــاز 
ــد  ــه فرآین ــه ب ــا توج ــت. ب ــگر اس ــن حس ــاخت ای ــرای س ب
ــاخت  ــرای س ــه ب ــزات اولی ــنهادی، کل تجهی ــاخت پیش س
حســگر بــا مبلغــی بالــغ بــر ۲0 میلیــون تومــان قابــل تأمیــن 
ــیت  ــه حساس ــز ب ــاخت نی ــن روش س ــتفاده از ای ــت. اس اس
ــاال و زمــان آشکارســازی بســیار پاییــن در حــد ۲0  بســیار ب

ــه منجــر شــده اســت. ثانی
میرزاجانــی اســتفاده از فنــاوری نانــو را یکــی از دالیــل اصلــی 
ــزود: در ســاختار  ــن حســگر دانســت و اف ــت ای ــودن دق ــاال ب ب

ایــن حســگر از آپتامــر به عنــوان مولکــول پروب اســتفاده شــده 
ــک  ــه از ی ــری هســتند ک اســت. آپتامرهــا ســاختارهای نانومت
طــرف بــه ســطح الکتــرود حســگر متصــل می شــوند و طــرف 
ــناور  ــیمیایی ش ــاده ی ش ــاوی م ــول ح ــل محل ــر در داخ دیگ
ــا  ــاص، آپتامره ــرد خ ــا کارب ــگر ب ــک حس ــرای ی ــوند. ب می ش
ــت اتصــال  ــد طــوری انتخــاب شــوند کــه دارای قابلی می توانن
و گزینــش پذیــری باالیــی نســبت بــه یــک مولکــول خــاص 

باشــند.
ــول  ــن محص ــازی ای ــده و تجاری س ــه آین ــی ب ــا نگاه وی ب
خاطرنشــان کــرد: »بــرای ســاخت ایــن حســگر از روش مــدار 
ــزات آن  ــه و تجهی ــواد اولی ــی اســتفاده شــده اســت کــه م چاپ
ــن  ــی در داخــل کشــور وجــود دارد؛ بنابرای ــه ارزان به آســانی و ب
بــا اعمــال تحریم هــا در بازه هــای زمانــی مختلــف، ایــن 
اطمینــان وجــود دارد کــه واحدهــای صنعتــی بتواننــد نیازهــای 

ــد. ــن کنن ــی تأمی ــود را به راحت خ
بــه گفتــه وی، حســگر ســاخته شــده دارای محدودیــت 
 ،  ۹3/15۲ Limit of Detection( aM( آشکارســازی
ــازی  ــان آشکارس ــا pM 10 و مدت زم ــی fM 1 ت ــازه ی خط ب
ــد  ــرای تولی ــادی ب ــه اســت.  بیســفنول A در حجــم زی ۲0 ثانی
ــورد  ــی م ــای اپوکس ــات و رزین ه ــی کربن ــتیک های پل پاس
ــای  ــواره ی قوطی ه ــتیکی، دی ــوالت پاس ــتفاده در محص اس
کنســرو، ظــروف غــذا و نوشــیدنی ها و اســباب بازی مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد. در غذاهــای کنســرو شــده ایــن مــاده 
به راحتــی می توانــد وارد مــواد غذایــی موجــود در قوطــی شــده 
و موجبــات اختــال در سیســتم غــدد درون ریــز را فراهــم کنــد.
وی تاکیــد کرد:تولیــد آزمایشــگاهی ایــن نانوحســگر فقــط ســه 
ــا احتســاب  هــزار تومــان هزینــه دارد کــه قیمــت نهایــی آن ب

ــه پنجــاه هــزار تومــان می رســد. مــدارات الکتریکــی ب

شناسایی ماده  خطرناک غذاهای کنسروی در ۲۰ ثانیه
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ــن ــای نوی فناوریه

چین برترین کشور دنیا 
در هوش مصنوعی می شود

دولــت چیــن یــک طــرح مفصــل ســه مرحلــه ای را در دســت اجــرا دارد تــا ایــن کشــور در 
حــوزه هــوش مصنوعــی بــه برتریــن کشــور جهــان مبــدل شــود. 

مقامــات چینــی قصــد دارنــد تــا فنــاوری هــوش مصنوعــی را بــه نیــروی محرکــه اصلــی 
اقتصــاد ایــن کشــور در یــک دهــه آینــده مبــدل کننــد.

بــر اســاس طــرح دولــت ایــن کشــور، چیــن بایــد در مرحلــه اول اجــرای ایــن طــرح، یعنــی 
تــا ســال ۲030 رتبــه اول جهــان را در زمینــه اســتفاده از فنــاوری هــای مبتنــی بــر هــوش 
مصنوعــی کســب کنــد و بــه همیــن منظــور ســرمایه گــذاری بــه میــزان 150 میلیــارد یوآن 

یــا ۲۲ میلیــارد دالر را در ایــن زمینــه بــه عمــل خواهــد آورد.
ایــن رقــم تنهــا هســته اولیــه ســرمایه گــذاری چیــن را در بــر مــی گیــرد و رقــم کل ایــن 

ســرمایه گــذاری در نهایــت بــه رقــم حیــرت انگیــز یــک تریلیــون یــوآن خواهــد رســید.
اجــرای مرحلــه دوم طــرح مذکــور تــا ســال ۲0۲5 بــه طــول مــی انجامــد. در ایــن زمــان 
صنایــع مرتبــط بــا هــوش مصنوعــی تا حــد زیــادی تثبیــت شــده انــد و دولــت چیــن برنامه 
ــا را  ــوزه ه ــی ح ــی در تمام ــی هــوش مصنوع ــر جهان ــه رهب ــل ب ــرای تبدی ــود ب ــای خ ه

تعقیــب خواهــد کــرد تــا ایــن هــدف تــا ســال ۲030 محقــق شــود.
ــان 10  ــن زم ــود را در ای ــی خ ــوش مصنوع ــت ه ــی صنع ــته اصل ــا ارزش هس ــی ه چین
ــا هــوش مصنوعــی را 10 تریلیــون یــوآن  تریلیــون یــوآن و ارزش همــه صنایــع مرتبــط ب
بــرآورد مــی کننــد. از جملــه صنایــع چیــن کــه توســط هــوش مصنوعــی متحــول خواهنــد 
شــد مــی تــوان بــه تولیــد نــرم افــزار و ســخت افــزار، رباتیــک، اینترنــت اشــیا، تولیــد رایانــه 

هــای کوانتومــی، کشــاورزی و پزشــکی اشــاره کــرد.
ــکا را  ــاوری هــوش مصنوعــی باعــث خواهــد شــد، ایــن کشــور آمری ــه فن اتــکای چیــن ب
ظــرف ده ســال آینــده در ایــن حــوزه پشــت ســر بگــذارد و تولیــد ناخالــص داخلــی آن تــا 

ــد. ــش یاب ســال ۲030 حــدود ۲۶ درصــد افزای

نخستین مزرعه بادی شناور در 
سواحل اسکاتلند ساخته می شود

یــک شــرکت نــروژی قصــد دارد نخســتین مزرعــه بــادی شــناور دنیــا را در نزدیکــی اســکاتلند 
بســازد. ایــن مزرعــه در کل قابلیــت تولیــد ۶ مــگاوات بــرق دارد که نیــاز ۲0 هــزار خانــوار را تامین 

مــی کنــد. 
 Hywind شــرکت نــروژی اســتات اویــل در حــال اجــرای پــروژه مزرعــه بــادی شــناور بــه نــام
در دریــای اســکاتلند اســت. پــروژه ســاخت ایــن مزرعــه بــادی شــناور حــدود ۲۶0 میلیــون دالر 

هزینــه داشــته اســت.
ایــن شــرکت درحــال انتقــال توربیــن هــای بــادی بــزرگ بــه اســکاتلند اســت. فنــاوری جدیــد 
بــه ســازه هــا امــکان مــی دهــد در آب هــای عمیــق مزرعــه هــای بــادی ایجــاد کننــد. نخســتین 
توربیــن 11 هــزار و 500 تنــی از ایــن طــرح اکنــون در  شــمال شــرقی اســکاتلند و در فاصلــه ۲5 

کیلومتــری از ســاحل قــرار گرفتــه اســت.
ایــن توربیــن در نــروژ ســاخته شــده و اکنــون 4 توربیــن دیگــر نیــز آمــاده ارســال بــه ایــن نقطــه 
هســتند. طبــق تخمیــن کارشناســان ایــن طــرح آزمایشــی بــرق حــدود ۲0 هــزار خانــه را تامیــن 

خواهــد کــرد.
هــر کــدام از توربیــن هــا مــی تواننــد تــا ۶ مــگاوات بــرق تولیــد کننــد. هــر توربیــن بــه وســیله 
ــای اتصــال  ــه ج ــن طــرح ب ــی شــود. در ای ــظ م ــاق آب حف ــزرگ در اعم ــی ب ــه آهن ــک گلول ی
ــن شــناوری  ــه هــای فوالدی ــا  و تثبیــت آنهــا، از لول ــه کــف دری ــت ب ــه طــور ثاب ــن هــا ب توربی

ــا متصــل مــی شــود. ــه کــف دری اســتفاده مــی شــود کــه ب

دســتکاری ژنتیکــی از طریــق پیونــد 
پوســت روشــی موثــر بــرای مقابلــه 
ــت و  ــون دیاب ــی همچ ــاری های ــا بیم ب
چاقــی اســت و محققــان مرکــز پزشــکی 
ــن  ــزرگ در ای ــی ب ــه موفقیت ــیکاگو ب ش

ــد.  ــه ان ــه دســت یافت زمین
GLP1 ) پپتیــد 1 شــبیه بــه گلوکانــون 
دســتکاری شــده از نظــر ژنتیکــی( 
ــبیه  ــه ش ــادر ب ــه ق ــت ک ــی اس هورمون
ــه منظــور  ــده ب ــت لوزالمع ســازی فعالی

ترشــح انســولین اســت.
GLP1 هــم بــرای کاهــش اشــتها و 
هــم بــرای تنظیــم ســطح قنــد خــون در 

ــتفاده  ــورد اس ــت م ــا موفقی ــا ب ــوش ه م
ــده  ــرار گرفتــه و انتظــار مــی رود در آین ق
بتــوان از ایــن روش مــداوا در انســان 
های مبتــا به بیمــاری قند بهــره گرفت.

کاشــت ایــن هورمــون در بــدن انســان از 
ــده ممکــن  ــد پوســت در آین طریــق پیون
ــدزده  ــای پیون ــلول ه ــد. س ــد ش خواه
ــای  ــن ه ــال پروتئی ــه انتق ــادر ب ــده ق ش
درمانــی بــرای مقابلــه بــا دیابــت و چاقــی 
خواهنــد بــود. ایــن فنــاوری باعــث 
ــات  ــز وزن حیوان ــت آمی ــش موفقی کاه
ــده  ــان ش ــت در آن ــکل دیاب ــل مش و ح

ــت. اس

دستکاری ژنتیکی برای رهایی از دیابت و چاقی
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فناوریهــای نویــن

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

توسط پژوهشگر دانشگاه تربیت مدرس؛

ترکیب ضد پیری از عصاره های 
گیاهی استخراج شد

تولید ضد آفتاب با دی ان ای ماهی!
ــی  ــول ضــد آفتاب ــا آب و اتان ــا اســتفاده از دی ان ای ماهــی ســالمون و ترکیــب آن ب ــان ب محقق

ســاخته انــد کــه ماننــد پوســت دوم عمــل مــی کنــد. 
محققــان دانشــگاه بیرمنــگام ضدآفتابــی بــا اســتفاده از دی ان ای ســاخته انــد کــه ماننــد پوســت 

دوم عمــل مــی کنــد.
ــل اشــعه  ــه مــی شــود در مقاب ــول و آب تهی ایــن پوشــش کــه از )اســپرم( ماهــی ســالمون، اتان

مافــوق بنفــش از پوســت بهتــر محافظــت مــی کنــد.
ضد آفتاب مذکور همچنین فرایند تبخیر آب را کند می کند.

بــه گفتــه محققــان دانشــگاه بیرمنــگام ایــن ضدآفتــاب در حقیقــت یــک الیــه فیلــم دی ان ای 
کریســتالی و شــفاف اســت. آنهــا متوجــه شــدند هــر چقدر ایــن فیلــم بیشــتر در برابــر آفتــاب قرار 

مــی گیــرد، نــور مافــوق بنفــش را بهتــر جــذب مــی کنــد.
ــیب  ــه دی ان ای آس ــش ب ــوق بنف ــور ماف ــول ن ــور معم ــه ط ــه ب ــی اســت ک ــن درحال ای
مــی رســاند. بنابرایــن دانشــمندان تصمیــم گرفتنــد بــا اســتفاده از دی ان ای ایــن 
ــر اشــعه هــا  ــه روی آن در براب ــه پوســت، الی ــه جــای آســیب ب ــا ب پوشــش را بســازند ت

ــرد. ــرار گی ق
محققان تصمیم دارند موارد مصرف این ماده را برای پوشش زخم آزمایش کنند.

کیت تشخیص سریع اختالالت 
کروموزومی ساخته شد

رئیــس دانشــکده علــوم و فنــاوری هــای نویــن پزشــکی شــیراز، از تولیــد کیــت تشــخیص 
ــی کشــور در  ــه ســوی خودکفای ــوان گامــی دیگــر ب ــه عن ســریع اختــاالت کروموزومــی ب

ــر داد.  ــات ســامت خب عرصــه خدم
دکتــر یونــس قاســمی گفــت: دانشــجویان دکتــری بیوتکنولــوژی پزشــکی دانشــکده علــوم و 
فنــاوری هــای نویــن پزشــکی شــیراز، موفــق بــه تولیــد کیــت تشــخیص ســریع اختــاالت 

کروموزومــی در حــوزه ژنتیــک پزشــکی شــدند.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای پــروژه هــای تحقیقاتــی متنــوع در حــوزه فنــاوری هــای نویــن دنیــا 
ــن  ــه شــده در ای ــاالت ارائ ــی از مق ــزود: درصــد باالی ــوم پزشــکی شــیراز، اف در دانشــگاه عل

دانشــکده، در زمینــه هــای کاربــردی اســت.
ــاوری هــای زیســتی و  ــر در حــوزه فن ــه پیشــرفت هــای اخی ــا توجــه ب قاســمی ادامــه داد: ب
ــه  ــری« و »جمیل ــه »محمدرضــا می ــان نام ــش هــای ژنتیکــی، پای ــزون آزمای توســعه روزاف
صابــرزاده«، بــا هــدف تهیــه کیــت هــای تشــخیص ســریع اختــاالت کروموزومــی شــایع 

ــران طراحــی و مصــوب شــد. در ای
ــز در  ــر عهــده داشــته اســت نی ــه را ب ــان نام ــن پای ــی ای ــی کــه راهنمای ــد فردای ــر مجی دکت
ایــن بــاره گفــت: بــا بررســی هــا، مطالعــات و تجــارب بــه دســت آمــده، لــزوم تولیــد کیــت 
تشــخیصی بــا هدف تشــخیص ســریع و دقیــق پیــش از تولــد اختــاالت کروموزومی شــامل 
ســندروم داون )تریزومــی ۲1(، ســندروم ادوارد ) تریزومــی 1۸(، ســندروم پاتــو ) تریزومــی 13( 
و اختــاالت تعــدادی کرومــوزوم هــای جنســی ماننــد ســندروم ترنــر، کایــن فلتــر و مــوارد 
دیگــر احســاس شــد و در ایــن راســتا پروپــوزال مربوطــه بــه عنوانــی پایــان نامــه دانشــجویی 

تصویــب و طــی ســه ســال و نیــم، ایــن طــرح تحقیقاتــی بــه نتیجــه رســید.
عضــو هیــات علمــی گــروه ژنتیــک دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز، افــزود: ایــن کیــت پــس 
از تولیــد آزمایشــگاهی، بــا توجــه بــه تکنولــوژی بــاالی بــه کار رفتــه در آن و با حمایــت مرکز 
رشــد بیوتکنولــوژی، موفــق بــه دریافــت عنــوان محصــول دانــش بنیــان از معاونــت علمــی و 

فنــاوری ریاســت جمهــوری شــد.
ــا بهتریــن کیــت هــای مشــابه  فردایــی ادامــه داد: ایــن کیــت تشــخیصی، قــدرت رقابــت ب
خارجــی را دارد و بــا انجــام تســت هــای انجــام شــده بــر روی بیــش از 300 نمونــه بالینــی، 

حاصــل کار موفقیــت آمیــز اســت.
ــن محصــول را  ــوه ای ــد انب ــوان امــکان تولی ــری مــی ت ــت و پیگی ــا حمای ــادآور شــد: ب وی ی

ــاز شــویم. ــی نی ــت تشــخیصی از ســایر کشــورها ب ــن کی ــد ای داشــت و از خری
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ــن ــای نوی فناوریه

برای جلوگیری از لخته شدن خون؛

نانوالیاف جایگزین 
عروق می شود

 
پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر با اســتفاده از ســاختار 
ــرای  ــی ب ــای مصنوع ــری جایگزین ه ــواد پلیم ــاف م ــو الی نان
ــن  ــی را در ای ــکل لخته زای ــه مش ــد ک ــه کردن ــروق عرض ع

جایگزین هــا مرتفــع کرده انــد. 
ــی  ــای قلب ــرح  بیماری ه ــن ط ــری ای ــی مج کاووس رزمجوئ
ــر در سراســر  ــرگ و می ــی م ــل اصل ــی را یکــی از دالی و عروق
جهــان برشــمرد و خاطــر نشــان کــرد: امــروزه نیــاز فراوانــی بــه 
پیوندهــای مصنوعــی عــروق بــرای جایگزیــن ســازی عــروق 

ــود. ــاس می ش ــده احس ــیب دی آس
ــای  ــا و پلیمره ــروز روش ه ــه ام ــا ب ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
ــروق  ــی ع ــای مصنوع ــاخت جایگزین ه ــرای س ــی ب گوناگون
ــی  ــتن معایب ــزود: داش ــت، اف ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس م
ــا مشــکل  ــن جایگزین هــا را ب ــی، اســتفاده از ای ــد لخته زای مانن

ــت. ــرده اس ــه ک مواج
رزمجوئــی از اجــرای پــروژه تحقیقاتــی بــا عنــوان » ســاخت و 
مشــخصه یابــی بســتر نانو ســاختار پلیمــری بــه منظــور کاربرد 
در جایگزیــن هــای مصنوعــی عــروق« بــا روش الکتروریســی 
پلی کاپروالکتــون و اصــاح ســطح آن بــا پاســمای اکســیژن 
ــاد  ــور ایج ــه منظ ــطح، ب ــد روی س ــی آکریل آمی ــد زن و پیون
ــی  ــای مصنوع ــاخت جایگزین ه ــت س ــب جه ــتری مناس بس
بــرای عروقهایــی کــه بــه هــر علتــی توانایــی خــود را از دســت 

ــر داد. ــد، خب داده ان
ــو  ــه بســتر نان ــن پژوهــش ب ــادآور شــد: در ای مجــری طــرح ی
ســاختار پلیمــری دســت پیــدا کردیــم کــه ســطح آن اصــاح 
شــده و  چســبیدن پاکــت خــون بــه آن  بشــدت کاهــش یافته 
ــه عنــوان جایگزیــن هــای مصنوعــی  اســت و میتــوان از آن ب

عــروق اســتفاده کــرد.
وی ســاخت بســتر نانــو لیفــی اصــاح شــده، بــا خاصیــت عدم 
ــن  ــودن را از اهــداف ای چســبندگی پاکــت و خــون ســازگار ب
ــور ،  ــن منظ ــرای ای ــد:. ب ــادآور ش ــرد و ی ــوان ک ــش عن پژوه
بســتر پلیمــری از جنــس پلــی کاپروالکتــون انتخاب شــد؛، چرا 
کــه زیســت ســازگاری آن تاییــد شــده، و ســاختار لیفــی شــکل 
حاصــل از الکتروریســی آن، خــواص مکانیکــی مشــابه یک رگ 

خونــی را میتوانــد داشــته باشــد .
ــد  ــه می توان ــت ک ــی دانس ــی را فن ــق الکتروریس ــن محق ای
ــای نســبتا  ــا طول ه ــد را ب ــرد و ممت ــری منف ــاف پلیم ــو الی نان
بلنــد تولیــد کنــد و خاطــر نشــان کــرد: بــرای اصــاح ســطح 
از فراینــد پاســمای اکســیژن اســتفاده شــد؛ چــرا کــه بــا توجه 
بــه تحقیقــات صــورت گرفتــه بیشــترین دانســیته از گروه هــای 
فعــال را در ســطح ایجــاد می کنــد، همچنیــن آکریــل آمیــد بــه 
ــودن از  ــودن و خنثــی ب دلیــل زیســت ســازگاری و آبدوســت ب
ــاف  ــو الی ــد زدن روی ســطح  نان ــرای پیون لحــاظ الکتریکــی ب

ــد. ــاب گردی ــون انتخ پلی کاپروالکت
ــو ســاختار  ــدا بســتری نان ــن کار ابت ــرای ای ــه کــرد: ب وی اضاف
ــمای  ــط پاس ــطح آن توس ــاخته و س ــون س از پلی کاپروالکت
اکســیژن اصــاح و فعــال و بعــد از فعــال شــدن ســطح 
ــود  ــرای بهب ــد ب ــر آکریل آمی ــون، مونوم ــاف پلی کاپروالکت الی
خــون ســازگاری بــه ســطح پیونــد زده  شــد و در نهایــت 
ــون  ــوان آزم ــه عن ــت ب ــبندگی پاک ــون چس ــام آزم ــا انج ب
خون ســازگاری، میــزان چســبندگی پاکــت روی ســطح مــورد 

ــت. ــرار  گرف ــی ق بررس
رزمجوئــی فرآینــد الکتروریســی پلــی کاپروالکتــون و بدســت 
ــر را از  ــدود 11۲ نانومت ــن در ح ــر میانگی ــا قط ــی ب آوردن الیاف
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــش عن ــن پژوه ــده ای ــای پیچی فرآینده
همچنیــن بخــش مربــوط بــه آمــوزن چســبندگی پاکــت نیــز 

بــه دلیل ســختی آمــاده ســازی پاکــت خــون ، ایــن تحقیقات 
ــرد. ــرو ک ــی روب ــا پیچیدگی های ــدودی ب ــا ح را ت

وی بـا تاکیـد بر اینکـه  دسـتاوردهای ایـن پژوهـش در صنعت 
و فنـاوری تولیـد جایگزیـن هـای عروقـی مانند رگهـای خونی 
مصنوعـی مـی توانـد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد، گفـت: بـرای 
تجاری سـازی این روش و نمونه سـاخته شـده می بایست سایر 

تسـتهای خـون سـازگاری و آزمـون حیوانـی اجرایی شـود.
ــه بســتر  ــن طــرح ب ــر اینکــه در ای ــد ب ــا تاکی مجــری طــرح ب
ــدا  ــر دســت پی ــاف 11۲ نانومت ــا قطــر میانگیــن الی نانولیفــی ب
ــود می بخشــد،  ــای ســطح را بشــدت بهب ــه ویژگیه ــم ک کردی
ــطح،  ــاح س ــد از اص ــش و بع ــای پژوه ــد: در انته ــادآور ش ی
ــت  ــبندگی پاک ــد چس ــه میتوان ــد ک ــت آم ــه دس ــطحی ب س
ــی  ــی گرفتگ ــل اصل ــی از عوام ــه یک ــطح را ک ــه س ــون ب خ

ــد. ــش ده ــدت کاه ــت بش ــن اس ــروق جایگزی ع
وی تولیــد بســتر نانــو لیفــی بــا قطــر الیــاف حــدود 11۲ نانومتر 
ــرای  ــی ب ــه زای ــدم لخت ــت ع ــا قابلی ــت ب ــطحی آبدوس و س
ــرح  ــن ط ــای ای ــی را از موفقیت ه ــروق مصنوع ــتفاده در ع اس
ــروژه  ــن پ ــده از ای ــت آم ــه دس ــج ب ــزود: از نتای ــرد و اف ــام ب ن
میتــوان در مطالعــه و ســاخت جایگزینهــای مصنوعــی عــروق 

ــرد. ــد رگهــای مصنوعــی اســتفاده ک مانن
این طـرح با همـکاری دکتر حمید کشـوری و دکتر سـعید صابر 

سـمندری در دانشـگاه صنعتی امیرکبیر اجرا شـده است.

ــان  ــک درم ــا مهندســی ژنتی ــا ب ــه لوکیمی ــا ب ــوزاد مبت دو ن
ــوزادان پــس از 1۶  ــود در یکــی از ن شــدند. نشــانه هــای بهب
ــم آشــکار شــد.  ــک ســال و نی ــس از ی ــاه و در دیگــری پ م
ــه  ــا ب ــودک مبت ــه دو ک ــرطان ب ــد س ــان جدی ــک درم ی
ــرطان  ــر س ــاه از ش ــس از 1۸ م ــا پ ــرد ت ــک ک ــا کم لوکیمی
خــاص شــوند. محققــان بیمارســتان گریــت اورمونــد 
ــش  ــوزادان آزمای ــان را روی ن ــن درم ــدن ای ــتریت در لن اس

ــد.   کردن
ــوزادان  پــس از 1۶ مــاه نشــانه هایــی از بهبــود  در یکــی از ن
ظاهــر شــد و در نــوزاد دیگــر ایــن فراینــد حــدود یــک ســال و 

نیــم طــول کشــید.
ــدن  ــای سیســتم ایمنــی ب ــرای ارتق ــی ب ــوزادان درمان ــن ن ای
 TALENS ــام ــه ن همــراه نوعــی روش مهندســی ژنتیــک ب

دریافــت کردنــد. در درمــان ژنتیــک دی ان ای نــوزادان تغییــر 
داده شــد. در روش ژنتیــک محققــان پــس از دریافــت ســلول 
هــای ایمنــی از اهــدا کننــده در دی ان ای آنهــا چهــار تغییــر 
ایجــاد کردنــد. ســپس ســلول هــا بــه بیمــاران تزریــق شــدند.

بــا کمــک چنیــن تغییــری راحــت تــر مــی تــوان ســلول های 
ایمنــی ســاخت کــه بــه غــده هــای ســرطانی مــی چســبند 
و آنهــا را نابــود مــی کننــد. البتــه نــوزادان قبــل از آن تحــت 
ــرای  ــز ب ــن نی ــد و ســلول هــای بنیادی ــی بودن شــیمی درمان

آنــان پیونــد زده شــد.
بــه همیــن دلیــل برخــی کارشناســان معتقدنــد نمــی تــوان به 
طــور دقیــق تعییــن کــرد میــزان تاثیرگــذاری درمــان چقــدر 
اســت و چــه میــزان از رونــد بهبــود در نتیجــه برنامــه هــای 

شــیمی درمانــی و پیونــد ســلول هــای بنیادیــن اســت.

درمان ۲ نوزاد مبتال به سرطان با تغییر ژن
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فناوریهــای نویــن

ــرای  طراحــی و ســاخت یــک سیســتم کاشــتنی/ پوشــیدنی ب
ــان  ــط محقق ــز توس ــایی از مغ ــی غش ــت الکتریک ــت فعالی ثب
ــه زودی فــاز نهایــی ایــن  کشــور در مراحــل پایانــی اســت و ب

ــد.  ــام می رس ــه اتم ــروژه ب پ
ــش  ــور نق ــای کش ــگاه ه ــروژه در آزمایش ــام پ ــت از انج حمای
ــتا ســتاد  ــن راس ــاوری دارد. در ای ــم و فن مهمــی در توســعه عل
ــی  ــت علم ــناختی معاون ــای ش ــاوری ه ــوم و فن ــعه عل توس
ــرار  ــود ق ــتور کار خ ــا را در دس ــروژه ه ــن پ ــت از ای ــز حمای نی
ــتنی/  ــتم کاش ــک سیس ــاخت ی ــی و س ــت. »طراح داده اس
پوشــیدنی بــرای ثبــت فعالیــت الکتریکــی غشــایی از مغــز« 
یکــی از پــروژه هــای فعــال در آزمایشــگاه مدارهــا و سیســتم 
ــه  ــگاه خواج ــرق دانش ــکده ب ــع در دانش ــع واق ــای مجتم ه

ــت. ــی اس ــن طوس نصیرالدی
ــر  ــرودی ب ــای الکت ــه ه ــری آرای ــا قرارگی ــتم ب ــن سیس در ای
روی غشــای مغــز، ســیگنال هــای حاصــل از فعالیــت عصبــی 
ــرود روی  ــری الکت ــس از قرارگی ــوند. پ ــی ش ــت م ــز دریاف مغ
ــی  ــای عصب ــیگنال ه ــازی س ــال س ــت و دیجیت ــا، تقوی غش
دریافــت شــده، توســط بخــش الکترونیــک انجــام مــی شــود 
ــی شــده جهــت نمایــش  و در نهایــت ســیگنال هــای دیجیتال

و ذخیــره ســازی، توســط لینــک رادیویــی بــه کامپیوتــر ارســال 
مــی شــوند.

ایــن پــروژه از حــدود دو ســال پیــش بــا حمایــت ســتاد توســعه 
علــوم و فنــاوری هــای شــناختی آغــاز شــده و اکنــون در فــاز 
ــک  ــاخت ی ــروژه س ــن پ ــی ای ــتاورد نهای ــت. دس ــی اس نهای
سیســتم ثبــت هشــت کانالــه اســت کــه تمــام مراحــل طراحی 
ــا و  ــدار ه ــگاه م ــگران آزمایش ــط پژوهش ــاخت آن توس و س

سیســتم هــای مجتمــع انجــام شــده اســت. 
بــه گفتــه، امیــر مســعود ســوداگر مجــری ایــن پــروژه در ایــن 
طــرح ســاخت سیســتم الکتروکرتیکوگرافــی )ECOG( بــرای 
ــر  ــد نظ ــز م ــر مغ ــطح قش ــی از س ــیگنال های عصب ــت س ثب
ــبت  ــن روش نس ــر، در ای ــتم بهت ــر سیس ــاوه ب ــه ع ــت ک اس
ــا ثبــت واضــح ســیگنال ها  ــه روش هــای مرســوم گذشــته ب ب
اطاعــات بیشــتری از مغــز بدســت می آیــد. در ایــن روش بعــد 
ــته  ــه برداش ــتخوان جمجم ــمتی از اس ــتم قس ــاخت سیس از س
ــرد. ــرار گی ــز ق ــا ســطح مغ ــا سیســتم در تمــاس ب می شــود ت

همچنیــن اســتفاده از ایــن سیســتم فنــاوری پیشــرفته ای اســت 
ــه اســت. در واقــع  ــرار گرفت کــه از ســال ۲00۶ مــورد توجــه ق
ــا و  ــان بیماری ه ــرای درم ــان ب ــکان و جراح ــان پزش از آن زم

ــوم و  ــن عل ــه ای ــه مطالع ــاب در زمین ــوم اعص ــمندان عل دانش
ــی  ــای ثبــت ســیگنال های مغــزی پ ــه مزای ــوم شــناختی ب عل

ــد. بردن

طراحی سیستم هشت کاناله برای ثبت سیگنال های مغزی در کشور

پوست الکترونیک با قابلیت 
تغییر رنگ ساخته شد

ــه تولیــد نوعــی پوســت الکترونیــک شــدند کــه قابلیــت تغییــر  محققــان چینــی موفــق ب
ــگ دارد.  رن

بســیاری از حیوانــات مــی تواننــد رنــگ پوســت  خــود را  تغییــر دهنــد. اکنــون دانشــمندان با 
الهــام از ایــن ویژگــی قلمــرو حیوانــات  توانســته انــد نوعــی پوســت مصنوعــی الکترونیــک 

بســازند کــه قابلیــت تغییــر رنــگ دارد.
ــگ  ــر رن ــت تغیی ــا قابلی ــی ب ــی پوســت مصنوع ــوزه نوع ــن ح ــات پیشــین  در ای در مطالع
ســاخته شــد امــا تغییــر رنــگ آن زمانــی قابــل مشــاهده بــود کــه مــاده تحــت فشــار 100 تا 

500 برابــری قــرار گیــرد.
امــا محققــان دانشــگاه تســینگوا در پکــن نــوع جدیــدی از پوســت الکترونیــک ســاخته انــد 

کــه تغییــر رنــگ آن بــا فشــار 10 درصــدی قابــل مشــاهده اســت.
ــامل  ــت ش ــت پوس ــت. در حقیق ــده اس ــاخته ش ــن س ــک از گراف ــت الکترونی ــن پوس  ای
دوالیــه از گرافــن همــراه حســگری مقــاوم بــه فشــار  اســت. عــاوه بــرآن یــک  دســتگاه 
الکتروکرومیــک نیــز  در آن بــه کار مــی رود. ایــن پوســت  هنــگام قــرار گرفتــن در معــرض 

جریــان الکتریســیته تغییــر رنــگ مــی دهــد.
  دکتـر تسـیانگ یانـگ رهبر ایـن تحقیق مـی گوید: ما یـک سـاختار ماژولی سـاختیم که از 

گرافـن به دلیل حساسـیت باال نسـبت به فشـار وانعطـاف پذیری اسـتفاده کرده اسـت.
ــوان در  ــد مــی ت ــا محققــان معتقدن ــه  اســت  ام ــوز در مراحــل اولی ــاده هن ــن م ســاخت ای
صنایــع مختلــف از آنهــا اســتفاده کــرد. ایــن مــاده جالــب کاربردهــای متعــددی در آینــده 
خواهــد داشــت از جملــه در حــوزه روباتیــک، پروتــز هــا و گجــت هــای پوشــیدنی کــه برای 

نیروهــای نظامــی بــه کار مــی رود.

رونمایی از دستگاه ام آر آی 
نوزادان نارس در آمریکا

نــوزادان نــارس تــازه متولدشــده، آســیب پذیرتریــن بیمــاران بیمارســتان هــا هســتند که بــه مراقبت 
هــای خــاص نیاز دارنــد و درمــان آنهــا در واحدهــای NICU چالشــی جدی اســت. 

در برخــی مــوارد تشــخیص دقیق مشــکل ایــن نــوزادان نــارس مســتلزم اســتفاده از دســتگاه ام آرآی 
اســت، اما آســیب پذیری بــاالی نــوزادان مذکــور باعث می شــود تا نتــوان به راحتــی آنهــا را در داخل 

چنیــن دســتگاه هایــی قــرار داد.
ــورد  ــکان در م ــیاری از پزش ــذا بس ــد و ل ــم دارن ــادی ه ــای زی ــی ه ــده آلودگ ــای یادش ــتگاه ه دس
ــک  ــد ی ــن رو تایی ــد. از همی ــدی دارن ــای ج ــتگاه ام آر آی تردیده ــوزادان در درون دس ــراردادن ن ق
دســتگاه جدیــد ام آر آی توســط اداره غــذا و داروی آمریــکا کــه بــه طــور اختصاصــی بــرای نــوزادان 

تولیــد شــده، باعــث خوشــحالی جامعــه پزشــکی شــده اســت.
ایــن دســتگاه بــا عنــوان کامــل Embrace Neonatal MRI System بــه طــور اختصاصی 
بــرای اســکن کــردن ســر نــوزادان نــارس تولیــد شــده و پزشــکان مــی تواننــد نــوزادان را در داخــل 
محــل پــرورش اطفــال زودرس و در دمــای کنتــرل شــده آن قــرار داده و ســپس ایــن مجموعــه را 
بــه طــور مســتقیم در داخــل دســتگاه ام آر آی قــرار دهنــد.  محــل پــرورش اطفــال زودرس از تــکان 

خــوردن بیــش از حــد نــوزادان در زمــان انجــام ام آر آی جلوگیــری مــی کنــد.
کل فرایندآمــاده ســازی نــوزاد نــارس و اســتفاده از دســتگاه یــاد شــده کمتــر از یــک ســاعت طــول 
مــی کشــد و اگــر برای طفــل مشــکلی پیــش بیایــد مــی تــوان او را در عــرض 30 ثانیــه از دســتگاه 
ــارس در  ــوزادان ن ــر ن ــرخ مــرگ و می خــارج کــرد. انتظــار مــی رود اســتفاده از دســتگاه یادشــده ن

بیمارســتان هــا را کاهــش دهــد.
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ــن ــای نوی فناوریه

این لباس مردانه لک نمی شود!
بــه تازگــی لبــاس مردانــه ای ســاخته شــده کــه مایعــات روی ســطح آن مــی لغزنــد و بــه 
عبــارت دیگــر لبــاس لــک نمــی شــود عــاوه بــر آن ایــن لبــاس گــرد و غبــار را از روی 

خــود پــاک مــی کنــد! 
بــه تازگــی لبــاس مردانــه ای تولیــد شــده کــه مــی توانــد گــرد و غبــار و لــک نوشــیدنی 

ــد! ــاک کن روی خــود را پ
ایــن پیراهــن از نوعــی پارچــه تهیــه مــی شــود کــه بــا فنــاوری هیدروفوبیک ســاخته شــده 

اســت. بــا کمــک ایــن فنــاوری مایعــات از روی ســطح پارچــه مــی لغزند.
  افراد می توانند این لباس  100 درصد کتان را به قیمت ۸۷ دالر تهیه کنند.

بــه گفتــه محققــان فنــاوری هیدروفوبیــک ســبب مــی شــود پارچــه در برابــر لکــه مــواد 
مختلــف، مقــاوم شــود. همچنیــن ایــن پیراهــن قابلیــت پاکســازی خــود را دارد و فــرد مــی 
توانــد بــا یــک تکــه پارچــه هرگونــه لــک یــا باقیمانــده غــذا روی لبــاس را پــاک کنــد. در 

نتیجــه کاربــر مــی توانــد مــدت طوالنــی تــری آن را بــدون شستشــو اســتفاده کنــد.
محققــان بــرای تولیــد پارچــه هیدروفوبیــک، نوعــی نــخ کتــان بــا ســاختارهای ریــز نانــو 
ســاختند. ایجــاد طــرح هــای پیچیــده روی پیراهــن ســبب مــی شــود قابلیــت مقاومــت 

پارچــه در برابــر مایعــات بیشــتر شــود.
ــار  ــا۸0 ب ــن ت ــن پیراه ــودن ای ــک و ضــد آب ب ــت ضــد ل ــده قابلی ــد کنن ــه تولی ــه گفت ب

ــت. ــدگار اس ــو مان شستش

۴هزار میکروارگانیسم در مرکز 
ذخایر زیستی و ژنتیکی ذخیره شد

در حــال حاضــر 3 هــزار و ۹0۷ ســویه از گــروه هــای مختلــف میکروبــی شــامل باکتــری هــا، آرکی 
هــا، کپــک هــا، مخمرهــا، ســیانوباکترها، ریزجلبــک هــا و دیاتومــه هــا در مرکــز ذخایــر زیســتی 

جداســازی، شناســایی و نگهــداری شــده انــد. 
دکتــر ســید ابوالحســن شــاهزاده فاضلــی گفــت: گســتردگی میکروارگانیســم هــا از نظر تعــداد، تنوع 
محیــط هــای زیســت و همین طــور از نظــر مســیرهای متابولیــک بیشــتر از ســایر موجودات اســت، 
ــد و ارزشــمند  ــای مفی ــه ســویه ه ــرای دســتیابی ب ــا راه را ب ــوع آنه ــل بررســی تن ــن دلی ــه همی ب

صنعتــی مــی گشــاید. 
وی افــزود: ایــن تنــوع گســترده مرهــون تنــوع ژنتیکــی بــاالی میکروارگانیســم هــا اســت کــه بــه 
آنهــا قــدرت زیســت در اکوسیســتم هــای مختلــف را مــی دهــد و آنهــا را بــه کارخانجــات کوچک و 

مولــد تبدیــل مــی کنــد.
ــاش  ــل ت ــی، حاص ــویه بوم ــداد 54 س ــنامه دار، تع ــای شناس ــویه ه ــن س ــرد: از ای ــان ک وی بی
ــف کشــور جداســازی،  شناســایی و در مجــات  ــه از مناطــق مختل ــز اســت ک پژوهشــگران مرک
معتبــر بیــن المللــی منتشــر شــده انــد کــه در ایــن میــان، معرفــی دو خانــواده جدیــد مخمــری و 
باکتریایــی طــی دو ســال  گذشــته بــه عنــوان دســتاوردهای چشــمگیر محققــان ایــن مرکــز بــه 

ــد.   شــمار مــی آی

ــت:  ــان گف ــای روی ــه ه ــن یاخت ــاوری ب ــرکت فن ــر ش مدی
ــن  ــاف در ای ــد ن ــون بن ــه خ ــزار نمون ــش از ۸0 ه ــون بی تاکن
بانــک ذخیــره شــده و بــا آنهــا بیــش از صــد عمــل پیونــد نیــز 

ــت.  ــه اس ــام گرفت انج
دکتـر مرتضـی ضرابـی مدیـر شـرکت فنـاوری بن یاختـه های 
رویـان امـروز در نشسـت خبری کـه در این شـرکت برگزار شـد 
بـا اشـاره به آخریـن دسـتاوردهای بانـک خون بنـد نـاف و ارائه 
خدمـات درمانـی بـه بیمـاران غیـر ایرانـی خاطـر نشـان کـرد: 
تاکنـون از 31 کشـور بـه این مرکـز مراجعه کـرده اند تـا بتوانند 

سـلول هـای بنیادی خـون بنـد نـاف را ذخیـره کنند.
ضرابــی اظهــار داشــت: کشــورهای عــراق، عمــان، افغانســتان، 
اردن، ســوریه، لبنــان، امــارات، کویــت، چیــن، قطــر، عربســتان، 
ــتان،  ــان، قزاقس ــتان، آذربایج ــطین، تاجیکس ــتان، فلس پاکس
ــادا،  ــن، کان ــد، ارمنســتان، بحری ــه، اســترالیا، روســیه، هلن ترکی
آمریــکا، نیجریــه، کنیــا، قرقیزســتان، گرجســتان، ســوئد، آلمان 
و تایلنــد از جملــه کشــورهایی بودنــد کــه بــه مرکــز خــون بنــد 

نــاف بــرای دریافــت خدمــات مراجعــه کردنــد.
ــان  ــا بی ــان ب ــای روی ــه ه ــن یاخت ــاوری ب ــرکت فن ــر ش مدی
اینکــه بیــش از ۸0 درصــد مراجعیــن مــا عــرب زبــان هســتند، 
تصریــح کــرد: مــا در شــرکت بــن یاختــه هــای رویــان شــرایط 

ــم. ــی فراهــم کــرده ای ــرای زوج هــای غیرایران را ب

ــر  ــدازی دفات ــرای راه  ان ــه ای ب ــم نام ــه تفاه ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــه ای ب ــم نام ــون تفاه ــت: تاکن ــاف گف ــد ن ــون بن ــز خ مرک
ــا  ــم ت کشــورهای عــراق، عمــان، آذربایجــان منعقــد کــرده ای
ــیم.  ــته باش ــورها داش ــن کش ــاف را در ای ــد ن ــون بن ــر خ دفات
اکنــون در اربیــل عــراق دفتــر خــون بنــد نــاف راه اندازی شــده 
ــود و در  ــی ش ــان کشــور انجــام م ــد آزمایشــات در هم و فراین
نهایــت ذخیــره ســلول بنیــادی خــون بنــد نــاف متقاضــی بــه 

ــل خواهــد شــد. ــران منتق ای
بـه گفتـه وی همچنین بنـا داریم بـا کشـورهای  لبنان، بغـداد و 
تاجیکسـتان تفاهـم نامه ای منعقـد کنیم تـا دفاتر ذخیـره خون 
بند ناف را در این کشـورها داشـته باشـیم. این موضـوع می تواند 

بـرای جذب بیماران تأثیر بسـزایی داشـته باشـد.
ــزار  ــش از ۸0 ه ــر بی ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــی ب ضراب
نمونــه در بانــک خــون بنــد نــاف ذخیــره شــده اســت، 
ــورهای  ــان کش ــا در می ــت ه ــن ظرفی ــرد: ای ــان ک خاطرنش
ــا  ــد ب ــش از 100 پیون ــون بی ــر اســت. تاکن ــی نظی ــایه ب همس
نمونــه هــای خــون بندنــاف کــه عمدتــا بــرای بــرادر یــا خواهر 

ــت. ــده اس ــام ش ــرد انج ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م
مدیــر شــرکت فنــاوری بــن یاختــه هــای رویــان تأکیــد کــرد: 
بانــک خــون بنــد نــاف در ۲۸ اســتان کشــور دفتــر نمایندگــی 

دارد و نمونــه هــای آنهــا در تهــران ذخیــره مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه الزم اســت کــه دفاتــر خــون بنــد نــاف در 
ــود از  ــرار ب ــر ق ــار داشــت: اگ کشــور وجــود داشــته باشــد اظه
کشــورهای دیگــر خــون بنــد نــاف تهیــه کنیــم بیــش از ۲5 تــا 

30 هــزار یــورو هزینــه داشــت.
ضرابــی بــا اشــاره بــه یکــی از اقدامــات موفقیــت آمیــز در ایــن 
ــا  ــه م ــی ب ــواده عراق ــک خان ــراً ی ــرد: اخی ــه ک ــرکت اضاف ش
مراجعــه کــرده تــا عــاوه بــر انتقــال جنیــن ســالم بــا اســتفاده 
ــد  ــان فرزن ــادر در راســتای درم ــه م ــادی ب ــای بنی از ســلول ه
مبتــا بــه تاالســمی اش اقــدام کنیــم؛ ان شــاءاهلل بعــد از تولــد 
جنیــن مــی توانیــم از خــون بنــد نــاف آن بــرای درمــان فرزنــد 

ــم.  اول اســتفاده کنی

بیش از ۸۰ هزار نمونه در بانک خون بند ناف ذخیره شد
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محققــان توانســته انــد بــا تزریــق یــک پروتئیــن موجــود در خــون بنــد نــاف، حافظــه را بــه موش 
هــای پیــر بازگرداننــد و مشــکات مربــوط بــه یادگیــری را در آن هــا حــل کنند. 

تســت روی جونــدگان ضعیــف نشــان می دهــد که پروتئیــن درمانــی می توانــد ناحیــه هیپوکامپ 
مغــز که بــرای تشــکیل حافظــه ضــروری اســت را مجــددا جــوان ســازی کنــد. هیپوکامــپ اولین 

ناحیــه ای اســت کــه در زمــان پیــری تخریــب می شــود.
مــوش هــای پیــری کــه مــورد درمــان بــا ایــن پروتئیــن قــرار گرفتنــد، در تســت هــای رفتــاری، 
شــبیه جانــوران جوان عمــل کردنــد. آن ها خیلــی راحــت در خــال maze)راهروهای تــو در تو( 

عبــور کردنــد، حافظه بهتــری داشــتند و مهارت هــای النه ســازی خود را مجــددا از ســر گرفتند.
محققــان بــه سرپرســتی تونــی وایــز کــواری در آکســفورد کشــف کــرده انــد کــه خــون بنــد نــاف 
انســانی در مقایســه بــا خــون افــراد پیــری طبیعــی، بــه طــور غیــر عــادی حــاوی مقادیــر بســیار 
ــی کــه مــوش تزریــق شــد، موجــب فعــال  ــام TIMP۲ اســت و زمان ــه ن ــادی از پروتئینــی ب زی
شــدن گروهــی از ژن هــا درون هیپوکامــپ شــد و در نتیجــه ایــن بخــش آناتومیــک مغــز قــادر به 

ســازش پذیــری بــرای پــردازش اطاعــات جدیــد بــود.
در صــورت موفقیــت آمیــز بــودن ایــن درمــان در مــورد انســان، ایــن پروتئین مشــتق از خــون بند 

نــاف مــی توانــد اســلحه ای بالقــوه علیــه کاهــش عــوارض پیــری و بــروز بیمــاری هــای عصبــی 
ــد آلزایمر باشــد. مانن

نتایــج قــوی بدســت آمــده از ایــن مطالعــه امیــدواری بــه درمــان زوال عقــل و کاهــش حافظــه در 
ســنین پیــری را افزایــش مــی دهــد امــا محققیــن تاکیــد دارنــد کــه مطالعــات بیشتر)انســانی( می 

توانــد بــه کاربــردی بــودن آن در بالیــن صحــه بگــذارد.

فناوریهــای نویــن

یافته جدید محققان؛

آهسته شدن پیری مغز با خون بند ناف

ــته اند از  ــود توانس ــات خ ــی در تحقیق ــان ایران محقق
ــاال  ــت ب ــا دق ــه و ب ــم هزین ــریع، ک ــاده، س روشــی س
جهت شناسایی و اندازه گیری مقادیر اندک دارو در مایعات 
بیولوژیکی )پاســما، ســرم خــون و ادرار( بهــره ببرند. 

ــی  ــات بیولوژیک ــدک دارو در مایع ــر ان ــن مقادی تعیی
)پاســما، ســرم خــون و ادرار( یکی از موضوعــات مورد 
توجــه و پر اهمیت در مراحل اندازه گیری و بررســی تأثیر 

عملکــرد دارو در بدن اســت.
یکـی از مراحـل مهـم طـی ایـن فرآینـد، آماده سـازی 
محلـول آزمایـش اسـت. از روش هـای معمـول بـرای 
آماده سـازی نمونه هـا می توان از روش اسـتخراج مایع-
مایـع )LLE( و اسـتخراج فاز جامـد )SPE( نـام برد.

ایــن روش هــا عمومــاً گــران قیمــت، وقت گیــر و 
ــمی هستند.  نیازمند مصرف باالیی از حال های آلی س

به همین دلیل محققان همــواره به دنبال دســتیابی به روش های 
آزمایشــی حســاس و مؤثــر بــرای ایــن منظــور بــوده انــد. 

بــه گفتــه  یاســر پاشــائی کارشــناس ارشــد شــیمی دارویــی 
ــوم دارویــی تهــران- و  از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد عل
یکــی از محققــان ایــن طــرح، عمومــًا آماده ســازی نمونــه، 
ــی  ــت از محیط های ــازی آنالی ــی س ــتخراج و غن ــامل اس ش
بــا پایــه  پیچیــده اســت. امــا از آنجایــی کــه ایــن مایعــات 
ــز  ــتند و آنالی ــده ای هس ــاختار پیچی ــی دارای س بیولوژیک
ــکان  ــری ام ــاب پذی ــدم انتخ ــل ع ــه دلی ــتقیم دارو ب مس
ــر  ــذا ســنتز و اســتفاده از یــک جــاذب مؤث پذیــر نیســت، ل
بــرای خالــص ســازی نمونه هــا امــری ضــروری بــه نظــر 

می رســد.
پاشــائی افــزود: بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده، در 
ایــن تحقیــق از نانوکامپوزیت هــای گرافــن اکســید ســوپر 
پارامغناطیــس بــرای اســتخراج، پیــش تغلیــظ و تعییــن مقادیــر 
ــت های  ــای آنتاگونیس ــرم( داروه ــد نانوگ ــدک )در ح ــیار ان بس
 alpha-adrenergic( آدرنرژیــک  آلفــا  گیرنــده  
antagonist( از نمونه هــای بیولوژیکــی اســتفاده شــد.
وی ادامــه داد: ایــن داروهــا جهــت درمــان بیمــاری هایپرپازی 

پروستات استفاده می شود.
ــن  ــرد گراف ــه ف ــر ب ــی منحص ــق، ویژگ ــن محق ــه  ای ــه گفت ب

اکســید مغناطیســی کــه در ایــن طــرح بــه روش اشــباع اصــاح 
شده سنتز شده، ظرفیت باالی جذب، قابلیت باالی استفاده  مجدد 
ــا  ــط ب ــت آن از محی ــریع و راح ــازی س ــژه جداس ــه وی از آن ب

ایجــاد یــک میــدان مغناطیســی  اســت.
ــازی  ــت آماده س ــه جه ــه کار رفت ــح روش ب ــائی در توضی پاش
نمونه هــا در ایــن طــرح و ویژگی هــای ممتــاز آن عنــوان کــرد: 
ــر آماده ســازی نمونه هــا، روش اســتخراج  یکــی از راه هــای مؤث

فاز جامــد پراکنــده ) d-SPE( اســت.
ــص  ــرای خال ــاذب ب ــن نانوج ــز از ای ــا نی ــرد: م ــوان ک وی عن
ــاز  ــتخراج ف ــوان اس ــه عن ــی، ب ــای بیولوژیک ــازی نمونه ه س
جامــد پراکنــده اســتفاده کردیــم. در ایــن روش برخــاف 
روش هــای معمــول، نانوجــاذب طراحــی شــده بــه جــای پــک 
ــول  ــت، در محل ــران قیم ــده و گ ــتون های پیچی ــدن در س ش
نمونــه پراکنــده می شــود و ســپس جــاذب توســط یــک میــدان 

ــود. ــدا می ش ــه ج ــول نمون ــی از محل ــی خارج مغناطیس
ایــن محقــق افــزود: بنابرایــن صرفــه جویــی در هزینه هــا یکــی 
از مهم تریــن دســتاوردهای ایــن روش خواهــد بــود. همچنیــن 
بــه خاطــر عــدم اســتفاده از ســانتریفیوژ، زمــان کمتــری صــرف 

جداســازی و پیــش تغلیــظ می شــود.
ــی  ــرار متوال ــار تک ــس از 4 ب ــی پ ــرد: از طرف ــح ک وی تصری
عملیــات جذب-واجــذب، میــزان اســتخراج دارو تغییــر چندانــی 
ــت، کاهــش آلودگــی  ــکان بازیاف ــده  ام ــه نشــان دهن ــدارد ک ن

زیســت محیطــی و اســتفاده  دوبــاره از ایــن نانوجــاذب 
بــدون افــت کیفیــت اســت.

ــظ  ــای تغلی ــادگی، فاکتوره ــزود: س ــق اف ــن محق ای
باال، مصــرف کم حال های آلی ســمی وحجم مصرفی 
نمونه، ظرفیت راندمان باال، دقت، صحت و تکرار پذیری 
ــا روش هــای مختلــف  و همچنیــن امــکان ترکیــب ب
ــوب  ــن روش محس ــای ای ــر مزای ــتگاهی از دیگ دس

ــود. می ش
ــوان  ــاذب می ت ــن نانوج ــه از ای ــرد: البت ــد ک وی تاکی
ــظ  ــش تغلی ــازی و پی ــتخراج، جداس ــر اس ــزون ب اف
ــک،  ــات بیولوژی ــا در مایع ــواع داروه ــدک ان ــر ان مقادی
ــی  ــی و معدن ــات آل ــازی ترکیب ــذب و جداس ــرای ج ب
حــذف آالینده هــا )مانند پســاب های صنعتــی، رنگ ها 
و آفت کش هــا( از نمونه هــای آب محیطــی و همچنین 
در تصفیــه ی آب هــای خــارج شــده از کارخانه هــای داروســازی 

ــرد. ــتفاده ک اس
ــتی  ــات درس ــرای اثب ــرح ب ــن ط ــت: در ای ــان داش ــائی بی پاش
ــف  ــس )XRD(، طی ــو ایک ــرق پرت ــاذب از تف ــو ج ــنتز نان س
ــز )FT-IR(، میکروســکوپ  ــادون قرم ــه م ــل فوری ســنج تبدی
الکترونــی روبشــی )SEM(، طیــف ســنج پــراش انــرژی پرتــو 
 )VSM( ــه ارتعاشــی ایکــس )EDX(، مغناطیــس ســنج نمون
 Zeta-potential( ــا ــیل زت ــری پتانس ــتگاه اندازه گی و دس

ــد.  ــه ش ــره گرفت analyzer( به
بـه گفتـه وی، ایـن روش از نانوجاذب هـای گرافنـی بـرای آماده 
سـازی نمونه هـا اسـتفاده شـده کـه نیاز بـه اسـتفاده از دسـتگاه 
سـانتریفیوژ بـا سـرعت و ظرفیـت بـاال را مرتفـع می کنـد. ایـن 

تحقیقـات در مقیـاس آزمایشـگاهی صـورت گرفته اسـت.
ایــن تحقیقــات حاصــل تاش هــای یاســر پاشــائی- کارشــناس 
ارشد شــیمی دارویی از دانشــگاه آزاد اســامی واحد علوم دارویی 
تهران، دکتر فاطمه قربانی بیدکرپه- عضو هیأت علمی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی و دکتــر مریــم شــکرچی عضــو 

هیــأت علمــی ســازمان غــذا و دارو اســت.
 Journal of Chromatography  نتایج ایـن کار در مجلـه
A با ضریب تاثیـر ۹۸/3 )جلد 14۹۹، سـال ۲01۷، صفحـات ۲1 تا 

۲۹( به چاپ رسـیده است.

اندازه گیری دارو در خون با فناوری نانو ممکن شد 
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ــن ــای نوی فناوریه

معــاون خدمــات تخصصــی پژوهشــگاه رویــان گفــت: تاکنــون۲500 زوج غیــر ایرانــی در مرکــز 
نابــاروری پژوهشــگاه رویــان تحــت درمــان روش هــای پیشــرفته قــرار گرفتنــد. 

احمــد وثــوق معــاون خدمــات تخصصــی پژوهشــگاه رویــان اظهــار داشــت: درمــان نابــاروری در 
پژوهشــگاه رویــان بیــش از ۲5 ســال ســابقه دارد؛ آن زمــان مرکز پیشــرفته درمــان نابــاروری تنها 

در شــهر یــزد بــود و در پایتخــت چنیــن مراکــزی وجــود نداشــت.
ــا همــکاری  ــران در تهــران ب ــوم پزشــکی ای ــن راســتا جهــاد دانشــگاهی عل ــزود: در همی وی اف

ــد. ــدازی کردن ــاروری راه ان ــان ناب ــرای درم ــزی ب ــان، مرک پژوهشــگاه روی
معــاون خدمــات تخصصــی پژوهشــگاه رویــان بــا بیــان اینکــه مشــکل نابــاروری در همــه جوامع 
بشــری کشــورهای پیشــرفته در حال توســعه و کشــورهایی کــه از جهــت اقتصادی عقب هســتند 
وجــود دارد خاطــر نشــان کــرد: قبــل از آن زوج هــای نابــارور ایرانــی بــرای درمــان بــه خــارج از 
کشــور مــی رفتنــد و کشــورهای مســلمانی کــه ایــن قابلیــت هــای خــوب را داشــته باشــند هــم 
اطــراف مــا وجــود نداشــت. همگــی بــه کشــورهای اروپایــی، اســترالیایی و امریکایــی مــی رفتند.
وثــوق بــا بیــان اینکــه بعــد از راه انــدازی مرکــز درمــان نابــاروری رویــان توانســتیم در مــدت زمان 
کوتاهــی بــه خودکفایــی کامــل برســیم تصریــح کــرد: موفق شــدیم عــاوه بــر زوج هــای ایرانی 

پذیــرای زوج هــای نابــارور از اقصــی نقــاط دنیا باشــیم.
ــب  ــه مســائل فرهنگــی، دینــی و تمــام جوان ــاروری ب ــرای درمــان ناب ــران ب ــه گفتــه وی در ای ب
اخــاق پزشــکی، مســائل شــرعی توجــه ویــژه ای مــی شــود؛ ایــن شــیوه قرابــت فرهنگــی بــا 

ــه دارد. ــی و آســیای میان کشــورهای عرب
معــاون خدمــات تخصصــی پژوهشــگاه رویــان بــا اشــاره بــه هزینــه هــای درمــان نابــاروری بــا 
ســلول هــای بنیــادی در پژوهشــگاه رویــان خاطرنشــان کــرد: هزینه هــای درمــان در پژوهشــگاه 
رویــان درمقایســه بــا مراکــز اروپایــی و امریکایــی کمتــر اســت و همیــن موضــوع باعــث شــد که 
خیلــی از کشــورهای همســایه ماننــد آســیای شــرقی، آســیا، اروپــا و امریــکا بــرای درمــان بــه این 

ــه کنند. ــز مراجع مرک
ــا مراکــز اروپایــی  ــاروری زوج هــای غیــر ایرانــی در مقایســه ب ــه گفتــه وی هزینــه درمــان ناب ب

ــود. ــر از 35 درصــد خواهــد ب کمت
ــا و یــا  وی افــزود: معمــواًل ایــن هزینــه هــای درمانــی در ایــران یــک ســوم هزینــه هــا در اروپ

کشــورهایی همچــون ترکیــه و اکرایــن اســت.
معــاون خدمــات تخصصــی پژوهشــگاه رویــان با بیــان اینکــه هــر روز بیــش از 5 زوج غیــر ایرانی 
را در مرکــز درمانــی نابــاروری رویــان پذیــرا هســتیم گفــت: مــا امــروز ۲500 زوج غیــر ایرانــی در 

مرکــز نابــاروری رویــان تحــت درمــان روش هــای پیشــرفته قــرار گرفتند.
ــار اینهــا زوج  ــا اکســی شــدند و در کن وی تصریــح کــرد: ایــن افــراد وارد ســیکل درمــان IVF ی
هــای زیــادی بودنــد کــه بــا درمــان هــای دارویــی و ســرپایی مشکاتشــان برطرف شــده اســت.

وثــوق بــا تأکیــد بــر اینکــه ارائــه نوبــت دهــی بــه زوج هــای ایرانــی در مــدت زمــان کوتاهــی 
انجــام مــی گیــرد خاطرنشــان کــرد: بیشــترین زمــان انتظــار بــرای هــر زوج جهــت درمــان 15 

روز اســت کــه ســعی داریــم ایــن مــدت را کوتــاه تــر و اقدامــات درمانــی آنهــا را در مــدت زمــان 
کمــی آغــاز کنیــم.

معـاون خدمـات تخصصی پژوهشـگاه رویـان همچنین بـا اشـاره به اینکه بـه دلیـل حمایت های 
دولـت از زوج  هـای ایرانـی معموال هزینه هـای درمان برای آنها کمتـر از زوج های خارجی اسـت، 
افـزود: ایـران یک کشـور جوان اسـت که تعـداد قابل توجهـی از این افراد در سـن 30-40 سـالگی 

هسـتند. نابـاروری هم بـه تبع در زوج هایی اسـت که در این سـن هسـتند.
وثــوق بــا تأکیــد بر اینکــه مــا تــاش داریــم تعــداد بیشــتری از زوج هــای ایرانــی را تحــت درمان 
ــه  ــان کــرد: بیشــترین مراجعیــن خارجــی از کشــورهای همســایه و آســیای میان ــرار دهیــم بی ق

هســتند زیــرا دسترســی بیشــتری بــه کشــور مــا دارنــد.
ــرفته  ــای پیش ــیکل روش ه ــزار س ــرای ۶ ه ــام و اج ــی انج ــال آمادگ ــا در س ــه وی م ــه گفت ب
ــا نیســت کــه ۶ هــزار زوج درمــان مــی شــود یعنــی از تعــداد  ــدان معن ــن ب ــم. ای ــاروری داری ناب
ــم. ــرار دهی ــاروری ق ــم تحــت درمــان پیشــرفته ناب ــدگان ۶ هــزار زوج را مــی توانی مراجعــه کنن
معــاون خدمــات تخصصــی پژوهشــگاه رویــان در خصــوص میــزان موفقیــت اعمــال روش هــای 
ــق  ــی کــه غیرموف ــا چشــم پوشــی از عوامل ــح کــرد: ب ــاروری تصری ــان ناب ــرای درم پیشــرفته ب
هســتند مــی تــوان گفــت  کــه بــاالی 50 درصــد روش هــای پیشــرفته ای کــه بــرای درمــان 

نابــاروری بــه کار گرفتــه مــی شــود موفقیــت آمیــز هســتند.
وثــوق گفــت: اعتقــاد داریــم درمــان نابــاروری در ایــران از نظــر اقتصــادی مناســب تــر و 50 درصد 
هزینــه هــای آن در ســایر کشورهاســت. همچنیــن میــزان موفقیــت درمــان در ایــران باالتــر از 

کشــورهای دیگــر اســت.

۲۵۰۰ زوج نابارور غیرایرانی در پژوهشگاه رویان درمان شدند

برخــی از ســلول هــای بنیــادی مــی تواننــد تــا بیــش از دو هفتــه در افــراد مــرده بــه صــورت خفته 
باقــی بماننــد و ســپس مجــددا بــه حالــت فعــال در آمــده، شــروع بــه تقســیم کننــد و ســلول های 

جدیــد و دارای عملکــردی را ایجــاد کنند. 
در ایــن مطالعــه جدیــد محققــان فرانســوی اطاعــات جدیــدی را در مــورد چندتوانــی و 

ــد. ــرده ان ــه ک ــا ارائ ــلول ه ــن س ــیتی ای پاستیس
در ایــن مطالعــه آن هــا نشــان داده شــد کــه ســلول هــای بنیــادی )بــه ویــژه ســلول هــای بنیادی 
عضانــی( مــی تواننــد بــرای بیــش از 1۷ روز در انســان و 1۶ روز در مــوش هــای مــرده بعــد از 

مرگشــان زنــده بماننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن تصــور مــی شــد، ایــن مــدت زمــان چیــزی حــدود 1 تــا 
دو روز اســت. ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بعــد از ایــن مــدت زمــان نیــز ســلول هــا توانایــی شــان 
بــرای تمایــز بــه ســلول هــای عضانــی دارای عملکــرد را شــروع مــی کننــد. ایــن کشــف مــی 
توانــد پایــه ای را بــرای اســتفاده از منبــع جدیــد ســلولی فراهــم آورد و منجر بــه روش هــای جدید 

حفــظ ســلول هــای بنیــادی بــرای درمــان بیمــاری هــای مختلــف شــود.
در ایــن مطالعــه کــه در انســتیتو پاســتور فرانســه صــورت گرفتــه اســت، محققــان دریافتــه اند که 
ســلول هــای بنیــادی عضانــی در شــرایط نامســاعدی )ماننــد زمــان مــرگ( بــرای مدتــی زنــده 
مــی ماننــد و بــرای ایــن امــر تــا حــدی متابولیســم شــان را بــه حداقــل مــی رســانند تــا انــرژی 

کمتــری از دســت بدهنــد.
مطالعــه ســلول هــای بنیــادی مشــتق از مغــز اســتخوان نیــز نشــان داد کــه ایــن ســلول هــای 
بنیــادی نیــز بعــد از مــرگ تــا چهــار روز زنــده مــی ماننــد و در نتیجــه مــی تــوان بــا حفظ شــرایط 
ــرای رفــع کمبودهــا در زمینــه اهــدای ســلول هــای  اخاقــی و قانونــی از ایــن منبــع ســلولی ب

بنیــادی اســتفاده کــرد.

امکان جداسازی سلول های بنیادی مدتی بعد از مرگ
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فناوریهــای نویــن

ــی آب  ــا مصــرف اندک ــدون خــاک و ب ــه ب ــی ســاخته ک ــی باغچــه معلق ــک دانشــجوی ایران ی
ــبزیجات را دارد.  ــرورش س ــت پ قابلی

ــا کمــک روشــی ارزان ســبزیجات را  نیــکان آقــا بابایــی دانشــجوی طراحــی دانشــگاه ترنــت، ب
ــرورش مــی دهــد. او در حقیقــت یــک باغچــه کوچــک  ــدار کمــی آب پ ــا مق ــدون خــاک و ب ب

ــه تولیــد محصــول اســت. معلــق ســاخته اســت کــه در هــر محیطــی قــادر ب
ــردم مناطــق  ــرای م ــد و ب ــن کن ــان ریشــه ک ــد قحطــی را در جه ــدوار اســت روزی بتوان  او امی

ــد. ــی کن ــه نشــین درآمدزای حوم
ــود، مبنــای الزم   محصــوالت کشــاورزی کــه در ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی تولیــد شــده ب

ــا بابایــی را فراهــم کــرد. ــاوری هــای آق ــرای فن ب
فضانــوردان در ایســتگاه بیــن المللــی فضایــی دانــه گیاهــان را در بالــش هــای کوچکــی کاشــتند 
کــه جایگزیــن خــاک بودنــد، ایــن بالــش هــا بــه رشــد ریشــه  و ذخیــره آب کمــک مــی کردنــد.

آقا بابایی نیز با استفاده از همین فناوری باغچه کوچک معلق خود را ساخت.
او پــس از کاشــت دانــه هــا در باغچــه، یــک محلــول مغــذی را روی ریشــه گیاهــان اســپری کرد. 
از ســوی دیگــر اکســیژن موجــود در اتــاق نیــز توانســت اطــراف ریشــه هــای گیــاه جریــان یابد و 

بــه رونــد رشــد کمــک کنــد.
ــواده هــای ســاکن در شــرایط نامســاعد آب و هوایــی  ــه خان ــر ارزانــی ب باغچــه معلــق عــاوه ب

کمــک مــی کنــد ســبزیجات پــرورش دهنــد. ایــن باغچــه معلــق کوچــک در مقایســه بــا روش 
هــای معمولــی ۹0 درصــد آب کمتــری مصــرف مــی کنــد.

دانشجوی ایرانی باغچه معلق بدون خاک ساخت

با قابلیت کشت ۵۰ گیاه؛

باغچه آپارتمانی برای کاشت میوه 
و سبزی اختراع شد

اگــر دوســت داریــد مــواد الزم بــرای تهیــه ســاالد را در داخــل آپارتمــان محــل ســکونتتان تهیــه 
ــبزی را در آن  ــوه و س ــواع می ــرده و ان ــداری ک ــی را خری ــک باغچــه خانگ ــد ی ــی توانی ــد، م کنی

ــد.  بکاری
ایــن باغچه کــه GrowChef نــام دارد، عما یک زمین کشــاورزی کوچک را در محل ســکونت 
شــما در اختیارتــان مــی گــذارد تا بتوانیــد انواع صیفــی جات و میــوه هــای مختلــف را در چند متری 

ــد. ــان بکاری رختخوابت
ــوار  ــه دی ــه یــک کمــد کوچــک چندطبقــه اســت کــه مــی توانیــد آن را ب ایــن مزرعــه شــبیه ب
بچســبانید یــا بــر روی میــز آشــپزخانه قــرار دهیــد. حتی مــی تــوان ایــن مزرعــه ســیار را در داخل 
کمــد مخفــی کــرد. بــر روی ســقف هــر طبقــه از ایــن باغچــه ســیار المــپ هــای ال ای دی تعبیه 

شــده تا نور کافی برای رشد محصوالت کشاورزی تامین شود.
GrowChef همــراه بــا یــک برنامــه موبایلــی عرضــه مــی شــود کــه بــه شــما امکان مــی دهد 
بــر فراینــد رشــد میــوه هــا و ســبزی هــای کاشــته شــده در ایــن باغچــه بــه دقــت نظــارت کنید. 
باغچــه یادشــده بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه مــی تــوان در آن واحــد تــا 51 گیــاه مختلــف را 

کاشــت و پــرورش داد.
در کــف هــر طبقــه ایــن باغچــه بــه جــای خــاک عــادی از محلــول مــواد مغــذی و مــاده ای بــه 
نــام ورمیکولیــت پوشــیده شــده کــه هــر یــک مــاه یکبــار بایــد تعویض شــود. قیمــت ایــن باغچه 

ســیار کــه در مــاه مــارس ســال ۲01۸ روانــه بــازار مــی شــود ۲10 دالر اســت.

کیسه های پالستیکی دوستدار 
محیط زیست تولید شد

محققــان کشــور در یــک شــرکت دانــش بنیــان موفق بــه تولیــد کیســه اکسازیســت تخریب 
پذیــر حــاوی نانــو ذرات اکســیدی جهــت بهبــود خــواص مکانیکی شــدند. 

 بررسـی محصـوالت نانـو و ارائـه تاییدیه نانو مقیـاس به آنهـا از جمله فعالیت های مهم سـتاد 
توسـعه فناوری نانو از 3 سـال گذشـته بوده اسـت. در واقع بررسـی مـواد و محصـوالت تولید و 
عرضه شـده در حوزه فناوری نانو، سـبب شـفافیت بازار محصوالت نانو شـده و به  ارتقای کیفی 

ایـن محصـوالت و افزایش اعتماد مصـرف کنندگان کمـک می کند.
یکـی از ایـن محصوالت که توسـط یـک شـرکت دانش بنیان به تولید رسـیده اسـت، کیسـه 

اکسازیسـت تخریـب پذیـر حاوی نانـو ذرات اکسـیدی جهت بهبـود خواص مکانیکی اسـت.
از ســال 1۹۷0 و بــا وخیــم شــدن مشــکل دفــن زبالــه در ســطح جهــان، موضــوع اســتفاده از 

ــه مطــرح شــد. ــر در ســاخت کیســه های زبال پلیمرهــای زیســت تخریب پذی
ــرای  ــدی ب ــتیک های تولی ــد از پاس ــی 30 درص ــتاندارد جهان ــازمان اس ــار س ــق آم مطاب
ــد از آن  ــا ۲ درص ــه تنه ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــی باش ــرف م ــار مص ــارف یک ب مص
بازیابــی می شــود لــذا بحــث پلیمرهــای زیســت تخریــب پذیــر بــه عنــوان جایگزین مناســب 

ــد. ــرح ش ــج مط ــتیک های رای پاس
پلیمرهــا و مــواد زیســت تخریــب پذیــر در مقایســه بــا پاســتیک های موجــود نــه تنهــا در 
فرآینــد تولیــد، انــرژی کمتــری مصــرف می نماینــد بلکــه بــه دلیــل مــواد مصرفــی تجدیــد 

پذیــر بــه حفــظ محیــط زیســت نیــز کمــک می کننــد.
از ایـن رو محققـان در یـک شـرکت دانش بنیـان موفق بـه تولید کیسـه اکسازیسـت تخریب 
پذیـر حـاوی نانو ذرات اکسـیدی جهت بهبـود خـواص مکانیکی شـدند کـه دارای تاییدیه نانو 
مقیـاس از سـتاد ویژه توسـعه فناوری نانـو معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری اسـت.
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امــروزه کــره زمیــن بــه انبوهــی از زبالــه هــای پاســتیکی و قابــل بازیافــت آلوده شــده کــه جمع 
آوری آنهــا و پاکســازی کــره زمیــن از ایــن حجــم از آلودگــی روز بــه روز دشــوارتر می شــود. 

در بســیاری از نقــاط جهــان هــم امکانــات و تســهیاتی بــرای تفکیــک زبالــه هــای مختلــف و 
جمــع آوری آنهــا وجــود نــدارد و لــذا رونــد آلودگــی کــره خاکــی روز بــه روز در حال تشــدید اســت.
ــا  شــرکت AMP Robotics بــرای حــل ایــن مشــکل ربــات جدیــدی را تولیــد کــرده کــه ب
اســتفاده از فنــاوری هــوش مصنوعــی قــادر بــه شناســایی انــواع زباله هــا از یکدیگــر و جمــع آوری 

آنهاســت.
ــرای  ــکا ب ــور آمری ــا موفقیــت توســط شــهرداری شــهر دن ــام دارد ب ــات کــه Clarke ن ــن رب ای
تفکیــک و جداســازی زبالــه هــا بــه کار گرفتــه شــده اســت. ربــات مذکــور مجهــز بــه دوربینــی 
اســت کــه ظــروف مســتعمل شــیر، آبمیــوه، غــذا و جعبــه هــای متنــوع مــواد غذایــی را از هــم 
تمیــز مــی دهــد و همــه آنهــا را بــا اســتفاده از بــازوی رباتیــک خــود بــه صــورت تفکیک شــده در 

محــل از قبــل مشــخص شــده جمــع آوری مــی کنــد.
ــذی و  ــدی کاغ ــته بن ــه بس ــا ۶0 جعب ــد ت ــی توان ــه م ــک دقیق ــرض ی ــده در ع ــاد ش ــات ی رب
پاســتیکی مختلــف را از همدیگــر تمیــز دهــد و آنهــا را بــرای بازیافــت بــه محــل تعییــن شــده 
ــا انســان 50 درصــد ســریع تــر  ارســال کنــد. دقــت ایــن ابــزار ۹0 درصــد اســت و در مقایســه ب
ــات هزینــه تفکیــک مــواد  عمــل مــی کنــد. بررســی هــا نشــان مــی دهــد اســتفاده از ایــن رب

ــی دهــد. ــا 50 درصــد کاهــش م ــی را ت بازیافت

سیســتم هــوش مصنوعــی ایــن ربــات بــه آن کمــک مــی کند تــا بــه عنــوان مثــال انــواع ظروف 
پاســتیکی را بــا دقــت کــم نظیــری از یکدیگــر تشــخیص دهد و حتــی بطــری هــای آب معدنی 

بــا ظاهــر مشــابه را بــر مبنای تفــاوت هــای جزئــی ظاهــری از یکدیگــر متمایز ســازد.

ربات آشغال جمع کن زمین را نجات می دهد

ــن ــای نوی فناوریه

دانشمندان از هوا غذا 
تولید کردند

محققــان فنانــدی موفــق شــده انــد بــا انــرژی خورشــیدی 
ــد.  ــه کنن ــی تهی ــن نوعــی غــذای پروتئین و دی اکســید کرب
ــذا از  ــد غ ــت تولی ــن روش در حقیق ــان ای ــه محقق ــه گفت ب

ــت!  هواس
ــن  ــید کرب ــک دی اکس ــا کم ــد ب ــده ان ــق ش ــمندان موف دانش
ــد.   ــه کنن ــی تهی ــی پروتئین ــای غذای ــده ه ــیته وع و الکتریس
ــی را  ــد روزی قحط ــذا بتوانن ــن غ ــا ای ــد ب ــان امیدوارن محقق
ــرژی  ــتفاده از ان ــا اس ــودری ب ــذای پ ــن غ ــد. ای ــن ببرن از بی
ــن موجــود در هــوا  ــل هــای خورشــیدی و دی اکســید کرب پان
تولیــد مــی شــود. جالــب آنکــه ایــن مــاده در آزمایشــگاه و بــا 
ــا ظرفیــت یــک فنجــان قهــوه تولیــد  راکتورهــای پروتئیــن ب
شــده اســت. راکتورهــای مذکــور در یــک شــبانه روز مــی توانند 

ــد. ــد کنن ــن تولی ــک قاشــق  پروتئی ی
 در ایــن شــیوه از هیــچ نــوع ســمی اســتفاده نمــی شــود، بلکــه 

مقــدار مشــخصی کــود یــا مــاده مغــذی بــه کار مــی رود.
ــن دانشــمند ارشــد مرکــز تحقیقــات فنــی  ــکا پیتکائ  جوهــا پ
VTT در فنانــد مــی گویــد: در اصــل تمــام مــواد اولیــه مــا از 
هــوا  تولیــد مــی شــوند. در آینــده ایــن فنــاوری را مــی توانــد به 

صحراهــا و مناطــق قحطــی زده، انتقــال داد.
بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان در هــر نقطــه ای  غــذا تولیــد کــرد. 
همچنیــن مــی تــوان آن را بــه عنــوان خــوراک دام نیز اســتفاده 

کــرد.
جالــب آنکــه بــه گفتــه محققــان فراینــد تولیــد غــذا از 

الکتریســیته 10 برابــر کارآمدتــر از فتوســنتزها اســت.

ورود به بازار تا۲۰۱۸؛

غذای دریایی در آزمایشگاه 
تولید شد

ــط  ــدار در محی ــی پای ــد غــذای دریای ــه تولی ــار موفــق ب ــن ب ــرای اولی تعــدادی از پژوهشــگران ب
آزمایشــگاه شــدند تــا بــا جایگزین کــردن مصــرف آن بــا شــکار ماهــی، آبزیــان در خطــر انقراض 

را نجــات دهنــد. 
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از انگجــت، محققان شــرکت نوپــای فیلنــس فود توانســته 

انــد پروتئین هــای موجــود در بــدن انــواع آبزیــان را در آزمایشــگاه تولیــد کنند.
آنهــا مــی گوینــد تنهــا چند مــاه دیگــر بــا تولیــد فیلــه ماهــی در محیــط آزمایشــگاه فاصلــه دارند 
و ارزش تغذیــه ای ایــن مــواد در حــد ماهــی هایــی اســت کــه بــه طــور طبیعــی در محیــط دریــا 

زندگــی مــی کننــد.
ــه مصــرف ایــن  ایــن شــرکت نوپــای فعــال در حــوزه فنــاوری زیســتی امیــدوار اســت مــردم ب
نــوع مــواد غذایــی عــادت کننــد تــا صیــد بــی رویــه آبزیــان کاهــش یافتــه و از انقــراض آنهــا 

ــری شــود. جلوگی
ــن در  ــی ت ــدن ماه ــای ب ــلول ه ــر س ــه بازتکثی ــق ب ــن گام موف ــود در اولی ــس ف ــرکت فیلن ش
ــه را در مــورد طیــف متنوعــی از ماهــی هــا  ــد ایــن تجرب آزمایشــگاه شــد و امیــدوار اســت بتوان

ــد. ــرار کن تک
بــر اســاس آمــار موجــود، صیــد 31 درصــد از ذخایــر ماهــی هــای خوراکــی در جهــان بــه صــورت 
ــد نســل  ــه یاب ــی ادام ــد فعل ــا رون ــری ب ــن رو اگــر ماهیگی ــه انجــام مــی شــود. از همی ــی روی ب

بســیاری از انــواع ماهــی هــا در آینــده نزدیــک بــه طــور کامــل منقــرض خواهــد شــد.
ــه  ــال ۲01۸ روان ــگاهی در س ــی آزمایش ــای ماه ــت ه ــای گوش ــه ه ــن نمون ــت اولی ــرار اس ق
فروشــگاه هــا شــوند. شــرکت فیلنــس فــود مــی گویــد بــه ایــن منظــور در ســال گذشــته 100 

ــت. ــرده اس ــع آوری ک ــرمایه جم ــون دالر س میلی
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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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معاون دانشگاه خبر داد:

خودروی ساخت دانشگاه آزاد شماره 
گذاری می شود/ ساخت خودرو خودکار

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد گفت: شماره گذاری خودروی این دانشگاه به زودی آغاز خواهد شد. 
مرتضی موسی خانی تاکید کرد: انشاءاهلل شماره گذاری خودروی این دانشگاه نیز به زودی آغاز خواهد شد.

موسـی  خانی با اشـاره به افتخارآفرینی دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـامی در مسـابقات ربوکاپ ۲01۷ ژاپن گفت: 
در این دوره از مسـابقات دانشـجویان این دانشـگاه توانسـتند 5 مقام را کسـب کنند که سـه مقام توسـط تیم های 
واحـد قزوین )شـامل دو مقـام قهرمانی و یک مقام سـومی(، یک مقام اول توسـط تیـم واحد ایلخچـی و مقام اول 

دیگـری نیز توسـط تیم واحد یـزد به دسـت آمد.
وی افـزود: در مجمـوع 10 مقـام توسـط تیم هـای بزرگسـاالن و ۹ مقـام هم از سـوی تیم هـای دانش آمـوزی به 
دسـت آمـد و تیم ایران توانسـت از حیث مقام های کسـب شـده در جایـگاه دوم در بین بیـش از 50 کشـور دنیا در 

این مسـابقات قـرار گیرد.
بـه گفتـه رئیس کمیتـه ملی ربـوکاپ ایـران در این سـفر تیم هـای ایرانی از شـرکت خودروسـازی ژاپنـی و مرکز 
تحقیقـات ربات هـای زیرآب بازدیـد کردند، افـزود: برایـن اسـاس و در جریان این بازدیدها و نشسـت ها مقرر شـد 
بـا همکاری ۲ دانشـمند ایرانی مراحل سـاخت خـودروی خودکار ایران و سـپس خـودروی خودکار در دانشـگاه آزاد 

اسـامی آغاز شود.

یــک شــرکت خودروســازی، اتومبیــل جدیــدی بــه بــازار عرضــه مــی کنــد 
ــودروی  ــن خ ــیلندر اســت. طراحــی ای ــار س ــی چه ــور دیزل ــه دارای موت ک

ترکیبــی از اتومبیــل هــای چندمنظــوره و اســپرت اســت. 
شــرکت خودروســازی میتسوبیشــی از مدتــی قبــل مشــغول آزمایــش روی 
خــودروی خانوادگــی جدیــد بــود. اکنــون ایــن خــودرو آمــاده شــده اســت.  
ــادی  ــاوت زی ــام  Expander،  تف ــه ن ــی ب ــد میتسوبیش ــودروی جدی خ
ــی  ــی از  MPV)خودروی ــت ترکیب ــی دارد و درحقیق ــای قبل ــه ه ــا نمون ب
ــن  ــی ای ــخه قبل ــت. دو نس ــپرت( اس ــودروی اس ــوره( و SUV)خ چندمنظ
GT- در نمایشــگاه اتومبیــل توکیــو در ۲015 و  eX  مجموعــه یعنــی
ــر دو  ــدند. ه ــی ش ــس رونمای ــگاه پاری ــته در نمایش ــال گذش PHEV س
خودروهــا ظاهــری مشــابه داشــتند و البتــه هیبریــدی بودنــد. جالــب آنکــه 

ــتند. ــی نداش ــدان خوب ــرد چن ــا عملک ــن خودروه ــدام از ای ــچ ک هی
امــا نســخه جدیــد ایــن مجموعــه دارای موتــور دیزلــی چهــار ســیلندر و 
دنــده دســتی اســت. شــرکت ســازنده ادعــا مــی کنــد فاصلــه زمیــن تــا 
محــور خــودرو ۲05 میلــی متــر اســت. ایــن ارتفــاع 10 میلیمتــر کوتاهتــر 
ــود در  ــای SUV موج ــر از خودروه ــه بلندت ــون و البت ــا و فورچ از تویوت

بازار اســت.
بــه این ترتیــب خــودرو گنجایــش ۷ سرنشــین  و بــار همراهشــان را دارداین 
خــودرو  در نمایشــگاه بیــن المللــی اتومبیــل اندونــزی رونمایی خواهد شــد.

میتسوبیشی خودروی ترکیبی ساخت

انگلیس تا سال ۲۰۴۰ با خودروهای 
بنزینی خداحافظی می کند

ــا  ــد دارد ب ــه قص ــرد ک ــام ک ــم اع ــس ه ــه، انگلی ــان و فرانس ــس از آلم پ
خودروهــای مصــرف کننــده ســوخت هــای فســیلی ماننــد بنزیــن و گازوئیــل 

ــد.  ــی کن خداحافظ
ایــن کشــور بــه منظــور مبــارزه بــا آلودگــی هــوا و گســترش اســتفاده از انــرژی 
هــای تجدیدپذیــر از ســال ۲040 بــه بعــد اســتفاده از خودروهــای بنزیــن ســوز و 

گازوئیــل ســوز را ممنــوع مــی کنــد.
ــرای  ــی ب ــت محیط ــر زیس ــن خط ــوا را بزرگتری ــی ه ــس آلودگ ــت انگلی دول
ســامت مــردم مــی دانــد و امیــدوار اســت بــا ایــن تصمیــم جدیــد بــر چالــش 

مذکــور غلبــه کنــد.
اقــدام یادشــده بخشــی از یــک اســتراتژی 3 میلیاردپونــدی  اســت کــه در قالــب 
آن افزایــش اســتفاده از اتوبــوس هــای برقــی، متحــول ســازی جــاده هــا بــرای 
ســازگار شــدن بــا خودروهــای برقــی و حتــی تغییــر در چــراغ هــای راهنمایــی و 

رانندگــی در همیــن راســتا پیــش بینــی شــده اســت.
البتــه گــروه هــای حامــی محیــط زیســت و انــرژی هــای ســبز چنــدان از ایــن 
تصمیــم راضــی نیســتند و مــی گوینــد زمــان بنــدی ایــن تصمیــم بــه گونــه ای 
اســت کــه کاهــش ســریع آلودگــی هــوا را ناممکــن مــی کنــد. آنــان همچنیــن 
معتقدنــد بایــد بودجــه بیشــتری بــه اجــرای چنیــن طــرح هایــی اختصــاص یابد 
و مشــوق هــای بــرای تولیــد و خریــد خودروهــای برقــی در نظــر گرفتــه شــود.
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شــرکت تویوتــا از عرضــه خــودروی برقــی پیشــرفته خــود بــه بــازار در ســال ۲0۲۲ خبــر داده کــه 
باتــری آن در عــرض تنهــا چنــد دقیقــه شــارژ مــی شــود. 

یکــی از چالــش هــای جــدی بــر ســر راه همــه گیرشــدن اســتفاده از خودروهــای برقــی مــدت 
زمــان زیــادی اســت کــه سرنشــینان بایــد صرف شــارژ شــدن باتــری هــای ایــن خودروهــا کنند. 
از ســوی دیگــر اکثــر ایــن خودروهــا بعــد از هــر بــار شــارژ کمتــر از 400 کیلومتــر را طــی مــی 
کننــد کــه تقریبــا نصــف مســافتی اســت کــه خودروهــای بنزیــن ســوز بعــد از یــک بــار پرشــدن 

بــاک قــادر بــه طــی کــردن آن هســتند.
حــال تویوتــا کــه در ایــن رقابــت از بســیاری از شــرکت هــای خودروســاز عقــب افتــاده، اولیــن 
خــودروی تمامــی برقــی خــود را در ســال ۲0۲۲ بــرای فــروش عرضــه خواهــد کــرد. نقطــه قــوت 
ایــن خــودروی ســدان نســبت بــه رقبــا باتــری قدرتمنــدی اســت کــه تولیــد آن حاصــل خریــد 

شــرکت نوپــای Nanotech توســط تویوتاســت.
ــه جــای مایعــی کــه در  ــوع solid-state اســت، ب ــری یادشــده کــه از ن در ســلول هــای بات
اکثــر باتــری هــای لیتیومــی امــروزی بــه کار مــی رود از الکترولیــت جامــد اســتفاده شــده اســت.
ایــن باتــری هــا بــر خــاف باتــری هــای لیتیومــی در برابــر گــرم شــدن یــا آتــش گرفتــن مقــاوم 
هســتند و تراکــم انــرژی در آنهــا بیشــتر اســت. لــذا مــی تــوان آنهــا را در ابعــادی کوچکتــر و بــا 

وزن کمتــر تولیــد کــرد.

مهــم تریــن نقطــه ضعــف ایــن باتــری هــا گرانــی آنهــا در مقایســه بــا باتــری هــای لیتیومــی 
ــه منظــور کاهــش هزینــه  ــرای یافتــن راه هایــی ب ــا در تــاش ب اســت کــه باعــث شــده تویوت

تولیــد آنهــا باشــد.

خودروی برقی تویوتا در عرض چند دقیقه شارژ می شود

ابرخودروی فراری ۳۰ ساله شد
 ابــر خــودروی شــرکت فــراری بــه نــام » اف 40« ســی ســاله شــد. ایــن خــودرو بــا موتــور ۸ ســیلندر و 4۷1 

اســب عملکــردی خــارق العــاده دارد. بــه همیــن دلیــل بیشــتر بــه خودرومســابقه ای شــبیه اســت. 
ابرخودروی فراری  F40،  سی ساله شد. این خودرو در سال 1۹۸۷ میادی برای نخستین بار تولید شد.

ــن  ــدرت دارد. بنابرای ــر، 4۷1 اســب بخــار ق ــت۲.۹ لیت ــا ظرفی ــور ۸ ســیلندر ب ــه شــامل موت ــن ابرخــودرو ک ای
تعجبــی نــدارد F40 مــی توانــد ســرعت خــود را در 3.۸ ثانیه از صفــر بــه 100 کیلومتر برثانیه برســاند. بیشــترین 

ســرعت آن نیــز ۲01 مایــل برســاعت اســت کــه در زمــان تولیــد خــودرو، رکــورد بــه حســاب مــی آمــد.
ایــن خــودرو بــه دلیــل عملکــرد خــارق العــاده خــود بیشــتربرای شــرکت در مســابقات مناســب بــود و کمتــر به 

عنــوان یــک خــودروی جــاده ای شــناخته مــی شــد.
همچنین این آخرین خودرویی بود که انزو فراری پیش از مرگش آن را تایید کرد.

خودروی الکتریکی با پنل های 
خورشیدی به بازار می آید

یــک اســتارت آپ آلمانــی خــودروی الکتریکــی طراحــی کــرده کــه روی بخــش هــای بیرونــی آن 
پنــل هــای خورشــیدی وجــود دارد. ایــن خــودرو در مرحلــه پیش ســفارش اســت. 

یــک اســتارت آپ آلمانــی بــه نــام Sono Motors  ســال گذشــته بــرای تولیــد مجموعــه ای 
از خودروهــای خانوادگــی  ســرمایه جمــع آوری کــرد. طــرح اولیــه از خــودروی ایــن شــرکت  بــه 
نــام Sion شــامل یــک پنــل خورشــیدی۷.5 متــر مربعــی بــود کــه روی بخــش بیرونــی خــودرو 

بــه کار رفت.
ــه   ایــن پنــل هــا قابلیــت شــارژ باتــری خــودرو را در زمــان  توقــف آن را داشــتند. اکنــون مرحل

پیــش ســفارش بــرای تولیــد خــودرو آغــاز شــده اســت.
 خــودروی الکتریکــی Sion دارای 330 ســلول هــای PV مونوکریســتالین اســت که روی ســقف، 
درهــا و پشــت آن نصــب شــده انــد. هرکــدام از ســلول هــا ظرفیــت تولیــد 3.۶5 وات بــرق  دارنــد.  
جمــع آوری نــور خورشــید بــه تنهایــی بــرای حرکــت دادن ایــن خــودرو کافی نیســت. اما شــرکت 
ادعــا مــی کنــد سیســتم PV آن مــی تواند در شــرایط ایــده آل انــرژی الزم بــرای طــی 30 کیلومتر 

را فرهم کند.
یکــی از نــکات جالــب ایــن خــودرو  وجــود سیســتم فیلتــر هــوا داخــل آن اســت کــه بــه غبــار 

روبــی از هــوای داخــل کابیــن کمــک مــی کنــد.
 عــاوه برتمــام ایــن مــوارد خــودروی خورشــیدی شــامل سیســتم اطاعاتــی اســت کــه روی 
یــک صفحــه نمایــش 10 اینچــی نمایــان مــی شــود، پــدال هــای ضــد قفــل،   ایربــگ راننــده و 

مســافران، سیســتم تبدیــل  انــرژی جنبشــی  اســت.
 این خودرو اکنون با قیمت 1۶ هزار یورو آماده پیش سفارش است.
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فنــاوری خــودرو

این وانت با فشار یک دکمه با جاده 
های ناهموار سازگار می شود

رانندگــی در جــاده هــای خاکــی و ناهمــوار کار چنــدان ســاده ای نیســت و لــذا انتشــار خبــر تولیــد 
وانتــی کــه مــی توانــد بــه طــور خــودکار خــود را بــا شــرایط چنیــن جــاده هایــی ســازگار کنــد، 

خبــری خوشــحال کننــده محســوب مــی شــود. 
وانــت Night Edition 1500 RAM مجهــز بــه فنــاوری ویــژه ای اســت کــه بــه آن امــکان 
مــی دهــد بــه طــور خــودکار ارتفــاع و دیگــر تنظیماتــش را بــا شــرایط جــاده هــای غیرآســفالت 

هماهنــگ کنــد.
بــا فشــردن ایــن دکمــه وانــت بــا بررســی خــودکار فاصلــه خــود بــا کــف جــاده در حیــن حرکــت 
ارتفــاع خــود را کــم و زیــاد مــی کنــد تــا از برخــورد زیــر ماشــین بــا ســطح جــاده بــه خصــوص در 

زمــان عبــور از چالــه هــا و نقــاط فرورفتــه جلوگیــری شــود.
البتــه راننــده مــی توانــد در صــورت تمایــل به طــور دســتی ارتفــاع خــودرو را تنظیــم کــرده و آن را 

بســیار بــاال ببرد تــا در جــاده هــای کوهســتانی بــا مشــکلی مواجه نشــود.
ــا یــک بزرگــراه شــود، ارتفــاع خــود را  ــه محــض اینکــه وارد جــاده ای آســفالته ی ــت ب ایــن وان
ــدل  ــاد شــده ۲۶500 دالر قیمــت دارد و در دو م ــودروی ی ــد. خ ــی گردان ــادی بازم ــت ع ــه حال ب
بــا قابلیــت انتقــال نیــرو بــه تنهــا دوچــرخ یــا چهــار چــرخ ســاخته شــده اســت.قدرت موتــور ایــن 

خــودرو 305 اســب بخــار اســت.

تولید اولین خودروی برقی ویژه 
مناطق صعب العبور

یــک شــرکت نوپــای آمریکایــی بــه نــام Bollinger Motors یــک خــودروی برقــی 
بــا 3۶0 قــدرت تولیــد کــرده کــه بــا یــک بــار شــارژ تــا 3۲0 کیلومتــر را طــی مــی کنــد. 
ایــن خودرو کــه B1 نــام دارد، حدود ۶0 هــزار دالر قــدرت دارد و طراحی آن به گونه ای اســت که 
عــاوه بر بزرگراه ها می تواند در مســیرهای صعــب العبور هم به راحتی حرکت کنــد. این درحالی 
ــی  ــت طراح ــه عل ــب ب ــی رقی ــای برق ــر خودروه ــه اکث ــت ک اس

ظریــف و شــکننده چنیــن قابلیتــی ندارنــد.
رابــرت بولینگــر ســازنده ایــن خــودرو آن را در یــک زمین کشــاورزی 
ــن  ــرده و B1 را اولی ــد ک ــورک تولی ــی نیوی ــارت در نزدیک در هوب
خــودروی تمــام برقــی ورزشــی توصیــف کــرده کــه مــی توانــد در 

دشــوارترین مســیرها حرکــت کنــد.
ــک  ــرم وزن دارد و دارای ی ــا 133 کیلوگ ــده تنه ــاد ش ــودروی ی خ
ــق  ــتم تعلی ــور سیس ــن ط ــل و همی ــدرت کام ــال ق ــتم انتق سیس
خــاص جــاده هــای صعــب العبــور اســت. سیســتم فرمــان 
هیدرولیکــی B1 کاما دســت ســاز اســت و موتــور برقــی آن قابلیت 
انتقــال نیــرو و درگیــر کــردن هــر چهــار چــرخ آن را دارد. دو بســته 
باتــری لیتیومــی بــرای ایــن خــودرو طراحــی شــده کــه ۶0 تــا 100 
ــن  ــل ای ــارژ کام ــد. ش ــی کنن ــد م ــرژی تولی ــاعت ان ــووات س کیل

ــاز دارد. ــان نی ــه زم ــه ۷5 دقیق ــا ب ــری ه بات
شـتاب صفـر تا صد این خـودرو 4.5 ثانیه اسـت و حداکثر سـرعت 
آن بـه ۲05 کیلومتر در سـاعت می رسـد. تحویل این خـودرو بعد 

از دریافـت سـفارش ها ظرف 1۹ مـاه آینده انجام می شـود.

افزایش سرعت و توقف خودرو 
فقط با یک پدال!

یــک شــرکت خودروســازی پــدال الکترونیکــی در خــودروی جدیــدش عرضــه مــی کنــد که 
مــی تــوان از آن بــرای توقــف، افزایــش یــا کاهــش ســرعت خــودرو اســتفاده کرد. 

نیســان ادعــا مــی کنــد در خــودروی جدیــد لیــف از یــک پــدال بــرای افزایــش ســرعت و 
توقــف خــودرو اســتفاده مــی شــود!

بــه گفتــه ایــن شــرکت خودروســازی، فنــاوری مذکــور نحــوه رانندگــی را دگرگــون خواهــد 
کــرد. ایــن پــدال الکتریکــی در مــدل جدیــد خــودری Leaf در مــاه ســپتامبر عرضــه مــی 

شــود.
ــدال  ــه پ ــه وســیله یــک ســوییچ کنتــرل مــی شــود کــه گاز را ب ــدال دو منظــوره ب ایــن پ
ــدال  ــا یــک پ ــد فقــط ب ــده مــی توان ــن ترتیــب رانن ــه ای ــد. ب الکترونیــک تبدیــل مــی کن
ــودرو  ــی خ ــف ناگهان ــرای توق ــا ب ــد. ام ــف کن ــا توق ــد ی ــد، کاهــش ده ــرعت را بیافزای س

ــرد. ــتفاده ک ــز اس ــدال ترم ــد از پ ــان بای همچن
جالــب آنکــه در حالــت پــدال الکترونیــک بقیــه پــدال هــای خــودرو عملکــردی معمولــی 

خواهنــد داشــت. چنیــن قابلیتــی در ترافیــک بســیار کارآمــد خواهــد بــود.
راننــده بــه وســیله  ایــن پــدال حتــی مــی توانــد روی تپــه نیــز خــودور را متوقــف کنــد، در 

همــان وضعیــت ثابــت بمانــد و ســپس دوبــاره  حرکــت کنــد.
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کم صداترین خودروی دنیا ساخته شد
یکــی از قدیمــی تریــن خودروســازان دنیــا در یکصــد و ســیزدهمین ســالگرد فعالیــت خــود از یک 

محصــول لوکــس و دیدنــی رونمایــی کرده اســت. 
ــر  ــی کــرده کــه ب ــوم رونمای ــن نســل فانت ــز رویــس حــاال از نســل هشــتم یعنــی جدیدتری رول

ــد ســاخته شــده اســت. ــورم جدی ــت ف ــک پل ــر روی ی ــن ســری، ب ــای ای خــاف خودروه
ممکــن اســت از نــگاه بســیاری بــه ایــن محصــول لوکس چیزی شــبیه نســل هفتــم فانتوم باشــد 
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه جدیــد تریــن فانتــوم ســاخته شــده در رولــز رویــس یــک خــودروی 
کامــا جدیــد اســت کــه حتــی آن را مبنــای اساســی مدلهــای بعــدی ایــن خودروســاز بــه شــمار 

مــی آورنــد.
ــن  ــده در ای ــاخته ش ــودروی س ــن خ ــد را پیشــرفته تری ــوم جدی ــس فانت ــد رولزروی ــران ارش مدی
شــرکت معرفــی مــی کننــد. از ویژگیهــای مهــم ایــن محصــول مــی تــوان بــه داشــبورد تمــام 

ــرد. ــاره ک ــی آن اش دیجیتال
مهندســان خــوش فکــر رولــز رویــس بــرای کاســتن از ســر و صــدای نســل هشــتم فانتــوم در 
ســرعتهای بــاال از مجموعــه تجهیــزات و مــوادی اســتفاده کــرده انــد کــه خــود بــه تنهایــی 130 

کیلوگــرم از وزن کلــی خــودرو را بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد.
فانتــوم جدیــد بــه طــور رســمی در نمایشــگاهی واقــع در لنــدن بــه دنیــا معرفــی شــده اســت. در 

ایــن نمایشــگاه ۹۲ ســاله شــدن فانتــوم جشــن گرفتــه شــد.
در ایــن نمایشــگاه کــه تحــت عنــوان »هشــت فانتــوم بــزرگ« برگــزار شــد از هــر نســل ایــن 

خــودرو یــک دســتگاه ویــژه بــه نمایــش گذاشــته شــد.
موتــور نصــب شــده در نســل هشــتم ایــن خــودرو غــول پیکــر اســت. ایــن موتــور 1۲ ســیلندری 
ــان  ــاری دارد. مهندس ــب بخ ــده 5۶3 اس ــره کنن ــوان ذخی ــته و ت ــری داش ــش ۶.۷5 لیت گنجای
رولزرویــس از یــک جعبــه دنــده هشــت ســرعته ســاخت ZF در ایــن خــودرو بهــره گرفتــه انــد.
ایــن خودروســاز مدعــی اســت کــه نســل هشــتم فانتــوم کــم صداتریــن خــودروی حــال حاضــر 

در دنیاســت.

خــودروی مــدل 3 تســا کلیــد نــدارد بلکــه بــه موبایــل کاربــر متصــل مــی شــود و بــا نزدیــک 
شــدن او درهــا بــاز مــی شــود. همچنیــن داشــبورد در ایــن خــودرو نیــز جــای خــود را بــه یــک 

صفحــه نمایــش 15 اینچــی داده اســت. 
30 خــودروی »مــدل3« تســا روز جمعــه بــرای صاحبانشــان ارســال شــد. در همیــن راســتا بــه 
تازگــی تصاویــری از فضــای داخلــی خــودرو  منتشــر شــده اســت. در مــدل3 داشــبورد تفــاوت 
هــای قابــل توجهــی بــا مــدل هــای قبلــی دارد. روی آن ســرعت ســنج یــا هیــچ نشــانگر دیگری 
وجــود نــدارد! همچنیــن صاحبــان خــودرو نیــازی بــه کلیــد  ندارنــد بلکــه بــرای بــاز کــردن در 
خــودرو بایــد از موبایــل خــود اســتفاده کننــد. عــاوه برتمام ایــن مــوارد و حــذف داشــبورد، دریچه 

هــای تهویــه خــودرو نیــز قابــل مشــاهده نیســتند.
نشــانگرهای معمــول داخــل خــودرو کــه بــه راننــده کمــک مــی کننــد تــا در جــاده مســیر خــود 
را ردیابــی کنــد، اکنــون بــا یــک صفحــه نمایــش لمســی 15 اینچــی جایگزیــن شــده انــد کــه 
در مرکــز  پانــل جلــوی خــودرو قــرار مــی گیــرد. کاربــر مــی توانــد بــا مشــخص کــردن نقاطــی 
در صفحــه نمایــش، مســیر جریــان هــوا در دریچــه هــای مخفــی را تعییــن کنــد. عــاوه بــر آن 

راننــده مــی توانــد بــه وســیله دســتان خــود نحــوه قــرار گرفتــن چــرخ هــا را تنظیــم کنــد.
بــه هرحــال صفحــه نمایــش بیــن راننــده و سرنشــین جلــو یعنــی در مــکان همیشــگی رادیــو در 
خودروهــا، قــرار دارد. بــه ایــن ترتیــب نیــازی نیســت راننــده بــرای کنتــرل نمایشــگرهای داخــل 

خــودرو ســرش را بچرخانــد.
ایــن خــودرو کلیــد نــدارد و در عــوض بــه وســیله بلوتــوث بــا موبایــل کاربر همخــوان می شــود و 

بــه طــور خــودکار  هنــگام نزدیــک شــدن او، درهــا بــاز می شــود.
 البته خودرو دارای دو کلید کارتی است که می توان آن را در اختیار پارکبان قرار داد.  

تصاویری از یک خودروی بدون 
داشبورد و کلید
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شــرکت جنــرال موتورز بــا همــکاری شــرکتی چینــی خــودروی الکتریکی 5 
هزار دالری در این کشــور عرضه کرده اســت. 

شــرکت جنــرال موتــور خــودروی الکتریکــی ارزان قیمتــی بــه بــازار عرضــه 
کــرده اســت. ایــن خــودرو  Baojun E100 نامیــده مــی شــود و فقــط در 
چیــن عرضــه مــی شــود. جالــب آنکــه پــس از محاســبه یارانــه هــای دولتی 

حتــی از بهــای یــک موتورســیکلت در آمریــکا هــم ارزانتر اســت.
 ایــن خــودرو بــا همکاری شــرکت دولتــی SAIC چین ســاخته شــده اســت. 
ــز  ــن مرک ــه بی ــودروی E100 بســیار کوچــک اســت. فاصل ــال خ ــه هرح ب
ــز  ــاع آن نی ــر و  ارتف ــی مت ــودرو 1۶00 میل ــوی خ ــب و جل ــای عق ــرخ ه چ
1۶۷0 میلــی اســت. ابعــاد خــودرو نشــان مــی دهــد می تــوان بــه راحتــی در 

مراکــز شــهرهای شــلوغ بــرای آن جــای پــارک یافــت.
قــدرت محــرک خــودرو بــه وســیله موتــوری بــا گشــتاورNm100 و قــدرت 
ــارژ  ــار ش ــک ب ــا ی ــنE100 ب ــود. همچنی ــی ش ــن م ــار تامی ــب بخ 3۹ اس
ــه مــدت زمــان شــارژ  ــد.  البت ــر را طــی کن ــد 155 کیلومت خــودرو مــی توان

باتــری هــای لیتیومــی آن کمــی طوالنــی و حدود ۷.5 ســاعت اســت.
عــاوه براین مــوارد خــودروی دونفــره E100 یک صفحه نمایــش ۷ اینچی با 
قابلیت اتصال بی ســیم دارد. گزینه های انتخابی این خودرو چندان زیاد نیست 
امــا خریــداران مــدل Zhixiang مــی تواند بــدون نیاز بــه کلیــد وارد خودرو 

شــوند. مــدل مذکــور همچنیــن دارای فیلتــر تهویــه هــوای بهتــر اســت.  
در ایــن خــودرو هم مانند تســا مــدل 3 دریچــه های تهویــه هوا در داشــبورد 

پنهان شــده اند و هیچ ابزاری جلوی راننده وجود ندارد.

عرضه خودروی الکتریکی 
۵ هزار دالری در چین

هلند از چغندرقند 
خودرو می سازد

گروهــی از دانشــجویان هلنــدی بــا اســتفاده از رزیــن چغنــدر قنــد خودرویی 
قابــل تجزیــه زیســتی ســاخته اند. 

دانشــجویان هلنــدی خودرویــی از مــواد طبیعــی ســاخته انــد کــه با ســرعت 
۸0 کیلومتــر در ســاعت حرکــت مــی کند.

خــودروی الکتریکــی در حقیقــت از رزیــن چغنــدر قنــد ســاخته شــده کــه بــا 
بــا الیــه هایــی از گیــاه کتــان پوشــیده مــی شــود.  یانیــک ون ریل یکــی از 
اعضــای گــروه ســازنده دانشــگاه آیندهــون مــی گویــد: فقــط چــرخ هــا و 
سیســتم ترمــز از مــواد زیســتی ســاخته نشــده انــد. ایــن خــودرو لینــا نــام 

گرفتــه اســت.
همچنیــن در ســاختار آن نــرخ قــدرت بــه وزن تقریبــا مشــابه فایبــرگاس 

ــرم وزن دارد. ــط 3۲0 کیلوگ اســت و فق
 امــا نمونــه ســاخته شــده هنــوز آزمایــش هــای تصادفــات را انجــام نــداده 

زیــرا جنــس بدنــه خــودرو ماننــد فلــز خــم نمــی شــود و مــی شــکند.
امــا گــروه ســازنده خــودرو تصمیــم دارنــد در ســال جــاری و پــس از دریافت 

اجــازه از مقامــات حمــل و نقــل هلنــد »لینــا« را آزمایــش کنند.
 خــودروی ســبک وزن بــا باتــری لیتیومــی فعــال مــی شــود و بــازده قــدرت 
آن ۸ کیلــووات اســت. ایــن خــودرو بــا یــک بــار شــارژ مــی توانــد بیــش از 
100 کیلومتــر را طــی کنــد و در حــال حاضــر باالتریــن ســرعت آن نیــز ۸0 

کیلومتــر برســاعت اعــام شــده اســت.
بــه گفتــه ســازندگان، ایــن خــودرو در مقایســه بــا BMW l3، نیســان لیف و 

تســا مــدل 3 ، حــدود 4 برابر کارآمدتر اســت.
 لینــا عــاوه برحفــظ محیــط زیســت مجهــز بــه حســگرهایی اســت کــه 

ــد. ــی و شناســایی مــی کن سرنشــینان خــود را ردیاب
ــه طــور کامــل از مــواد ترکیبــی  ایــن نخســتین خــودروی دنیاســت کــه ب

طبیعــی ســاخته شــده اســت.
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رکوردشکنی خودروی برقی تسال و 
طی هزارکیلومتر با یک بار شارژ

در حالــی کــه اکثــر خودروهــای برقــی بــا تنهــا یــک بــار شــارژ حداکثــر قــادر بــه طــی مســافتی 
بیــن 300 تــا 400 کیلومتــر هســتند، رکــوردی بــی ســابقه در ایــن زمینــه در کشــور ایتالیــا بــه 

ثبــت رســیده اســت. 
 Model S یک راننده عضو باشــگاه مالکان تســا در ایتالیا توانســته رکورد جدیدی را با خــودروی
P100D ســاخت این شــرکت به ثبت رســانده و با یک بار شــارژ آن 10۷۸ کیلومتر را بپیماید. رکورد 

قبلــی ثبــت شــده در ایــن زمینــه ۹00 کیلومتــر بوده اســت.
ایــن راننــده ۲۹ ســاعت بــرای ثبــت رکــورد یادشــده در جــاده هــای منطقــه ســالرنو در جنــوب 
ــا رانندگــی کــرده اســت. یکــی از علــل کســب ایــن موفقیــت اســتفاده از تایرهــای دارای  ایتالی
مقاومــت پاییــن در زمــان لمــس ســطح جــاده بــوده کــه باعــث شــده میــزان مصــرف بــرق در 

زمــان حرکــت ایــن خــودرو کاهــش بیشــتری یابــد.
متوســط ســرعت حرکــت خــودروی مذکــور در ایــن ســفر 40 کیلومتــر در ســاعت بــوده اســت. 
بنابرایــن اگــر از خودروهــای برقــی تســا بــرای حرکــت بــا ســرعت بــاال اســتفاده شــود، شــارژ 

باتــری آنهــا در مــدت بســیار کوتــاه تــری بــه پایــان مــی رســد.
کارشناســان معتقدنــد ایــن دســتاورد نشــان دهنــده توانمنــدی هــای بــاالی خودروهــای برقــی 
اســت و ثابــت مــی کنــد آنهــا در رقابــت بــا خودروهــای بنزیــن ســوز و گازوئیــل ســوز برتــری 
دارنــد. میــزان بــرق مصــرف شــده توســط ایــن خــودرو ۹۸.4 کیلــو وات ســاعت اســت کــه معادل 

مصــرف ۸ لیتــر بنزیــن اســت.

ابداع سیستم ایمنی برای 
جلوگیری از مرگ کودکان در خودرو

در ســال هــای اخیــر مــواردی از مــرگ نــوزادان و اطفــال رهــا شــده در داخــل خودروهــا بــه 
علــت شــدت گرمــای هــوا رخ داده و شــرکت نیســان بــرای حــل ایــن مشــکل یــک سیســتم 

ایمنــی خــاص ابــداع کــرده اســت. 
سیســتم یــاد شــده در صــورت پــی بــردن به ایــن موضــوع کــه موجــود زنــده ای در خــودروی 

داغ رهــا شــده، بــرای راننــده پیــام هشــدار ارســال مــی کند.
ایــن سیســتم هشــدار از ســال ۲01۸ بــر روی تولیدات نیســان نصــب می شــود و بــه رانندگان 
هشــدار مــی دهــد که قبــل از تــرک خــودرو صندلــی عقــب را کنتــرل کنند تــا از جانگذاشــتن 
اطفــال مطمئــن شــوند. ارســال پیــام هشــدار از طریــق پخــش صــدای بــوق و نمایــش چنــد 

پیــام تصویــری بــر روی نمایشــگر داشــبورد صــورت مــی گیرد.
فعــال شــدن ایــن سیســتم بســتگی بــه عوامــل مختلفــی دارد کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان 
ــاز و بســته شــدن درب هــای عقــب خــودرو قبــل از حرکــت و در توقــف هــای قبلــی  ــه ب ب

اشــاره کــرد.
ــکا نشــان مــی دهــد همــه ســاله در ایــن کشــور، بیــش از 3۶  ــج یــک بررســی در آمری نتای
ــان  ــار خیاب ــا شــدن در خودروهــای داغ در کن ــن و ره ــگاری والدی ــر ســهل ان ــر اث ــودک ب ک
جــان خــود را از دســت مــی دهنــد. امیــد مــی رود همــه گیرشــدن سیســتم جدیــد از ایــن آمار 

تاســف بــار بکاهــد.

یـک شـرکت خودروسـازی نمونه اولیـه خـودروی مسـابقه ای الکتریکی بـا ظاهری کاسـیک را 
رونمایی کرده است.  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت اینفینیتی به تازگی از  یک 

خودروی مسـابقه ای جالـب رونمایی کرده اسـت.  
ایـن زیرمجموعـه لوکس نیسـان از   Prototype۹ رونمایـی کرده که یـک خودرویی الکتریکی 
با طراحی کاسـیک اسـت. این خودرو بادماغه ای بلند، چرخ هایی بیـرون زده  جلب توجه می کند.  

 Prototype۹ موتـوری بـا 140 اسـب بخـار  یـا 1۲0 کیلـووات بـرق می تواند سـرعت خـود را 
در 5.5 ثانیـه از صفـر بـه 100 کیلومتـر برسـاند. همچنیـن باالترین سـرعت آن نیـز 1۷0 کیلومتر 

برسـاعت اعام شـده اسـت.
 البته این سریع ترین خودروی الکتریکی به حساب نمی آید اما نسبت به مدل3 تسا برتری دارد.
همچنین بدنه خودرو از ورقه های استیل ساخته شده که به طور دستی شکل داده شده اند.

تصاویری از یک خودروی الکتریکی با ظاهری کالسیک

http://mehrnews.com


هـــوا و فضـا

موشک ماهواره بر سیمرغ که از سال 88 در چند مرحله ، ساخت آن توسط 
صنایع هوافضای جمهوری اسالمی ایران انجام شد، در مردادماه امسال 
به فضا پرتاب شد تا باردیگر توانمندی ایران در کسب دانش فناوریهای 
فضایی و ساخت ابزارهای آن، در معرض دید جهانیان قرار گیرد. در همین 
حال اخبار منتشره نشان می دهد که چند ماهواره ساخت داخل آماده 

پرتابند که یکی از آنها می تواند با ماهواره بر سیمرغ در مدار قرار گیرد.
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ماهواره بر سیمرغ به فضا پرتاب شد
پایــگاه ملــی فضایــی امــام خمینــی )ره( بــا پرتــاب آزمایشــی موفقیــت آمیــز ماهــواره بر ســیمرغ 

بــه فضــا بــه طــور رســمی افتتاح شــد.
پایــگاه ملــی فضایــی حضــرت امــام خمینــی )ره( کــه نخســتین پایــگاه ســکوی ثابــت جمهوری 
اســامی ایــران بــه شــمار مــی رود، مجموعــه عظیمــی اســت کــه کلیــه مراحــل آمــاده ســازی، 

پرتــاب، کنتــرل و هدایــت ماهــواره برهــا را بــر عهــده دارد.
 پایـگاه ملـی فضایی امام خمینـی )ره( از نظر فنـاوری مطابق با اسـتانداردهای روز دنیا و به دسـت 
متخصصـان  زبـده و کارآمد سـازمان صنایع هوافضـای وزارت دفاع طراحی و سـاخته شـده و قادر 

اسـت در فاز نهایی کلیـه نیازمندی های کشـور در مـدار LEO را نیز پوشـش دهد.
ماهــواره بــر ســیمرغ همچنیــن قادر اســت ماهــواره هایــی تــا وزن ۲50 کیلوگــرم را در مــدار 500 

کیلومتــری زمیــن قــرار دهد.

ــا ــوا و فضــ هـــ

ماهواره های »پیام« و »ظفر« 
تا ۲سال دیگر پرتاب می شوند

ــال  ــا یکس ــر« ت ــام امیرکبی ــای »پی ــت: ماهواره ه ــران گف ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
دیگــر و »ظفــر علــم و صنعــت« تــا دو ســال دیگــر آمــاده پرتــاب می شــود؛ امــا ماهــواره 

ــرار دارد.  ــاب ق ــت پرت ــتی« در نوب »دوس
ــه آخریــن وضعیــت ماهــواره هــای دانشــگاهی ســنجش  ــا اشــاره ب محســن بهرامــی ب
ــد دانشــگاه کشــور  ــا چن از دور در کشــور گفــت: در ســاخت ماهــواره هــای سنجشــی ب

ــز در حــال ســاخت اســت. ــد ماهــواره نی همــکاری مــی کنیــم  و چن
وی بــا بیــان اینکــه ماهــواره »پیــام امیرکبیــر« یکــی از ایــن ماهــواره هــا اســت کــه در 
کمتــر از یکســال آینــده آمــاده پرتــاب مــی شــود، ادامــه داد: ماهــواره »ظفــر« نیــز در دو 
ســال آینــده آمــاده پرتــاب مــی شــود؛ همچنیــن ماهــواره »دوســتی« در نوبــت پرتــاب 

اســت کــه امیدواریــم پرتــاب آن نیــز انجــام شــود.
ــی  ــای مخابرات ــواره ه ــوص ماه ــات در خص ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــا تامیــن ماهــواره  نیــز گفــت: مذاکــرات بیــن المللــی مفصلــی انجــام شــده تابتوانیــم ب
ــرای ســاخت ماهــواره  ــم. از ســوی دیگــر ب ــرآورده کنی ــی، نیازهــای کشــور را ب مخابرات
هــای مخابراتــی داخلــی نیــز فعالیــت هایــی در پژوهشــگاه فضایــی وزارت ارتباطــات و 

ــدام اســت. ــات در دســت اق ــاوری اطاع فن
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن پژوهشــگاه ســاخت ماهــواره 
»ناهیــد 1« انجــام شــده و در حــال انجــام آزمایــش هــای نهایــی اســت، افــزود :در ایــن 
پژوهشــگاه طراحــی مفهومــی ماهــواره »ناهیــد ۲«  شــروع شــده و گام هــای نخســت آن 

در حــال انجــام اســت.
وی بــا تاکیــد براینکــه همــه فعالیــت هــای فضایــی جمهــوری اســامی ایــران بــا اهداف 
صلــح آمیــز انجــام مــی شــود، اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا فعالترشــدن مرکــز فضایــی 
ماهدشــت، بانــک اطاعــات ماهــواره هــای سنجشــی تشــکیل شــود تــا تمــام اطاعاتی 
ــترس  ــاده و در دس ــال آم ــورت دیجیت ــه ص ــده ب ــم ش ــی فراه ــالیان طوالن ــه در س ک

عاقمنــدان قــرار گیــرد.

استفاده از ماهواره های سنجش از دور 
برای مدیریت بحران و هواشناسی

معــاون ســازمان فضایــی ایــران کاربــرد فنــاوری فضایــی و ماهــواره ســنجش از دور را بــرای مدیریــت 
بحــران و اســتفاده از تصاویــر ماهــواره ای بــرای هواشناســی تشــریح کــرد. 

ــا  ــی ب ــواره سنجش ــد ماه ــاخت و خری ــران را س ــی ای ــازمان فضای ــه س ــدر برنام ــون ص محمدهمای
ــن  ــت: ای ــرد و گف ــوان ک ــواره، عن ــق ماه ــر از طری ــت تصاوی ــال و دریاف ــی همچــون ارس کاربردهای

ــرد دارد. ــران کارب ــت بح ــی و مدیری ــازمان هواشناس ــرای س ــر ب تصاوی
وی بــا بیــان اینکــه اطاعــات ماهــواره هــای ســنجش از دور در اختیــار ســازمان هواشناســی قــرار می 
گیــرد، ادامــه داد: تصاویــر ماهــواره ای کــه بــرای هواشناســی مــورد نیــاز اســت نیــاز بــه رزولوشــن باال 
نــدارد امــا در تصاویــری کــه بــه کمــک مدیریــت بحــران مــی آیــد از ماهــواره هایــی بــا کیفیــت و 

دقــت انــدازه گیــری یــک متــر تــا 10 متــر اســتفاده مــی شــود.
صــدر بــا اشــاره بــه اینکــه در تصاویــری کــه ســازمان هواشناســی از طریــق ماهــواره هــای ســنجش 
از دور دریافــت مــی کنــد اطاعــات در کل کشــور رصــد مــی شــود، افــزود: امــا در ماهــواره هایــی کــه 
بــرای مدیریــت بحــران درنظــر مــی گیریــم، اطاعاتــی کــه تولیــد مــی شــود بــا جزئیــات بیشــتری 

بــرای نقطــه مــورد نظــر، خواهــد بــود.
معاون سـازمان فضایـی ایران با بیان اینکه سـازمان هواشناسـی از تصاویر ماهواره های سـنجش از دور 
بـرای تکمیل اطاعات هواشناسـی اسـتفاده می کند، گفـت: در حـوزه مدیریت بحـران، اطاعات برای 

پیشـگیری و مقابلـه با حوادث طبیعـی از طریق تصاویـر ماهواره ای دریافت می شـود.
وی بــا اشــاره بــه برنامــه هــای ســازمان فضایــی بــرای کاربــردی کــردن ماهــواره هــای ســنجش از 
دور در کشــور، افــزود: ایــن برنامــه در دو جهــت ســاخت ماهــواره و نیــز خریــد ماهــواره از خــارج دنبــال 
مــی شــود. به نحــوی کــه اگــر بــرای دریافــت تصاویــر و اطاعــات، از ماهــواره داخلــی اســتفاده کنیم 
توانایــی تغییــر جهــت دوربیــن و مدیریــت آن را در مواقــع بحــران خواهیــم داشــت امــا اگــر از ماهــواره 

خارجــی اســتفاده کنیــم مدیریــت آن در اختیــار خودمــان نخواهــد بود.
صــدر اضافــه کــرد: بــا داشــتن ماهــواره داخلــی بــه طــور قطــع، امکانــات بیشــتری خواهیــم داشــت 
ــه همیــن دلیــل ســعی برایــن اســت کــه در کنــار خریــد ماهــواره ســنجش از دور، ســاخت ایــن  و ب

ماهــواره را نیــز داشــته باشــیم.
وی تصاویــر ماهــواره ای را ابــزاری بــرای پیــش بینــی، پیشــگیری، مدیریــت بحــران و پیگیــری بعــد 

از آن عنــوان کــرد.
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ــه  ــه هــای صــورت گرفت ــه برنام ــا اشــاره ب ــر ارتباطــات ب وزی
ــور  ــی در کش ــی عملیات ــواره سنجش ــک ماه ــتن ی ــرای داش ب
گفــت: مراحــل خریــد ایــن ماهــواره سنجشــی از یــک کشــور 

ــام اســت.  ــال اتم ــی در ح خارج
محمــود واعظــی بــا اشــاره بــه پتانســیل هــای ایجــاد شــده در 
کشــور بــرای ســاخت، طراحــی و داشــتن یــک ماهــواره بومــی 
عملیاتــی و نیــز یــک ماهــواره ملــی گفــت: هــم اکنــون خریــد 

ماهــواره سنجشــی رو بــه اتمــام اســت.
وی ادامــه داد: همچنیــن مذاکــرات جــدی بــرای داشــتن یــک 

ماهــواره ملــی مخابراتــی را آغــاز کــرده ایــم.
ــف و  ــن حــال دانشــگاه هــای مختل ــرد: در همی ــه ک وی اضاف
پژوهشــگاه فضایــی ایــران در حــال ســاخت و طراحــی ماهــواره 
هــای مــورد نیــاز کشــور هســتند و مــا از ظرفیــت و پتانســیل 
شــرکت هــای دانــش بنیــان و مراکــز تحقیقاتــی در حــوزه بــه 

کارگیــری ماهــواره هــای بومــی اســتفاده خواهیــم کــرد.

ماهــواره دوســتی بــا ماهــواره بــر داخلــی بــه زودی 
پرتــاب مــی شــود

وزیــر ارتباطــات در خصــوص تاثیــر بهــره بــرداری از ماهــواره بر 
ســیمرغ بــرای پرتــاب ماهــواره ایرانــی در نوبــت انتظــار گفــت: 
مــا از یــک ســال قبــل پرتــاب هــای ماهــواره را متوقــف کــرده 

بودیــم تــا آنهــا را بــا ماهــواره برهــای داخلــی آزمایــش کنیــم.
ــا بیــان اینکــه موفقیــت در پرتــاب ماهــواره بــر ســیمرغ  وی ب
ــرد،  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــزرگ اســت ک ــی ب موفقیت
افــزود: ماهــواره »دوســتی« از اســفند مــاه آمــاده پرتاب اســت و 

اصــرار داریــم آن را بــا پرتــاب گــر بومــی بــه فضــا پرتــاب کنیم 
بــر ایــن اســاس امیدواریــم شــاهد پرتــاب ایــن ماهــواره داخلــی 

بــه فضــا باشــیم.
ــز  ــوزه فضــا نی ــا ح ــفانه در دنی ــه متاس ــان اینک ــا بی واعظــی ب
درگیــر سیاســی کاری شــده اســت، گفت: حتی شــاهد هســتیم 
ــر  ــیمرغ درگی ــر س ــواره ب ــش ماه ــته آزمای ــه گذش ــه هفت ک
مســائل سیاســی شــد امــا مــا تاکیــد داریــم کــه ایــن موضــوع 
مغایــر برجــام نیســت و دســتیابی بــه ایــن توانمنــدی از جملــه 

ــوق ماســت. حق
ــود و  ــی ش ــاب م ــه زودی پرت ــتی ب ــواره دوس ــت: ماه وی گف
چنــدی پــس از آن ماهــواره دیگــری را پرتــاب خواهیــم کــرد.

ــوا و فضــا هـــ

خرید ماهواره سنجشی رو به اتمام است

»اسپیس ایکس«
 ابررایانه و بستنی را به فضا برد!

پــس از آنکه شــرکت تولید کننــده رایانــه HP اعام کرد کــه قصد دارد همراه موشــک اســپیس ایکس، 
چند ابررایانه به فضا بفرســتد. اسپیس ایکس این هدف را محقق کرد.

شــرکت اچ پی اعــام کرد که قصد دارد به طور آزمایشــی چنــد ابررایانه به مدار زمین بفرســتد. هدف این 
شرکت ساخت رایانه قدرتمندی است که بتوان آن را به مریخ برد.

ایــن درحالــی اســت کــه وجــود مــداوم اشــعه هــای کهکشــانی در فضــا، روی رایانــه هــا تاثیــر مــی 
گــذارد و آنهــا را از کار مــی انــدازد.  بــه همیــن دلیــل شــرکت هیولــت پــاکارد و ناســا عملکــرد فنــاوری 
ابرریانــه هــا در ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی را بررســی کردنــد و در نهایــت همــراه موشــک اســپیس 

ایکــس، ماشــینی بــه مــدار فرســتاد.
کپســول دراگــون متعلــق بــه اســپیس ایکــس، محمولــه ای بــه وزن ۲۹00 کیلوگــرم را به فضا بــرد که 

ایــن محمولــه شــامل ابررایانــه و البته بســتنی بــرای فضانــوردان بود! 
ایـن محمولـه شـامل ۲0 مـوش اسـت کـه یک مـاه دیگر بـا کپسـول دراگـون به زمیـن برمـی گردند. 

موشـک مذکـور از مرکـز فضایی کنـدی در پایـگاه نیـروی هوایی کیـپ کانـاورال به فضـا رفت.
همــراه ایــن موشــک، ماشــینی بــه نــام Spaceborne Computer، بــه فضــا رفــت کــه هدف 
آن بررســی قابلیــت نــرم افزارهــای جدیــد بــرای ردیابــی و اصــاح مشــکات ناشــی از تابــش اشــعه 
خورشــید و کهکشــان بــه رایانــه هاســت. نتیجــه ایــن تحقیــق در نهایــت بــه بهبــود کیفیــت رایانــه 

هــای روی زمیــن نیــز منجــر مــی شــود امــا بــه هرحــال هــدف آن ارســال رایانــه بــه مریــخ اســت.
ایــن رایانــه از لینــک ارتبــاط داخلــی Gbps5۶ بصــری در نودهــای مختلــف اســتفاده مــی کنــد. بــه 

ایــن ترتیــب ســرعت کافی بــرای انتقــال اطاعــات در کمتــر از یک ثانیــه را خواهد داشــت.
فضانــوردان در مریــخ دسترســی مســتقیم بــه رایانــه هــای ســریع نــدارد. ایــن ســیاره ۲۶ ســال نــوری 
بــا مــا فاصلــه دارد. از ابررایانــه هــا بــرای انجــام  فعالیــت هایــی ماننــد کشــف مشــکات در فضاپیما یا 

تجهیزات اسکان در مریخ است.
ــم و  ــه هــای عظی ــه ابررایان ــچ شــباهتی ب ــر« هی ــورن کامپیوت ــه »اســپیس ب از ســوی دیگــر ابررایان
ــد پردازشــگرهای اینتــل و  ــاوری آنهــا  مانن ــا اســتفاده ازفن ــدارد. بلکــه فقــط ب حجیــم روی زمیــن ن

ــه  نودهــای حسابرســی مســتقل سیســتم متصــل مــی شــود. ــی بســیار ســریع ب ــاط داخل ارتب

ماهواره چینی رمز غیر قابل 
کشف به زمین فرستاد 

ــه  ــل کشــف ب ــر قاب ــار توانســت رمزهــای غی ــرای نخســتین ب ــی ب یــک ماهــواره چین
ــد.  ــن ارســال کن زمی

چیــن رمــزی غیــر قابــل کشــف از ماهــواره بــه زمین ارســال کــرده اســت. این نخســتین 
بــار اســت کــه فنــاوری »انتقــال کلیــد کوانتومــی« فضــا به زمین ســاخته شــده اســت.

 چیــن نخســتین ماهــواره کوانتومــی جهــان را آگوســت ســال گذشــته بــا هــدف ایجــاد 
فرایندهــای ارتباطــی غیرقابــل هــک بــه فضــا فرســتاد.

ــرد.  ــال ک ــن ارس ــن در چی ــتگاهای زمی ــه ایس ــی را ب ــای کوانتوم ــواره کلیده ــن ماه ای
فاصلــه ماهــواره تــا ایســتگاه هــا بــه ترتیــب ۶45 و1۲00 کیلومتــر و نــرخ ســرعت انتقال 

نیــز۲0 برابــر کارآمدتــر از انتقــال بــا فیبــر نــوری بــود.
ــی  ــل ردیاب ــال کوانتومــی قاب ــه کان ــرای نفــوذ ب ــه تــاش ب ــه گفتــه محققــان هرگون ب
اســت. همچنیــن وضعیــت کلیدهــای کوانتومــی بافاصلــه پــس از آغــاز عملیــات تغییــر 

مــی کنــد و اطاعــات نیــز بــه شــکل خــود ویرانگــر رهگیــری مــی شــوند. 
بــه نوشــته ایــن خبرگــزاری،  فنــاوری مذکــور کاربــرد وســیعی در نســل آتــی مخابــرات و 

ارتباطــات در حــوزه هــای دفاعــی و مالــی خواهــد داشــت.

۱۰ ماهواره مخابراتی با فالکون 
۹ به فضا پرتاب می شوند

 30 در  ایکــس  اســپیس 
ماهــواره   10 ســپتامبر 
ــوم را  ــی دیگــر ایریدی مخابرات
ــه وســیله موشــک فالکــون  ب
۹ بــه مــدار زمیــن ارســال 

مــی کنــد. 
اعــام  ایریدیــوم  شــرکت 
کــرد قــرار اســت  10 ماهــواره  
دیگــر  را توســط اســپیس 
ــتد.   ــا بفرس ــه فض ــس ب ایک
ــگاه  ــا از پای ــواره ه ــن ماه ای

ــه فضــا ارســال مــی شــوند.   ــخ 30 ســپتامبر ب ــا و در تاری ــرگ در کالیفرنی ــی واندرب هوای
پس از آن تعداد کل ماهواره های ایریدوم در مدار زمین به 30 عدد می رسد.

ــیله موشــک  ــه وس ــوم را ب ــواره ایریدی ــه ۲0 ماه ــون در دو مرحل ــپیس ایکــس تاکن  اس
ــه فضــا فرســتاده اســت.   فالکــون ۹ ب

از ســوی دیگــر پیــش بینــی مــی شــود شــبکه جهانــی ماهــواره هــای مخابراتــی ایریــدم  
در اواســط ۲01۸ میــادی تکمیــل شــود.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

پرتاب اولین ماهواره های آفریقایی به 
فضا توسط غنا و نیجریه

»غناســت« نــام اولیــن ماهــواره ســاخت کشــور غناســت کــه تازگــی بــا همــکاری چنــد کشــور 
دیگــر بــه فضــا پرتــاب شــده و ایــن کشــور را در کنــار نیجریــه بــه اولیــن کشــورهای آفریقایــی 

دارای ایــن فنــاوری مبــدل کــرده اســت. 
ماهـواره یادشـده از نـوع تاسـواره یـا CubeSat اسـت و بـه نوعـی از ماهواره هـای کوچک گفته 
می شـود که به صـورت ماهواره ای متشـکل از واحدهـای مکعب شـکل در ابعـاد 10×10×10 وزنی 
در حـدود 1300 گرم تعریف شـده اند. تاسـواره ها معمواًل با ابزاری در ایسـتگاه فضایـی بین المللی در 
مدار قرار داده می شـوند و یا به صـورت محموله ثانویه در کنار محموله اصلـی در پرتاب ماهواره های 

بزرگ تر در مـدار قـرار می گیرند.
ماهـواره یاد شـده توسـط دانشـگاه آل نیشـن غنا تولیـد شـده و پرتـاب آن از طریق راکت اسـپیس 
ایکـس آمریکا از مرکز فضایی کنـدی ایاالت متحده صورت گرفته اسـت. این راکـت ماهواره هایی 
 1-GhanaSat .از کشورهای نیجریه، بنگادش، مغولستان و ژاپن را هم به فضا پرتاب کرده است
کـه ماه جـوالی در مدار زمین قرار گرفته بود، در روزهای اخیر عملیاتی شـده اسـت. ایـن ماهواره دو 
ماموریـت ویـژه دارد. دوربیـن هـای این ماهـواره وظیفه کنتـرل و نظارت بر خط سـاحلی غنـا را بر 
عهـده دارنـد. وظیفـه دوم ماهـواره یادشـده آموزشـی اسـت و از اطاعات جمـع آوری شـده از این 

طریـق در برنامه درسـی دبیرسـتان های غنا اسـتفاده خواهد شـد.
بــه دنبــال پرتــاب موفــق ایــن ماهــواره رئیــس جمهــور غنــا، پیــام تبریکــی صــادر کــرد. ایــن در 
حالــی اســت کــه دولــت غنــا بــه طــور جــدی و رســمی از ایــن طــرح حمایــت نکــرد و در عــوض 
آژانــس ملــی فضایــی ژاپن موســوم بــه JAXA منابــع و آمــوزش هــای الزم بــرای تولیــد و پرتاب 

این ماهواره را در اختیار دانشمندان غنایی گذاشت.
ــد شــده و  ــام Akure تولی ــه ن ــاوری ایــن کشــور ب ــدرال فن ــه ای در دانشــگاه ف ماهــواره نیجری
ــا همــکاری آژانــس تحقیــق و توســعه  ــام دارد. تولیــد ایــن ماهــواره ب NigeriaEdusat-1 ن
ــا،  ــه اســت. کنی ــن صــورت گرفت ــاوری Kyushu در ژاپ ــه و موسســه فن ــی نیجری ــی فضای مل
اتیوپــی و آفریقــای جنوبــی از جملــه دیگــر کشــورهای قــاره ســیاه هســتند کــه در حــال توســعه 

فنــاوری فضایــی هســتند.
غنا هم اکنون در تاش برای ســاخت GhanaSat-۲ اســت کــه دارای دوربین های قدرتمند بوده 
و مــی توانــد فعالیت هــای غیرقانونی مانند حفر معــادن غیرقانونی، مصــرف بی رویــه آب و تخریب 

جنــگل هــا را در ایــن کشــور شناســایی کنــد.

خطر از بیخ گوش زمین گذشت؛

شهاب سنگی به اندازه یک 
هواپیما از کنار زمین رد شد

هفتــه گذشــته شــهاب ســنگی بــه انــدازه یــک بویینــگ ۷3۷ بــا ســرعت 1۲3031 کیلومتــر 
بــر ســاعت از کنــار زمیــن رد شــده اســت. تخمیــن زده مــی شــود حجــم آن ســه برابــر حجــم 

ســنگی باشــد کــه در ۲013 در روســیه فــرود آمــد. 
یــک ســنگ عظیــم آســمانی کــه بــا ســرعت 1۲3031 کیلومتــر برســاعت حرکــت مــی کــرد  
هفتــه گذشــته از کنــار زمیــن رد شــد. فاصلــه ایــن شــهاب ســنگ تــا زمین معــادل یک ســوم 

فاصلــه مــاه بــا کــره خاکــی اســت.
ــه، عرضــی  ــام گرفت ــن شــهاب ســنگ کــه ۲01۷001 ن ــد ای ــن مــی زنن کارشناســان تخمی

ــر داشــته باشــد. ــا ۷۸ مت حــدود ۲5 ت
بــه عبــارت دیگــر ایــن شــهاب ســنگ بــه انــدازه یــک بویینــگ ۷3۷ بــوده اســت. بــه عبارت 
دیگــر حجــم آن ســه برابــر حجــم شــهاب ســنگی اســت کــه در ۲013 میــادی در روســیه 

فــرود آمــد.
 از آنجــا کــه ایــن شــهاب ســنگ ردیابــی نشــده بــوده، دانشــمندان تخمیــن مــی زننــد ســطح 

آن تیــره اســت.
 تلسکوپ ATLAS_MLO در هاوایی آن را ردیابی کرده است.

راکتی از جنس نانولوله های کربنی 
به فضا پرتاب شد

یــک شــرکت نانویــی بــا همــکاری ناســا موفــق بــه ســاخت مخــزن تحــت فشــار بــا اســتفاده 
ــا  ــه فض ــش ب ــدی پی ــزن چن ــن مخ ــاوی ای ــت ح ــت. راک ــی شده اس ــای کربن از نانولوله ه

پرتــاب شــد. 
1۶ مــاه مــی ۲01۷ ناســا راکتــی بــه فضــا ارســال کــرد کــه در مخــزن تحــت فشــار کامپوزیتــی 
ــود. ایــن مخــزن در واقــع یــک تانــک آلومینیومــی  آن از نانولوله هــای کربنــی اســتفاده شــده ب

پوشــیده از مــواد کامپوزیتــی بــا توانایــی نگــه داشــتن گاز و ســیاالت تحــت فشــار اســت.
در مخــزن ایــن راکــت از نانولوله هــای کربنــی بــه هــم بافتــه اســتفاده شــده و ســاختاری 5 برابــر 

ــوالد دارد. ــتحکم تر از ف مس
یکــی از مزایــای اســتفاده از کاف هــای نانولولــه  کربنــی در ایــن مخــزن، کاهــش وزن آن اســت. 
ــوزه  ــن شــرکت در ح ــاخته شده اســت. ای ــز س ــاف توســط شــرکت نانوکمــپ تکنولوژی ــن الی ای
ســاخت کابل هــای اطاعــات ســبک فعالیــت دارد. ایــن کابل هــا بــا وجــود خــواص الکتریکــی 

مناســب، اســتحکام باالیــی ندارنــد.
نانوکمــپ در قالــب یــک همــکاری مشــترک بــا ناســا اقــدام بــه تغییــر فرآینــد خــود به منظــور 

افزایــش اســتحکام الیــاف کــرده  اســت.
مایــکل میــدور از محققــان ناســا معتقــد اســت؛ ایــده مــا در ایــن پــروژه آن بــود کــه بــا نانوکمــپ 
ــای  ــور، روش ه ــن منظ ــرای ای ــد. ب ــش یاب ــاف افزای ــواص کششــی الی ــا خ ــم ت ــکاری کنی هم

ــرار گرفــت. ــورد بررســی ق مختلفــی م
ــاوری  ــن فن ــه ای ــبت ب ــال ۲000 نس ــت: از س ــار داش ــا اظه ــان ناس ــیوچی از محقق ــی س امل
ــواص  ــه خ ــی داد ک ــان م ــا نش ــات م ــه اطاع ــود ک ــر آن ب ــن ام ــل ای ــدیم. دلی ــد ش عاقه من
مکانیکــی نانولوله هــای کربنــی بهتــر از آن چیــزی اســت کــه معمــواًل در حــوزه هوافضــا رایــج 
ــه شــدت کاهــش  ــا اســتفاده از نانولوله هــای کربنــی می تــوان وزن را ب اســت. از ســوی دیگــر ب

داد.
ــا در  ــد ت ــاف بودن ــد الی ــرای تولی ــی ب ــای کربن ــتفاده از نانولوله ه ــال اس ــه دنب ــروه ب ــن گ ای
ــش اســتحکام  ــرای کاهــش 30 درصــدی وزن مخــزن راکــت و افزای ــاف ب ــن الی ــت ای نهای

ــه کار رود. آن ب
بــرای تولیــد ایــن الیــاف، میلیون هــا نانولولــه  کربنــی بــه هــم بافتــه شــده و در نهایــت کافــی 
ایجــاد می شــود کــه بیــن آنهــا هیــچ اتصــال  دهنــده ای وجــود نــدارد. تنهــا چیــزی کــه موجــب 
چســبیدن نانولوله هــا بــه هــم می شــود، بافتــه شــدن آنهــا و پیچــش هــر نانولولــه بــه دیگــری 

ــود. ــا می ش ــل شــدن نانولوله ه ــه موجــب قف اســت ک
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ــوا و فضــا هـــ

ــتاده  ــن فرس ــدار زمی ــه م ــان ب ــای جه ــن فضاپیم کوچکتری
شــد. ایــن فضاپیمــای 4 گرمــی مجهــز بــه پنــل خورشــیدی، 

ــت.  ــه اس ــف و رایان ــگرهای مختل حس
»بریــک تــرو اســتار شــات« بــه طــور موفقیــت آمیــز نخســتین  
 Sprites فضاپیمــای خــود را افتتــاح کــرد. ایــن دســتگاه کــه
نــام دارد، درحقیقــت کوچکتریــن فضاپیمــای عملیاتی اســت که 

تاکنــون وارد فضا شــده اســت.
 ارســال  ایــن فضــا پیمــا  نقطــه عطفــی در مســیر جســتجوی 

حیــات فــرای منظومــه شمســی بــه شــمار مــی رود.
ــی از فضاپیماهــای  هــدف نهایــی ایــن شــرکت ارســال ناوگان
ــن  ــه Alpha Centauri  نزدیکتری ــبک ب ــوری و س مینیات

کهکشــان بــه منظومــه شمســی اســت.

ــتیون  ــت اس ــا حمای ــات« ب ــتار ش ــرو اس ــک ت ــروژه »بری پ
هاوکینــگ و یــوری میلنــر )میلیــاردر مشــهور( با هدف ســاخت 
فضاپیمایــی ایجــاد شــد کــه بتوانــد بــا ۲0 درصــد ســرعت نــور 
حرکــت کنــد. آنهــا امیدوارنــد بــا کمــک ایــن فنــاوری تــا ۲0 

ــه منظومــه مذکــور نزدیــک شــوند. ســال آتــی ب
ــرم وزن  ــط 4 گ ــوری فق ــای مینیات ــن فضاپیماه ــدام از ای هرک
دارنــد و مجهــز بــه پنــل هــای خورشــیدی، رایانه، حســگرهای 

مختلــف و رادیوهــا هســتند.
ــوری را  ــای مینیات ــن فضاپیماه ــل ای ــگاه کورن ــان دانش محقق
ــه  ــن هســتند و ب ــدار زمی ــا در م ســاختند. در حــال حاضــر آنه
ماهــواره متصــل مــی ماننــد. مراکــز درنیویــورک و کالیفرنیا نیز 

فضاپیماهــا را کنتــرل مــی کننــد.

کوچکترین فضاپیمای جهان به مدار زمین ارسال شد

ناسا جت مافوق صوت بی صدا می سازد
سـازمان فضایی ناسـا در حـال تولید یک هواپیمـای جت مافوق صوت اسـت که سـروصدای آن از 

خودروهایـی که در بزرگـراه ها حرکت مـی کنند، کمتـر خواهد بود. 
جـت مذکـور به طول ۲۹ متر فعا در مرحله آزمایشـی اسـت و تسـت تونل آن در ماه ژوئن گذشـته 
انجـام شـده اسـت. میـزان آلودگـی صوتـی این جـت قدرتمنـد که بـا همـکاری شـرکت الکهید 
مارتیـن در حـال تولید اسـت، کمتـر از ۶5 دسـی بـل خواهد بود. کـم سـروصدا بودن ایـن جت به 

پـرواز درآوردن آن در ارتفـاع کـم و برفـراز مناطق مسـکونی را ممکـن می کند.
قـرار اسـت پس از انجـام آزمایش های اولیـه این جـت در ارتفاع 55 هـزار پایی به پـرواز درآید. این 
جـت مجهـز بـه دو موتور اسـت کـه در صـورت از کار افتادن یکـی از آنها طـی ادامه مسـیر با یک 
موتـور هـم ممکـن خواهد بـود. با اسـتفاده از جـت یادشـده مدت زمـان پـرواز از نیویـورک به لس 

آنجلـس به نصـف یعنی حدود سـه سـاعت کاهش مـی یابد.
ناسـا 3۹0 میلیون دالر بودجه به تکمیل سـاخت هواپیمای مذکـور اختصـاص داده و انتظار می رود 
عمـوم مـردم بتوانند تا سـال ۲0۲0 از آن اسـتفاده کنند. قرار اسـت تا سـال ۲0۲۲ شـش هواپیما از 

این نوع سـاخته شـود.

ناسا شهاب سنگ های 
خطرناک را ردیابی می کند

ناســا قصــد دارد تجهیــزات جدیــد خــود بــرای ردیابــی ســنگ هــای خطرنــاک آســمانی 
را آزمایــش کنــد. آنهــا قصــد دارنــد بــا ایــن تجهیــزات مســیر شــهاب ســنگی را ردیابــی 

کننــد کــه در اکتبــر ســال جــاری بــه زمیــن نزدیــک مــی شــود. 
ناســا سالهاســت کــه مشــغول تهیــه و ســاخت سیســتمی بــرای مقابله با اشــیای آســمانی 
اســت کــه حیــات انســان را تهدیــد مــی کننــد. درهمیــن راســتا نیــز  ایــن ســازمان دفتــر 
»هماهنگــی دفــاع ســیاره ای« را ایجــاد کــرده اســت. هــدف ایــن دفتــر ردیابــی  ســنگ 
هــای آســمانی خطرنــاک اســت. در مرحلــه بعــد عکــس العملــی مناســب را بــرای ایــن 
رونــد در نظــر مــی گیــرد. اکنــون ناســا قصــد دارد تجهیــزات ردیابــی خــود را روی یــک 

شــهاب ســنگی آزمایــش کنــد کــه در مــاه اکتبــر بــه زمیــن نزدیــک مــی شــود.
البتـه ایـن نخسـتین مرتبه نیسـت کـه  دانشـمندان شـهاب سـنگ ۲01۲TC4 را ردیابی 
مـی کنند. این شـی آسـمانی در ۲01۲ ردیابی شـد امـا خیلی زود در فضا گم شـد. شـهاب 
سـنگ مذکور بسـیار کوچـک و کم نور اسـت که ردیابـی دوباره آن سـال ها طول کشـید. 

دانشـمندان معتقدنـد  این شـی دوبـاره در 1۲ اکتبـر ۲01۷ نمایان خواهد شـد.
ایــن اطاعــات کامــل نیســت و ســتاره شناســان نمــی تواننــد مســیر دقیــق آن را ردیابــی 
کننــد.  آنهــا فقــط مــی داننــد شــی از فاصلــه ۶۷۶0 تــا ۲۷4 هــزار کیلومتــری زمیــن گذر 
مــی کنــد. همزمــان بــا نزدیک شــدن شــی بــه زمیــن، دانشــمندان مــی توانند مســیر آن 

را بــه طــور دقیــق تــر ردیابــی کننــد.
عــرض ایــن شــهاب ســنگ ۹تــا 30 متــر تخمیــن زده مــی شــود. بــه عبــارت دیگــر ابعاد 

آن شــبیه شــهاب ســنگی اســت کــه ۲013 میــادی در زمیــن فــرود آمد.

ایرباس هواپیمای بدون سرنشین 
آزمایش می کند

ــی  ــد دانشــگاه آلمان ــکاری چن ــا هم ــاس ب ایرب
ــه ای از یــک هواپیمــای بــی سرنشــین را  نمون
آزمایــش کــرد. ایــن هواپیمــا مــی توانــد بــدون 
هیــچ مشــکلی بــه طــور وارونــه پــرواز کنــد. 

یــک نمونــه کوچــک از هواپیمــای بــی 
ــرواز آزمایشــی  ــاس نخســتین پ سرنشــین ایرب

خــود را انجــام داد. ایــن هواپیمــا در مســیری از پیــش تعییــن شــده بــه مــدت ۷ دقیقــه پــرواز کــرد.
هواپیمــای بــی سرنشــین Sagitta نــام دارد و ایربــاس آن را بــا همــکاری دانشــگاه نیــروی هوایــی 
فــدرال آلمــان در مونیــخ، دانشــگاه علــوم کاربــردی، دانشــگاه فنــی کمینتــز، دانشــگاه علــوم کاربــردی 
اینگولزاشــتات و مرکــز هوافضــای آلمــان ســاخته اســت. در حــال حاضــر نمونه آزمایشــی یــک چهارم 

هواپیمــای واقعــی بــا طــول 3 متــر و وزن 150 کیلوگرم اســت.
جالــب آنکــه چــون بخــش هــای مختلــف هواپیمــا لبــه هــای تیــز و گوشــه دار نــدارد، Sagitta مــی 

توانــد بــدون هیــچ مشــکلی بــه طــور وارونــه پــرواز مــی کنــد.
همچنیــن تمــام بخــش هــای ایــن هواپیمــا بــه اســتثنای  ترمــز آن از  کامپوزیت فیبــر کربنی ســاخته 

شــده اســت. سیســتم هــای پــرواز  بــه وســیله محــرک هــای الکتــرو مکانیکــی کنتــرل می شــوند.
تمــام ویژگــی هــای گفتــه شــده هواپیمــا، بــرای کاربردهــای نظامــی اهمیــت ویــژه ای دارد. قابلیــت 
هواپیماهــای بــی سرنشــین بــرای انجــام فعالیــت هــای هواپیمــای معمولــی بــدون بــه خطــر انداختن 
ــه   ــر روز ب ــل  ه ــن دلی ــه همی ــم اســت. ب ــن بســیار مه ــای نوی ــت ه ــان انســان و انجــام ماموری ج

هواپیماهــای بــی سرنشــین در حــوزه نظامــی افــزوده مــی شــود.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

نیـروی دریایی آمریکا مشـغول سـاخت پهپادهایی اسـت که به 
طور دسـته جمعـی پرواز مـی کنند. ایـن پهپادها کـه ارزان تولید 

می شـوند، برای جمـع آوری اطاعات اسـتفاده می شـود. 
ــکا مشــغول آزمایــش پهپادهایــی اســت  نیــروی دریایــی آمری
کــه ماننــد گروهــی از حشــرات ســیکادا )نوعــی حشــره شــبیه 
ــن  ــدف ای ــد. ه ــی کنن ــرواز م ــفاف( پ ــای ش ــال ه ــا ب ــخ ب مل

ــت. ــات اس ــع آوری اطاع ــا جم ــات ه روب
ایــن پهپادهــا کــه CICAD نــام گرفتــه انــد درحقیقــت 
هواپیماهــای خــودران هســتند. ایــن هواپیماهــای ارزان قیمــت 
مــی تواننــد بــه طــور همزمــان از آســمان فــرود بیاینــد و حتــی 

ــد. ــه وظایــف خــود عمــل کنن ــان ب ــاد و طوف در شــرایط تندب
 آزمایشــگاه تحقیقاتــی نیــروی دریایــی  از ۲011 میــادی 
مشــغول کار روی فنــاوری های مختلف اســت امــا تمرکز نمونه 
خــاص)MK5( روی شــکل آن بــود تــا قابــل انبار کردن باشــد.
 پهپادهــای ســیکادا از هواپیماهــای بــزرگ پرتــاب مــی شــوند. 
ــی  ــک م ــی کوچ ــال های ــی اس و ب ــی پ ــک ج ــه کم ــا ب آنه

ــد. ــرواز کنن ــه 15 فوتــی یکدیگــر پ ــد در فاصل توانن
 هنگامیکــه پهپادهــا فــرود مــی آینــد اطاعاتــی کــه 
حسگرهایشــان جمــع آوری کــرده را منتقــل مــی کننــد. آنهــا 
تــا زمانیکــه باتــری شــان فعــال باشــد فراینــد ارســال اطاعات 

ــد. ــی دهن ــه م را ادام
 ایــن سیســتم در نمایشــگاه هــوا دریــا در مــاه آوریــل رونمایــی 

شــد. در ایــن نمایشــگاه 3۲ پهپــاد همزمــان پرتــاب شــدند.

ارتش آمریکا پهپادهای ارزان می سازد

پرتاب هواپیما از ناو جنگی با 
منجنیق الکترومغناطیسی

ــا اســتفاده از  ــار توانســت ب ــرای نخســتین ب ــی ب ــر آمریکای ــاو هواپیماب یــک ن
ــتد.  ــمان بفرس ــه آس ــده ای را ب ــت جنگن ــی ج ــق الکترومغناطیس منجنی

ناو هواپیمابر USS Gerald R Ford برای نخسـتین بار جت جنگنده هسـته 
ای را با اسـتفاده از منجنیق الکترومغناطیسـی به آسمان فرسـتاد. در این عملیات 
همچنیـن بـرای نخسـتین بـار از یک سیسـتم پیشـرفته به نـام »دنـده توقف« 

)AGG( استفاده شد.
در نــگاه نخســت بــه نظــر مــی رســد فــرود و بلنــد شــدن هواپیمــا از عرشــه نــاو 
ماننــد هــر پرتــاب و فــرود دیگــری اســت امــا در واقــع بــرای ارســال و دریافت، 

فنــاوری بــه کار رفتــه کــه تاکنــون روی دریــا اســتفاده نشــده بود.
بیــش از ۶0 ســال اســت کــه ناوهــای هواپیمابــر جهــان بــا اســتفاده از منجنیق 

بخــار بــه آســمان پرتــاب می شــوند.
ــرای  ــددی ب ــانی متع ــای انس ــد نیروه ــده و نیازمن ــی پیچی ــتم کم ــن سیس ای
نگهــداری و عملیاتــی کــردن سیســتم بــود. امــا در سیســتم جدیــد کــه جنــرال 
اتمیکــز آن را ســاخته، بــه جــای بخــار از نیــروی الکترومغناطیــس اســتفاده می 

کنــد.
این ســامانه در مقایســه با سیســتم بخــار، قابــل اعتمادتر بــوده، نگهــداری از آن 
ســاده تر اســت و ظرفیــت انــرژی پرتــاب باالتــری دارد. بــرای اینکــه جت هــای 
ســریع روی عرشــه نســبتا کوچــک نــاو فــرود بیاینــد، سیســتم ترمــز متوقــف 
کننــده جدیــد جایگزیــن سیســتم ســیم دار متوقف کننــده ســنتی شــده اســت. 
ایــن سیســتم مجهــز بــه موتورهــای الکتریکــی و سیســتم های بازیابــی انرژی 
ــی را انجــام  ــده قدیم ــک متوقف کنن ــه کار سیســتم ســیم دار هیدرولی ــوده ک ب

مــی دهنــد.
چــون سیســتم  AAG بــا رایانــه کنتــرل می شــود، عملیاتــی کــردن آن نیازمند 
ــامانه های  ــرای س ــریع ب ــی س ــوان آن را خیل ــت و می ت ــری اس ــه کمت خدم
مختلــف از پهپادهــای ســبک گرفتــه تــا بمب افکن هــای ســنگین آمــاده کــرد. 
ایــن سیســتم همچنیــن مجهــز بــه ســامانه های تشــخیصی اســت کــه هزینــه 

ــد. ــش می دهن ــداری آن را کاه نگه

نیــروی دریایــی آمریــکا بــه طــور رســمی بزرگتریــن 
نــاو هواپیمابــر دنیــا را رونمایــی کــرد. 

ــه   ــر ک ــول 33۷ مت ــا ط ــی ب ــزار تن ــاو 110 ه ــن ن ای
USS Gerald R. Ford نــام دارد، بــه وســیله 

ــد. ــی کن ــت م ــته ای حرک ــوخت هس س
ــی و  ــروی دریای ــنل نی ــی آن پرس ــم رونمای در مراس
خانــواده هایشــان، پیمانــکاران و مهمانانــن و همیــن 
ــده  ــک فرمان ــک کورم ــارد م ــان ریچ ــور کاپیت ط

ــتند. ــور داش ــتی حض کش
ســاخت بخــش هــای اولیــه ایــن نــاو هواپیمابــر 1۲.۸ 

میلیــارد دالری از ســال ۲00۹ میــادی آغــاز شــد.
ــکا  ــری اســت کــه آمری ــاو هواپیماب ایــن نخســتین ن
طــی 40 ســال اخیــر طراحــی کــرده اســت. ایــن نــاو 
اکنــون در مرحلــه تغییــرات و آزمایــش نهایــی اســت 
و در ۲0۲1 میــادی بــه طــور رســمی فعالیت خــود را 

آغــاز خواهــد کــرد.

آمریکا از بزرگترین ناو هواپیمابر 
رونمایی کرد
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وسیله نقلیه پرنده خودران ساخته می شود
یک شرکت هوافضا مشغول ساخت وسیله نقلیه خودران پرنده تمام الکتریکی است. نمونه اولیه آن سال آتی آماده می شود. 

ــور  ــه ط ــه ب ــده اســت ک ــودران پرن ــه خ ــیله نقلی ــک وس ــاخت ی ــرکت Aerospace DeLorean مشــغول س ش
عمــودی از زمیــن بلنــد مــی شــود و مــی نشــیند.

ــب دارد. DeLorean DR-۷ طــول و  ــه و طرحــی جال ــام گرفت ــره DeLorean DR-۷ ن ــه دونف ــیله نقلی ــن وس ای
عــرض بــه ترتیــب جــدود ۶ و 5.۶ متــر اســت. همچنیــن ایــن وســیله نقلیــه تمــام الکتریکــی دارای چهــار بــال اســت.

به گفته شرکت طراحی DeLorean DR-۷ شبیه یک خودروی مسابقه F1 است.  
قــرار اســت نمونــه اولیــه DeLorean DR-۷  تــا یــک ســال دیگــر آمــاده شــود و پــس از آن آزمایــش هــای طوالنــی 

روی دستگاه آغاز می شود.

یــک شــرکت خودروســازی قصــد دارد وســیله نقلیــه خــودران 
هوایــی بســازد. ایــن وســیله نقلیــه کــه الکتریکــی اســت بــا 
باتــری هــای قابــل تعویــض پــرواز خواهــد کــرد. همچنیــن 
ــد.  ــرواز کن ــه مــدت 30 دقیقــه پ ــا هــر شــارژ ب ــد ب مــی توان
 شــرکت خودروســازی دایملــر قصــد دارد یــک بالگــرد 
ــرکت  ــن ش ــازد. ای ــام Volocopter بس ــه ن ــی ب الکتریک
ــه  ــا 1۸ پروان ــودران ب ــده خ ــتگاه پرن ــن دس ــت ای ــد اس معتق
ــد دارد ۲۹  ــتا قص ــن راس ــادی دارد. درهمی ــای زی ــت ه قابلی
میلیــون دالر بــرای اجــرای ایــن پــروژه ســرمایه جمــع آوری 

ــد. کن
دایملــر در حــوزه تولیــد وســایل نقلیــه خــودران، ماننــد بقیــه 

ــوده اســت. ــال ب شــرکت هــای خودروســازی فع
ــک  ــوان ی ــه عن ــال ۲013 ب ــت در س ــر نخس ــرح ولوکوپت ط
ــه شــد. هــدف از طراحــی  هواپیمــای دو نفــره الکتریکــی ارائ
آن حمــل و نقــل افــراد بیــن دو نقطــه مشــخص بــدون نیــاز 

ــود. ــه خلبــان ب ب

پــس از آن دایملــر بیــش از 100 آزمایــش بــی سرنشــین انجام 
داد و ســپس ســال گذشــته  مدیــر شــرکت نخســتین آزمایش 
بــا سرنشــین ایــن وســیله نقلیــه را اجــرا کــرد. البتــه ایــن طرح 
بازبینــی شــد و ولوکوپتــر۲ نیــروی محرکــه خــود را از باتــری 
هــای قابــل تعویــض دریافــت مــی کنــد. بنابراین اگر ســوخت 
آن تمــام شــد مــی توانــد فقــط پــس از چنــد دقیقــه از زمیــن 

بلنــد شــود.
ــرواز  ــه پ ــدود 30 دقیق ــد ح ــی توان ــور م ــه مذک ــیله نقلی  وس
ــد.  ــد شــود و فــرود آی ــه طــور عمــودی از زمیــن بلن ــد و ب کن
همچنیــن حداکثــر ســرعت آن 100 کیلومتــر برســاعت اعام 

شــده اســت.
ــروژه،  ــه پ ــرمایه ب ــون دالر س ــق ۲۹ میلی ــا تزری ــون ب اکن
ولوکوپتــر مجهــز بــه فنــاوری هــای بهتــری خواهــد شــد. از 
ســوی دیگــر دبــی بــه ایــن شــرکت اجــازه داده در ســه ماهــه 
چهــارم ســال جــاری میــادی، وســیله نقلیــه خــودران هوایی 

ــد.   ــش کن را آزمای

یک وسیله نقلیه هوایی خودران ساخته می شود

ارتــش روســیه قصــد دارد در نســل آتــی جــت هــای جنگنــده 
ــتم  ــردن سیس ــود ک ــرای ناب ــزری ب ــای لی ــلحه ه ــود از اس خ
هــای دشــمن در خانــه اســتفاده کنــد. ایــن درحالــی اســت کــه 

ــا ۲035 آمــاده نخواهــد شــد.  جنگنــده مذکــور ت
روســیه ادعــا مــی کنــد در نســل ششــم جــت جنگنــده هــای 
خــود از لیزرهــای قدرتمنــد بــرای نابــود کــردن موشــک هــای 
دشــمن اســتفاده مــی کنــد. اســلحه هــای لیــزری مــی تواننــد 
سیســتم هــای دشــمن در خانــه را نابــود کننــد. ایــن در حالــی 

اســت کــه کارشناســان تخمیــن مــی زننــد ایــن نــوع جنگنــده 
حداقــل تــا ۲035 آمــاده نخواهــد شــد. لیزرهــا در جنگنــده های 

MiG-41 بــه کار بــرده مــی شــود.
 بـه گفتـه کارشناسـان این هواپیمـا هنـوز در مرحله طـرح اولیه 
اسـت. البتـه در حال حاضر ارتش روسـیه سیسـتم هـای لیزری 
حمایتـی روی هواپیماهـا و بالگردهـا نصـب کرده اسـت. اکنون 
نیـز در حال سـاخت لیزرهایـی برای نابـود کردن موشـک های 
دشـمن اسـت. ایـن اخبـار در حالی منتشـر می شـود کـه دوماه 

قبـل ارتـش امریـکا توانسـت یـک هـدف بـی سرنشـین را بـا 
اسـلحه لیـزری بزند کـه روی بالگرد سـوار شـده اسـت.

برای نابود کردن سیستمهای دشمن؛

روسیه جت لیزری می سازد

روسیه جنگنده ۱۲۰ میلیون پوندی ساخت
ــا  ــد ب ــی توان ــه م ــاخته ک ــده ای س ــت جنگن ــیه ج روس
ســرعت ۲۶00 کیلومتــر برســاعت پــرواز کنــد و از رادارهــای 
دشــمن مخفــی بمانــد. ایــن جــت بــا بودجــه 1۲0 میلیــون 

ــدی ســاخته شــده اســت.  پون
ــی  ــی رونمای ــوق صوت ــده ماف ــد جنگن روســیه از جــت جدی
کــرده کــه مــی تواننــد از رادارهــای دشــمن مخفــی بمانــد.
ــا بودجــه 1۲0 میلیــون پونــدی   جــت Sukhoi-5۷ کــه ب
ســاخته شــده می توانــد بــا ســرعت۲۶00 کیلومتر برســاعت 
در ارتفــاع ۲0 کیلومتــری زمیــن پــرواز کنــد. بــه ایــن ترتیب 

 Chengduــکا و ــای F-۲۲ آمری ــت ه ــرای ج ــی ب رقیب
J-۲0  چیــن بــه شــمار مــی رود.

 بــه گفتــه مقامــات کرملیــن ایــن پنجمین نســل جــت های 
جنگنــده مخفــی اســت کــه تــا ۲01۹ میــادی در ارتــش به 
کار گرفته خواهد شــد. این جنگنده مجهز به فناوری است که 
از شناســایی شــدن توســط رادارهــای دشــمن جلوگیــری می 
کنــد و همچنیــن قابلیــت حمــل موشــک هــای ۷۷M-K  با 
طیــف پرتــاب 1۲5 مایــل را دارد. قرار اســت 1۲ فرونــد از این 

جنگنــده بــرای ارتش روســیه ســاخته شــود.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

محققان ایرانی نظریه انیشتین را 
درباره سیاه چاله ها ثابت کردند

گروهــی از دانشــمندان آلمانــی و چــک بــا همــکاری محققــان ایرانــی نظریــه انیشــتین دربــاره 
ســیاه چالــه هــا را بــار دیگــر ثابــت کردنــد. 

گروهــی از محققــان آلمانــی و جمهــوری چــک بــا همــکاری دانشــمندان ایرانــی بار دیگــر نظریه 
آلبــرت انیشــتین دربــاره ســیاه چالــه هــا را ثابــت کردند.

ــز  ــزرگ در مرک ــه ب ــیاه چال ــک س ــک ی ــه ای نزدی ــتاره در خوش ــه س ــا س ــتا آنه ــن راس درهمی
کهکشــان راه شــیری مطالعــه کردنــد. آنهــا بــا کمــک اطاعــات بــه دســت آمــده از تلســکوپی 

ــد. ــی کردن ــزرگ در شــیلی حرکــت ســتارگان در اطــراف ســیاهچاله را ردیاب بســیار ب
محققــان در مشــاهدات متوجــه شــدند یکــی از ســتاره هــا بــه نــام S۲ کمــی از مدارخــود منحرف 

شــده کــه ایــن امــر نشــان دهنــده تاثیرهای نســبیتی اســت.
در صــورت تاییــد مشــاهدات، نظریــه نســبیت انیشــتین درحــوزه های گرانشــی به وســیله اشــیای 
آســمانی ماننــد ســیاه چالــه هــای کهکشــانی نیــز تاییــد مــی شــود. حجــم ایــن ســیاهچاله هــا 4 

میلیــون برابر خورشــید اســت.
ــه  طبــق نظریــه نســبیت اشــیای عظیــم آســمانی فضــای اطــراف خــود را خــم مــی کننــد و ب
همیــن دلیــل ســبب مــی شــوند اشــیای فضایــی دیگــر از مســیر مســتقیم خــود منحــرف شــوند.
آندریــاس اکهــارت یکــی از اســتادان فیزیــک تجربــی در دانشــگاه کلــن آلمان مــی گوید:  بیشــتر 
آزمایــش هــای نســبیت در حــوزه خورشــید و ســتارگان کهکشــان راه شــیری انجــام مــی شــود. 
بــه همیــن دلیــل حجــم ســیاهچاله هــا یــک برابــر یــا چنــد برابــر خورشــید اســت. در ایــن اواخــر 

آزمایشــی روی ســیاهچاله ای بــا 10 برابــر حجــم خورشــید انجــام شــد.
ســتارگان مــورد مطالعــه در مشــاهدات چنــان نزدیــک بــه ســیاهچاله هســتند کــه بــا یــک یــا 
۲ درصــد ســرعت نــور حرکــت مــی کننــد. نزدیکتریــن فاصلــه ایــن ســتارگان تــا ســیاه چالــه 
ــه ای در مقیــاس کهکشــانی  ــا زمیــن اســت. چنیــن فاصل ــه خورشــید ت ــر فاصل حــدود100 براب

بســیار نزدیــک اســت.
ــش  ــا گران ــود ام ــرده ب ــات ک ــه انیشــتین را اثب ــارد نظری ــرکات عط ــن ح ــش از ای ــال پی درهرح
خورشــید در مقایســه بــا یــک ابرســیاهچاله بســیار ضعیــف اســت. بــه همیــن دلیــل اکهــارت و 
همکارانــش تصممــی گرفتنــد نظریــه انیشــتین را در محیطــی بــا شــرایط پیچیــده تــر آزمایــش 

کننــد.
 مرضیــه پارســا دانشــجوی دکتــری دانشــگاه کلــن و محقــق ارشــد ایــن پــروژه گفــت: مرکــز 
کهکشــان یکــی از بهتریــن مکان هــا بــرای مطالعــه حرکــت ســتارگان در یــک محیــط نســبیتی 
اســت. مــا در طــول تحقیقــات از ایــن کــه توانســتیم متدهــای مختلــف را بــا دقــت بــاال بــرای 

ــدیم. ــم شــگفت زده ش ــه کار بگیری ــریع ب ــتاره های س س
ــن  ــه دیگــر ســیاه چاله هــای کان  هســتی و همچنی ــرای مطالع ــد راه را ب ــن تحقیــق می توان ای

مطالعــه بیشــتر در رابطــه بــا فیزیــک گرانــش همــوار کنــد.
 در این تحقیق عاوه بر پارسا سید الهه حسینی نیز شرکت کرده است.

نتایج سرشماری در کیهان؛

کهکشان راه شیری
 ۱۰۰ میلیون سیاه چاله دارد

اخترشناســان بــا اســتفاده از پیشــرفته تریــن تجهیــزات رصــدی بــه ایــن نتیجه 
رســیده انــد کــه در سراســر کهکشــان راه شــیری بالــغ بــر 100 میلیــون ســیاه 

چالــه وجــود دارد. 
در ژانویــه ســال 01۶ ۲اخترشناســان رصدخانــه LIGO با تشــخیص نخســتین 
امــواج گرانشــی تاریــخ ســاز شــدند. ایــن رصدخانــه کــه مــورد حمایــت بنیــاد 
ملــی علــوم آمریــکا قــرار دارد توســط انســتیتو کلتــک اداره مــی شــود و اصــوال 
ــام  ــه نســبیت ع ــده در نظری ــی ش ــش بین ــواج گرانشــی پی ــه ام ــرای مطالع ب
انیشــتین مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و بــر همــگان روشــن اســت کــه این 

امــواج توســط ســیاه چالــه هــا ایجــاد مــی شــوند.
حــاال و بــر اســاس مطالعــه جدیــدی کــه توســط تیمــی از اخترشناســان مرکــز 
کیهــان شناســی دانشــگاه کالیفرنیــا انجــام شــده بــر جامعــه اخترشناســی دنیــا 
روشــن شــده کــه شــمار ســیاه چالــه هــای موجــود در کهکشــان راه شــیری به 

مراتــب بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه پیشــتر تصــور مــی شــده اســت.
ایــن اخترشناســان پــس از انجــام محاســبات پیشــرفته و طبقــه بنــدی ســیاه 
چالــه هــا بــه ایــن تشــخیص جالــب توجــه رســیده انــد کــه در سراســر ایــن 

ــه وجــود دارد. ــون ســیاه چال کهکشــان حــدود 100 میلی
ایــن یافتــه جدیــد از آن جهــت ارزشــمند اســت چــون مطالعــه امــواج گرانشــی 
را بــه شــدت دســتخوش تغییــر قــرار داده و دریچــه هــای جدیــدی را به ســوی 

ــان می گشــاید. اخترشناس
در ایـن بررسـی کـه نتایج آن سـر و صـدای زیـادی در جامعـه اخترشناسـی دنیا 
ایجـاد کرده از یافته های دقیق رصدخانه LIGO اسـتفاده شـده و به آنها اسـتناد 

کـرده اند.
اخترشناســان از حــدود یــک ســال و نیــم پیــش ایــن مطالعــه را آغــاز کــرده اند 

یعنــی اندکــی پــس از شناســایی امــواج گرانشــی آن هــم بــرای نخســتین بار.

ناسا به مرموزترین منطقه
 منظومه شمسی می رود

ــه شمســی  ــن نقطــه در منظوم ــه مرموزتری ــاه ب ــج م ــز« را پــس از پن ناســا قصــد دارد فضاپیمــای »نیوهورایزن
بفرســتد. 

ــفری در  ــه س ــد و آن را ب ــدار کن ــواب بی ــای New Horizons را از خ ــی فضاپیم ــاه آت ــد دارد م ــا قص ناس
ــتد. ــی بفرس ــه شمس ــق منظوم ــن مناط مرموزتری

ایــن فضاپیما کــه در جوالی ۲015 میادی توانســت تصاویری خارق العــاده از پلوتو بگیرد، اما در مــاه آوریل فعالیت 
متوقف شــد تا برای ســفر به کمربند کویپــر)Kuiper Belt(  یکــی از مرموزترین مناطق منظومه شمســی انرژی 
ذخیــره شــود. ایــن منطقــه بســیار وســیع حــاوی رســوبات یخــی اســت کــه خورشــید و ســیاره هــای دیگــر را 

احاطــه کــرده انــد و  »حــوزه ســوم« نیــز نامیــده مــی شــود.
بـه هرحال ناسـا در 11 سـپتامبر این فضاپیمـا را دوباره فعال مـی کند تا ماموریتـی 1۶ ماهه به MU۶۹ )یک شـی 

باسـتانی فضایـی که تصـور می شـود از بلوک های اولیه ایجاد منظومه شمسـی اسـت( سـفر کند.
  MU۶۹ .ــود ــاح New Horizons)ســال ۲00۶ ( کشــف نشــده ب ــان افتت ــا زم ــی ت ــن صخــره فضای ای

مایــل  میلیــارد  یــک  حــدود 
ــا  ــل ب ــارد مای ــو و 4 میلی ــا پلوت ب
ــاهدات  ــه دارد. مش ــن فاصل زمی
اخیــر تلســکوپ هابــل از این ســیاره 
نشــان داد احتماال دو شــی آسمانی یا 
دو صخره بهــم چســبیده در فاصله 
1۲ مایلــی MU۶۹  قــرار دارنــد. 
در همین راســتا دانشــمندان قصد 
دارنــد تحقیقــات بیشــتری انجــام 

ــد.   دهن
New Horizons  ســریعترین 
فضاپیمایــی بــود کــه بــه آســمان 
فرســتاده شــد و بــا انــرژی هســته 

ای فعــال مــی شــود.
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کشف نخستین قمر فراخورشیدی
اخترشناســان از کشــف یــک جــرم فضایــی خبــر مــی دهنــد کــه مــی تــوان آن را نخســتین قمــر 

فراخورشــیدی شناســایی شــده نامید. 
اخترشناســان در ســالهای اخیــر شــمار قابــل توجهــی از ســیارات فراخورشــیدی را شناســایی کرده 

انــد امــا تاکنــون خبــری از اقمــار فراخورشــیدی نبوده اســت.
به رغم تاشـهایی کـه در این زمینـه صورت گرفته، از آنجاکه اقمار سـیارات فراخورشـیدی بسـیار 

کوچـک هسـتند شناسـایی آنها نیز بـا اسـتفاده از فناوریهای فعلی به سـختی صورت مـی گیرد.
اکنــون گروهــی از اخترشناســان بــا اســتفاده از تلســکوپ فضایــی کپلــر و داده هایــی کــه توســط 
آن حاصــل شــده موفــق بــه کشــف نشــانه هایــی شــده انــد کــه مــی توانــد دلیــل روشــنی بــر 
یــک قمــر شــبیه نپتــون بــه دور ســیاره ای در سیســتم خورشــیدی Kepler-1۶۲5 باشــد. ایــن 

منظومــه خورشــیدی 4 هــزار ســال نــوری بــا زمیــن فاصلــه دارد.
اخترشناسـان با اشـاره به اینکه هـم اکنون تنها تلسـکوپ فضایی کپلر را بـه عنوان ابـزاری کارآمد 
بـرای چنیـن بررسـیهایی در اختیار داریـم، جرم فضایـی تازه شناسـایی شـده را به احتمـال فراوان 

نخسـتین قمر فراخورشـیدی می دانند که توسـط انسـان تشـخیص داده شـده است.
کشــف چنیــن اجرامــی بــرای اخترشناســان از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت زیــرا همانطــور که 
ــر روی آن افزایــش داده اســت، چنیــن  وجــود مــاه در نزدیکــی زمیــن شــانس ادامــه حیــات را ب

تصــور را نیــز مــی تــوان بــرای ســایر ســیارات در نظــر گرفــت.

ــوا و فضــا هـــ

کشف دو سیاره با احتمال حیات
دانشــمندان دو ســیاره بــا ابعــاد بزرگتــر از زمیــن بــا احتمــال وجــود حیــات کشــف کــرده انــد. 

ایــن ســیاره هــا دور ســتاره ای بــا فاصلــه 1۲ ســال نــوری از خورشــید مــدار مــی زننــد. 
 tau Ceti دانشــمندان دو ســیاره بــا احتمــال وجــود حیــات کشــف کــرده انــد کــه دور ســتاره

مــدار مــی زننــد.
ایــن ســتاره در فاصلــه 1۲ ســال نــوری بــا خورشــید قــرار دارد، بــه عبــارت دیگــر بــه انــدازه ای 

نزدیــک اســت کــه مــی تــوان آن را بــا چشــم غیــر مســلح دید.
بــه هرحــال دو ســیاره کشــف شــده از زمیــن بزرگتــر هســتند. آنهــا در منطقــه ای از مدار ســتاره 
قــرار دارنــد کــه از حیــات پشــتیبانی مــی کنــد. بــه همیــن دلیــل دانشــمندان معتقدنــد در ایــن 

دوســیاره آب هــای ســطحی نیــز موجــود دارد.
ــا آب و  ــی ب ــت فضای ــام دارد در حقیق ــتاره Goldilocks zone ن ــدار س ــه از م ــن منطق ای
هــوای نــه چنــدان ســرد یــا گــرم اســت. بنابرایــن آب هــای ســطحی و احتمــاال حیــات در آنهــا 

وجــود خواهد داشــت.
ایــن کشــف جدیــد ادامــه تحقیقــات دربــاره ســتاره tau Ceti انجام شــده اســت. دانشــمندان 

در مراحــل قبــل متوجــه شــدند 5 ســیاره دور ایــن ســتاره مــدار مــی زنند.

احتمال وجود حیات در یکی 
از ماه های زحل

ــی  ــاه هــای ســیاره زحــل یعن ــی را در یکــی از م ــد ترکیبات ــی گوین دانشــمندان م
تایتــان شناســایی کــرده انــد کــه احتمــال وجــود حیــات در آن را تقویــت مــی کنــد. 
ــان  ــده در تایت ــایی ش ــیمیایی شناس ــات ش ــد ترکیب ــی گوین ــان م ــتاره شناس س
ــن در  ــد. ای ــواع میکروارگانیســم هــا را در آن ممکــن مــی کن زیســت برخــی ان
ــادی از  ــه بســیار زی ــوده و در فاصل ــی اســت کــه قمــر یادشــده بســیار ســرد ب حال

ــرار دارد. ــید ق خورش
بــه گفتــه محققــان مولکولــی در اتمســفر تایتــان شناســایی شــده کــه مــی توانــد 
منجــر بــه شــکل گیــری ســلول هــای زنــده شــود و شــواهدی وجــود دارد کــه ایــن 

مولکــول در ســطح ایــن قمــر زحــل هــم وجــود دارد.
ــال  ــد از 13 س ــام دارد بع ــیانید ن ــل س ــه وینی ــده ک ــایی ش ــب شناس ترکی
تحقیــق و بررســی در مــورد جــو قمــر تایتــان شناســایی شــده و در بخــش فوقانــی 

ــرار دارد. آن ق
ــان یکــی از قمرهــای منظومــه شمســی اســت کــه  ــد تایت دانشــمندان مــی گوین
ــری در  ــیاره دیگ ــر و س ــر قم ــش از ه ــات در آن بی ــکالی از حی ــود اش ــال وج احتم
ــا  ــان دارای اتمســفر ضخیمــی اســت کــه عمدت منظومــه مذکــور وجــود دارد. تایت
ــاخته شــده اســت.  ــن س ــره زمی ــو ک ــا ج ــات مشــابه ب ــر ترکیب ــروژن و دیگ از نیت
شناســایی وینیــل ســیانید در جــو تایتــان با اســتفاده از تلســکوپ پیشــرفته و بســیار 
ــه کــه متشــکل از ۶۶ تلســکوپ مســتقل دیگــر  حســاس ALMA صــورت گرفت

ــت. ــده اس ــب ش ــیلی نص ــرای Atacama ش ــوده و در صح ب
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