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نوین فناوریهای 
روز  روزبه  نوین  فناوریهای  بکارگیری  در  ایرانی  محققان  دستاورد 
افزایش می یابد و به همین دلیل همه روزه شاهد گسترش محصوالتی 
برای  خارجی  محققان  پای  به  پا  و  ایرانی  محققان  توسط  که  هستیم 

استفاده مردم وارد عرصه می شود.
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فناوریهــای نویــن

ــری  ــم رهب ــام معظ ــدات مق ــه تاکی ــه ب ــا توج || ب
در انجــام تحقیقــات حــوزه ســلول هــای بنیــادی 
ــت آن در  ــه اهمی ــر ب ــان و نظ ــگاه روی در پژوهش
ســامت مــردم، بفرماییــد کــه وضعیــت کشــور از 
ــادی  ــای بنی ــلول ه ــه س ــرفت در زمین ــر پیش منظ

ــه چــه صــورت اســت؟  ب
در پزشــکی امــروز بــا لیســت طوالنــی از بیماری هایــی 
مواجــه هســتیم کــه ویژگــی آنهــا از دســت رفتــن بخشــی از 
ــام  ــا ن ــا را ب ــا آنه ــه م ــرد آن اســت ک ــا عملک ــدام و ی ــود ان خ
کلــی بیماری هــای تخریــب شــونده بافتــی ماننــد انــواع 
ســکته ها، بیمــاری هــای عصبــی عضانــی و حتــی ســرطان 
ــزار پزشــکی امــروزی،  می شناســیم. دارو درمانــی مهم تریــن اب
هــر چنــد قــادر اســت کــه در مــواردی جلــوی پیشــرفت ایــن 
ــدام  ــا ان ــم بافــت و ی ــه ترمی ــادر ب ــی ق ــرد ول بیماری هــا را بگی

ــه نیســت. از دســت رفت
ایــن بــدان معناســت کــه مــی تــوان بــا دارو کیفیــت زندگــی را 
بــاال بــرد ولــی در هــر صــورت بیمــاری ریشــه کــن نخواهــد 
شــد؛ پزشــکی بازســاختی راهــکار جدیــدی در پزشــکی مــدرن 
ــه کار  ــرای حــل ایــن دغدغــه پزشــکان و محققــان ب امــروز ب
ــدام از  ــرای ان ــی ب ــوان جایگزین ــن واســطه بت ــا بدی ــی رود ت م

ــرار داد. ــه ق دســت رفت
در ســال 13۸4 دکتــر بهارونــد و گروهــش در پژوهشــگاه رویان 
تحقیقــات خــود را در زمینــه ســلول هــای بنیــادی آغــاز کردند. 
از همــان موقــع ســرمایه گــذاری هــا انجــام شــد و پژوهشــگاه 
رویــان در کنــار درمــان نابــاروری موضــوع ســلول هــای بنیادی 

را در پیــش گرفــت تــا توســعه علمــی خوبی داشــته باشــد.
ــه را طــی  ــن مرحل ــاوری در مســیر توســعه خــود چندی هــر فن
ــت،  ــه اس ــی اولی ــان معرف ــه زم ــت ک ــد؛ دوران طفولی می کن
رشــد و بلــوغ و باالخــره افــول. هــر کشــوری زمانــی صاحــب 
فنــاوری مــی شــود کــه در زمــان اولیــه یعنــی طفولیت فنــاوری 
وارد صنعــت شــود و گرنــه مصــرف کننــده ای بیــش نخواهــد 
ــای  ــلول ه ــث س ــت بح ــل و طفولی ــان اوای ــا از هم ــد. م ش

ــم. ــه کار کردی ــادی وارد شــدیم و شــروع ب بنی
در تحقیقـات مشـخص شـده کـه سـلول هـای بنیـادی جنینی 
قابلیـت تکثیـر و تبدیـل شـدن به سـایر سـلول هـا را بـه خوبی 
دارنـد. از ایـن رو پـروژه هایی برای درمـان بیماری هـا روی این 

سـلول هـا در پژوهشـگاه  رویان آغـاز بـه کار کرد.

|| آقــای دکتــر  بســیاری از کشــورها با مشــکلی در 
ــد و آن  ــا ســلولهای بنیــادی مواجــه بودن ارتبــاط ب
هــم مشــکل اخاقــی در اســتفاده از ســلول هــای 
ــن  ــا از ای ــور م ــا کش ــت؛ آی ــی اس ــادی جنین بنی

منظــر مشــکلی  داشــته؟
ــدی در  ــای توانمن ــلول ه ــی، س ــادی جنین ــای بنی ــلول ه س
ترمیــم و بازســازی بافــت هــای بــدن هســتند. اولیــن ســلولی 
کــه تعریــف شــد ســلول بنیــادی جنینــی بــود کــه تــوان باالیی 

داشــت ولــی یــک مشــکل اخاقــی بــزرگ داشــت. کاتولیــک 
ــاح صــورت مــی  ــی لق ــد وقت ــد بودن ــا معقت ــا و مســیحی ه ه
گیــرد جنیــن روح دارد و اگــر بــه آزمایشــگاه بــرده شــود قتــل 
ــه  ــز ب ــاالت نی ــکا و بعضــی ای ــه اســت. در آمری صــورت گرفت
همیــن دلیــل، قــادر بــه انجــام آزمایشــات روی جنیــن نیســتند.

ــه  ــه طوریک ــود ب ــرو ب ــل پیش ــه در اص ــن زمین ــکا در ای آمری
ــال،  ــول 10 س ــا در ط ــکا در کالیفرنی ــده آمری ــاالت متح در ای
ــی  ــروژه های ــن پ ــا چنی ــه شــد ت ــارد دالر هزین نزدیــک 5 میلی
را پیــش ببرنــد. در عیــن حــال در اروپــا ایــن تحقیقــات پیــش 

ــت. نرف
امــا در ایــن میــان، شــیعه معتقــد اســت چهــار مــاه بعــد از لقــاح 
ــاس،  ــن اس ــر همی ــود؛ ب ــی ش ــده م ــن دمی ــدن جنی روح در ب
ــی  ــه پژوهشــگران م ــد ک ــتور دادن ــری دس ــام معظــم رهب مق
ــه گزینــی و دمیــده شــدن روح در جنیــن از  ــد قبــل از الن توانن
ــه تشــکیل یــک  ــی ایــن نبایــد منجــر ب آن اســتفاده کننــد ول
انســان شــود. ایــن ســلول هــای بالقوه تــوان تشــکیل انســان را 
دارنــد و فقــط بــرای آزمایــش تــا ســاخت عضــو از ســلول های 
جنینــی مــی تــوان از آنهــا اســتفاده کــرد. البتــه که اهل تســنن 

هــم هنــوز بــا ایــن موضــوع مشــکل دارنــد.
خیلــی از کشــورهای منطقــه و اروپایــی ایــن فرصت را نداشــتند 
کــه تحقیقــات روی ســلول بنیــادی جنینــی را آغــاز کننــد و این 
دیــدگاه هــای شــیعه خیلی مســیر پیشــرفت اســتفاده از ســلول 
ــاز  ــان و پژوهشــگران ب ــرای محقق ــی را ب ــادی جنین هــای بنی
ــه  ــرا ک ــود چ ــی نب ــر علم ــه غی ــک نظری ــن ی ــه ای ــرد. البت ک
امــروز بســیاری از کشــورها ایــن نظریــه را قبــول کــرده انــد و 

ــد. ــرده ان ــادی را آزاد ک ــلول های بنی ــات روی س تحقیق
ــران پژوهــش هــا  ــا ایــن تفاســیر در ای || پــس ب

ــد؛  ــاز ش ــی آغ ــادی جنین ــای بنی ــلول ه روی س
ولــی آیــا از همــان ابتــدا امیــدی داشــتید کــه ایــن 

ــانید؟  ــی برس ــه بالین ــه مرحل ــات را ب تحقیق
پژوهشــگاه رویــان یــک اســتراتژی داشــت و آن هــم ایــن بــود 
کــه مــا فقــط علــم را بــرای مقالــه داشــتن تولیــد نکنیــم و باید 
ــردی باشــد؛ همیــن ســاختار باعــث شــد ســمت و  حتمــا کارب

ســویی کاربــردی در ســلول بنیــادی داشــته باشــیم.
ــادی  ــا ســلول هــای بنی ــی ب ــم کار بالین ــی مــی توانی ــا زمان ام
انجــام بدهیــم کــه ســراغ ســلولی برویــم تــا کمتریــن آســیب 
ــته  ــری داش ــامت باالت ــوری، س ــر تئ ــد و از نظ ــته باش را داش
ــز و اســتخوان اســتخراج  ــا از مغ ــن ســلول هــا عمدت باشــد. ای

ــد. ــرار بگیرن ــا مــورد آزمایــش ق مــی شــوند ت
در پزشــکی وقتــی یــک موضوعــی را مطــرح مــی کنیــم نیــاز 
ــد از انجــام  ــن وارد شــود. بع ــوزه بالی ــه ح ــا ب ــان دارد ت ــه زم ب
ــی انجــام مــی شــود  ــات حیوان ــاز مطالع ــات معمــوال ف تحقیق
ــی  ــق م ــانی محق ــوم انس ــای اول، دوم و س ــد از آن، فازه و بع
شــود؛ بنابرایــن ســلول درمانــی هــم از ایــن مقولــه جدا نیســت؛ 
مــی بایســت تولیــد صنعتــی اســتانداردی داشــته باشــد و هــم 
ــوی  ــن از س ــرد و همچنی ــام بگی ــی انج ــه خوب ــتفاده آن ب اس
دیگــر قانــون مــدار باشــد.  قانــون مــداری نیــز در ایــن عرصــه 
نیــز صــدق مــی کنــد؛ یعنــی وزارت بهداشــت و ســازمان غــذا 
ــد. ــد دســتورالعمل هــای تولیــد ســلول را ابــاغ کنن و دارو بای

ــای  ــلول ه ــد س ــرای تولی ــتورالعملی ب ــا دس || آی
بنیــادی ابــاغ شــده اســت تــا بتوانیــد در ســلول 

ــد؟  ــی گام برداری درمان
بله. در تابســتان ســال 13۹4 این دســتورالعمل توســط ســازمان 

زمزمه سلولی در گوش بیماریهای صعب العالج/ از کارخانه سلولها چه خبر
رئیس مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان ضمن بیان چشم انداز آینده درمان 
بیماری های گوناگون با سلول های بنیادی تأکید کرد: انتظار معجزه نداشته باشید و 

فریب تبلیغات دروغین را نخورید. 
همه سلول های بدن یک انسان توانایی تبدیل به تمام سلول های بدن را دارند.  به 
دلیل توانایی منحصر به فرد این سلول ها، امروزه از مباحث جذاب در زیست شناسی 

و علوم درمانی به شمار می روند.
سلول های بنیادی در بازسازی و ترمیم بافت های مختلف بدن بدنبال آسیب و 
جراحت موثر بوده و می توانند به درون بافت های آسیب دیده ای که بخش عمده 
سلول های آنها از بین رفته است، پیوند زده  شوند تا به ترمیم و رفع نقص در آن 

بپردازند. بافت 
طی سالهای اخیر اهمیت سلول ها و سلول درمانی به قدری افزایش یافته که نتیجه 
آن را می توان در درمان بیماریهایی همچون درمان لک و پیس، سوختگی چشم، 

آرتروز و بیماریهای قلبی مشاهده کرد.
بنا به اهمیت موضوع سلول های بنیادی و نویدهایی که این حوزه در ارتباط با سالمت 
مردم دارد درصدد آمدیم تا با دکتر ناصر اقدمی عضو هیات علمی  و رئیس مرکز 
سلول درمانی پژوهشگاه رویان گفتگویی در خصوص سلول های بنیادی، وضعیت 

کشور در این حوزه و تاثیر آن در درمان و سالمتی مردم داشته باشیم.
 مشروح گفتگو با دکتر ناصر اقدمی به شرح زیر است:
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ــن ــای نوی فناوریه

غــذا و دارو در وزارت بهداشــت و درمــان ابــاغ شــده اســت. در 
واقــع ایــن دســتورالعمل شــامل اســتاندارهای الزم بــرای نحــوه 
تولیــد ســلول در فضــای اســتریل )شــرایطی شــبیه بدن( اســت. 
اجــرای ایــن اســتانداردها تــا انــدازه ای تضمیــن مــی کنــد کــه 
ســلول هــای تولیــد شــده کامــا ایمــن و ســالم بــوده و کارایی 

الزم را در بــدن بیمــاران داشــته باشــند.
 

|| اگــر تولیــد ســلول نیاز بــه دســتورالعمل داشــته، 
قطعــا بــرای اســتفاده از ســلول هــم نیــاز بــه یــک 
ــه  ــن زمین ــا در ای ــود دارد؛ آی ــی وج ــه های تاییدی

اقدامــی صــورت گرفتــه اســت؟ 
بلــه. نحــوه دســتورالعمل مصــرف ســلول بنیــادی هــم ابــاغ 
ــه  ــی وارد عرص ــز درمان ــا و مراک ــه ه ــق آن بیم ــا مطاب ــد ت ش
شــوند. ایــن دســتورالعمل در اســفند ۹5 توســط معاونــت درمان 
ــال حاضــر در  ــبختانه در ح ــد. خوش ــاغ ش وزارت بهداشــت اب
ایجــاد قوانیــن هــم جــزء کشــورهای پیشــرو هســتیم. در کل 
ــلول  ــه س ــوط ب ــن مرب ــور، قوانی ــر از 10 کش ــاید کمت ــا ش دنی
هــای بنیــادی را داشــته باشــند، همچنیــن در بحــث بالینــی هم 

جــزء کشــورهای پیشــرو هســتیم.

ــد ســلول و اســتفاده  ــن مجوزهــای تولی ــا ای || قطع
ــی  ــان برخ ــه درم ــت در پروس ــرار اس ــا ق از آنه
بیمــاری هــا صــورت گیــرد؛ طــی ســال هــای اخیــر 
هــم صحبــت هایــی از راه انــدازی کارخانــه ســلولی 
بــرای تولیــد ســلول و درمــان بیمــاری هــا با ســلول 
ــرای  ــوز ب ــن 2 مج ــا ای ــت؛ آی ــده اس ــی ش درمان
ــز ســلول  ــد ســلول و مرک ــه تولی ــدازی کارخان راه ان
ــه  ــلولی در چ ــه س ــری دارد؟ کارخان ــی تاثی درمان

ــت؟  ــه ای اس مرحل
در ســال 13۹۲ بــا یــک شــرکت دارویــی به اتفــاق  پژوهشــگاه 
رویــان بــه ایــن توافــق رســیدیم کــه شــرکتی راه انــدازی کنیم 
ــد.  ــلولی باش ــای س ــه ه ــاد کارخان ــی آن ایج ــدف اصل ــه ه ک
ــه ســلولی از همــان ســالها  ــدازی کارخان ــرای راه ان ــات ب اقدام
ــه  ــدازی کارخان ــرای راه ان ــه ب ــه اولی ــع نقش ــد. در واق ــاز ش آغ
ســلولی در ایــن شــرکت آمــاده و همــان موقــع بــه وزارتخانــه 
ــلولی را  ــه س ــن اســاس ســاخت کارخان ــر همی ارســال شــد؛ ب
آغــاز کردیــم. اکنــون کارخانــه از نظــر فضایــی ســاخته شــده و 

مــا منتظــر هســتیم مرحلــه نهایــی آن انجــام شــود.
ــه  ــود ک ــی ش ــاز م ــی آغ ــلولی زمان ــه س ــروع کار کارخان ش
ــا  ــم ت ــوت کنی ــذا و دارو دع ــازمان غ ــت و س از وزارت بهداش
ــد  ــد و ببینن ــرار دهن ــد ق ــورد بازدی ــه ســاخته شــده را م کارخان
ــوز  ــا مج ــت ت ــه اس ــا چگون ــلول ه ــر س ــرای تکثی ــرایط ب ش

ــد. ــه کنن ــز ارائ ــروع کار را نی ش
ایــن اولیــن کارخانــه تولیــد ســلول در ایــران اســت کــه بعــد از 

اخــذ تاییدیــه هــا کار خــود را آغــاز مــی کنــد.

ــه  ــا چ ــه دقیق ــن کارخان ــد در ای ــا بفرمایی || لطف
ــدواری  ــا امی ــرد؟ آی ــی گی ــورت م ــی ص اقدامات

ــت؟  ــد داش ــال خواه ــه دنب ــردم ب ــرای م ب
راه انــدازی کارخانــه ســلولی مــی توانــد یــک اســتراتژی جدیــد 
باشــد تــا بــه درمــان برخــی بیمــاری هــا منجــر شــود. در حــال 
ــش  ــال آزمای ــا در ح ــلول ه ــان س ــگاه روی ــر در پژوهش حاض
ــرار  ــی رســیده و ق ــه صنعت ــه مرحل ــه ب ــزی ک هســتند. آن چی
اســت در ایــن کارخانــه ســلولی بــه تولیــد برســد، در فــاز اول، 4 

-5 محصــول اســت کــه بــه تولیــد مــی رســند.
»ســلول مزانشــیم کشــت شــده«، »ســلول هــای تــک هســته 
ــلول  ــده«، »س ــت ش ــت کش ــای فیبروباس ــلول ه ای«، »س
هــای پوســت« از محصوالتــی هســتند کــه در پژوهشــگاه بــه 
مرحلــه صنعتــی رســیده اســت و در نهایــت در راســتای درمــان 

بــه کار گرفتــه خواهنــد شــد.

|| شــاید خیلی از مــردم آگاهــی چگونگی اســتفاده از 
ســلول در درمــان را نداشــته باشــند در ایــن صــورت 
الزم اســت کــه بــا رونــد کار کارخانــه ســلولی آشــنا 
شــوند در ایــن خصــوص توضیحاتــی مــی فرماییــد 
ــه  ــا ب ــذرد ت ــی گ ــه م ــلولی چ ــه س ــه در کارخان ک

درمــان یــک بیمــاری منجــر شــود؟ 
ــا کنــون در  ــا ســلول هــا و محصوالتــی کــه ت ــد درمــان ب رون
ــه اول  ــه وجــود دارد؛ مرحل ــد شــده ســه مرحل پژوهشــگاه تولی
انتخــاب بیمــار اســت کــه در مراکــز درمانــی اتفــاق مــی افتــد. 
ــه در  ــراوری ســلول ک ــد و ف ــارت اســت از تولی ــه دوم عب مرحل
ــه اتفــاق مــی افتــد و مرحلــه ســوم تزریــق و پیگیــری  کارخان
بیمــاران کــه مجــددا در همــان مراکــز درمانــی پذیرنــده بیمــار 

ــرد. صــورت مــی گی
بــه عنــوان مثــال در ســلول مزانشــیم بــرای بیمــاران مبتــا بــه 
آرتــروز، وقتــی بیمــار بــه پزشــک مراجعــه مــی کنــد، معاینــه 
ــرد و پزشــک وضعیــت بیمــار را مــورد  ــه صــورت مــی گی اولی
بررســی قــرار مــی دهــد و تشــخیص مــی دهــد کــه بــا دارو یــا 
ســلول درمانــی یــا تعویــض مفصــل بیمــار بهبــود مــی  یابــد. 
اگــر توصیــه کــرد کــه ســلول درمانــی راه چــاره درمــان اســت، 
بــا کارخانــه ســلولی تمــاس گرفتــه مــی شــود، ســپس کارخانه 
ــوه و  ــه در آن نح ــتد ک ــی فرس ــار م ــرای بیم ــته ای را ب بس
دســتورالعمل هــای نمونــه بــرداری و شــرایط ارســال بــه همراه 

وســایل مــورد نیــاز آمــده اســت.
معمــوال  در بیمارســتان نمونــه مــورد نیاز بــرای تولیــد دارو مثا  
ــه  ــار گرفت ــز اســتخوان خــون بیم ــه از مغ 50 ســی ســی نمون
ــه ســلولی  ــه کارخان ــه هــای مخصــوص ب ــی شــود و در لول م
ارســال مــی شــود. ایــن نمونــه گیــری تنهــا در بیمارســتان هــا 

ــه  ــرد ب ــز اســتخوان ف ــه مغ ــل انجــام اســت. ســپس نمون قاب
ــای  ــلول ه ــه، س ــود. کارخان ــی ش ــال م ــلولی ارس ــه س کارخان
بنیــادی فــرد را از بیــن میلیاردهــا ســلول جداســازی مــی کنــد 
و حــدود یــک مــاه زمــان الزم اســت کــه آنهــا را کشــت دهــد. 
ایــن ســلول هــا بعــد از آمــاده شــدن بــه بیمارســتان فرســتاده 
مــی شــوند تــا توســط پزشــک، بــه بیمــار تزریــق شــوند کــه 
اغلــب یــک تزریــق ســاده اســت؛ بدیــن واســطه ســلول هــا در 
بــدن بیمــار شــروع بــه ترمیــم بافــت هــای مــرده مــی کننــد. 
ایــن ترمیــم باعــث مــی شــود تــا انــدازه زیــادی درد بیمــار نیــز 

ــد. کاهــش یاب

|| آیا این درمان مادام العمر است؟ 
خیــر، مــا هیچوقــت نمــی توانیــم بگوییــم قطعــی و بــه صورت 
ــادی درمــان خواهیــم شــد.  ــا ســلول هــای بنی مــادام العمــر ب
ایــن پروســه بــا همــان 4 محصــول بــرای 4 بیمــاری آرتــروز، 
ــی  ــس انجــام م ــک و پی ــن و چــروک و ل ــی، چی ــاری قلب بیم
ــا شــرایط از پیــش تعییــن شــده )ســن و ...( و  گیــرد؛ درمــان ب
حداقــل بــرای 3 الــی 4 ســال تاثیــر گــذار خواهــد بــود. در واقــع 
ــه عقــب مــی افتــد و بیمــار  در ایــن مــدت زمــان درد بیمــار ب

یــک زندگــی راحــت تجربــه مــی کنــد.

|| اکنــون ایــن امیــد در بیمــاران مبتــا بــه آرتــروز، 
بیمــاری قلبــی، چیــن و چــروک و لــک و پیــس بــه 
وجــود آمــده؛ آیــا راه انــدازی کارخانــه ســلولی می 
ــش  ــت پوش ــور را تح ــاران کش ــا بیم ــد تنه توان
قــرار دهــد، یــا اینکــه نیــاز بیمــاران خارجــی را نیز 

برطــرف مــی ســازد؟ 
ــال حاضــر  ــه در ح ــی ک ــن 4 محصول ــا در خصــوص همی تنه
در کارخانــه ســلولی مــی خواهیــم تولیــد کنیــم بــازاری بیــش 
از ۷00 هزارنفــر وجــود دارد ایــن در حالــی اســت کــه کارخانــه 
ــت  ــر را تح ــزار نف ــا 4 ه ــا 3 ت ــاالنه تنه ــد  س ــی توان ــط م فق
ــرای صــادرات  ــه تنهــا ب پوشــش خــود قــرار دهــد؛ بنابرایــن ن
کــه حتــی بــرای پوشــش بیمــاران داخلــی هــم نیازمند توســعه 

ــتیم. ــی هس ــن کارخانه های ــاخت چنی در س
 

|| آیــا اکنــون خدمــات ســلول درمانی در بیمارســتان 
هــای کشــور انجــام می شــود کــه بتوانیــم بگوییــم 

فــردی بــا ســلول درمانــی بهبــود یافتــه اســت؟ 
بــه صــورت قانونــی هنــوز هیچ یــک از بیمارســتان های کشــور 
اســتانداردهای الزم را بــرای ارائــه چنیــن خدماتی کســب نکرده 
انــد؛ هــر چنــد کــه مــا در صددهســتیم کــه هرچــه زودتــر ایــن 
ــا همــکاری شــرکت در چنــد بیمارســتان ایجــاد  اســتاندارد را ب
ــه  ــه مــی شــود ارائ ــه صــورت جســته و گریخت ــی ب ــم. ول کنی

چنیــن خدماتــی را در برخــی مراکــز درمانــی شــاهد بــود.
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|| چــه کشــورهایی نمونــه هایــی نظیــر کارخانه های 
ــرفته  ــا پیش ــد آنه ــا در ح ــا آی ــد و م ــلولی دارن س

هســتیم یــا خیــر؟ 
کشــورهای انگلیســی زبــان ماننــد امریــکا، انگلیــس و اســترالیا 
جــزء معــدود کشــورهایی هســتند کــه کارخانــه های مشــابهی 
را دارنــد. البتــه مراکــز ارائــه خدمــت چــه بــه صــورت قانونــی و 
ــه صــورت کنتــرل نشــده در کشــورهای زیــادی وجــود  چــه ب
ــکا بیــش از 1500 مرکــز  ــال تنهــا در امری ــوان مث ــه عن دارد. ب
ــب مجــوز  ــه اغل ــات ســلولی وجــود دارد ک ــده خدم ــه دهن ارائ
ــه در  ــی ک ــکات اخاق ــر مش ــه خاط ــد. ب ــم ندارن ــی ه قانون
برخــی کشــورها وجــود دارد، خیلــی از کشــورها دیــر شــروع بــه 
تحقیقــات در ایــن زمینــه کردنــد. کشــورهای آمریــکا، اروپــا و 
ژاپــن، کشــورهای آســیای شــرقی کــه قطب هــای ایــن حــوزه 

ــد. هســتند، ایــن اقدامــات را انجــام داده ان
زمینــه  در  اخاقــی  مشــکات  دلیــل  بــه  اروپایی هــا 
ســلول درمانی آنچنــان پیشــرفت نکرده انــد. بــه صــورت 
ــزء  ــادا ج ــکا و کان ــان آمری ــی  زب ــورهای انگلیس ــده کش عم
ــلولی را در  ــه س ــدام از کارخان ــر ک ــه ه کشــورهایی هســتند ک

کشورشــان دارنــد.

|| ظرفیــت پذیــرش ســلول در کاخانــه ســلولی که 
ــی  ــه صورت ــه چ ــود ب ــدازی ش ــت راه ان ــرار اس ق
ــا ســایر کشــورها کــه  اســت؟ ایــن در مقایســه ب

ــه اســت؟  ــه ای دارنــد چگون چنیــن کارخان
ــار  ــرش 10 بیم ــران پذی ــه ســلولی در ای ــن کارخان ــت ای  ظرفی
ــوان گفــت ســاالنه 3500 نفــر مــورد  در روز اســت کــه مــی ت
پذیــرش قــرار مــی گیرنــد. ایــن ظرفیــت نســبتاً خوب حتــی در 

ســطح جهانــی اســت.

|| نویــد شــروع فعالیــت کارخانــه ســلولی را بــرای 
چــه زمانــی بــه مــا مــی دهیــد؟ 

تــا چنــد وقــت آینــده وزارت بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو بــه 
ایــن کارخانــه خواهنــد آمــد کــه تحقیقــات خــود را راجــع بــه 
عملکــرد کارخانــه شــروع کننــد و ممکــن اســت تحقیقــات آنها 
یــک پروســه ســه ماهــه باشــد. محــل تولیــد و محصــول مورد 

ــن  ــی ای ــورت صنعت ــه ص ــد از آن ب ــرد و بع ــرار می گی ــد ق تائی
ــد. ــه کار می کن ــاز ب ــه آغ کارخان

 
ــد بیمــاری هــای پوســتی  ــدا اشــاره کردی || در ابت
ماننــد لــک و پیــس هــم  بــا محصولــی کــه تولیــد 
ــد  ــه رون ــع ب ــت، راج ــان اس ــل درم ــده قاب ش
ــد؟  ــی دهی ــی م ــاری توضیحات ــن بیم ــان ای درم

»ریکالـر سـلول« در بیمـاران مبتـا بـه لـک و پیـس اسـتفاده 
می شـود که از سـلول های پوسـتی به دسـت آمـده و بعـد از اخذ 
نمونـه پوسـت، محصـول نهایـی بدون کشـت فـراوری شـده و 
بـرای تزریق زیر پوسـت در ناحیه لک و پیس ارسـال می  شـود. 
ایـن درمـان در بیمـاران مقـاوم بـه درمـان در سـه تا چهـار ماه 

باعـث برگشـت رنگ بـه محـل آسـیب دیده می شـود.

||چین و چروک چطور؟ 
»رینیــودرم ســل« محصــول دیگــری اســت کــه باعــث اصاح 
ــه صــورت طوالنــی مــدت  چیــن و چــروک ناشــی از پیــری ب
یعنــی حداقــل چهــار ســال خواهد شــد. ترکیــب ایــن محصول 

ســلول های فیبروباســت کشــت شــده پوســتی اســت.
|| آیــا تاکنــون برنامــه ای بــرای انتقــال تکنولــوژی 

هــم داشــته ایــد؟ 
ــه در  ــتند ک ــورهایی هس ــه کش ــی از جمل ــزی و کره جنوب مال
ــال  ــی را داشــته باشــیم. انتق ــش فن ــال دان صــدد هســتیم انتق
دانــش فنــی درآمــد بیشــتری دارد تــا اینکــه مســتقیما محصول 

صــادر شــود.

ــه مرکــزی معتبــر  ــه مــی تواننــد ب || مــردم چگون
ــد؟  ــی مراجعــه کنن ــرای ســلول درمان ب

رویان و مراکز دیگر می توانند راهنمایی کنند.

ــه  ــد ک ــرا داری ــت اج ــی در دس ــا تحقیقات || گوی
عــاوه بــر ایــن بیماریهایــی کــه گفتیــد، گســتره 
ســلول درمانــی را افزایــش مــی دهــد. بــه عنــوان 
ــوان  ــی ت ــا م ــمی؛ آی ــای چش ــاری ه ــال بیم مث
امیــدوار بــود کــه بیمــاران مبتــا بــه بیمــاری های 

چشــمی بــا ایــن روش جدیــد بهبــود مــی یابنــد؟ 
در درمــان بیمــاری هــای مربــوط بــه قرنیــه بــه مرحلــه درمــان 
ــن  ــه ای ــرای ســوختگی هــای قرنی ــن ب ــم و همچنی رســیده ای
ــه  ــود ب ــت داده ش ــادی کش ــلول بنی ــا س ــود دارد ت ــکان وج ام
شــرطی کــه یــک چشــم ســالم باشــد و از چشــم ســالم ســلول 
ــان چشــم  ــم و در راســتای درم ــم، کشــت دهی ــادی بگیری بنی
ــان  ــه درم ــن در مرحل ــم. ای ــده گام برداری ــوختگی ش ــار س دچ
ــوزاندن  ــث س ــی باع ــیمیایی صنعت ــواد ش ــوال م ــت.  معم اس
ــن موضــوع  ــه چشــم مــی شــود و بیشــتر در کارگــران ای قرنی
دیــده مــی شــود. البتــه کــه در مــورد شــبکیه چشــم اقداماتــی 
انجــام داده ایــم ولــی هنــوز نتیجــه نگرفتــه ایم. شــبکه چشــم 

از قرنیــه پیچیــده تــر اســت.

|| بیمــاری هــای دیگــر مثــل دیابــت چطــور؟ آیــا 
مــی تــوان امیــدوار بــود کــه در آینــده دیابــت هــم 
ــان  ــل درم ــادی قاب ــای بنی ــلول ه ــطه س ــه واس ب

خواهــد شــد؟ 
 دیابــت هــم ماننــد شــبکیه چشــم خیلــی پیچیــده اســت؛ زخم 
هــای دیابــت را شــاید بتــوان زودتــر بــه نتیجــه رســاند. بــرای 

دیابــت بایــد منتظــر باشــیم.

|| آیــا مــا مــی توانیــم در آینــده ای نــه چنــدان دور 
بگوییــم عامــل اصلــی درمــان بیمــاری هــا ســلول 

درمانــی باشــد؟ 
ــود 10-۲0  ــی ش ــکی م ــا وارد پزش ــوژی ت ــر تکنول ــر، ه خی
ــر  ــوژی دیگ ــک تکنول ــد ی ــد و بع ــی کن ــان م ــاری را درم بیم
پــا بــه عرصــه مــی گــذارد. تکنولــوژی بعــدی مهندســی بافــت 
اســت کــه انــدام و یــا عضــو در آزمایشــگاه تولیــد مــی شــود و 
پیونــد داده مــی شــود ایــن علــم در ســال ۲050 نمــود پیــدا می 

کنــد و یکــی از شــغل هــای برتــر خواهــد بــود.

|| آیــا تحقیقاتــی بــرای درمــان بیماری هــای عصبی 
ماننــد ام اس و کلیــه انجــام داده ایــد تــا بــه ســلول 

درمانــی ایــن بیمــاری هــای منجر شــود؟ 
بلــه در خصــوص بیماری هــای عصبــی، ام اس، کلیــه و 
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ــم ســرطان  ــم و می توانی ــی انجــام دادی ــز تحقیقات ســرطان نی
ــه  ــه ب ــی ک ــان قطع ــم. درم ــان کنی ــلول درمانی درم ــا س را ب
ــق  ــلول  تزری ــوری س ــر تئ ــدارد. از نظ ــود ن ــوان وج ــچ عن هی
شــده می توانــد جایگزیــن بافت هــای از بین رفتــه باشــد. 
ــت  ــی از باف ــه بخش ــی ک ــه بیماری های ــلول درمانی در هم س
ــد ام اس،  ــود مانن ــرده می ش ــه کار ب ــی رود، ب ــن م ــدن از بی ب
ــا  ــه ارگان ه ــدی و ... هم ــایی کب ــی، نارس ــزی، نخاع ــج مغ فل

می تواننــد از ســلول درمانی اســتفاده کــرد.
ــکی  ــی پزش ــت ول ــام اس ــال انج ــات در ح ــن تحقیق ــه ای هم
وقتــی از تئــوری حرکــت می کنــد تــا بــه بالینــی برســد، زمــان 

ــرد.  مــی ب

ــی  ــح م ــتر توضی ــرطان بیش ــوص س || در خص
ــور  ــه در کش ــن زمین ــات در ای ــا تحقیق ــد؟ آی دهی
انجــام گرفتــه کــه بتــوان ایــن امیــد را در بیمــاران 
ســرطان بــه وجــود آورد کــه در آینــده نزدیــک بــا 

ــد؟  ــد ش ــان خواهن ــادی درم ــلول بنی س
ــت.  ــاوت اس ــی متف ــا کم ــه بیماری ه ــا بقی ــرطان ب ــث س  بح
ســرطان خــود بــه نوعــی بیمــاری تکثیــر شــونده بیــش از حــد 
ســلولی اســت. بــدن مــا هــر روز میلیون هــا تقســیم ســلولی را 
انجــام مــی  دهــد کــه در حیــن برخــی از ایــن تقســیمات اتفاقی 
مــی  افتــد کــه نتیجــه آن از کنتــرل خــارج شــدن تکثیر ســلولی 
ــلول  ــن س ــایی ای ــا شناس ــدن ب ــی ب ــتم ایمن ــت.ولی سیس اس
ــن  ــر خــودی آن را از بی ــا غی ــوان ســلول بیمــار و ی ــه عن هــا ب
ــی ضعیــف شــود  ــی سیســتم ایمن ــه هــر دلیل ــرد حــال ب می ب
ــود،  ــوب نش ــلول های معی ــن س ــایی ای ــه شناس ــادر ب ــا ق و ی
ســلول هــا فرصــت تکثیــر لجــام گســیخته را پیــدا مــی  کنند و 

ــود. ــاد می ش ــرطان ایج ــاری س بیم
شــیمی درمانــی هــر چنــد مــی توانــد بــا از بیــن بــردن ســلول 
هــای در حــال تکثیــر تــا انــدازه ای بیمــاری را کنترل کنــد ولی 
قــادر نیســت کــه همــه ســلول هــای ســرطانی بــه خصــوص 

ســلول هایــی کــه از تکثیــر کمتــری برخــوردار هســتند از بیــن 
ــا شــدت  ــاری ب ــود بیم ــت شــاهد ع ــد وق ــن چن ــرد.  بنابرای بب
ــود در  ــای موج ــب داروه ــه اغل ــه ب ــود ک ــم ب بیشــتری خواهی

بــازار نیــز مقــاوم هســتند.
ــلول  ــد س ــاران پیون ــن بیم ــی در ای ــای درمان ــی از روش ه یک
ــرای  ــالم ب ــده س ــک دهن ــتخوان از ی ــز اس ــی و مغ ــای ایمن ه
ایجــاد سیســتم ایمنــی کارآمدتــر در مقابــل ســرطان اســت کــه 
بــه ایــن روش پیونــد مغــز اســتخوان گفتــه می شــود. هرچنــد 
ایــن کار مــی توانــد بــه درمــان کامــل بیمــار در برخــی از مــوارد 
ــه دلیــل عــوارض اســتفاده از آن محــدود  ــی ب منجــر شــود ول
ــا از  ــا ایــن حــال بیــش از 50 ســال اســت کــه در دنی اســت. ب

ــود. ــتفاده می ش ــن روش اس ای
در روش جدیــد ایمنوســل تراپــی، ســلول هــای ایمنــی 
در خــارج از بــدن بــا تغییــرات ژنتیکــی بــه گونــه ای 
ــری  ــه صــورت موث ــد ب آمــوزش داده مــی شــوند کــه بتوانن
ــرده  ــایی ک ــق شناس ــد از تزری ــرطانی را بع ــای س ــلول ه س
ــا  ــته ب ــال گذش ــد س ــه از چن ــن روش ک ــد. ای ــن ببرن و از بی
یــک ســرمایه گــذاری هنگفــت 5 میلیــارد دالری در آمریــکا 
ــدازه  ــا ان ــرطان را ت ــکل س ــد مش ــی توان ــده م ــروع ش ش
ــاری  ــک بیم ــد ی ــر آن را در ح ــد و دردس ــل کن ــادی ح زی

ــد. ــش ده ــرماخوردگی کاه س
خوشــبختانه در کشــور مــا نیــز زیرســاخت هــای چنیــن 
ــای  ــلول ه ــتاد س ــال حاضــر س ــود دارد و در ح ــی وج تحقیقات
بنیــادی معاونــت ریاســت جمهــوری، پژوهشــگاه رویــان، 
دانشــگاه تربیــت مــدرس و شــرکت دارویــی برکــت وابســته به 
ســتاد اجرایــی امــام )ره( در ایــن زمینــه فعالیــت هــای زیــادی 
ــا ایــن حــال نیازمنــد ســرمایه گــذاری  را انجــام مــی دهنــد. ب

ــه هســتیم. ــن زمین بیشــتر در ای

|| آیــا درمــان قطعــی بــا محصوالتــی کــه 
ــد رســیده  ــه تولی ــی ب ــرای ســلول درمان ــون ب اکن

و تکنولــوژی کــه در کشــور توســط محققــان 
پژوهشــگاه رویــان و ســایر دانشــگاهها و مراکز در 
مــورد ســلول هــای بنیــادی صــورت گرفتــه امکان 

ــت؟  ــر اس پذی
الزم اســت بگویــم هیچ کــس از ســلول درمانــی و درمان هــای 
ــکی  ــا در پزش ــدارد. م ــزه ن ــار معج ــلول انتظ ــه س ــی ب مبتن
معجــزه نداریــم. انتظــار معجــزه در ســلول  درمانــی هــم 
ــن  ــد از ای ــت بع ــه شــما گف ــی ب ــر تبلیغ همین طــور اســت. اگ
ــد کــه جــز  ــا بدانی ــد روز اول مــی شــوید مطمئن درمــان همانن
شــیادی و یــا کاهبــرداری هیــچ قصــد دیگــری ندارنــد. تبلیــغ 
معجــزه همــان دروغگویــی اســت حتــی اگــر خــاف آن ثابــت 

ــود. ش
در واقــع ســلول درمانــی در کنــار دارودرمانــی  می خواهــد 
کیفیــت زندگــی بیمــاران را بهتــر کنــد ولــی راحت تــر و موثرتــر 

ــر. و ماندگارت

ــت  ــه صحب ــا ک ــا اینج ــی، ت ــر اقدم ــای دکت || آق
هایــی در خصــوص ســلول هــای بنیــادی، میــزان 
ــا  ــورها ب ــایر کش ــه س ــور و مقایس ــرفت کش پیش
ایــران داشــتید؛ همچنیــن در ایــن میــان بــه خوبی 
راجــع بــه درمــان برخــی بیماریهــا بــا ســلول های 
ــر  ــم اگ ــد نیســت بدانی ــد؛ ب ــادی اشــاره کردی بنی
ــه عقــب برگردیــد همیــن مســیر را پیــش مــی  ب

ــد؟  روی
اگــر بــه عقــب برگــردم همیــن مســیر را انتخــاب مــی کنــم، 
مــن پزشــکی خوانــدم و مــی توانســتم ایــن را ادامــه دهــم و بــه 
بالیــن بــروم و هــر روز تعــداد زیــادی از بیمــاران را درمــان کنــم 
امــا بــه اینکــه تحقیقــات پایــه ای را ادامــه بدهــم عاقــه منــد 
بــودم. چــون یــک تحقیــق منجــر مــی شــود کــه یــک پروســه 
درمانــی تبییــن شــود و ایــن پروســه تعــداد بیشــتری از بیمــاران 

را بــه مرحلــه درمــان مــی رســاند.
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فناوریهــای نویــن

رئیــس پژوهشــگاه رویــان گفــت: بیــش از ۸0 هــزار نمونــه خــون بندنــاف در شــرکت فنــاوری 
بن یاخته هــای رویــان ذخیــره شــده و ســال گذشــته بیــش از 15 بیمــار از منابــع بانــک عمومــی 

خــون بندنــاف درمــان شــدند. 
ــا اشــاره بــه اقدامــات پژوهشــگاه رویــان در یــک ســال گذشــته گفــت: در  حمیــد گورابــی ب
ــده اند،  ــیس ش ــش تأس ــه از پی ــی ک ــرکت های دانش بنیان ــده ش ــعی ش ــال س ــک س ــن ی ای
ــد ســلول توســط یکــی  ــن محصــوالت، تولی ــد برســانند. یکــی از ای ــه تولی ــی را ب محصوالت
ــلولی  ــه س ــر کارخان ــاه دیگ ــی دو م ــک ال ــا ی ــطه آن ت ــه واس ــه ب ــت ک ــرکت ها اس از ش

ــد. ــد ش ــدازی خواه راه ان
رئیــس پژوهشــگاه رویــان افــزود: در یکــی دیگــر از شــرکت های دانش بنیــان پژوهشــگاه رویــان، 
ــلول های  ــات س ــا در تحقیق ــن فاکتوره ــود؛ ای ــد می ش ــک تولی ــد بیوتکنولوژی ــای رش فاکتوره
ــل از ســال گذشــته 10  ــا قب ــد؛ ت ــن می کنن ــان را تأمی ــاز محقق ــد کــه نی ــه کار می رون ــادی ب بنی

الــی 11 فاکتــور رشــد داشــتیم کــه اکنــون بــه ۲1 فاکتــور رســیده اســت.
ــان  ــرای بی ــی ب ــای مولکول ــرای آزمایش ه ــم خاصــی ب ــن آنزی ــرد: همچنی ــح ک ــی تصری گوراب

ــود. ــازار می ش ــون وارد ب ــه اکن ــده ک ــد ش ــان تولی ــرکت دانش بنی ــک ش ــا در ی ژن ه
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت شــرکت  فنــاوری بن یاخته هــای رویــان گفــت: در حــال حاضــر بیــش 
از ۸0 هــزار نمونــه خــون بندنــاف در ایــن مرکــز ذخیــره شــده اســت؛ ایــن نمونه هــا منبــع خوبــی 

بــرای درمــان بیماری هــای صعب العــاج، ســرطان خونــی، تاالســمی و ... اســت.

درمان با خون بند ناف
بــه گفتــه رئیــس پژوهشــگاه رویــان، در ســال گذشــته بیــش از 15 بیمــار از منابــع بانــک عمومی 

خــون بندنــاف مــورد درمــان قــرار گرفته انــد.

100 بز شبیه سازی شد
ــن  ــت: ای ــار داش ــان اظه ــان اصفه ــگاه روی ــان در پژوش ــت محقق ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــی ب گوراب
ــه  ــد؛ ب ــام داده ان ــات انج ــازی حیوان ــه شبیه س ــی در زمین ــرفت های خوب ــون پیش ــان تاکن محقق
ــد. ــا داده ان ــل کارفرم ــده را تحوی ــازی ش ــز شبیه س ــته 100 ب ــال گذش ــک س ــه در ی ــوری ک ط
ــا  ــا دســتکاری ژنتیکــی کــه ب وی افــزود: پیش بینــی شــده کــه از چنــد حیــوان آزمایشــگاهی ب

ــوده اســت، در آینــده نزدیــک رونمایــی شــود. همــکاری وزارت بهداشــت ب
ــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته اتوبــوس ســلول های بنیــادی  رئیــس پژوهشــگاه رویــان ب
را نیــز راه انــدازی کرده ایــم، خاطرنشــان کــرد: پژوهشــگاه رویــان بــا یــک صندوقــی در راســتای 
حمایــت از تحقیقــات پژوهشــی راه انــدازی کــرده کــه تاکنــون 30 میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری 

ــر از طرح هــا داشــته اســت. خطرپذی
گورابی در خصوص بیمارسـتان سـلول درمانی گفت: این بیمارسـتان علیرغـم برنامه ریزی ها، حالت 
ُکنـدی دارد و در مرحله فنداسـیون به سـر می برد. به گفتـه وی، کمک های خیرین بـرای راه اندازی 
بیمارسـتان سـلول درمانی کافی نیسـت و نیـاز بـه سـرمایه گذاری خارجـی دارد؛ پژوهشـگاه رویان 

چـون ارگان دولتی محسـوب نمی شـود، اسـتفاده از این سـرمایه خارجی نیز امکان پذیر نیسـت.

درمان بیماری ها با خون بند ناف 
ممکن شد/ حیوانات تراریخته 

جدید در راهند

 رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی گفــت: در صــدد هســتیم اولیــن آزمایــش کوانتــوم فوتــون را انجام 
دهیــم کــه ایــن می توانــد مهمتریــن گام  بــرای ورود بــه ایــن تکنولــوژی باشــد. 

ــک ســال اســت  ــار داشــت: ی ــوم در کشــور اظه ــش کوانت ــر صالحــی در خصــوص دان علی اکب
ــرای  ــن خصــوص ب ــی در ای ــه حت ــم ک ــت می کنی ــی فعالی ــاوری کوانتوم ــه روی موضــوع فن ک
ایجــاد مقطــع فنــاوری کوانتــوم در دانشــگاه ها بــا وزارت علــوم صحبت هایــی داشــته ایم. بدیــن 
ــا   واســطه دانشــجویان می تواننــد در حــوزه فنــاوری کوانتــوم تربیــت شــوند، زیــرا ایــن رشــته ب

ــاط دارد. ــی و ... ارتب ــت، زیست شناس ــات، محیط زیس ــون ارتباط ــی همچ ــته های مختلف رش
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بســیاری از مقدمــات بــرای انجــام 
ایــن آزمایــش فراهــم شــده و تجهیزاتــی نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت، اظهــار امیــدواری کرد 

کــه در آینــده ای نزدیــک ایــن آزمایــش انجــام شــود.

فاصله ایران در عرصه کوانتوم با دیگر کشورها کم است
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بــا بیــان اینکــه فاصلــه ایــران در عرصــه فنــاوری کوانتومــی بــا 
ســایر کشــورها فاصلــه دوری نیســت، اظهــار داشــت: مــا در حــوزه فنــاوری خیلــی راه در پیــش رو 
داریــم و در ایــن مســیر بایــد از قانــون اهــرم اســتفاده کنیــم تــا بــا یــک حرکــت آســان، مقدمــه 

یــک کار بــزرگ را فراهــم آوریــم.
وی تاکیــد کــرد: البتــه کــه برخــی کشــورها کار خــود را خیلــی پیــش از مــا انجــام داده انــد کــه در 
حــدود یــک مــاه اخیــر در اخبــار شــنیدم چینــی هــا اولیــن ماهــواره کوانتومــی خــود را بــه فضــا 
پرتــاب کردنــد امــا کشــورهایی مثــل انگلســتان یــا برخــی کشــورهای دیگــر در اروپــا نقشــه راه 
خــود را در فنــاوری کوانتومــی در ســال ۲01۶ تدویــن کــرده انــد. ایــن موضــوع نشــان مــی دهــد 

کــه مــا خیلــی دیــر شــروع بــه کار نکــرده ایــم.
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی با تاکیــد بــر مهــم بــودن فنــاوری کوانتومی در کشــور خاطرنشــان 
کــرد: ایــن فنــاوری مــی توانــد تحــوالت گســترده ای در ســامت، امنیــت، امــور دفاعــی، حمل و 

نقــل، ارتباطات، محاســبات و ... داشــته باشــد.
ــاش  ــا ت ــدت و ب ــد م ــد و بلن ــع، نظــام من ــای جام ــزی ه ــه ری ــا برنام ــم ب ــزود: امیدواری وی اف
مســئوالن اجــرای ایــن طــرح، شــاهد تحقــق اهــداف رهیافــت ترســیم شــده در ایــن زمینــه در 

کوتــاه تریــن زمــان ممکــن باشــیم.صالحی تاکیــد کــرد: البتــه کــه هــم اندیشــی و هــم افزایــی 
همــه صاحــب نظــران و پژوهشــگران ایــن حــوزه باعــث گســترش افــق هــای نویــن و پدیــدار 

شــدن چشــم اندازهــای جدیــد خواهــد شــد.
صالحــی بــا بیــان اینکــه هــدف مــا دســتیابی بــه باالتریــن مــدارج علمــی اســت، گفــت: برنــده 

شــدن جایــزه نوبــل آرزوی دوری در کشــور نیســت.
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بــا بیــان اینکــه اخیــرا بــا اروپایــی هــا صحبــت هایــی داشــته ایم، 
ــوب مجمــوع  ــم عضــو اســت، در ایــن کل ــون ات ــوب ی اظهــار داشــت: اکنــون کشــور مــا در کل

کشــورهای اروپایــی، تکنولــوژی هــای پیشــرفته را مــورد بحــث و بررســی قــرار مــی دهنــد.
صالحــی گفــت: مــا بعــد از برجــام در ایــن کلــوب قــرار گرفتــه ایــم و آنهــا آمادگــی الزم را نشــان 

داده انــد کــه محققــان ایرانــی نیــز در خصــوص فنــاوری هــا اظهــار نظــری داشــته باشــند.
بــه گفتــه وی اگــر ایــن فعالیــت هــا ســامان بگیــرد تعــدادی از دانشــمندان خــود را بــرای گرفتــن 

تجربــه بیشــتر بــه اروپــا می فرســتیم.

ایران اولین آزمایش کوانتوم فوتون را انجام می دهد
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ــن ــای نوی فناوریه

برنج حاوی انواع ویتامین تولید شد
محققــان کشــور موفــق بــه تولیــد برنــج پفــی شــدند کــه حــاوی ویتامیــن هــای مختلــف بــوده 
و بــرای ورزشــکاران و بیمــاران مبتــا بــه بیمــاری خــود ایمنــی روده )ســلیاک( مناســب اســت. 
 D,E,B تولیــد برنــج پفــی بــه عنــوان یــک محصــول ویــژه ســالم و دارای انــواع ویتامیــن هــای
بــرای همــه ســنین مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد بــه خصــوص بــرای ورزشــکاران و افراد 

مبتــا بــه بیمــاری ســلیاک کــه از غــات نمــی تواننــد اســتفاده کننــد مفیــد اســت.
تعــداد بیمــاران ســلیاکی یــا خــود ایمنــی روده در اروپــا بــاالی 30 میلیــون نفــر و در ایــران چــون 
آمــار دقیقــی وجــود نــدارد دو میلیــون نفــر پیــش بینــی شــده اســت بــه همیــن دلیــل اســتفاده از 

ایــن نــوع برنــج مــی توانــد بــرای ایــن تعــداد در کشــور مفیــد باشــد.
بــرای ســاخت ایــن محصــول از برنــج محلــی گیــان اســتفاده مــی شــود و مــی تواند بــه صورت 
انــواع اســنک ســاده یــا شــکاتی و ترکیبــی بــا دانــه هــای دیگــر مثــل کنجــد و امثــال آن بــرای 

تغذیه ســالم کــودکان بــه کار رود.
تهیــه ایــن محصــول بــرای اولیــن بــار در ایــران با ســاخت دســتگاه ویــژه پس از دو ســال توســط 
محققــان ایرانــی صــورت گرفــت. اکنــون ایــن محصــول بــه عنــوان مــواد خــام برنــج پفــی بــا 

دراژه کــردن )روکــش کــردن بــا شــکات و غیــره( در حــد محلــی بــه فــروش مــی رســد.
هــدف اصلــی ایــن گــروه از محققــان تولیــد نــان هــای ویژه بــا برنــج و بــدون گنــدم بوده کــه در 
ایــن زمینــه نیــز موفــق شــده انــد امــا بــه دلیــل کمبــود بودجــه الزم طــرح متوقــف شــده اســت. 

ایــن محصــول قابلیــت تجــاری ســازی عمومــی و قــدرت صــادرات بــاال را نیز داراســت.
ایــن گــروه از محققــان اخیــراً  ارتباطاتــی بــا شــرکت هــای آلمانــی داشــته انــد کــه مــورد پذیرش 
آنهــا بــوده اســت تــا ایــن محصــول در ایــن کشــور نیــز بــه تولید برســد. ایــن طــرح توســط احمد 

معــذوری بــه ثبــت اختراع رســیده اســت.

سالمت برنج تراریخته تایید شد
ســخنگوی وزارت بهداشــت از تاییــد ســامت برنــج تراریختــه در آزمایشــگاه دانشــگاه علــوم 

پزشــکی یــزد خبــر داد. 
ایــرج حریرچــی ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: ســامت برنــج تراریخته توســط دانشــگاه 
علــوم پزشــکی یــزد بررســی و تاییــد شــد. امیــد اســت در ســال اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و 

اشــتغال شــاهد تجــاری ســازی و تولیــد ملــی محصــوالت تراریختــه باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه سیاســت وزارت بهداشــت دربــاره محصــوالت تراریختــه و هــر محصــول 
جدیــد غذایــی ایــن اســت کــه حتمــا بایــد آزمایــش هــا و تاییدیــه هــای الزم را داشــته باشــد، 
اضافــه کــرد: دنیــا در حــال پیشــرفت اســت و تولید محصــوالت کشــاورزی اصــاح شــده و از 

جملــه دســتکاری ژنتیکــی، سالهاســت کــه انجــام مــی شــود.
ســخنگوی وزارت بهداشــت خاطرنشــان کــرد: در مــورد برخی از ایــن محصوالت مانند ســویا، 
بــازار دنیــا تقریبــا در انحصــار محصــوالت تراریختــه اســت، در کشــور مــا نیــز برخــی از ایــن 
محصــوالت بــا مجــوز وزارت بهداشــت وارد بــازار شــده و بــه مــردم اطمینــان مــی دهیــم که 

محصولــی کــه بــا تاییدیــه وزارت بهداشــت وارد بــازار شــده باشــد، کامــا ســالم اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آزمایــش برنــج تراریختــه در آزمایشــگاه دانشــگاه علــوم پزشــکی یزد 
نشــان داده کــه ایــن محصــول مشــکلی نداشــته اســت، در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
محصــول تراریختــه ای بــوده کــه وزارت بهداشــت رد کــرده باشــد، گفــت: در پاســخ بــه ایــن 

پرســش، بایــد بررســی کنــم.

ماهی  تراریخته در کشور تولید شد 
بــرای نخســتین بــار در کشــور توســط پژوهشــگران پژوهشــگاه رویــان، ماهی های آزمایشــگاهی 

مــدل بیماری هــا بــه وســیله دســتکاری ژنتیکــی تولیــد شــد. 
محققــان پژوهشــگاه رویــان موفــق شــدند بــرای نخســتین بــار در کشــور و بــه کمک دســتکاری 

ژنتیکــی، ماهی هــای آزمایشــگاهی مدلــی طراحــی کننــد کــه دارای خصوصیــات بیماری هــای 
ــتند. ــورد نظر هس م

 ایجــاد مــدل یــک بیمــاری بــرای بررســی و شــناخت آن بســیار مهــم اســت و از ســوی دیگــر 
امــکان آزمایــش روش هــای درمانــی جدیــد و پایــش میــزان موثــر بــودن آنهــا رافراهــم مــی کند.
حیوانــات مــدل،  معمــوال از گونه هایــی کوچــک کــه طــول عمــر کوتاهــی دارنــد ایجــاد می شــوند 
ــدک نگهــداری، امــکان بررســی ویژگی هــای بیمــار در طــول چرخــه  ــه ان ــر هزین ــا عــاوه ب ت

کامــل زندگــی آنهــا فراهــم باشــد.
 تولیـد ماهی هـای آزمایشـگاهی مـدل بـه کمـک دسـتکاری های ژنتیکـی نیازمند دانـش باالیی 
اسـت و بـه همین علت در انحصار برخی کشـورها و مراکز تحقیقاتی و داروسـازی خاص قـرار دارد. 
پیـش از ایـن در صـورت نیاز بـه اسـتفاده از ایـن حیوانات مدل تنهـا درخواسـت خریـد آن از مراکز 
دارای دانـش الزم بـود که بـا هزینه های گـزاف و مانع تراشـی هایی همراه بـود. اما پس از سـال ها 
تـاش و پژوهـش محققـان پژوهشـگاه رویـان موفق شـدند با کسـب این دانـش، حیوانـات مدل 

ضروری بـرای پروژه هـای تحقیقاتـی داخلی تولیـد کنند.
 ایــن ماهی هــا از گونه هــای غیــر خوراکــی و صــد در صــد آزمایشــگاهی  و تحقیقاتــی بــوده کــه 
هــم اکنــون در آزمایشــگاه های پیشــرفته در ســطح جهانــی کاربــرد وســیعی دارنــد. از ماهی هــای 
مدلــی کــه تــا امــروز بــرای کمــک بــه فعالیت هــای پژوهشــی در ایــن مرکــز ســاخته شــده اند 
می تــوان بــه گورخــر ماهــی مدلــی بیمــاری ام اس، گورخــر ماهــی مــدل بیمــاری دیابــت، گورخر 
ماهــی مــدل بیمــاری عضانــی و گورخــر ماهــی ســبز اشــاره کــرد کــه از مــدل اخیــر )گورخــر 
ماهــی ســبز( بــه عنــوان شــاخصی بــرای ســامت آب هــا نیــز اســتفاده کــرد چراکــه ایــن ماهــی 

در آب هــای آلــوده بــه تدریــج رنــگ ســبز درخشــان خــود را از دســت می دهــد.
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فناوریهــای نویــن

سـامت  تاییـد  از  بیوتکنولـوژی  مالزیایـی  پژوهشـگر  یـک 
محصـوالت تراریختـه توسـط ۲00 مرکـز معتبر علمـی در دنیا 

خبـر داد. 
دکتـر ماهـا لچومـی آروجانـان شـرایط امنیـت غذایی جهـان را 
شـکننده دانسـت و افـزود: پیـش بینی می شـود در سـال ۲050 
جمعیـت جهان بـه ۹ میلیـارد نفر برسـد در حالی که هـم اکنون 

نیـز تامیـن امنیـت غذایی جهـان با مشـکل روبرو اسـت.
وی بــا بیــان اینکــه آفت هــا و بیماری هــای گیاهــی و تغییــرات 
اقلیمــی، موجــب مشــکات زیــادی در تامیــن غــذای جمعیــت 
ــزود: بســیاری کشــورها از نظــر غــذا و  ــوده اســت، اف جهــان ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــتند. ب ــته هس ــاورزی وابس ــوالت کش محص
اســت کــه بشــر بــا موفقیــت از تکنیک هــای مهندســی ژنتیک 

بــرای غلبــه بــر ایــن معضــات اســتفاده کــرده اســت.
ــاره  ــدی درب ــک بع ــرد ی ــاذ رویک ــاد از اتخ ــا انتق ــی ب لچوم
ــه  ــح ب ــی و صحی ــه کاف ــزود: توج ــه اف ــوالت تراریخت محص
ــاری،  ــع تج ــاخت ها، موان ــی، زیرس ــون اراده سیاس ــی چ عوامل
ــده  ــن تســهیل کنن سیاســت های کشــاورزی، ســرمایه و قوانی
ــک  ــئله اصــاح ژنتی ــه مس ــی ب ــرد علم ــظ رویک ــار حف در کن

ــد. ــک کن ــی کم ــرایط کنون ــع ش ــه رف ــد ب می توان
ــی  ــران در مهندس ــامی ای ــوری اس ــرفت های جمه وی پیش

ژنتیــک و زیســت فناوری را قابــل توجــه خوانــد و گفــت: 
اصــاح ژنتیــک نویــن قابلیت هــای زیــادی را بــه دانشــمندان 
ــری  ــه نژادگ ــد. ب ــه می کن ــی ارائ ــای غذای ــع نیازه ــرای رف ب
ســنتی از جملــه جهش زایــی، تاقــی و بذرهــای هیبریــد 
محدودیت هــای زیــادی دارنــد کــه موجــب شــده اســت 
نتواننــد نیازهــا و اهــداف مــورد نظــر را تامیــن کننــد. بــه همین 
دلیــل نیــاز بــه فناوری هــای نویــن و مهندســی ژنتیــک داریــم.
ایــن پژوهشــگر بیوتکنولــوژی ادامــه داد: چندیــن دهــه از 
ــته اســت  ــن گذش ــک نوی ــاوری مهندســی ژنتی شــکوفایی فن
ــا  ــه اســت. ام ــاره صــورت گرفت ــن ب ــادی در ای ــات زی و تحقیق

ــردی و رفــع نیازهــا  ــه عرصــه کارب راهیابــی ایــن تحقیقــات ب
و معضــات در برخــی کشــورها بــا کنــدی صــورت می گیــرد. 
ــن و  ــه قوانی ــادی ب ــه زی ــد توج ــورها بای ــرایط کش ــن ش در ای
ــرای  ــده، ب ــررات بازدارن ــع مق ــده و رف ــهیل کنن ــررات تس مق
حمایــت از ایــن فنــاوری داشــته باشــند و رویکــرد علمــی را بــه 

ــد. ــال کنن ــا دنب ــانه ای و جنجال ه ــرد رس ــای رویک ج
وی بـا بیـان اینکه تاکنـون تمامـی سـازمان های غـذا و دارو در 
جهان و ۲00 مرکز علمی معتبر، سـامت محصـوالت تراریخته 
را تاییـد کرده اند گفت: از سـال 1۹۹۶ یک تریلیـون وعده غذای 
»جـی ام« مصرف شـده اسـت بـدون اینکـه کوچک تریـن آثار 

جانبـی از مصرف این محصوالت مشـاهده شـده باشـد.
ــون ۷0  ــته تاکن ــه گذش ــگر، در دو ده ــن پژوهش ــه ای ــه گفت ب
ــی  ــه شــده اند ول ــه تغذی درصــد دام هــا از محصــوالت تراریخت
هیــچ اثــر جانبــی در آنهــا گــزارش نشــده اســت. از طرفــی در 
اثــر بــه کار گرفتــن روش های دیگــر تامیــن غــذا و محصوالت 
کشــاورزی، آثــار جانبــی زیادی مشــاهده شــده اســت و حتی در 
ــر  ــی را راحت ت ــه آلودگ ــک ک ــر مصــرف محصــوالت ارگانی اث
جــذب می کننــد ده هــا نفــر تاکنــون کشــته شــده اند. بنابرایــن 
ــا اهــداف دیگــری  ــه ب ــه محصــوالت تراریخت ــا علی جنجال ه

ــرد. ــورت می گی ص

تایید سالمت محصوالت تراریخته توسط ۲۰۰ مرکز معتبر علمی 

ــتاندارد  ــران و پژوهشــگاه اس ــان دانشــگاه ته محقق
ــا روش کروماتوگرافــی الیــه  ایــران موفــق شــدند ب
نــازک و آنالیــز تصویــری تقلب زعفــران را شناســایی 

کننــد. 
حســن سرشــتی اســتاد شــیمی تجزیه پردیــس علوم 
ــی و  ــت غذای ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــران ب ــگاه ته دانش
دارویــی زعفــران گفــت: زعفــران یکــی از مهمتریــن 
محصــوالت کشــاورزی ایــران اســت کــه عــاوه بــر 
کاربــرد گســترده بــه عنــوان ادویــه ای گــران قیمــت، 
دارای کاربردهــای ویــژه ای در پزشــکی ســنتی و 

ــن اســت. نوی
ــی،  ــر علم ــع معتب ــزارش مناب ــر گ ــا ب ــزود: بن وی اف
ــل  ــیر و عس ــون، ش ــن زیت ــس از روغ ــران پ زعف
چهارمیــن محصــول غذایــی در جهــان اســت کــه در 

ــرد. ــام می گی ــترده ای انج ــات گس آن تقلب
ــار داشــت: در پژوهشــی  ــران اظه ــیمی دانشــگاه ته ــتاد ش اس
که بــه تازگــی توســط محققــان دانشــگاه تهــران و پژوهشــگاه 
اســتاندارد ایــران توســط زهــرا پورســرخ و غزالــه علی اکبــرزاده 
ــا  ــن انجــام شــده، روشــی ســاده و ســریع ب ــه سرپرســتی م ب
اســتفاده از کروماتوگرافــی الیــه نــازک، تلفــن همــراه و آنالیــز 
ــرار  ــر ف ــات غی ــوی ترکیب ــه الگ ــور مطالع ــه منظ ــری ب تصوی
ــامل  ــران ش ــم زعف ــب مه ــت تقل ــن هف ــرای یافت ــران ب زعف
زردچوبــه، گلرنــگ، رونــاس، زرد کوینولیــن، زرد سانســت، 

ــی شــده اســت. ــن و ســماق معرف تارتازی
سرشــتی عنــوان کــرد: خــواص ویــژه زعفــران از جملــه خواص 
دارویــی ضــد ســرطانی و ضــد افســردگی ایــن محصــول، بــه 
دســته ای از ترکیبــات کارتنوئیــدی بــه نــام کروســین ها نســبت 

داده می شــوند.
وی اظهــار داشــت: کروســین ها مهمتریــن عامــل ایجــاد رنــگ 
ویــژه زعفــران نیــز هســتند. کروماتوگرافی الیــه نازک، روشــی 

ــات  ــن ترکیب ــازی ای ــرای جداس ــاده و در دســترس ب بســیار س
و دســتیابی بــه الگــوی غلظتــی آنهاســت. هــر یــک از تقلــب 
هــای زعفــران حتــی در مقادیــر بســیار انــدک باعــث تغییــر در 

ــوند. ــو می ش ــن الگ ای
ــوم  ــب روش مرس ــمردن معای ــا برش ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
ــه  ــی ک ــرد: در روش ــان ک ــران خاطرنش ــب زعف ــایی تقل شناس
توســط ســازمان بین المللــی اســتاندارد ) ISO ( معرفــی 
ــی از  ــتفاده از ترکیب ــا اس ــران ب ــای زعف ــب ه ــده اســت تقل ش
روش هــای کروماتوگرافــی الیــه نــازک و کروماتوگرافــی مایــع 

ــوند. ــایی می ش ــاال شناس ــی ب ــا کارای ب
سرشــتی تاکیــد کــرد: روش هــای ذکــر شــده در متن اســتاندارد 
ــران  ــاری زعف ــتانداردهای اجب ــه اس ــه از جمل ــر اینک ــاوه ب ع
ــدد و  ــل متع ــود مراح ــه وج ــکاتی از جمل ــتند، دارای مش نیس
دشــوار اســتخراج و همچنیــن مصــرف بــاالی نمونــه هســتند.

وی افــزود: در عیــن حــال، امــکان بررســی تمــام تقلــب هــا در 
ــد  ــا بای ــام آنه ــرای بررســی تم ــدارد و ب ــون وجــود ن ــک آزم ی

ــام داد. ــی را انج ــای گوناگون آزمون ه

ــر  ــاوه ب ــرد: ع ــوان ک ــران عن ــگاه ته ــتاد دانش اس
ایــن، روش متــداول کنتــرل کیفیــت زعفــران )ایــزو( 
کــه بــه وســیله طیــف نورســنجی فرابنفــش- مرئــی 
ــران انجــام  ــی اســتخراجی زعف ــول آب ــر روی محل ب
ــه شناســایی ایــن تقلــب  ــه تنهــا قــادر ب می گیــرد ن
ــاوی  ــه ح ــت نمون ــن اس ــه ممک ــت، بلک ــا نیس ه
ــاری از  ــای ع ــر از نمونه ه ــت ت ــا کیفی ــب را ب تقل

ــب نشــان دهــد. تقل
ــی  ــا در روش معرف ــرد: ام ــان ک ــتی خاطرنش سرش
شــده توســط گــروه تحقیقاتــی مــا، بــرای بــه دســت 
آوردن الگــوی کروماتوگرافــی الیــه نــازک زعفــران 
ــاوی  ــات ح ــل از ترکیب ــوی حاص ــا الگ ــص، ب خال

ــود. ــه می ش ــب مقایس تقل
ــه وســیله  وی گفــت: ســپس از الگوهــای حاصــل ب
تلفن هــای همــراه هوشــمند تصویربــرداری و تصاویــر حاصــل 
ــز  ــه روش آنالی ــب ) MATLAB ( و ب ــه متل ــیله برنام ــه وس ب
ــعه  ــی توس ــروه تحقیقات ــن گ ــط ای ــا توس ــه قب ــری ک تصوی

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــورد بررس ــود، م ــه ب یافت
ــد را  ــق جدی ــه تحقی ــی نتیج ــم تحقیقات ــن تی ــت ای سرپرس
ــه دســت آمــده  موفقیت آمیــز توصیــف کــرد و افــزود: نتایــج ب
ــوان  ــده می ت ــه ش ــتفاده از روش ارائ ــا اس ــه ب ــان داده ک نش
ــران را در حــد  ــداول زعف ــب مت ــر بســیار کــم هفــت تقل مقادی
ــه  ــاال و صــرف هزین ــا صحــت بســیار ب ــی ب ــج درصــد وزن پن

ــرد. ــایی ک ــم شناس ــیار ک ــان بس ــدک در زم ــیار ان بس
ــن روش را  ــوان ای ــن می ت ــرد: همچنی ــه ک ــتی اضاف سرش
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــات رنگ ــایر ترکیب ــخیص س ــرای تش ب
ــرد. روش  ــه کار ب ــوند ب ــه می ش ــران اضاف ــه زعف ــب ب تقل
معرفــی شــده، عــاوه بــر یافتــن تقلــب هــا زعفــران قابلیــت 
ــوالت  ــر محص ــا در دیگ ــب ه ــن تقل ــرای یافت ــترش ب گس

ــز دارد. ــی را نی گیاه

روش نوین تشخیص تقلب در زعفران ابداع شد
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ــن ــای نوی فناوریه

ــن حافظــه کوانتومــی  ــه ســاخت کوچکتری ــان موفــق ب محقق
ــد.  جهــان شــده ان

ــی  ــی مخابرات ــه ســاخت شــبکه جهان ــک گام ب دانشــمندان ی
ــد. ــک شــده ان ــوم نزدی ــک کوانت ــا اســتفاده از فیزی ایمــن ب

ــا همــکاری دانشــگاه  ــا ب ــاوری کالیفرنی ــان موسســه فن محقق
ورونــا کوچکتریــن جعبــه حافظــه کوانتومــی جهــان را ســاخته 
انــد کــه بــا اســتفاده از فوتــون نــور، هــر بیــت از اطاعــات را در 

حافظــه کوانتومــی رمزگــذاری مــی کنــد.
ــه  ــط ب ــه فق ــه ای ک ــای رایان ــای داده ه ــت ه ــاف بی برخ
ــی  ــی م ــای کوانتوم ــت ه ــتند، بی ــک هس ــر و ی ــورت صف ص
ــان  ــور همزم ــه ط ــک ب ــر و ی ــکل صف ــر دو ش ــه ه ــد ب توانن
وجــود داشــته باشــند. ایــن رابطــه درهــم تنیــده ذرات کوانتومی 

ــد. ــی کن ــض م ــک را نق ــن فیزی ــت قوانی در حقیق

از ســوی دیگــر در وضعیــت ارتبــاط هــای درهــم تنیــده، انــدازه 
ــور  ــه ط ــای آن ب ــی ه ــی ویژگ ــرای بررس ــک ذره ب ــری ی گی
خــودکار ذره دیگــر را وادار مــی کنــد تــا ویژگــی هــای متضاد به 
خــود بگیــرد. بــه همیــن دلیــل دانشــمندان معتقدنــد سیســتم 
هــای مختلــف بــا اســتفاده از وضعیــت درهــم تنیــده کوانتومی، 

غیــر قابــل هــک مــی شــوند.
بــه هرحــال تابــه حــال دســتگاه هــای ســاخته شــده بــرای این 
فراینــد بســیار بــزرگ بــوده انــد و قابلیــت بــه کارگیــری در یک 
دســتگاه کوانتومــی کوچــک )بــه انــدازه یک تراشــه( را نداشــته 

انــد.
ــی  نخســتین حافظــه کوانتومــی اســت کــه  ــا دســتگاه فعل ام
قابلیــت بــه کارگیــری روی تراشــه را دارد و مــی تواند ســیگنال 
ــی و ارســال  ــی را ردیاب ــت هــای کوانتوم ــوب در بی هــای مکت

ــد. کن
دســتگاه در حقیقــت یــک حفره حــاوی عنصــر نئودیمیــم درون 
یــک کریســتال اســت. اســتفاده از حفــره نانــو ســبب می شــود 

حافظــه حجــم بســیار کمی داشــته باشــد.
ــی  ــبکه ارتباط ــک ش ــاد ی ــمندان ایج ــدت دانش ــدف بلندم ه
ــار  ــش از چه ــی بی ــاط اســت در فضای ــد ارتب ــا چن ــی ب کوانتوم

ــد اســت. بع

کوچکترین حافظه کوانتومی جهان ساخته شد

این هوالهوپ هوشمند است
یــک اســتارت آپ هوالهوپــی هوشــمند ســاخته کــه ضــد آب اســت و بــه طــور روزانه انجــام حرکــت ورزشــی را بــه کاربر 

خــود یــادآوری مــی کند. 
افــرادی کــه از هوالهــوپ اســتفاده مــی کننــد، از ایــن پــس مــی تواننــد فعالیت ورزشــی خــود را بــه دقــت رصد کننــد. در 
همیــن راســتا اســتارت آپی به نــام VHOOP بــه این چالش پرداخته اســت. هرچند این وســیله ورزشــی بیشــتر بــه عنوان 
یــک ابــزار ســرگرمی شــناخته شــده، امــا ایــن اســتارت آپ قصــد دارد هوالهــوپ را بــه دســتگاهی ایــده آل بــرای افــراد 

تبدیــل کنــد.
البته استفاده از هوالهوپ به فضای زیادی نیاز دارد اماشهرنشینی به معنای کاهش فضا است.

ــات مجــزا از  ــه طــور قطع ــوان ب ــن هوالهــوپ را مــی ت ای
یکدیگــر جــدا و در کیســه ای کوچــک نگهــداری کــرد. این 
وســیله بــه وســیله بلوتــوث بــه اپلیکیشــن موبایــل متصــل 
ــرد را  ــی ف ــای مصرف ــری ه ــد کال ــی توان ــود و م ــی ش م
محاســبه و آن را بــا افــراد دیگر)کــه از دســتگاه اســتفاده می 

کننــد( مقایســه کنــد.
ــی  ــراد ب ــه  اف ــه ب ــور روزان ــه ط ــوپ ب ــن هواله همچنی
ــد. ــی کن ــادآوری م ــی را ی ــت ورزش ــام حرک ــزه انج انگی
هوالهــوپ از نوعــی پروپیلــن ضــدآب ســاخته شــده اســت. 
درون آن نیــز یــک ســرعت ســنج و باتــری بــا طــول عمــر 

ــود دارد. 15 روز وج

حرکت با سرعت صوت روی زمین 
ممکن می شود

تیمی از محققان جوان در آلمان برنده دومین رقابت هایپرلوپ الون ماسک شدند. 
ایــان ماســک مــرد شــماره یــک شــرکتهای تســا و اســپیس ایکــس ایــن روزهــا ایــده هــای 
بــزرگ و ماجراجویانــه ای در ســر دارد. او جــدای از آنکــه تصمیــم دارد انســان را بــه مــاه بفرســتد، 

اینجــا و بــر روی زمیــن هــم بــه ســرعتهای بــاال فکــر مــی کنــد.
او در قالــب پــروژه هایپرلــوپ ایــن ایــده را مطــرح کــرده کــه افــراد و کاالهــا را بتــوان بــا ســرعت 
نزدیــک بــه هــزار کیلومتــر بــر ســاعت جابجــا کــرد، آن هــم درون لولــه هــای بــزرگ و طوالنی.

بدیــن منظــور در ژانویــه گذشــته نخســتین رقابــت هایپرلــوپ برگــزار و تیمــی برنــده آن شــد کــه 
ــام اول  ــه مق ــا باقــی نگذاشــته و ب ــدام رقب ــرای عــرض ان ــی ب ــن دوره هــم جای حــاال و در دومی

رســیده اســت.
ــامانه  ــدند س ــق ش ــام دارد موف ــه WARR Hyperloop ن ــان ک ــم از آلم ــن تی ــای ای اعض
حرکتــی خــود را در هایپرلــوپ بــه ســرعت 3۲4 کیلومتــر بــر ســاعت برســانند. این ســرعت گرچه 
بــا رؤیــای ماســک هنــوز فاصلــه زیــادی دارد امــا زمینــه ســاز تحقــق ایــده حرکــت بــا ســرعت 

صــوت بــر روی زمیــن خواهــد بــود.
ایــن محققــان از دانشــگاه فنــی مونیــخ آلمــان بــوده و یکــی از ســه تیــم نهایــی محســوب مــی 
شــوند کــه بــا رســیدن بــه معیارهــای تعییــن شــده، بــه بخــش نهایــی یعنــی حضــور در رقابــت 

عملــی هایپرلــوپ در تأسیســات شــرکت اســپیس ایکــس واقــع در کالیفرنیــا راه یافتنــد.
آنچــه کــه ایــن محققــان ارایــه کردنــد کامــا متفــاوت از نمونــه اول بــوده و قابلیــت آن را دارد که 

در 1۲ ثانیــه بــه ســرعت 350 کیلومتــر بر ســاعت برســد.

http://mehrnews.com


صفحه 12 | شماره 15 | مهــر 96 MEHR NEWSAGENCY

فناوریهــای نویــن

مایکروسافت گالیدر بدون موتور ساخت
مایکروسافت گایدری ساخته که بدون موتور و با استفاده از هوش مصنوعی پرواز می کند. 

شــرکت مایکروســافت مجموعــه پروازهــای آزمایشــی یــک گایــدر مینیاتــوری خــودکار را تمــام کــرده اســت. 
ایــن گایــدر بــدون موتــور و یــا کنتــرل از راه دور مــی توانــد پــرواز کنــد.

بــه عبــارت دیگــر گایــدر بــا تکیــه بــر نوعــی از مــوج هــای هــوا در ارتفــاع کــم، در آســمان مــی مانــد کــه در 
حقیقــت تقلیــدی از رفتــار پرنــدگان اســت.

در ایــن گایــدر از هــوش مصنوعــی اســتفاده شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر اطاعــات دربــاره محیــط نیــز بــه 
ــا  ــی انجــام مــی شــود ت وســیله سیســتم هــای موجــود در دســتگاه جــذب مــی شــوند و براســاس آنهــا اعمال
هواپیمــا در آســمان بــه پــرواز ادامــه دهــد. ایــن هواپیمــا حــدود 1۶ فــوت عــرض و 1۲.5 پونــد وزن دارد. همچنین 

بــا باتــری کار مــی کنــد.  هواپیمــای مایکروســافت در صحــرای ایالــت نــوادا آزمایــش شــده اســت.

چین راکتور متحرک دریایی می سازد
چین مشغول ساخت راکتورهای هسته ای متحرکی است که روی کشتی سوار می شوند. 

یــک شــرکت تولیــد بــرق چینــی تصمیــم دارد تــا۲0۲0 میــادی ناوگانــی از راکتورهای هســته ای بســازد 
تــا انــرژی جزیــره هــای دورافتــاده و دکل هــای نفتــی و گازی تامیــن  کنــد.  

 ایــن راکتورهــا روی کشــتی هــا نصــب مــی شــوند و مــی تواننــد معــادل یــک چهــارم نیــروی تولید شــده 
در واحدهــای خشــکی بــرق تولیــد کنند.  

 از ایــن فنــاوری احتمــاال در دریــای جنــوب چیــن اســتفاده شــود. ایــن کشــتی در هنــگام حــوادث طبیعــی 
از جملــه وقــوع ســونامی هــا کارآمــد خواهنــد بــود.  

در همیــن راســتا نخســتین راکتــور کوچــک چینــی توســط شــرکت ملــی بــرق هســته ای چیــن ســاخته 
شــده و پیــش بینــی مــی شــود تــا پایــان ســال جــاری در منطقــه چانــگ ژیانــگ ایالــت هاینــان بــه کار 
گرفتــه شــود.   طبــق گفتــه شــرکت ســازنده ایــن راکتــور کوچــک در مقایســه بــا واحدهــای تولیــد بــرق 

هســته ای بــا ظرفیــت چنــد میلیــون کیلــووات، صرفــه اقتصــادی بیشــتری دارد و بــه محیــط زیســت کمتــر آســیب مــی زنــد.  
در همین راستا شرکت ملی برق هسته ای چین مشغول تاسیس یک شرکت جدید با سرمایه اولیه 150 میلیون دالر است. 

تشخیص زباله های قابل بازیافت 
با سطل آشغال هوشمند

ــد هوشمندســازی محصوالتــی  رون
کــه در محیــط زندگــی خــود از 
آنهــا اســتفاده مــی کنیــم به ســطل 
ــک  ــیده اســت و ی ــا رس ــغال ه آش
ســطل زبالــه هوشــمند مــی توانــد 
ــودن  ــا نب ــودن ی ــت ب ــل بازیاف قاب

ــد.  ــخیص ده ــا را تش ــه ه زبال
ــط  ــه توس ــده ک ــاد ش ــتم ی سیس
موسســه کمبریــج کالســاتنت ابداع 
شــده از فنــاوری شناســایی بصــری 

و قابلیــت خودآمــوزی برخــوردار اســت و مــی توانــد زبالــه هــای قابــل بازیافــت را بــرای اســتفاده 
ــه هــا متمایــز ســازد. مجــدد از دیگــر زبال

ــه هــای قابــل بازیافــت  ــه هــای دورریختنــی از زبال بســیاری از مــردم جهــان در تشــخیص زبال
مشــکل دارنــد و نمــی تواننــد بــه درســتی ایــن زبالــه هــا را از هــم جــدا کــرده و آنهــا را در ســطل 

هــای جداگانــه بریزنــد.
شــرکت ســازنده قصــد دارد یــک برنامــه تلفــن همــراه را هــم بــرای این ســطل آشــغال هوشــمند 
طراحــی کنــد و بــه افــرادی کــه آشــغال هــای بازیافتــی زیــادی را از ایــن طریــق دور مــی اندازنــد 

جایــزه دهــد و در صــورت تمایــل آنهــا، جوایزشــان را بــه موسســه هــای خیریــه اهــدا کند.
ــر  ــه کارب ــت آن ب ــی و شناســایی ماهی ــه دریافت ــردن زبال ــد از اســکن ک ــن ســطل آشــغال بع ای

ــد. ــرار ده ــغال ق ــدام بخــش از ســطل آش ــد آن را در ک ــه بای ــت ک ــد گف خواه
ایــن ســطل آشــغال مــی توانــد اقــام و مــواد تشــکیل دهنــده جدیــد برخــی انــواع آشــغال هــا را 
شناســایی کنــد و بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی بــه مــرور زمــان دانــش خــود را بیشــتر کنــد. 

زمــان عرضــه و قیمــت ایــن ســطل آشــغال اعــام نشــده اســت.

درمان سرطان با اتانول ممکن شد
محققان ژلی از اتانول ساخته اند که قابلیت از بین بردن تومورهای سرطانی را دارد. 

اتانـول سـلول هـای سـرطانی را از بین مـی برد امـا برخـی محدودیت هـا از کاربرد وسـیع این 
نوع درمـان جلوگیری کرده اسـت. به هرحال گروهی از محققان دانشـگاه دوک نـوع جدیدی از 
محلـول اتانول سـاخته اند که مـی تـوان آن را به طور مسـتقیم به تومورهای سـرطانی مختلف 

تزریـق کـرد. ایـن روش درمان نوین عـاوه برایمن بـودن، ارزان نیز هسـت.
ــا ایــن مــاده کــه   در  روش درمــان ب
»تخریــب اتانولــی« نیــز نامیــده می 
شــود،  اتانــول بــه طــور مســتقیم به 
ــق مــی شــود. در حــال  تومــور تزری
ــان  ــرای درم ــن روش ب ــر از ای حاض
چنــد نــوع ســرطان کبــد و تیروئیــد 
اســتفاده مــی شــود. البتــه روش 
ــرا  مذکــور بســیار محــدود اســت زی
حجــم زیــاد اتانــول بــه بافــت هــای 
ــه  ــد. ب ــی زن ــه م ــراف آن صدم اط
ــرای  ــط ب ــول فق ــر اتان ــارت دیگ عب
تومورهایــی کارآمد اســت کــه دارای 

ــری هســتند. کپســولی فیب
ــول  ــان دانشــگاه نوعــی محل محقق
ــلولز  ــا س ــول را ب ــه اتان ــاختند ک س
تیــل ترکیــب مــی کنــد. ایــن 
ــه  ــق ب ــس از تزری ــن پ ــول نوی محل
تومــور، بــه ژل تبدیــل مــی شــود و 
بــه همیــن دلیــل در محــل تزریــق 

ــد. ــی مان ــی م باق
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شــرکت تســا مدتــی اســت سیســتم هــای تامیــن بــرق خانگــی موســوم بــه پــاوروال عرضــه 
مــی کنــد کــه متشــکل از باتــری هــای قابــل شــارژ مجــدد لیتیومــی اســت. 

بــا اســتفاده از پــاوروال مــی تــوان بــرق مــورد نیــاز منــازل را تامیــن کــرد و انــرژی خورشــیدی را 
بــرای اســتفاده شــبانه در منــازل ذخیــره ســازی کــرد.

امــا همــه شــهروندان از بودجــه کافــی بــرای خریــد پــاوروال برخــوردار نیســتند و لــذا اســتفاده از 
باتــری هــای بازیافــت شــده لــپ تــاپ هــا مــی توانــد جایگزینــی مناســب بــرای پــاوروال هــای 

گــران قیمــت محســوب شــود.

قیمــت پــاوروال در بــازار 5500 دالر اســت و لــذا گزینــه ای مناســب بــرای اســتفاده عمــوم تلقــی 
ــه میــزان  ــوان ب ــاپ هــا مــی ت ــپ ت ــا اســتفاده از مجموعــه ای از باتــری هــای ل نمــی شــود. ب
کافــی انــرژی بــرق بــرای تامیــن نیــاز منــازل ذخیــره کــرد و نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ایــن 

ــه انــدازه اســتفاده از پــاوروال هــای ســاخت تســا کارآیــی دارد. روش ب
جــو ویلیامــز یکــی از محققانــی اســت کــه بــا اســتفاده از مجموعــه ای از باتــری هــای بازیافــت 
ــی  ــه راحت ــق ب ــن طری ــد از ای ــی گوی ــاخته و م ــاوروال خانگــی س ــک پ ــا ی ــاپ ه ــپ ت شــده ل

ــاز در منزلــش را تامیــن کنــد. ــرق مــورد نی توانســته ب
در حالــی کــه پــاوروال تســا قــادر بــه تامیــن 14 کیلــووات ســاعت انــرژی اســت، نمونــه هــای 
ــرژی فراهــم  ــووات ســاعت ان ــا ۲۸ کیل ــد ت شــخصی تولیــد شــده توســط محققــان توانســته ان
آورنــد. ایــن رقــم در مــورد پــاوروال تولیــدی پیتــر ماتیــوس بــه 40 کیلــووات ســاعت انــرژی هــم 

رســیده اســت.
بــرای تولیــد چنیــن پــاوروال هــای قدرتمنــدی از 1۸۶50 باتــری لیتیومــی بازیافتی اســتفاده شــده 
و بــا توجــه بــه اینکــه هزینــه خریــد هــر یــک از ایــن باتــری هــا از 5 دالر فراتــر نمــی رود، مــی 

تــوان بســته بــه تــوان اقتصــادی هــر فــرد پــاوروال هــای خانگــی طراحــی کــرد.
ــاپ هــا بعــد از مســتعمل شــدن در آمریــکا  ــپ ت امــروزه ۹5 درصــد از باتــری هــای لیتیومــی ل
بازیافــت نشــده و دور انداختــه مــی شــوند و درصــورت اســتفاده مجــدد از آنهــا منبعــی مناســب 

ــد. ــاوروال فراهــم مــی آی ــب پ ــرژی خورشــیدی در قال ــرد ان ــرای کارب ب

برق منازل با باتری های قدیمی لپ تاپ تامین می شود

ــن ــای نوی فناوریه

پژوهشــگر واحــد علــوم و تحقیقــات بــا اســتفاده از فتوداینامیک 
تراپــی و پاســمای فشــار اتمســفری ســرد )CAP(، موفــق به 
ابداع روشــی جدید برای درمان سرطان به خصوص درمان سلول 

هــای ســرطانی ریــه شــد. 
لیــا کرمی گدللــو دانشــجوی دکتری مهندســی پرتوپزشــکی و 
پژوهشــگر مرکز تحقیقات فیزیک واحد علــوم و تحقیقات گفت: 
سرطان معضلی اســت که به همراه پیشرفت تکنولوژی و صنعتی 
شــدن، امــروزه گریبــان بشــر را بیــش از پیــش گرفتــه اســت و 

متاســفانه آمــار تعــداد و تنــوع آن روبــه افزایــش اســت.
ــداع  ــرای اب ــاش ب ــال ت ــا در ح ــان دنی ــزود: محقق وی اف
روشــهای جدید و موثرتــر در زمینه تشــخیص و حیطه درمانی 
هســتند و این پــروژه نیز در قالــب تز دکتری من از ســال ۹3 و 
ــه  ــس در زمین ــرآن نوی ــود ق ــی دکترمحم ــتاد راهنمای ــا اس ب

درمــان ســرطان تعریــف شــد.
ایــن محقــق ادامــه داد: بــه کمــک تجهیــزات موجــود در مرکــز 
تحقیقــات فیزیک پاســما بخــش عملی پــروژه در ایــن مرکز و 

ســپس آزمایشــات کلینیکــی آن در مرکز تحقیقات لیزر پزشــکی 
جهــاد دانشــگاهی واحــد علــوم پزشــکی تهــران بر روی ســلول 
هــای ســرطانی ریــه انســان انجــام شــد و بــه مــدت ســه ســال 

بطــول انجامیــد تــا موفــق بــه اثبــات ایــده ایــن تــز شــدیم.
 )PDT( ــی ــک تراپ ــک فتوداینامی ــرد: تکنی ــوان ک ــی عن کرم
بعنــوان یــک روش موثــر در درمــان انــواع ســرطان هــا خصوصا 
ســرطان پوست شــناخته شــده اســت. اگرچه روش نســبتا ارزان 
و غیرتهاجمــی اســت امــا اثربخشــی آن نســبت بــه روش هــای 

رادیوتراپــی کمتر اســت.
ــز  ــا و در مرک ــز در دنی ــری نی ــت: روش جدیدت ــار داش وی اظه
ــدام  ــوم و تحقیقــات در دســت اق تحقیقــات فیزیــک واحــد عل
اســت کــه از پاســمای فشــار اتمســفری ســرد )CAP( بــرای 
درمــان انــواع ســرطان بــه خصــوص ســرطان پوســت اســتفاده 

مــی شــود.
ــن روش  ــدام از ای ــه هرک ــرد: البت ــان ک ــق خاطرنش ــن محق ای
ــال  ــال اعم ــرای مث ــتند. ب ــی هس ــت های ــا دارای محدودی ه

روش فتوداینامیــک تراپــی پــس از مــدت زمانــی باعــث کاهش 
اکســیژن در بافــت هــای تحــت تابــش مــی شــود، درحالــی که 
اتــم هــای اکســیژن تولید شــده توســط پاســما در محــل تابش 

بازترکیب شده و اکســیژن الزم را تامین می کند.
ــار در دنیــا بــه  وی افــزود: در ایــن تحقیــق کــه بــرای اولیــن ب
جامعــه علمــی معرفــی شــد بــا ترکیــب دو روش فتوداینامیــک 
تراپی و پاســمای فشــار اتمســفری ســرد )CAP( موفق شدیم 
اثربخشــی درمــان را تــا 3۷ درصد نســبت بــه PDT و 41 درصد 

نســبت بــه CAP افزایــش دهیــم.

ابداع روش جدید ترکیبی برای درمان سرطان 

درمان اعتیاد به کوکائین با تحریک الکترومغناطیسی مغز
یــک پزشــک ایتالیایــی توانســت بــا کمــک تحریــک الکترومغناطیســی مغــز، 300 معتــاد بــه 

ــد.  کوکائیــن را درمــان کن
لوییجــی گالیمبــرت یــک پزشــک ایتالیایــی از تحریــک الکترومغناطیســی مغــز بــرای درمــان 

اعتیــاد بــه کوکائیــن اســتفاده کــرده اســت.
ایــن روش TMS نــام گرفتــه و در حقیقــت تکنیکــی اســت کــه از پالس هــای الکترومغناطیســی 
بــرای تحریــک فعالیــت اعصــاب مغز اســتفاده مــی کنــد. او توانســت نیــاز بــه مصــرف کوکائین 

را در بیــش از 300 معتــاد بــه ایــن مــاده مخــدر از بیــن ببــرد.
ایــن پزشــک ایتالیایــی بــا اســتفاده از روشــی غیــر تهاجمــی بــه تحریــک بخــش خاصــی از مغز 

مــی پــردازد کــه تمایــل بــه مصــرف مخــدر را کنتــرل مــی کنــد.
ــس از  ــود. پ ــن  آزم ــاد کوکایی ــن روش را روی 3۲ معت ــرت ای ــه گالیمب ــای اولی ــش ه در آزمای
ــرای همــه بیمــاران انجــام داد. هزینــه هــر جلســه  ــه، او درمــان TMS را ب بررســی نتایــج اولی

ــا ایــن روش 11۸ دالر اســت. درمانــی ب
جالــب آنکــه ایــده اولیــه ایــن درمــان بــه آزمایــش هــای دو عصــب شــناس در انستیســتو ملــی 

ســوءمصرف مــواد مخــدر مربــوط مــی شــود کــه در ســال ۲013 میــادی انجــام شــده بــود.
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رهبران هوش مصنوعی جنگ 
جهانی سوم راه می اندازند

مدیــر عامــل شــرکت تســا معتقــد اســت جنــگ جهانــی ســوم توســط رهبــران 
هــوش مصنوعــی آغــاز خواهــد شــد. 

ــت:  ــی گف ــوش مصنوع ــاره ه ــن درب ــر پوتی ــه والدیمی ــخ ب ــک در پاس ــون ماس ال
ــود. ــد ب ــوم خواه ــی س ــگ جهان ــل جن ــاال عام ــاوری احتم فن

در همیــن راســتا مدیرعامــل شــرکت تســا در توییتــر خــود پیامــی هشــدار دهنــده 
ــه ای  ــوم رایان ــه زودی در عل ــون ماســک نوشــت:چین و روســیه ب منتشــر کــرد. ال
قدرتمنــد مــی شــوند. رقابــت بــرای برتــری در حــوزه هــوش مصنوعــی در ســطح 

ملــی احتمــاال بــه جنــگ جهانــی ســوم منجــر مــی شــود.
او در پیامــی دیگــر نوشــت: شــاید رهبــران کشــورها ایــن جنــگ را آغــاز نکننــد امــا 

یکــی از رهبــران هــوش مصنوعــی تصمیــم بــه ایــن کار بگیــرد.
ــرای  ــخنرانی ب ــن در س ــر پوتی ــل والدیمی ــد روز قب ــه چن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
دانشــجویان روس گفتــه بــود هــر فــردی کــه بتوانــد در زمینــه هــوش مصنوعــی 

ــت. ــه دســت خواهــد گرف ــت جهــان را ب ــد، حاکمی پیشــرفت کن

تولید سوخت از هوا!
محققان انگلیسی با استفاده از اکسیژن موجود در هوا سوخت پاک ساخته اند. 

محققــان بــا اســتفاه از اکســیژن موجــود در هــوا از گاز متــان، متانــول ســاخته اند که 
نوعــی ســوخت پــاک بــه شــمار مــی رود.  در ایــن روش از اکســیژن آزاد موجــود در 
هــوا، مــواد شــیمیایی بــی ضــرر و بــا کمــک فرایندهــای صرفــه جــو، انــرژی تولیــد 

مــی شــود.
چنین کشفی به تولید ارزانتر سوخت پاک در سراسر جهان کمک می کند.

ــا اســتفاده از کاتالیزورهــای ســاده متانــول  محققــان دانشــگاه کاردیــف انگلیــس ب
ــزور عکــس العمــل هــای شــیمیایی را ســرعت مــی  ــن کاتالی ــد. ای ــد کردن را تولی
ــیژن و  ــک اکس ــا کم ــم و ب ــای ک ــول در دم ــد متان ــب تولی ــن ترتی ــه ای ــد. ب بخش

ــی شــود. ــدروژن انجــام م پراکســید هی
ــای  ــی در دم ــای گاز طبیع ــول ه ــول حاصــل شکســت مولک ــال حاضــر متان درح

ــر اســت. ــرژی ب ــه و ان ــیار پرهزین ــن روش بس باالســت.  ای

نمایشگرهای گوشی
 قاتل باکتری ها می شوند

نمایشــگرهای گوشــی از جملــه آلــوده تریــن ابــزاری هســتند کــه بــا آنهــا ســروکار داریــم. محققان موسســه 
Karolinska در اســتکهلم ســوئد مــی گوینــد کاربــرد تــازه ای بــرای پاســتیک رســانای این نمایشــگرها 

یافته اند. 
پژوهشــگران مــی گوینــد از پاســتیک رســانای مــورد اســتفاده در نمایشــگرهای لمســی مــی تــوان بــرای 
دســتکاری رونــد رشــد باکتــری هــا اســتفاده کــرد و جلــوی رشــد برخــی انــواع باکتــری هــا را گرفــت و یــا 

رونــد رشــد برخــی انــواع آنهــا را تقویــت کــرد.
همچنیــن از ایــن پاســتیک هــا می تــوان بــرای فریــب دادن و دســتکاری متابولیســم برخــی انــواع باکتری 
هــای بیمــاری زا اســتفاده کــرد و از طریــق افــزودن یــا حــذف چنــد الکترون به ســطح پاســتیک نمایشــگر 

لمســی رونــد رشــد یــک باکتــری را بــه دلخــواه کنــد یــا تنــد کرد.
ایــن دســتاورد علمــی هنــوز در مراحــل اولیــه خــود قــرار داد. امــا در نهایــت مــی تــوان از ایــن روش بــرای 
تولیــد پوشــش هــای بســیار موثــر ضدباکتــری اســتفاده کــرد و از میــزان آلودگــی شــدید فعلــی در گوشــی 

هــا و تبلــت هــا کاســت.
همچنیـن اسـتفاده از این روش از میزان شـیوع عفونت و آلودگی در بیمارسـتان ها می کاهـد و در صورت لزوم 

به پزشـکان امکان می دهد رشـد یـک باکتری را بـرای تحقق اهداف خاصی تسـریع کنند. 

فناوریهــای نویــن

توسط محققان ایرانی؛

قاشق دمنوش سینرژیک تولید شد
محققــان کشــور موفــق بــه طراحــی قاشــقی شــدند کــه بــه عنــوان دمنــوش اســتفاده مــی شــود و دارای 

خــواص پروبیوتیــک اســت.
بهــروز مــرادی مجــری طــرح »قاشــق ســینرژیک« در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره بــه مزایــای ایــن 
قاشــق عنــوان کــرد: ایجــاد طــراوت و نشــاط، بــاال بــردن ســطح انــرژی بــدن، بهبــود ســوخت و ســاز بــدن، 
افزایــش چربــی ســوزی، بــاال بــردن ایمنــی بــدن و کاهــش خطــر بیمــاری هــای مزمــن نظیــر چربــی خون 

قنــد خــون ســکته هــای قلبــی و مغــزی، ســرطان هــا از مزایــای ایــن محصــول بــه شــمار مــی رود.
وی افــزود: همچنیــن پاکســازی روده هــا و بهبــود مشــکات گوارشــی کــودکان، درمــان یبوســت ســندرم 
ــدن و پیــری زودرس و  ــر ، درمــان درد پیــش از قاعدگــی، جلوگیــری از اکســید شــدن ب روده تحریــک پذی
جــذب بهتــر مکمــل هــا و ویتامیــن هــا بــا مصــرف مــداوم قاشــق ســینرژیک، از دیگــر مزیــت های قاشــق 

طراحــی شــده در قالــب دمنــوش بــه شــمار مــی رود.
ــان،  ــبز، زنی ــره س ــیرازی، زی ــن ش ــی، آویش ــاع فلفل ــی را نعن ــق دمنوش ــن قاش ــکل ای ــواد متش ــرادی م م
بادرنجویــه، رازیانــه، دارچیــن، گیــاه اســتویا بــه عنــوان شــیرین کننــده طبیعــی، باکتــری پروبیوتیــک مقــاوم 

ــب قاشــقی بســته بنــدی مــی شــود. ــزود: ایــن محصــول در قال ــوان کــرد و اف ــه حــرارت عن ب
بـه گفتـه مرادی، خـود قاشـق از جنس پلیمر گیاهی اسـت که هیـچ ضرری  برای سـامتی و محیط زیسـت 

نـدارد، در کـف قاشـق دمنـوش و روی کفه کاغـذ تی بک اسـت که با هـم زدن مخلوط می شـود.
مــرادی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ایــن محصــول بــا 4 فرموالســیون ویــژه عرضــه مــی شــود، گفــت: 

بنــا داریــم ایــن محصــول را بــه خلیــج و اروپــا صــادر کنیــم.
به گزارش مهر، این طرح با همکاری حامد فراهانی به نتیجه رسیده است.
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تصاویر بزرگترین نمایشگاه تسلیحات جهان را ببینید
یکی از بزرگترین و پیچیده ترین نمایشگاه های فناوری تسلیحات در لندن برگزار شد.  

در ایــن نمایشــگاه خودروهــای زرهــی و تفنــگ هــای مختلــف بــه نمایــش درآمــد. بیــش از 
1۶00 شــرکت از 54 کشــور دنیــا محصــوالت خــود را در ایــن نمایشــگاه عرضــه کردنــد. در زیر 

عکــس هایــی از ایــن نمایشــگاه را ببینیــد:

ــن ــای نوی فناوریه
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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 

توسط محققان پژوهشگاه رویان؛

رابطه آلزایمر و بیماری »دوقطبی« 
کشف شد

محققــان پژوهشــگاه رویــان موفــق شــدند طــی تحقیقاتــی اثبــات کننــد کــه ســلول هــای عامــل 
ابتــا بــه آلزایمــر در افــراد بــا ســلول هــای ابتــا بــه بیمــاری »دو قطبــی« یکــی هســتند. 

دکتــر کــوروش شــاه پســند عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه رویان بــا اشــاره بــه آخرین یافتــه های 
خــود در خصــوص بیمــاری آلزایمــر و بیمــاری »دو قطبــی« اظهــار داشــت: بعــد از چندیــن ســال 
تحقیقــات و آزمایشــات روی بیمــاری الزایمــر و ارتبــاط آن بــا ســایر بیمــاری هــا بــه نتیجه رســیدیم 
ــاال، در مغــز  ــد ب ــر اســترس از قن ــر اث ــت ب ــردن ســلول هــای مغــزی در دیاب کــه عامــل از بیــن ب

بیمــاران تشــکیل مــی شــود و باعــث مــرگ ســلول هــای مغــزی نیــز مــی شــود.
شــاه پســند خاطــر نشــان کــرد: تاکنــون مشــخص نبــوده کــه چــه عاملــی منجــر بــه از بیــن بــردن 
ســلول هــای مغــزی طــی دیابــت مــی شــده کــه مــا در ایــن پــروژه موفــق شــدیم ایــن عامــل را 
بیابیــم. در واقــع مــی تــوان گفــت افــرادی کــه مبتــا بــه دیابــت هســتند ابتــا بــه آلزایمــر در آنهــا 

شــایع تــر اســت بگونــه ای کــه آلزایمــر دیابــت تیــپ 3 لقــب گرفتــه اســت.
ــه آخریــن یافتــه خــود در خصــوص بیمــاری  ــان در ادامــه ب عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه روی
آلزایمــر گفــت: بــا تحقیقاتــی کــه روی ســلول هــای بیمــاری »دوقطبــی« داشــتیم متوجــه شــدیم 
کــه عامــل ســلولی بــروز آلزایمــر در افــراد بــا عامــل ســلولی بــروز بیمــاری دو قطبــی یکــی اســت.
وی بـا بیـان اینکه این پروژه در راسـتای واکسـینه کـردن افـراد در برابر آلزایمر اسـت، گفـت: عاملی 
در مـرگ سـلول های عصبی دخیل هسـتند کـه در الزایمـر دخیل هسـتند؛ در واقع مـی توانیم روش 

درمانـی یا واکسـینه کـردن بـرای آلزایمر را بـرای بیمـاری دو قطبی نیز بـه کار بگیریم.
بــه گفته ایــن محقــق، اختــال دوقطبــی )یــا شیدایی-افســردگی( نوعــی اختــال خلقــی و بیماری 
روانــی اســت. افــراد مبتــا بــه ایــن بیمــاری دچــار تغییــرات شــدید خلــق می شــوند. اختــال دو 
قطبــی بــه صــورت معمــول در آخــر دوره نوجوانــی یــا اوائــل دوره بزرگســالی تظاهــر پیــدا می کنــد.

وی ادامـه داد: ایـن بیماری انواع مختلفـی دارد که مهمترین انواع آن اختـال دو قطبی نوع یک و نوع 
دو اسـت. ایـن اختال از نوجوانـی به بعد این بیمـاری در افراد ظهور و بـروز می کند.

شــاه پســند در خصــوص ایــن تحقیقــات کــه ارتبــاط الزایمــر بــا بیمــاری دو قطبــی اســت گفــت: 
ایــن پــروژه در محیــط ســلولی بــه اثبــات رســیده و مــی بایســت در محیــط حیوانــی و انســانی هــم 

آزمایــش شــود.

نتیجه بررسی افسردگی در زوج های نابارور نشان داد؛

مردان بیشتر از زنان امیدوارند

محققــان پژوهشــگاه رویــان طی تحقیقاتــی میــزان افســردگی و امیــدواری را در بیــن زنان 
و مــردان نابــارور بررســی کردنــد کــه بــر اســاس آن میــزان امیــد در مــردان نابــارور از زنــان 

بیشــتر است. 
نابــاروری غیــر از آنکــه یــک مشــکل در ســامت جســمی افــراد اســت، ابعــاد وســیع تری 
ــه ســامت  ــی اســت ک ــی و اجتماع ــر فشــارهای روان ــارور تحــت تأثی ــرد ناب ــز دارد. ف نی

ــد. ــد می کن ــی وی را تهدی روان
نابــاروری معمــواًل بــا اســترس، افســردگی و اضطــراب همــراه اســت. امــا بررســی میــزان 
ایــن اضطــراب و نحــوه توزیــع آن در زنــان و مــردان و همچنیــن در افــراد نابــارور عــادی و 

کســانی کــه کاندیــد دریافــت تخمــک یــا جنیــن هســتند ضــروری اســت.
بــه همیــن دلیــل محققــان پژوهشــگاه رویــان ازمایشــی طراحــی کردند کــه طــی آن 1۸0 
زوج نابــارور بــاالی 1۸ ســال کــه تــوان خواندن و نوشــتن بــه فارســی داشــتند، در خصوص 

میــزان اضطــراب، اســترس، افســردگی و امیــد مــورد پایــش قــرار گرفتند.
ــزد دریافــت تخمــک و ۶0 زوج  ــن، ۶0 زوج نام ــزد دریافــت جنی ــن، ۶0 زوج نام ــن بی  از ای

ــد. ــارور عــادی بودن ناب
ــاپ  ــه چ ــه )Cell Journal( ب ــی یاخت ــن الملل ــه بی ــه در مجل ــن پژوهــش ک ــج ای نتای
ــکل  ــه ش ــردان ب ــد در م ــزان امی ــادی، می ــارور ع ــروه ناب ــان داد، در گ ــت، نش ــیده اس رس
ــان و  ــد زن ــن متوســط امی ــه بی ــی اســت ک ــن در حال ــود. ای ــان ب ــی داری بیشــتر از زن معن

ــت. ــود نداش ــی داری وج ــاوت معن ــی تف ــورد بررس ــروه م ــه گ ــردان در س م
در گـروه نابـاروری عـادی، توزیع اضطراب بیـن زنان و مردان به شـکل معنـی داری متفاوت 
بـود. در گروه اهدا جنین، اسـترس زن و شـوهر به طـور معنی داری متفاوت بود و زنان بیشـتر 

درگیر اضطـراب بودنـد. این شـرایط در گروه نابـارور عادی نیز دیده می شـد.
ــارهای  ــش فش ــی در کاه ــش مهم ــدواری نق ــد امی ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــج ای نتای
ــناختی،  ــای روان ش ــل کمک ه ــن دلی ــه همی ــترس دارد و ب ــراب و اس ــد اضط ــی مانن روان
ماننــد امیــد درمانــی، در زوج هــای نابــارور تحــت درمــان می توانــد در بهبــود ســامت آنــان 

موثــر باشــد.
ایــن پــروژه توســط دکتر عمانــی ســامانی، مریــم محمدی، ســمیرا وصالــی و همکارانشــان 

در پژوهشــگاه رویــان انجام شــده اســت.

تخمین حداکثر طول عمر انسان
 محققان هلندی تخمین می زنند حداکثر طول عمر زنان 115.۷ و مردان 114.1 است. 

دانشــمندان هلنــدی معتقدنــد بــا وجــود بهبــود تغذیــه، شــرایط زندگــی و خدمــات درمانــی، نمــی 
تــوان انتظــار داشــت طــول عمــر افــراد بیــش از ایــن افزایــش یابــد. درهمیــن راســتا آنهــا تخمین 

مــی زننــد حداکثــر عمــر زنــان 115.۷ و مــردان 114.1 ســال باشــد.
طبــق تحقیــق دانشــمندان آمــاری دانشــگاه هــای روتــردام و تیلبــرگ، هرچنــد ممکــن اســت 
برخــی افــراد از ایــن قاعــده بیشــتر عمــر کننــد، ماننــد جیــن کالمنت فرانســوی کــه در ســن 1۲۲ 
ســالگی در ســال 1۹۹۷ درگذشــت. محققــان بــرای دســتیابی بــه ایــن نتایــج اطاعــات مربــوط 

بــه ۷5 هــزار هلنــدی را بررســی کردنــد کــه ســن دقیقشــان هنــگام مــرگ ثبــت شــده بــود.
پروفســور جــان اینمــال یکــی از شــرکت کننــدگان در ایــن تحقیــق مــی گویــد: بــه طور متوســط 

ــا طــی 30  ــد ام ــری دارن ــی ت ــر طوالن ــراد عم اف
ســال اخیــر افزایــش طــول عمــر گــزارش نشــده 
اســت. بــرای افزایــش طــول عمــر حــد و مــرزی 
ــزوده  ــراد اف ــر اف ــط عم ــه متوس ــود دارد. البت وج
شــده اســت. بــه عنــوان مثــال تعــداد افــرادی که 
بــه ســن ۹5 ســالگی مــی رســند در هلنــد 3 برابــر 
شــده اســت. بــا ایــن وجــود حداکثــر طــول  عمــر 

افــراد تغییــری نکــرده اســت.
ــی اســت کــه در اوایــل ســال جــاری  ایــن درحال
ــروه دیگــری از دانشــمندان  ــق گ ــادی تحقی می
هلنــدی نشــان داد متوســط عمــر افــراد تــا ۲0۷0 

ــه 1۲5 ســال مــی رســد. میــادی ب
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علـــم و دانش

نقشه برداری مغز استفاده درمانی ندارد 
ــرای  ــزی ب ــرداری مغ ــه ب ــچ نقش ــت: هی ــکی گف ــاوری پزش ــوم و فن ــکده عل ــس پژوهش رئی
ــود.  ــام نمی ش ــور انج ــاب در کش ــز و اعص ــه مغ ــوط ب ــای مرب ــان بیماریه ــخیص و درم تش
دکتــر مجتبــی زارعــی رئیــس پژوهشــکده علــوم و فنــاوری پزشــکی دانشــگاه شــهید بهشــتی 
اظهــار داشــت: ایــن پژوهشــکده از مهرماه ســال گذشــته شــروع بــکار کــرده و مصوبه هــای الزم 

را از وزارت علــوم بــرای تاســیس اخــذ کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه پژوهشــکده علــوم و فنــاوری های پزشــکی دانشــگاه شــهید بهشــتی در ســه 
زمینه مهندســی پزشــکی، فنــاوری هســته ای در پزشــکی و تحقیقــات بالینــی در فنــاوری را مورد 
بررســی قــرار مــی دهــد، اظهــار داشــت: میــزان تحقیقــات در رشــته نقشــه بــرداری مغــز در ایران 

بــه حــد قابــل قبولــی نرســیده و ایــن کمبودهــا معمــوال دیــده می شــود.
زارعــی بــا بیــان اینکــه نقشــه بــرداری مغزعلــم جدیــد و نوینــی محســوب می شــود خاطرنشــان 
کــرد: در حــال حاضــر هیــچ مرکــز درمانــی بــه صــورت بالینــی بــرای تشــخیص بیمــاری هــای 

مربــوط بــه مغــز و اعصــاب از نقشــه بــرداری مغــز اســتفاده نکــرده اســت.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر نقــش بــرداری مغــز در ایــران و در هیچ کشــوری به صــورت بالینی 
اســتفاده نمــی شــود. اگــر جایــی بــا ایــن عنــوان بــرای تشــخیص بیمــاری هــا از مــردم پولــی 

دریافــت مــی کنــد یــک شــیادی اســت.
بـه گفتـه وی در حـال حاضـر نقشـه بـرداری مغز بـرای انجـام تحقیقـات توسـط محققـان انجام 
می شـود اما برخـی در کشـور از این موضوع سوءاسـتفاده می کننـد ولی می توان بـا قاطعیت گفت 

نقشـه بـرداری از مغـز در هیچ جای کشـور بـه ارائه خدمات بالینی نرسـیده اسـت.
ــاوری پزشــکی دانشــگاه شــهید بهشــتی تصریــح کــرد: انجــام  ــوم و فن رئیــس پژوهشــکده عل
نقشــه بــرداری مغــز در بســیاری از مراکــز تحقیقاتــی و بیمارســتانها مــورد اســتفاده پژوهشــگران 
انجــام مــی گیــرد گفــت: پژوهشــکده علــوم و فنــاوری هــای پزشــکی دانشــگاه شــهید بهشــتی 

ــه نقشــه  ــوط ب ــه مرب ــه زودی یکــی از دســتگاههایی ک ــادی ب ــش هــای بنی و پژوهشــهای دان
ــد. ــی کن ــدازی م ــود را راه ان ــز می ش ــرداری مغ ب

وی تاکیــد کــرد: امیدواریــم کــه تــا پایــان امســال از ایــن دســتگاههای نقشــه بــرداری مغــز برای 
تشــخیص بیمــاری هــای مغــز و اعصــاب در کشــور راه اندازی شــود.

زارعــی افــزود: همچنین قرار اســت در دانشــگاه علوم پزشــکی کرمانشــاه دســتگاه تصویربــرداری 
مغــز در بیمارســتان فارابــی ایــن شــهر راه اندازی شــود.

رئیــس همایــش نقشــه بــرداری مغــز ایــران گفــت: چهارمیــن همایش نقشــه بــرداری مغــز ایران 
از ســوم تــا پنجــم آبــان مــاه امســال در مرکــز همایــش هــای بیــن المللــی ابوریحــان دانشــگاه 

شــهید بهشــتی برگــزار می شــود.

جنیــن یــک دایناســور )ایختیوســائوروس( درون رحــم مــادر ۲00 میلیــون ســاله آن کشــف شــده 
اســت.

گروهــی از محققــان آلمانی وانگلیســی تحقیقــات روی این فســیل را انجــام داده اند. ایختیوســائور 
بــاردار بــه طــور 3.5 متــر در عصــر ژوراســیک می زیســته اســت.

بــه گفتــه دانشــمندان یــک جنیــن تکامــل نیافته و حــدودا 
۷ ســانتی متــری درون فســیل مــادر پیــدا شــده اســت.

ایــن یافتــه نشــان مــی دهــد ایختیوســائور کــه در 
ــی رســیده  ــز م ــر نی ــه ۷ مت ــی ب بزرگســالی طــول آن حت
برخــاف دایناســورهای تخــم گــذار، زایمــان مــی کــرده 

ــت. اس
ــب آنکــه فســیل ایختیوســائوروس در دهــه 1۹۹0 در   جال
ســاحل سامرســت انگلیــس کشــف شــد امــا در نهایــت در 
مجموعــه از مــوزه ایالتــی ساکســونی  واقــع در ایالــت هانور 

آلمــان ســردرآورد.
بــه گفتــه محققــان چنیــن نمونــه هایــی اطاعاتــی مهــم 

دربــاره ایــن نــوع دایناســورها فراهــم مــی کنــد.

بچه الک پشت دو سر در 
سواحل فلوریدا دیده شد
در اتفاقی نادر بچه الک پشتی با دو سر در سواحل فلوریدا مشاهده شد. 

محققــان هنــگام کنتــرل النــه هــای الک پشــت هــای گــردن بلنــد متوجــه 
ایــن الک پشــت شــده انــد.

ســاالنه هــزاران خزنــده در ایــن منطقــه 4۷ کیلومتــری از ســاحل فلوریــدا تردد 
ــن  ــدا ای ــل کارشناســان دانشــگاه مرکــزی فلوری ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی کنن م

منطقــه را همیشــه رصــد مــی کننــد.
بــه گفتــه دکتــر کیــت منســفیلد مدیــر بخــش تحقیقــات الک پشــت هــا در 
ایــن دانشــگاه، کشــف نــوزادان عجیــب ایــن حیــوان پدیــده نــادری نیســت اما 

کشــف آنهــا بــه طــور زنــده بســیار کمیــاب اســت.

جنین ۲۰۰ میلیون ساله دایناسور در شکم مادرش کشف شد
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دانش و  علـــم 

فسیل ۲.۷ میلیون ساله گرد و غبار 
کهکشانی در انگلیس

فســیل هــای گــرد و غبــار کهکشــانی متعلــق بــه ۲.۷ میلیــون ســال قبــل در صخــره های ســاحلی 
ــد.  انگلیس کشــف ش

 )Dover( ــه دوور ــفید منطق ــای س ــار کهکشــانی را در صخــره ه ــرد و غب دانشــمندان فســیل گ
ــد. انگلیــس کشــف کــرده ان

مشــهور اســت کــه البــه الی ایــن صخــره هــای ســاحلی فســیل هــای موجــودات باســتانی باقــی 
مانــده کــه در حقیقــت گواهــی بــر تغییــرات زمیــن طــی میلیــون هــا ســال گذشــته اســت.

اما کشـف جدید چشـم انداز بیشـتری را درباره حیات می گسـترد. به گفتـه محققان با اسـتفاده از گرد 
و غبار کهکشـانی می توان مکان شـهاب سـنگ های حـاوی آب را ردیابی کرد.  

به هرحال قدمت نمونه فسیل گرد و غبار کشف شده ۲.۷ میلیون سال اعام شده است.
محققــان امپریــال کالــج لنــدن تحقیقــات روی فســیل را انجــام داده و معتقدنــد گــرد و غبــار موجود 

در ایــن منطقــه بــه دلیــل فرآینــد فســیل ســازی هیچــگاه مــورد بررســی قــرار نگرفته اســت.  
همزمــان بــا فســیل شــدن گــرد و غبــار، محتویــات معدنــی آن نیــز با مــواد مختلــف جایگزین شــده 
اســت. امــا آنهــا توانســتند نشــانه هایــی از گــرد و غبــار کهکشــانی را بــا توجــه بــه شــکل خــاص 

کریســتال هــای آن بیابنــد.
محققــان انگلیســی معتقدنــد ایــن فســیل شــواهدی از رویدادهایــی دارد کــه ۹۸ میلیــون ســال قبل 

اتفــاق افتــاده اســت.

گونه جدید سیاه ماهی رازی 
کشف شد

ــوئد  ــی از س ــا محققان ــی مشــترک ب ــروژه تحقیقات ــب پ ــران در قال ــان دانشــگاه ته محقق
ــف،  ــف، توصی ــزر کش ــز خ ــه آبری ــی رازی را از حوض ــیاه ماه ــد س ــه جدی ــپانیا، گون و اس

ــد.  ــی کردن ــت جهان ــذاری و ثب نامگ
ــع طبیعــی دانشــگاه  ســهیل ایگــدری دانشــیار گــروه شــیات پردیــس کشــاورزی و مناب
ــت: کشــف،  ــران گف ــی ای ــای داخل ــان آب ه ــی ماهی ــروژه تحقیقات ــران و سرپرســت پ ته
نامگــذاری و ثبــت جهانــی ســیاه ماهــی رازی در پــروژه ای مشــترک با دانشــگاه لوند ســوئد 
و مــوزه ملــی علــوم طبیعــی مادریــد اســپانیا انجــام و دومیــن گونــه ماهــی جدیــد در قالــب 

ایــن پــروژه از حوضــه جنوبــی دریــای خــزر توصیــف و ثبــت جهانــی شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه محققــان چنــد کشــور ایــن پــروژه را پیگیــری کــرده انــد، افــزود: 
ایــن تحقیــق نتایــج خوبــی تــا ایــن مرحلــه داشــته و چندیــن گونــه را کشــف و ثبــت کــرده 

اســت.
ایــن محقــق تاکید کــرد: ایــن تحقیق حاصــل کار مشــترک آرش جــوالده رودبار دانشــجوی 
دکتــری دانشــگاه تهــران، حمیدرضــا غنــوی از دانشــگاه لونــد ســوئد و ایگناســیو دوآدریــو از 

مــوزه ملــی علــوم طبیعــی مادریــد اســپانیا بــه سرپرســتی مــن بوده اســت.
ایگــدری در توصیــف نامگــذاری ایــن گونــه جدید اظهــار داشــت: این محققــان در راســتای 
ــی  ــیمی  دان ایران ــوف و ش ــک، فیلس ــای رازی، پزش ــاش زکری ــر ت ــک عم ــت ی پاسداش
کاشــف الــکل، ماهــی جدیــد را ســیاه ماهــی رازی )Capoeta razii( نامگــذاری کردند.
ــه  ــی )Capoeta( در حوض ــیاه ماه ــس س ــه جن ــود اینک ــا وج ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــی م ــی و بین الملل ــان داخل ــا توســط محقق ــزر باره ــای خ ــی دری جنوب
گرفتــه بــود، کشــف گونــه جدیــدی از ایــن آرایــه جانــوری بــه دلیــل نیــاز بــه بررســی همــه 
جانبــه بــا دشــواری همــراه بــود و ایــن اولیــن بــار اســت کــه گونــه جدیــدی از این جنــس در 

حوضــه جنوبــی دریــای خــزر توصیــف می شــود.
ایــن اکتشــاف در قالــب مقالــه ای در مجلــه Zookeys منتشــر شــده اســت. اولیــن گونــه 
ــرز )Capoeta alborzensis( از  ــوان ســیاه ماهــی الب ــا عن ــروژه تحقیقاتــی ب ایــن پ

حوضــه دریاچــه نمــک ایــران توصیــف و ثبــت جهانــی شــده بــود.
ــی کارون  ــس ماه ــه س ــران از جمل ــی ای ــای داخل ــان آب ه ــیاری از ماهی ــای بس گونه ه
)Barbus karunensis(، رفتگــر ماهــی ســانیا )Cobitis saniae(، ســگ ماهــی 
ــاری  ــی جویب ــگ ماه ــی )Oxynoemacheilus parvinae(، س ــاری پروین جویب
 Alburnoides( ــی ــی دامغان ــه ماه ــرکان )Paracobitis hircanica(، خیاط هی
damghani(، ماهــی کــور غــار لرســتانی )Garra lorestanensis(، ماهــی کــور 
ــهیل  ــی س ــره توســط آزمایشــگاه تحقیقات ــار تشــان )Garra tashanensis( و غی غ

ایگــدری کشــف و ثبــت جهانــی شــده اســت.
در حــال حاضــر نمونه هــای تایــپ ایــن گونــه هــای توصیــف شــده در مــوزه ماهی شناســی 

گــروه شــیات پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهران نگهــداری می شــوند.

Capoeta razii رودخانه خیرود؛ محل تیپ سیاه ماهی رازی     Capoeta razii سیاه ماهی رازی
 

محققان باکتری سایبورگ ساختند
محققــان باکتــری ســایبورگی ســاخته انــد کــه ماننــد یــک پنــل خورشــیدی قابلیــت جــذب انــرژی 

خورشــیدی دارد و مــی توانــد ترکیبــات مفیــد تولیــد کنــد. 
ــز  ــه در کریســتال هــای ری ــد ک ــری ســایبورگ ســاخته ان ــک باکت ــاروارد ی ــان دانشــگاه ه محقق
پوشــیده شــده و و ماننــد پنــل هــای خورشــیدی منعکــس کننــده عمــل  مــی کنــد. ایــن باکتــری 

ــز را دارد.  ــدون ایجــاد دور ری قابلیــت تولیــد طیفــی از ترکیبــات مفیــد آن هــم ب
هــدف محققــان از تولیــد ایــن ســایبورگ تــاش بــرای کشــف جایگزیــن کلروفیــل ) رنگدانه ســبز 

در گیاهــان کــه نورخورشــید را جــذب مــی کنــد( اســت. 
دکتــر کلســی ســاکیموتو، رهبــر ایــن تحقیــق مــی گویــد: به جــای اتــکا بــه کلروفیــل بــرای جذب 
نــور خورشــید، مــا بــه یــک باکتــری یــاد دادیــم چطــور رشــد کنــد و بــدن خــود را بــا نانوکریســتال 

های نیمــه رســانا بپوشــاند. 
ایــن نانــو کریســتال هــا بســیار کارآمدتــر از کلروفیــل هســتند و مــی تــوان بــا هزینــه ای بســیار 

کمتــر از پنــل هــای خورشــیدی، آنهــا را تولیــد کــرد. 
در ایــن تحقیــق دانشــمندان روی ترکیــب مــواد غیــر طبیعــی تمرکــز کردنــد کــه مــی توانــد نــور 
ــا انــرژی حاصــل مــواد شــیمیایی مفیــد  ــه ایــن ترتیــب ب ــه باکتــری جــذب کنــد. ب خورشــید را ب

بســازد. 
محققــان کادمیــوم و سیســتین و  نوعــی آمینــو اســید بــه باکتــری اضافــه کردنــد  کــه دارای اتــم 
ســولفور اســت.  ایــن امــر ســبب شــد ذرات نانــو ســولفید کادمیــوم در باکتــری بــه وجــود آیــد کــه 

ماننــد پنــل هــای خورشــیدی کوچــک عمــل مــی کنــد.
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علـــم و دانش

ــی منتشــرکرده کــه پــس از  ــری از یــک موجــود عجیــب دریای ــر تصوی ــران توییت یکــی از کارب
ــاد هــاروی در ســواحل تگــزاس کشــف شــده اســت.  تندب

بــه نظــر مــی رســد تندبــاد هــاروی عــاوه بــر انســان هــا موجــودات دریایــی را نیــز جابــه جــا 
کــرده اســت. هفتــه گذشــته پریتــی دســای از بنیــاد ملــی آئودوبــون در توییتــر تصویــری از یــک 
ــاد در ســواحل تگــزاس ســیتی  ــد ب ــس از تن ــه پ ــرد ک ــی منتشــر ک ــز دریای موجــود  اســرار آمی

کشــف شــده اســت.
 ایــن موجــود بــدون چشــم  دارای دهانــی مملــو از دنــدان هــای تیــغ مانند و بدنی ســیلندر شــکل 

اســت.
زیســت شناســان معتقدند این هیــوالی دریایی نوعی مارماهی اســت. اما آنها هنوز نتوانســته اند نوع 
آن را تشــخیص د هند. عــده ای دیگر معتقدند حیوان مذکور یــک Fangtooth)نوعی ماهی آب 
هــای عمیــق( باشــد  کــه در خلیــج مکزیــک زندگــی مــی کنــد. ایــن نــوع ماهــی در عمــق 30 تا 

۹0 متــری آب شــنا مــی کنــد و گاهــی اوقــات بــه ســطح آب مــی آینــد.

کشف موجود دریایی عجیب در سواحل تگزاس 

آلمانی ها بلندترین قلعه 
شنی دنیا را ساختند

آلمانــی هــا توانســتند رکــورد ســاخت مرتفــع تریــن قلعــه شــنی دنیــا را از 
آن خــود کننــد، البتــه اگــر تصــور مــی کنیــد چنیــن قلعــه ای را می تــوان با 
ســطل و بیل هــای پاســتیکی معمولــی ســاخت کاما در اشــتباه هســتید. 
هــدف از ســاخت ایــن قلعــه ثبــت آن در کتــاب رکوردهــای جهانــی گینــس 
ــن شــن فشــرده شــده  ــه از 3500 ت ــن قلع ــل ای ــرای تکمی ــوده اســت. ب ب

اســتفاده شــده است.
رکــورد قبلــی ســاخت مرتفــع تریــن قلعــه جهــان متعلــق بــه هنــدی هــا 
بــود و قلعــه یــاد شــده 14.۸4 متــر ارتفــاع داشــت. قلعــه آلمانــی هــا کــه در 
پــارک  Duisburg-Nord شــهر دویســبورگ ســاخته شــده تــا پایــان 

شــهریور مــاه بــرای بازدیــد عمــوم پابرجــا خواهــد مانــد.
کار ســاخت ایــن قلعــه شــنی توســط یــک شــرکت گردشــگری آلمانــی بــه 
ــه 1۶.۶۸  ــاع آن ب ــده و ارتف ــام ش ــام Schauinsland-Reisen انج ن

متــر می رســد و فعــا در دنیــا بی رقیب اســت.
طراحــی نمــای بیرونــی و ظاهــر ایــن قلعــه هــم بســیار زیباســت و در آن 
تصاویــری از قلعــه هــای بودایــی در تایلنــد تــا ســاختمان پترنــون در یونــان 
ــده مــی شــود. در نــوک ایــن قلعــه هــم نمایــی ســنتی از قلعــه هــای  دی

ــی وجــود دارد. موجــود در بســیاری از کشــورهای اروپای
ــم  ــا ه ــان ب ــر جه ــد از سراس ــه 1۹ هنرمن ــن قلع ــای ای ــل نم ــرای تکمی ب
همکاری کردند و از ماشــین آالت ســنگین راهســازی مانند بیــل مکانیکی و 
جرثقیل برای تکمیل آن اســتفاده شــده اســت. تکمیــل قلعه یاد شــده ۲5 روز 

بــه طــول انجامیده اســت.

یک شیوه جدید برای الغر شدن؛

کشف پروتئینی که به درمان 
چاقی کمک می کند

محققــان دانمارکــی و آمریکایــی موفــق بــه کشــف پروتئینــی موســوم بــه GDF15 شــده انــد کــه باعــث کاهــش 
اشــتیاق بــه خــوردن شــده و بــه درمــان چاقــی کمــک مــی کنــد. 

پروتئیــن یــاد شــده بــا موفقیــت بــر روی مــوش هــا و میمــون هــا آزمایــش شــده و بــاور دانشــمندان بــر ایــن اســت 
کــه از آن مــی تــوان بــرای کاســتن از وزن انســان هــا هــم اســتفاده کــرد.

ایــن پروتئیــن در افراد مبتا به ســرطان باعث عدم اشــتیاق به خوردن غذا شــده و موجب می شــود تا آنها الغر شــوند. 
دانشــمندان در تــاش هســتند بــا دســتکاری و اعمــال تغییراتــی در ایــن پروتئیــن بــه یــک شــیوه درمانــی جدیــد به 

منظــور تســهیل الغری افــراد دســت یابند.
 GFRAL پروتئیــن یادشــده بخــش هایــی از مغــز را هــدف قــرار مــی دهــد کــه سیســتم گیرنــده ای موســوم بــه
در آن قــرار دارد. ژن هــای موجــود در ایــن سیســتم گیرنــده مســئول تحریــک مغــز و ایجــاد حــس گرســنگی در آن 

. هستند
ــت،  ــق GDF15 صــورت گرف ــدون تزری ــق GDF15 و ب ــا تزری ــروه مــوش ب ــر روی دو گ ــه ب ــی ک آزمایــش های
نشــان داد مــوش هایــی کــه GDF15 بــه آنهــا تزریــق شــده بــود بــا خــوردن غذاهایــی مشــابه با گــروه دیگــر وزن 
بیشــتری از دســت داده انــد. آزمایــش هــای صــورت گرفتــه بــر روی میمــون هــا هــم بــه نتایجــی مشــابه منجــر 

شــده اســت.
قــرار اســت در آینــده آزمایــش هایــی در ایــن زمینــه در ترکیــب بــا دیگــر روش هــای درمانــی بــر روی انســان هــا 
صــورت بگیــرد تــا بــا دســتکاری مغــز انســان تمایــل بــه غــذا خــوردن در آن کاهــش یابــد. تنهــا در امریــکا یــک 
ســوم مــردم از چاقــی مفــرط رنــج مــی برنــد و ســاالنه 11۲ هــزار نفــر از عــوارض چاقــی مــی میرنــد و روش هــای 
درمانــی ایــن چنینــی مــی توانــد بــه کمــک افــراد مذکــور بیایــد. در ســال ۲014 حــدود 13 درصــد از مردم جهــان با 

مشــکل چاقــی مواجــه بــوده و 3۹ درصــد اضافــه وزن داشــته انــد.
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ــداع روشــی هســتند کــه در  ــد در حــال اب محققــان مــی گوین
ــه نبــرد بیمــاری  ــا اســتفاده از ویــروس زیــکا بتــوان ب آینــده ب

ــرد.  ــن ب ــز رفــت و تومورهــا را از بی مهلــک ســرطان مغ
در حالــی کــه ویــروس زیــکا عامــل مشــکاتی ماننــد نقــص 
ــه  ــت، ب ــز اس ــدن مغ ــیب دی ــن و آس ــاک در جنی ــای خطرن ه
ــوان  ــی ت ــور م ــروس مذک ــه از وی ــده ک ــخص ش ــی مش تازگ

ــرد. ــز اســتفاده ک ــان ســرطان مغ ــرای درم ب
ــه در  ــی ک ــان آمریکای ــای گســترده محقق ــج پژوهــش ه نتای
نشــریه اکســپریمنتال مدیســین منتشــر شــده، نشــان مــی دهد 
ــوع خاصــی از  ــودی تومورهــای ن ــه ناب ــادر ب ــکا ق ــروس زی وی

ســرطان مغــز موســوم بــه گلیوباســتوما اســت.
گلیوباســتوما متــداول تریــن نــوع از ســرطان مغــز در آمریــکا 
نیــز هســت و مــداوای آن مســتلزم انجــام جراحی های دشــوار، 
شــیمی درمانــی و اشــعه درمانــی اســت. نکتــه مهــم این اســت 
ــود شــده بدیــن شــیوه هــا مجــددا بعــد از  کــه تومورهــای ناب
چنــد مــاه تشــکیل مــی شــوند و تکثیــر ســریع آنهــا چالشــی 

جــدی بــرای درمــان بیمــاری مذکــور ایجــاد کــرده اســت.
ــلول  ــرار دادن س ــدف ق ــا ه ــد ب ــی توان ــکا م ــروس زی ــا وی ام

ــود  ــل تشــکیل تومورهــای ســرطانی و ناب ــادی عام هــای بنی
ــود.  ــور ش ــر مجــدد توم ــع از تشــکیل و تکثی ــا مان ــردن آنه ک
ــن  ــدن جنی ــل آســیب دی ــکا عام ــروس زی ــن ویژگــی وی همی
اســت، زیــرا باعــث حملــه ویــروس مذکور بــه سیســتم عصبی 
ــای  ــلول ه ــودی س ــن و ناب ــکیل جنی ــال تش ــزی و در ح مرک
پیشــگام عصبــی مــی شــود کــه بعدهــا بقیــه ســلول هــای مغز 
ــد از  ــی دانشــمندان موفــق شــده ان ــد. ول را تشــکیل مــی دهن

ایــن قابلیــت بــه عنــوان روشــی درمانــی بهــره بگیرنــد.
روش درمانــی مذکــور بــا موفقیــت بــر روی مــوش هــا آزمایش 
ــروس  ــاوت وی ــرد متف ــه کارک ــه ب ــا توج ــی ب ــت ول ــده اس ش
یادشــده بــر روی بــدن انســان، هنــوز ایــن کار بــر روی افــراد 

بیمــاری انجــام نشــده اســت.

میــزان مشــارکت پژوهشــگران ایرانــی در مجــات بیــن المللــی نشــان مــی دهــد کــه ســهم 
ــه 3.3 درصــد در  ــا از ۲.3 درصــد در ســال ۲011 میــادی ب ــات دنی ــران از کل مقــاالت ریاضی ای

ســال ۲01۷ رســیده اســت. 
محمدجــواد دهقانی گفــت: پایــگاه اســتنادی ISI تعــداد 4۸4 نشــریه از معتبرترین نشــریات علمی 

دنیــا در حــوزه ریاضیــات را نمایــه ســازی مــی کند.
وی افــزود: نگاهــی بــه میــزان مشــارکت پژوهشــگران ایرانــی در ایــن مجــات بین المللی نشــان 
می دهد که ســهم جمهوری اســامی ایران از کل مقاالت ریاضیات دنیا از ۲.3 درصد در ســال ۲011 

میادی به 3.3 درصد در ســال ۲01۷ رسیده است.
سرپرســت ISC یــادآور شــد: تعــداد مــدارک ایــران در رشــته موضوعــی ریاضیــات در ســال ۲013 
بــه ۲.5 درصــد رســید. ایــن رقــم در ســال ۲014 بــه ۲.۷ درصــد و در ســال ۲015 بــه ۲.۸ درصــد 

افزایــش یافت. در ســال ۲01۶ ســهم ایــران از کل مقــاالت ریاضیات دنیــا به ۲.۹ درصد رســید.
 

دهقانــی اظهــار داشــت: نگاهی بــه مقاالت ریاضیات کشــور حاکــی از آن اســت که عاوه بر ســهم 
ــاالت  ــداد مق ــه اســت. تع ــش یافت ــز افزای ــاالت نی ــداد مق ــا، تع ــات دنی ــاالت ریاضی ــران از مق ای
ــه ترتیــب ۸۶4، ۹۶1، ۹۹3،  ــا ۲01۶ میــادی ب ــران در خــال ســال هــای ۲011 ت ــات ای ریاضی
ــوز کامــل نشــده  ــوده اســت. اطاعــات ســال ۲01۷ میــادی هن 10۷۶، 11۷۶ و 1۲۷0 مــورد ب

ــا ۸۹۷ مــورد اســت. ــر ب ــا 10 شــهریور ۹۶ براب اســت امــا تعــداد مقــاالت کشــور ت
وی گفــت: بــر همیــن اســاس جایــگاه کشــور در ســطح بیــن المللــی در رشــته ریاضیــات در چنــد 
ســال اخیــر نیــز ارتقــا یافتــه اســت. از نظــر کمیــت در ســال ۲011 میــادی رتبــه ایــران در حوزه 
ــه 1۲ و در ســال  ــود کــه در ســال ۲01۶ میــادی ب ــاالت، 14 ب ــداد مق ــه لحــاظ تع ــات ب ریاضی
۲01۷ تــا حــال حاضــر رتبــه 11 اســت. البتــه اطاعــات ســال ۲01۷ هنــوز کامــل نشــده اســت و 

نمــی تــوان بــه رتبــه اعــام شــده بــه صــورت قطعــی اتــکا کــرد.
سرپرســت ISC افزود: عاوه بر کمیت مقــاالت، کیفیت مقاالت نیز افزایش یافته اســت. مهمترین 
شــاخص ســنجش کیفیــت تحقیقات اســتنادها هســتند.  بنابرایــن در کنار چــاپ مقالــه در مجات 
بیــن المللــی، توجــه به تعــداد اســتنادها، نشــان دهنــده مرجعیــت بیشــتر کشــور در حــوزه مربوطه 

خواهــد بــود.
ــا را  ــا 1۸ درصــد از اســتنادهای دنی ــاالت دنی ــک درصــد از مق ــه ی ــی ک ــادآور شــد: در حال وی ی
ــد.  ــا ۷3 درصــد از اســتنادها را دریافــت مــی کنن ــد ۲0 درصــد از مقــاالت دنی دریافــت مــی کنن

ــر در هرحــوزه موضوعــی بســیار مهــم اســت. ــه مقــاالت یــک درصــد برت بنابرایــن توجــه ب
ــر نشــان مــی دهــد کــه ســهم مقــاالت یــک درصــد  ــی خاطرنشــان کــرد: بررســی اخی دهقان
برتــر از کل مقــاالت در حــوزه ریاضیــات قابــل توجــه و رو بــه رشــد اســت. در ســال ۲011 ســهم 
ریاضیــات کشــور از مقــاالت یــک درصــد برتــر دنیــا حــدود ۲.5 درصــد بــود کــه در ســال ۲01۶ 

ایــن رقــم بــه 3.۲ درصــد رســیده اســت.
وی گفـت: در 10 سـال اخیـر، از لحـاظ تعـداد مقـاالت کیفـی، پژوهشـگران ریاضی کشـور بعد از 
پژوهشـگران مهندسـی، شـیمی و فیزیک بیشـترین تعـداد مقـاالت یک درصـد برتر دنیـا را تولید 
کـرده انـد. در 10 سـال اخیـر به طـور متوسـط، ایـران ۲.۷ درصـد از کل مقـاالت یک درصـد برتر 
دنیـا در حـوزه ریاضیات را تولید کرده اسـت و به لحاظ سـهمی بعد از مهندسـی بیشـترین سـهم از 

مقـاالت یـک درصد برتـر دنیـا در بین رشـته های موضوعـی بـه ریاضیات تعلـق دارد.

سهم ایران در تولید علم ریاضیات/ رشد مقاالت برتر ریاضی در دنیا

سرطان مغز با ویروس زیکا درمان می شود!
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ــال  ــکا فع ــاوری در آمری ــوزه فن ــادی در ح ــان زی ــروزه ایرانی ام
ــی مدیریتــی رســیده و  ــدارج عال ــه م ــد ب هســتند و توانســته ان

ــد.  ــره کنن ــا را خی چشــم ه
توجــه ایرانیــان بــه اهمیــت موضــوع آمــوزش و تاکیــد بــر ایــن 
امــر در فرهنــگ ایرانــی و در میــان خانــواده هــای ایرانــی یکــی 
از دالیل پیشــرو بودن جامعــه ایرانیان مقیم آمریــکا در حوزه علم 

و فناوری اســت.
ــروف  ــای مع ــرکت ه ــذاران ش ــی از بنیانگ ــا برخ ــه ب در ادام
فنــاوری، حامیــان مالــی آنهــا و همیــن طور مدیــران عامــل این 

ــوع موسســات کــه ایرانــی هســتند آشــنا مــی شــویم. ن
1- دارا خسروشــاهی: مدیرعامــل فعلــی اوبــر، مدیرعامل ســابق 

کسپدیا ا
 LinkExchange ۲- علــی و هــادی پرتــوی: علــی پرتــوی
 Tellme را تاســیس کرد و هــادی پرتوی یکــی از بنیانگــذاران
ــافت  ــط مایکروس ــرکت توس ــر دو ش ــود. ه Networks ب
ــه در  ــذاران اولی ــرمایه گ ــرادر از س ــن دو ب ــدند. ای ــداری ش خری
شــرکت هــای موفقــی ماننــد فیــس بــوک، دراپ باکــس، ایربی 
ــا  ــر، زپــوس و بســیاری دیگــر از شــرکت هــای نوپ ان بــی، اوب
ــرادر Code.org را تاســیس  ــد. در نهایــت ایــن دو ب ــوده ان ب
ــوم  ــرای آمــوزش عل ــد کــه یــک ســازمان غیرانتفاعــی ب کردن

رایانــه و کدنویســی بــه دانــش آمــوزان اســت.
3- امیــر خسروشــاهی: یکــی از موسســان شــرکت نروانــا اســت 
کــه در حــوزه هــوش مصنوعــی فعالیــت مــی کنــد. اینتــل بــا 
پرداخــت 400 میلیــون دالر ایــن شــرکت را خریــداری کــرد. بــد 
نیســت بدانیــد کــه امیــر خسروشــاهی با ســه نفــر دیگر نســبت 

فامیلــی دارد و بــا آنهــا قــوم و خویــش اســت.
ــر اجرایــی  ــی از موسســان و مدی 4- شــروین پیشــه ور: یک

Hyperloop One و یکــی از موسســان و مدیرعامــل 
Sherpa Capital. او قبا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
 Warby بــود و در اوبــر و ســپس Menlo Ventures
ــا  ــن فعالیــت ه Parker ســرمایه گــذاری کــرد. او قبــل از ای

WebOS را تاســیس کــرد.
5- پیرامید یار: موسس شرکت ای – بی

ــرکت  ــل ش ــان و مدیرعام ــی از موسس ــوزاد: یک ــان ن ۶- پژم
ــس،  ــه در دراپ باک ــذاری Pear Ventures ک ــرمایه گ س
 LendingClub، Gusto، Guardant Health،
Philz Coffee، DoorDashو غیــره ســرمایه گــذاری 
 Amidzad Ventures کــرد. وی پیــش از ایــن از طریــق

ــود. ــرده ب ــذاری ک ــال ســرمایه گ ــی پ در پ
ــی  ــور فن ــر ام ــذاران و مدی ــی از بنیانگ ــی: یک ۷- آرش فردوس

ــس دراپ باک
۸- امیــد کردســتانی: مدیــر اجرایــی توییتــر و مدیــر کل ســابق 

کســب و کار گــوگل
ــرکت  ــذاران ش ــی از بنیانگ ــرود(: یک ــرت نم ــاب ماینر)راب ۹- ب
اوراکل. خانــواده او در دهه ۲0 میادی از اســتان آذربایجان غربی 

به آمریکا مهاجرت کردند.
10- کیــوان بیــک پــور: یکــی از موسســان و مدیرعامل شــرکت 

پریســکوپ کــه توســط توییتر خریداری شــد.
 Cota ــل ــان و مدیرعام ــی از موسس ــی: یک ــی یزدان 11- باب
Capital  و  Signatures Capitalکــه در گــوگل، دراپ 
ــره  ــر، Bonobos، Bina، Salesforce و غی ــس، اوب باک
 Saba ســرمایه گــذاری کردنــد. وی قبا شــرکت نــرم افــزاری

Software راتاســیس کــرده بود.
ــاوری  ــز فن ــل مرک ــس و مدیرعام ــدی: موس ــعید عمی 1۲- س

ــت  ــز حمای ــن مراک ــی از بزرگتری ــه یک Plug and Play ک
از شــرکت هــای نوپــا و یکــی از مهــم تریــن ســرمایه گــذاران 
اولیــه در دره ســیلیکون آمریــکا محســوب مــی شــود کــه بعدها 

بــه قطــب فنــاوری اطاعــات آمریکا مبدل شــد.
13- شــین راد: موســس Tinder یکــی از شــبکه هــای 

ــت. ــی اس ــت یاب ــرای دوس ــی ب ــی موبایل اجتماع
 Home Care مدیرعامــل  صرافــان:  لیلــی   -14
Assistance )HCA( ارائــه دهنــده خدمــات خانگــی 
ــد و  ــا بیــش از ۶500 کارمن درمانــی – مراقبتــی از ســالمندان ب

بیشــتر از ۲00 میلیــون دالر درآمــد ســاالنه.
 YCombinator مدیرعامــل  روغنــی:  علــی   -15
Continuity بــا یــک میلیــارد دالر ســرمایه. وی قبــا مدیر 

امــور مالــی پیکســار و توییتــر بوده اســت.
 Global 1۶- کامــران الهیــان: رئیــس و یکــی از بنیانگــذاران
Catalyst Partners کــه یــک شــرکت ســرمایه گــذاری 
 Cirrus Logic بیــن المللــی محســوب مــی شــود. وی قبــا
ــواع نیمــه هــادی هــا را  ــرای تولیــد ان و چنــد شــرکت دیگــر ب

تاســیس کــرده بــود.
1۷- محســن معظمــی: مدیــر عامــل شــرکت فنــاوری 
 .Columbus Nova Technology Partners
 Stanford معــاون اول قبلــی سیســکو و یکــی از موسســان
 Kurt Salmon کــه توســط  Business Systems

ــد. ــداری ش Associates خری
شــرکت  مدیرعامــل  و  رئیــس  تجارتــی:  شــین   -1۸
Honeywell در منطقــه آســیا، آفریقــا، غــرب آســیا و اروپای 
شــرقی. Honeywell در فهرســت 100 شــرکت برتــر مجله 

ــرار دارد. ــه ۷3 ق ــون در رتب فورچ

معرفی سکانداران ایرانی فناوری؛

ایرانیان دره فناوری؛ هر روز قدرتمندتر از دیروز
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1۹- حســین اســامبولچی: مدیرعامل ســابق AT&T Labs و 
.AT&T مدیر ســابق امور فنی شرکت مخابراتی

۲0- فرهــاد محیــط: کارآفریــن، موســس و مدیرعامــل شــرکت 
هایــی ماننــد lipagram، BizRate، Shopzilla کــه 

ــداری شــدند. همگــی خری
۲1- داریــان شــیرازی: موســس Radius، یــک پلتفــورم 
بازاریابــی بــرای کســب و کارهــای کوچــک کــه توانســت بیش 

از ۸0 میلیــون دالر  ســرمایه جــذب کند.
ــم  ــه ه ــو ک ــابق یاه ــی س ــور فن ــر ام ــم: مدی ــرزاد ناظ ۲۲- ف
 Hand هاشــمی  نوشــین  همســرش  و  خــود  اکنــون 
ــر را اداره  ــی دیگ ــازمان غیرانتفاع ــد س Foundation و چن

ــد. ــی کنن م
۲3- ساالر کمانگر: مدیرعامل سابق یوتیوب و هفتمین کارمندی 

که به گوگل پیوست.
۲4- پدرام کیانی: مدیر امور مهندسی شرکت اوبر

۲5- بیژن ثابت: از سرمایه گذاران مشهور در توییتر و تامبلر.
ــرمایه  ــرکت س ــرکای ش ــی از ش ــچی: یک ــاهین فرش ۲۶- ش

گــذاری Lux Capital در حــوزه فنــاوری.
 Corp. Development ــاون اول ــگ: مع ــورج پرن ۲۷- ت
در GoDaddy. از مدیــران ارشــد ســابق شــرکت هــای 

UpCounsel، Jaxtr و غیــره.
۲۸- شــایان زاده و الکــس مهــر: موسســان Zoosk از ســایت 

های دوســت یابــی بــا بیــش از 1۸0 میلیــون دالر درآمد ســرانه.
موسســان  از  اصغربیگــی:  نیمــا  و  پهلــوان  بابــک   -۲۹
CleverSense کــه توســط گــوگل خریــداری شــد. هــر دو 

ــتند. ــوگل هس ــد گ ــران ارش ــون از مدی ــم اکن ــر ه نف
 Bina 30- نرگــس بنــی اســدی: موســس / مدیرعامــل
حــوزه  در  فعــال  هــای  شــرکت  از   ،Technologies
بیوانفورماتیــک کــه توســط Roche خریــداری شــد. وی هــم 

ــت. ــرکت اس ــن ش ــاون اول همی ــون مع اکن
مدیرعامــل  و  بنیانگــذار  مهاجــر:  کیــوان   -31
SoundHound کــه در زمینــه ابــداع فنــاوری هــای 
ــد و  ــی کن ــت م ــی فعالی ــایی صــوت و جســتجوی صوت شناس
بیــش از ۷5 میلیــون دالر در آن ســرمایه گــذاری شــده اســت.

3۲- حســام اســفندیارپور: موســس و مدیرعامــل شــرکت 
ــال اســت و بیــش از  ــوزه ژنتیــک فع ــه در ح Genapsys ک

45 میلیــون دالر در آن ســرمایه گــذاری شــده اســت.
 Illumina 33- مصطفــی رونقــی: مدیــر امــور فنــی شــرکت
فعــال در حــوزه ژنتیک بــا ســرمایه ای بالغ بــر ۲۸ میلیــارد دالر.
ــی طاســاز: یکــی از موسســان و رئیــس شــرکت  34- امیرعل
Guardant Health کــه اخیــرا 550 میلیون دالر ســرمایه 

ــا بیماری ســرطان دریافت کرد. برای مبارزه ب
35- نیمــا قمصــری: مدیرعامــل شــرکت Blend، ارائــه دهنده 

خدمــات وام مســکن با جــذب 1۶0 میلیــون دالر ســرمایه.

مــی تــوان بــه ایــن فهرســت تعــداد دیگــری از جوانــان ایرانــی 
ــد و  ــری دارن ــال کمت ــن وس ــه س ــزود ک ــکا را اف ــم آمری مقی
ــه خصــوص  ــاوری و ب فعالیــت در حــوزه ســرمایه گــذاری و فن
فنــاوری هــای پزشــکی، امنیتــی و مبتنــی بــر هــوش مصنوعی 

را تــازه آغــاز کــرده انــد.
ــده در مــورد آنهــا  ــراد کــه در ســال هــای آین برخــی از ایــن اف
ــدی، یاســمین  ــام معتم ــد از س ــنید، عبارتن ــم ش بیشــتر خواهی
ــانی،  ــی کاش ــازاده، عل ــام بن ــلجوقیان، پی ــا س ــوی، پارس رض
مهــدی صمــدی، احســان ســعیدی، دانیــال اهیایــی، بــن نــادر، 
بابــک علمیــه، دانیــال احمــدی زاده، پدیــده کمالــی زارع و کاوه 

ــی. وجدان
امــا جوانتریــن ایرانــی مقیــم شــمال قــاره آمریــکا کــه در دنیای 
فنــاوری خــودی نشــان داده ســروش قدســی اســت کــه تنهــا 
15 ســال ســن دارد. وی موســس Slik.ai اســت کــه بــه 
ــه در  ــرادی را ک ــل اف ــد آدرس ایمی ــی ده ــکان م ــران ام کارب
شــرکت یــا موسســه مدنظرشــان کار مــی کنــد و با وی آشــنایی 
قبلــی ندارنــد پیــدا کننــد و بــرای او پیــام ارســال کنند. ســروش 
قدســی مــی گویــد افــراد بــا جســتجو در ســایت ایــن شــرکت 
مــی تواننــد مطمئن باشــند کــه اطاعــات تمــاس هر فــردی را 
در دنیــا با دقــت ۹5 درصد مــی یابند و مــی توانند بــرای وی پیام 
بفرســتند. البتــه بــرای اســتفاده از ایــن خدمــات بایــد حداقل ۷0 

ــاه هزینه کنید. دالر در م

جدول وضعیت شکایت مردم از 
کم فروشی اینترنت منتشر شد

 
سرپرســت ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی جــدول تعــداد شــکایات درج شــده 
در ســامانه 1۹5 بــه تفکیــک اپراتورهــای همــراه و ثابــت در خصــوص کــم فروشــی اینترنــت 

در ســال ۹5 را اعــام کــرد. 
ــده  ــت ش ــکایت های ثب ــوع ش ــدود 3.۹ درصــد از مجم ــت: ح ــقانی گف ــاح جوش ــین ف حس
در ســامانه 1۹5 در ســال ۹5 در حــوزه تلفــن همــراه و ۸.۷ درصــد در حــوزه ثابــت و بــه طــور 
میانگیــن در هــر دو حــوزه حــدود ۷ درصــد مربــوط به ارائــه خدمــات اینترنــت بــوده و در چهار 
بخــش تحویــل ترافیــک کمتــر از مقــدار فروختــه شــده، تحویــل ســرعت کمتــر از قــرارداد، 

گرانفروشــی و تعرفــه خدمــات در ایــن ســامانه ثبــت شــده اســت.
وی بـا اشـاره به اینکه تمامی شـکایات ثبت شـده در سـامانه به صورت دقیق بررسـی و پاسـخ 
الزم ارائـه شـده اسـت، افـزود: بـا وجود اینکـه ۷ درصـد از شـکایت های ثبت شـده مربـوط به 
کم فروشـی در خدمـات اینترنـت اسـت بـا این حـال این تعـداد شـکایات نیز زیـاد بـوده و حائز 
اهمیـت بوده و بایـد در کنار نظـارت جـدی رگوالتوری، اطاع رسـانی کافـی درباره اسـتفاده از 
خدمـات این حـوزه و روشـهای جلوگیری از سـوء اسـتفاده های احتمالـی، از سـوی اپراتورها به 

مـردم ارایه شـود.
ــی و  ــته های اینترنت ــروش بس ــت ف ــاماندهی وضعی ــرد: س ــح ک ــقانی تصری ــاح جوش ف
کم فروشــی خدمــات، تدویــن نظــام تعرفــه ای مناســب بــرای خدمــات ثابــت، تدویــن ضوابــط 
ــر  ــا از اولویت هــای وزی ــا و اپلیکیشــن ها و ســاماندهی دکل ه ــرای حمایــت از OTTه الزم ب
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات اســت کــه در دســتور کار رگوالتــوری نیــز قــرار گرفتــه اســت.

آمار شکایت کاربران از خدمات 
اینترنت اعالم شد

ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات، آمــار شــکایت کاربــران از خدمــات اینترنــت درباره ســرعت، 
تعرفــه، گرانفروشــی و کــم فروشــی ایــن ســرویس را منتشــر کرد. 

سرپرســت ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بــا ارائــه گزارشــی، وضعیــت شــکایت 
کاربــران از خدمــات اینترنــت در 5 ماهــه نخســت ســال ۹۶ را اعــام کــرد. براســاس ایــن اعام، 
۶ هــزار و 1۲۹ شــکایت از اپراتورهــای موبایــل و ۸ هــزار و ۷۶۹ شــکایت از 11 اپراتــور اینترنت در 
5 ماهــه نخســت ســال بــه ثبــت رســیده کــه بــه ترتیــب 335 مــورد و ۶۶5 مــورد آن مرتبــط بــا 

شــکایت از کــم فروشــی، ســرعت کمتــر از قــرارداد، تعرفــه و گرانفروشــی اســت.
حسـین فـاح جوشـقانی با اشـاره بـه اینکه ثبت شـکایت بـه معنای انجـام تخلف نیسـت، گفت: 
شـکایت  کاربـران در چهـار بخـش تحویل حجـم ترافیک کمتـر از میزان فروخته شـده، سـرعت 
کمتـر از قرارداد، تعرفه و گرانفروشـی در سـامانه پاسـخگویی به شـکایات )1۹5( ثبت شـده اسـت 
کـه از میـان آنها موضـوع تحویل حجـم ترافیک کمتـر از میـزان فروخته شـده درصـورت اثبات، 
مصـداق کم فروشـی اسـت، که درصـد کمـی از شـکایت های ثبـت شـده در سـامانه 1۹5 در پنج 

ماهـه اول سـال ۹۶ در حـوزه خدمات اینترنـت به آن اختصـاص دارد.
ــه آن مشــخص  ــیدگی ب ــکایت و رس ــی ش ــس از بررس ــوارد پ ــتر م ــرد : در بیش ــح ک وی تصری
شــده، تخلفــی انجــام نشــده و ایــن موضــوع یکبــار دیگــر نیــز در ســال گذشــته بــه طــور ویــژه 
بــه شــکل میدانــی بررســی شــده کــه مــوردی مبنــی بــر تخلــف کم فروشــی در هیچکــدام از 

اپراتورهــا مشــاهده نشــده اســت.
ــرارداد،  ــر از ق ــه ســرعت کمت ــوط ب ــزود: موضــوع مرب ــم مقــررات ، اف سرپرســت ســازمان تنظی
بیشــترین ســهم را در میــان شــکایت های ثبــت شــده دارد. امــا ایــن مــوارد بــه محدودیت هــای 
فنــی شــبکه و موضوعاتــی ماننــد ضریــب بــه اشــتراک گذاری خــط و اســتفاده اشــتراکی چنــد 
کاربــر از یــک خــط اشــتراک مربــوط اســت کــه ارایه کننــدگان خدمــات براســاس مقــررات برای 

ــد. ــال می کنن مشــترکین اعم
فـاح بـا تاکیـد بـر اینکـه صیانـت از حقـوق مشـترکان و شفاف سـازی در ایـن خصـوص از 
اولویت هـای اصلـی رگوالتوری اسـت و حتی یک مـورد شـکایت در این حوزه حائز اهمیت اسـت 
و باید رسـیدگی شـود، تصریح کـرد: رگوالتوری در پـی تاکید وزیـر ارتباطات و فنـاوری اطاعات 
در کمیتـه ویژه حمایت از حقـوق کاربران حوزه ICT، به طور دقیق موضوعـات مربوط به نحوه ارائه 

خدمـات اینترنـت و چارچـوب آن را نـه فقـط در تهران بلکـه در اسـتانها نیز بررسـی می کند.
وی گفــت: امــا اپراتورهــا نیــز وظیفــه دارنــد در مــورد ســوء اســتفاده های احتمالــی از ســرویس 
هــا ماننــد اســتفاده بدافزارهــا از حجــم ترافیــک کاربــران، به مشــترکان آمــوزش و اطاع رســانی 

کافــی را انجــام دهنــد.

http://mehrnews.com


صفحه 25 |  شماره 15 | مهــر 96 MEHR NEWSAGENCY

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

تصاویر سیلیکون ولی چین را ببینید
 بـه تازگـی تصاویر ی از بـازار تجهیزات فناوری در شـهری واقع 

در چین منتشـر شـده که سـیلیون ولی چین نام گرفته اسـت. 
ــن  ــی از بزرگتری ــه یک ــوط ب ــب مرب ــد و جال ــری جدی تصاوی

ــت. ــده اس ــر ش ــان منتش ــی جه ــای الکترونیک بازاره

ــی در  ــازار هواکیانگب ــک ب ــای باری ــه ه ــس کوچ ــه پ در کوچ
شــنزن چیــن،  مغــازه هــای مختلــف تجهیــزات فنــاوری هــای 

پیشــرفته را مــی فروشــند.
جالب اینکه این بازار سیلیکون ولی چین نام گرفته است.

ــو از بازارهــا و ســاختمان هــای کوچــک  ــه مذکــور ممل  منطق
اســت. بزرگتریــن خیابــان آن بــه یــوان وانــگ دارای 3.۲ 
ــه  ــع فضــای خــرده فروشــی اســت و روزان ــون فــوت مرب میلی

ــد. ــی کنن ــد م ــر از آن بازدی ــزار نف ــش از 100 ه بی
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سیاست ۵ کشور در فروش اینترنت؛

مدل اینترنت ایران 
»منصفانه« می شود

 
ــت  ــروش اینترن ــدل و قیمــت ف ــده، م ــاه آین ــر از یــک م کمت
ــت  ــروش اینترن ــت ف ــرار اس ــد و ق ــی کن ــر م ــور تغیی درکش
»حجمــی« فعلــی بــه فــروش اینترنــت بــا »مصــرف 

منصفانــه« تغییریابــد. 
حــذف فــروش اینترنــت »محــدود« و ارائــه مــدل اینترنــت بــا 
»دانلــود نامحــدود« بــه دنبــال اعتــراض کاربــران ایرانــی بــه 
وضعیــت کیفیــت و قیمــت ســرویس اینترنــت مطــرح شــد و 
پــس از آنکه محمــود واعظــی وزیــر ارتباطــات دولــت یازدهم، 
نتوانســت قــول خــود را بــرای اجــرای آن عملــی کنــد، ایــن بار 
محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات فعلی، قــول داده تا 

یــک مــاه دیگــر، ایــن وعــده را عملیاتــی کنــد.
ــا هــدف ترغیــب  ــا دانلــود نامحــدود« ب سیاســت »اینترنــت ب
ــی و گــردش  ــه اســتفاده از ســایتهای داخل ــی ب ــران ایران کارب
ترافیک اطاعات در داخل کشــور اتخاذ شد تا برحسب فرمولی، 
کاربــران بــرای اســتفاده از پهنــای بانــد داخلــی، نصــف هزینــه 

اســتفاده از اینترنــت بیــن الملــل، هزینــه پرداخــت کننــد.
از ایــن رو وزارت ارتباطــات اول مردادمــاه مصوبــه ای را 
بــرای اجــرا بــه اپراتورهــای ارائــه دهنــده خدمــات اینترنــت 
ابــاغ کــرد کــه براســاس آن، فــروش »اینترنــت حجمــی« 
ــرعت  ــه س ــه ب ــا توج ــتند ب ــی توانس ــران م ــف و کارب متوق
دریافتــی تعریــف شــده، هزینــه ای بــرای اینترنــت پرداخــت 
کننــد. ایــن مصوبــه اگــر چــه بــا نــام »اینترنــت نامحــدود« 
ــران ســقف و  ــرای کارب ــان ب ــا همچن ــود ام تعریــف شــده ب
ــل در  ــن المل ــی و بی ــک داخل ــود در ترافی ــم دانل ــف حج ک
ــادات  ــا انتق ــوع ب ــن موض ــه ای ــود ک ــده ب ــه ش ــر گرفت نظ

بســیاری از ســوی کاربــران مواجــه شــد.
ــان مصــرف  ــزی می ــران تمای ــرای کارب ــه ای ب ــن مصوب در ای
ــایتهای  ــت س ــرف اینترن ــی و مص ــایتهای داخل ــت س اینترن
ــت  ــا پرداخ ــران ب ــود و کارب ــده ب ــه ش ــر گرفت ــی درنظ خارج
ــی توانســتند حجــم  ــه، م ــان ماهان ــوان آبونم ــه عن ــی ب مبلغ
باالیی دانلود داشته باشند که البته این میزان دانلود هم به معنای 

واقعــی کلمه »نامحــدود« نبود.
بــه همیــن دلیــل و در پــی اعتراضــات مکــرر کاربــران کــه بــه 
صفحــات شــبکه اجتماعــی وزیــر ارتباطــات وقــت و معاونــان 
وی نیــز رســید، محمــود واعظــی، دســتور توقــف اجــرای ایــن 
مصوبــه و بررســی و بازنگــری مجــدد آن را صــادر کــرد؛ هــم 
اکنــون در دولــت دوازدهــم، وزیــر جدیــد ارتباطــات، قــول داده 
کــه ایــن مصوبــه را بــا تغییــرات اساســی بــه عنــوان اولویــت 

وزارت ارتباطــات تــا یکمــاه آینــده نهایــی کنــد. 
درحــال حاضــر کاربــران اینترنــت، همچنــان ناراضــی از قیمت 
ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــتند و معتقدن ــت هس ــت اینترن ــز کیفی و نی
فــروش حجمــی اینترنــت، هزینــه زیــادی بابــت حجــم بســته 
هــای اینترنــت پرداخــت مــی کننــد. ایــن درحالــی اســت که با 
وجــود پرداخــت ایــن هزینــه کــه نســبت بــه ســایر کشــورها 
نیــز هزینــه باالیــی اســت، حجــم اینترنت به ســرعت بــه اتمام 
ــاه،  ــار در م ــن ب ــور مــی شــوند چندی ــران مجب رســیده و کارب

حجــم بســته اینترنــت خــود را تمدیــد کننــد.

 جایگزینــی »مصــرف منصفانــه« بــه جــای 
نامحــدود« »اینترنــت 

ــررات   ــم مق ــاون ســازمان تنظی صــادق عباســی شــاهکوه مع
ارتباطــات، در دفــاع از مــدل تعییــن »اینترنــت نامحــدود«، می 
گویــد: ایــن مــدل بــا نــام »مصــرف منصفانــه« شــناخته مــی 
شــود و در دنیــا نیــز بــرای آن حــد تعریف شــده اســت. چــرا که 
از نظــر فنــی نیــز رابطــه میــان مصــرف پهنــای بانــد و دانلــود 

یــک رابطــه تعریــف شــده و منطقی اســت.
معــاون رگوالتــوری توضیــح داد: بــرای مثــال اگــر کاربــری 
اینترنت نامحدود با ســرعت ۲ مگابیت در ثانیه خریداری کند، 
بــه طور طبیعی مــی تواند در نهایت و حداکثــر 300 گیگابایت 
اطاعــات را دانلــود کنــد. پــس با ایــن تعریــف نیز ما شــاهد 
تعریــف حجم با توجه بــه میزان پهنای باند مصرفی هســتیم.

ــرویس  ــرعت س ــای س ــه برمبن ــی ک ــه داد: در صورت وی ادام
ــی آن  ــه معن ــن ب ــود ای ــته ش ــود برداش ــم دانل ــت، حج اینترن
ــات،  ــد اطاع ــت بتوان ــی نهای ــا ب ــر ت ــه کارب ــود ک نخواهــد ب
ــر ایــن اســت کــه مــدل فــروش  ــود کنــد بلکــه تاکیــد ب دانل
بســته هــای اینترنتــی مبتنــی بــر حجــم تغییــر یابــد و کاربــر 

ــد. ــت کن ــرعت دریاف ــای س ــرویس را برمبن س
عباسـی شـاهکوه گفـت: بـا توجه بـه محدودیـت پهنـای باند 
اینترنت، درصورتیکـه بخواهیم مدل فروش حجم را برداشـته و 
دانلـود را رایگان کنیم، آن زمان شـاهد آن خواهیـم بود که یک 
کاربـر به صورت مـداوم در حال دانلود اسـت اما مابقـی کاربران 
نمـی توانند به سـرویس دسترسـی داشـته باشـند و سـرعت و 

کیفیت سرویسشـان پاییـن می آید.
معــاون ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی تاکیــد 
کــرد: از ابتــدا نیز ســعی برایــن بــود، تعرفــه ای لحاظ شــود که 
کاربــران بیشــتر بــه ســمت مصــرف ترافیــک داخلــی حرکــت 
کننــد و دانلــود ترافیــک داخلــی بــا توجــه بــه کاهــش مصرف 
ترافیــک پهنــای بانــد، آزاد باشــد امــا بــرای مصــرف اینترنــت 
بیــن المــل مجبور بــه تعریــف محدودیــت هســتیم. اما بــا این 

حــال وضعیــت بهتــر از قبــل خواهــد بــود.

بررســی سیاســت کشــورهای جهــان در فــروش 
اینترنــت نامحــدود

طبق گفتــه محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات، ایران 
ــان کشــورهای جهــان  ــت، در می از نظــر قیمــت اینترنــت ثاب
ــورهایی  ــره کش ــود اختصــاص داده و در زم ــه خ ــه ۹0 را ب رتب
محســوب مــی شــود کــه اینترنــت در آن گــران اســت. بــا این 

وجــود وزیــر جدیــد ارتباطــات بــرای کاهــش ایــن مشــکل و 
رفــع برخــی محدودیتهــا از جملــه خریــد حجــم دانلــود، قــول 
ــده، سیاســتگذاری  ــاه آین ــا یــک م ــی از اینترنــت را ت داده مدل
کنــد که بــاب میــل کاربــران ایرانــی بــوده و کاربــران را از شــر 

خریــدن بســته هــای اینترنتــی خــاص کند.
طبق گفتـه مسـئوالن وزارت ارتباطات، مدل جدیـد اینترنت، با 
توجه به بررسـی چندین کشور و الگوبرداری از مدل ارائه خدمات 
اینترنـت در ایـن کشـورها، مـدل »اینترنت نامحـدود با مصرف 
منصفانـه« خواهد بـود. چرا کـه با توجـه به محدودیـت پهنای 
بانـد، اینترنت با تعریف »کامـا نامحدود« غیرقابل ارائه اسـت. 
از نظـر فنی اینترنت به معنـای واقعی کلمه نامحـدود نمی تواند 
باشـد و مفهمـوم مصـرف منصفانـه بـه جـای دانلـود نامحدود 

جایگزینـی خوبی بـرای این سـرویس خواهـد بود.
ــز نشــان مــی دهــد کــه در اغلــب کشــورها،  ــا نی بررســی ه
مــدل مصــرف نامحــدود، بــه معنــای نهایــت کلمــه نامحــدود 
ــات،  ــده خدم ــه دهن ــای ارائ ــا و اپراتوره ــه دولته ــوده بلک نب
ــرای مــدل اینترنــت نامحــدود نیــز ســقف مصــرف درنظــر  ب
مــی گیرنــد تــا ارائــه خدمــات بــا میــزان پهنــای بانــد اینترنــت 
ــت  ــت کیفی ــش و اف ــبب کاه ــد و س ــته باش ــی داش همخوان

ــات نشــود. خدم
ایــن کشــورها معتقدنــد کــه اختیــار تــام بــرای دانلــود نامحدود 
بــه کاربــران، افــت کیفیــت اینترنــت را بــه همــراه دارد و گزینه 

مفیــدی نخواهــد بود.
بررســی از وضعیــت ارائــه اینترنــت پرســرعت ثابــت در 
کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه ای ماننــد 
هنــد، ترکیــه، ژاپــن، کــره جنوبــی و آمریــکا ایــن مــدل ارائــه 

ــد. ــی کن ــق م ــرویس را تصدی س

آمریکا هم محدودیت دانلود دارد
width cap کـه بـه آن data cap نیـز گفتـه می شـود، 
در حقیقـت یـک محدودیت مصنوعی اسـت کـه بـرای انتقال 
اطاعات در شبکه اینترنت اعمال می شود. این اصطاح در کل 
به سیاستهایی اطاق می شـود که تهیه کننده خدمات اینترنت 

اجرا می کند تا مصرف مشـتریان خود را محدود کند.
یکــی از کشــورهایی کــه ایــن محدودیــت را اجــرا مــی کنــد 
ــام  ــکا )ISP ( اع ــی آمری ــرکتهای اینترنت ــکا اســت. ش آمری
کرده اند کــه محدودیت پهنای باند بــرای فراهم کردن خدماتی 
عادالنــه بــرای مشــتریان اعمــال مــی شــود. اســتفاده از ایــن 
محدودیتها مورد انتقاد کاربران است و آنها معتقدند که با پیشرفت 
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

فنــاوری، ایــن تصمیم، غیرضروری به نظر می رســد و شــرکتها 
ــت،  ــقف اینترن ــردن س ــدود ک ــای مح ــه ج ــد ب ــی توانن م

ــد. ــادگی پاســخ گوین ــه س ــود را ب تقاضــای مشــتریان خ
در ایــن کشــور هرچنــد ایــن اصطــاح محدودیــت پهنــای باند 
نامیده می شود اما در حقیقت اطاعات دانلود شده در ماه کنترل 
می شــود. البته میزان محدودیتــی که برای حجم دانلــود در این 
کشــور درنظــر گرفتــه شــده بــه مراتــب بــا کشــور مــا متفاوت 
ــادی  ــال ۲01۶ می ــکا در س ــه در آمری ــوی ک ــه نح ــت. ب اس
شــرکت Comcast برنامــه خدماتــی بــا محدودیــت دانلــود 
ــن ســرویس، در حــال  ــا ای ــرد. ب »یــک ترابایــت« عرضــه ک
ــه  ــکا ب ــواده چهــار نفــره در آمری حاضــر هــر عضــو یــک خان
طــور جداگانــه بایــد 100 فیلــم در مــاه بــه طــور آناین تماشــا 
کنند تا به این ســقف برســند. در این حالت، عــادت های معمول 

مصرف اطاعات از مرز تعیین شــده گذر نمی کند.

ــت  ــام » اینترن ــه ن ــی ب ــه ای تبلیغات ــا برنام ــرکت ه ــه ش البت
ــات  ــده خدم ــه کنن ــه درآن تهی ــد ک ــز دارن ــرز« نی ــدون م ب
دسترســی بــه اینترنــت را بــدون هیــچ محدودیتــی فراهــم می 
کنــد. بــا ایــن وجــود پــس از آنکــه کاربــر از برخــی مرزهــای 
تعییــن شــده بــرای مصــرف، گــذر کنــد، تهیــه کننــده ســعی 

مــی کنــد ســرعت انتقــال اطاعــات را بکاهــد.

سیاسـت اینترنت منصفانه در ترکیه بـا محدودیت 
باند پهنای 

ترکیــه یکــی از کشــورهای آســیایی اســت کــه از ســال ۲001 
 Turk دارد و در حــال حاضــر شــرکت ADSL اینترنــت
Telekom گســترده تریــن خدمــات اینترنتــی در این کشــور 
ــن  ــده در ای ــه ش ــت عرض ــه اینترن ــد. البت ــی کن ــه م را عرض
ــد عرضــه مــی شــود.  ــا محدودیــت پهنــای بان ــز ب کشــور نی
ــت  ــرکت از ۸ مگابی ــن ش ــی ای ــای اینترنت ــته ه ــرعت بس س
برثانیــه تــا ۲4 مگابیــت برثانیــه اســت. همچنیــن این شــرکت 
ــت  ــا 100 مگابی ــرعت ۲5 ت ــا س ــز ب ــات VDSL۲ را نی خدم

برثانیــه ارائــه مــی دهــد.
در ایــن کشــور شــرکت Superonline نیــز پهنــای 
ــرعت  ــه س ــد ک ــی کن ــه م ــهر ارائ ــری را در 1۲ ش ــد فیب بان
ایــن خدمــت 1000 مگابیــت برثانیــه اســت. ترکیــه اینترنــت 
کابلــی را نیــز از ســرعت 10 تــا 100 مگابیــت برثانیــه عرضــه 
ــرکت TTNET و  ــال ۲01۲ ش ــوع از س ــد و در مجم ــی کن م

سوپرآناین، سیاســت های خدمات منصفانه را آغاز کرده اند که 
حجــم دانلــود و آپلــود محتــوای کاربــران را کنتــرل مــی کنــد.
بیشــتر مشــتریان ایــن دو شــرکت مــی تواننــد 50 گیگابایــت 
دانلــود و 10گیگابایــت آپلــود انجــام دهند. پــس از اجــرای این 
سیاســت، پهنــای بانــد نیــز 10 برابــر کاســته شــد و همیــن امر 

انتقــادات زیــادی را از جانــب مصــرف کننــدگان برانگیخــت.
 

اینترنت 135 دالری در اینترنتی ترین کشور جهان 
یکــی از بهتریــن خدمــات اینترنتــی در دنیــا بــه کــره جنوبــی 
تعلــق دارد و ایــن کشــور ســریعترین اینترنــت جهــان را عرضه 
مــی کنــد؛ بــه نحــوی کــه حــدود ۹۲.4 درصــد از جمعیــت این 
کشــور، کاربــر اینترنــت هســتند. در ایــن کشــور ســه شــرکت 
ــای  ــزرگ KT Corp، SKBroadband و LGU+ پهن ب
ــن  ــریع تری ــا، س ــاس آماره ــد. براس ــی کنن ــم م ــد را فراه بان

ــه  ــت برثانی ــرعت ۲۶.1 مگابی ــط س ــا متوس ــا ب ــت دنی اینترن
ــر  ــار براب ــا چه ــن ســرعت تقریب ــره اســت و ای ــه ک ــق ب متعل

متوســط ســرعت جهانــی ۷ مگابیــت برثانیــه اســت.
جالــب آنکــه ارائــه خدمــات اینترنتــی بــا ســرعت 100 مگابیت 
برثانیــه  در شــهرهای کــره جنوبــی یــک اســتاندارد به حســاب 
مــی آیــد امــا ایــن کشــور تصمیــم دارد خیلــی زود اینترنتــی با 
ســرعت یــک گیگابیــت برثانیه یــا 1000 مگابیــت برثانیــه را با 
هزینــه ۲0 دالر در ماه عرضه کند. این اینترنت 14۲ برابر ســریع 
تر از متوســط دنیا و ۷۹ برابر ســریع تر از اینترنت در آمریکاست. 
امــا در حــال حاضــر اینترنــت نامحــدود بــا ســرعت 10 مگابیت 

بــرای کاربران ایــن کشــور، حــدود 135 دالر هزینــه دارد.

تعیین محدودیت سرعت اینترنت در هند
متوســط ســرعت اینترنت در کشــور هنــد ۶.5 مگابیــت برثانیه 
و متوســط اوج ســرعت اتصــال بــه اینترنــت نیــز در این کشــور 
41.4 مگابیــت برثانیــه اعــام شــده اســت. در ایــن کشــور بالغ 
ــر اینترنــت باندپهــن هســتند و در  ــر ۲۷۶ میلیــون نفــر کارب ب
رده بنــدی جهانــی ســرعت ارتبــاط اینترنــت هنــد میــان 14۹ 

کشــور، رتبــه هشــتاد ونهم اســت.
ــران  ــد کارب ــه 4۲ درص ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــی ه بررس
اینترنــت در هند متوســط ســرعتی باالتــر از 4 مگابیــت برثانیه، 
1۹ درصد آنان نیز سرعتی بیش از 10 مگابیت و 10 درصد نیز از 
ســرعت 15مگابیــت برثانیــه اســتفاده مــی کننــد. امــا باتوجــه 

ــای  ــه معن ــن کشــور ب ــد در ای ــای بان ــت پهن ــه تعریــف دول ب
ــدود ۲5۶  ــود مح ــرعت دانل ــل س ــا حداق ــی ب ــاط اینترنت ارتب
ــن  ــادی ای ــه در ۲014 می ــه البت ــت ک ــه اس ــت برثانی کیلوبی
سیاست تغییر کرده و حداقل سرعت دانلود کاربر به 51۲ کیلوبیت 

برثانیه رسیده است.
در اکتبر ۲01۶ میــادی نیز، دولت خدمات دهندگان پهنای باند 
را ملزم کرده که حداقل سرعت دانلود کاربران را به 51۲ کیلوبیت 
برثانیه برســانند. همچنین طبق قوانین این کشــور، شــرکت ها 
موظفنــد بــا پیامــک میــزان مصــرف دانلــود اینترنــت کاربــر را 

بــه او اعــام کنند. 

هر کاربر ژاپنی مجاز به آپلود 30 گیگ در روز
ــر اینترنــت وجــود دارد و  در ژاپــن حــدود 100.۷ میلیــون کارب
براســاس آمــار ۲011 میادی ۸۶ درصــد خانوارهــای ژاپنی نیز 
از ایــن خدمات اســتفاده می کننــد. جالب آنکه صنعــت اینترنت 
ژاپــن دارای قوانیــن دولتــی نیســت، بلکــه مقــررات بــه طــور 
خــود انگیختــه ایجــاد مــی شــوند. همچنیــن هیچ کمیســیون 
قانونگــذاری مســتقلی در ایــن کشــور وجــود نــدارد. امــا وزارت 

امــور داخلــی و ارتباطــات بــر مخابــرات نظــارت مــی کنــد.
در این کشــور محبوبتریــن ســرویس، اینترنت فیبرنوری اســت 
کــه حداکثــر ســرعت 100 تــا ۲00 مگابیــت برثانیــه بــا توجــه 
بــه موقعیــت فــرد بــرای اینترنــت درنظرگرفته شــده اســت. در 
ــن، ســرعت آن 50  ــز در کشــور ژاپ مــورد خدمــت ADSL نی
مگابیت برثانیه اعام شــده اما با توجه به فاصله تا مرکز سرورها 
ســرعت اینترنت تغییر مــی کند. حداکثر ســرعت اینترنت کابلی 

نیــز 30 مگابیــت برثانیه اعام شــده اســت.
در همیـن حال از سـال ۲00۸ میـادی محدودیت پهنـای باند 
 NTT و دانلـود در ژاپـن نیـز اجرا می شـود. برای مثال شـرکت
محدودیـت آپلود هر کاربـر را روزانـه 30 گیگابایت درنظر گرفته 
اسـت. ایـن محدودیـت بـرای تعـدادی از کاربـران اعمـال می 
شـود کـه حجم آپلـود روزانـه آنان بسـیار باال بـوده اسـت. ارائه 
دهندگان خدمات اینترنت، درمرحله اول به کاربران هشـدار داده 
شـده و در صـورت ادامه این رونـد، اینترنت آنان قطع می شـود.

اینترنــت منصفانــه بــدون تقســیم بنــدی اینترنت 
داخلــی و خارجی

ــروش  ــدل ف ــف در م ــه کشــورهای مختل ــه اینک ــه ب ــا توج ب
اینترنــت، سیاســتی را بــه کار گرفتــه انــد کــه هــم بــا میــزان 
ــن  ــد ممک ــم در ح ــت دارد و ه ــد مطابق ــای بان ــت پهن ظرفی
پاســخگوی نیاز کاربرانشــان اســت، مســئوالن باید در ایران نیز 
مدلی درنظر بگیرند که محدودیت نسبی کاربران را کاهش داده، 
قیمــت را منطقی تــر کند و دیگــر نگرانی برای اتمــام زودهنگام 

حجــم بســته اینترنــت وجــود نداشــته باشــد.
طبــق پیشــنهاداتی کــه از ســوی فعــاالن اینترنــت مطــرح می 
شود بهتر است برای فروش سرویس اینترنت بدون تقسیم بندی 
اینترنت داخلی و خارجی یک حجم مشــخص دانلود )برای مثال 
از کــف ۲0 گیگابایــت بــرای اینترنــت بــا ســرعت 4 مگابیت( و 
البتــه بســیار بیشــتر از بســته هــای فعلــی اما بــا آبونمــان ثابت 
)بــرای مثــال 10 هــزار تومــان ماهانــه( درنظــر گرفتــه شــود 
کــه هــم بــه توســعه محتــوای داخلــی و گــردش ترافیــک در 
داخــل کشــور بیانجامــد و هــم مشــکلی در کیفیــت ســرعت 

وجــود نداشــته باشــد.
ــج در  ــی رای ــرویس های اینترنت ــخصات س ــده در مش ــن ای ای
ــا توجــه بــه لحــاظ کــردن درآمــد، هزینــه و شــرایط  دنیــا و ب
ــای  ــر مبن ــوان ب ــی ت ــود و م ــی ش ــده م ــران، دی خــاص کارب
تجربــه ایــن کشــورها، سرویســی منطقــی، معقــول و کاربردی 

بــرای اکثریــت کاربــران ایرانــی مجســم کــرد.
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ــا بیــان اینکــه کلیــات  معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی ب
ســاماندهی فعالیــت شــبکه هــای پیــام رســان موبایلــی ابــاغ 
شــده گفــت: جزئیــات فعالیــت ایــن شــبکه هــا توســط 3 نهــاد 

مرتبــط در حــال تدویــن اســت. 
امیــر خوراکیــان ، بــا اشــاره بــه ســند ســاماندهی فعالیت شــبکه 
هــای پیــام رســان موبایلــی و شــبکه هــای اجتماعــی در داخــل 
کشــور کــه مــاه گذشــته بــه تصویــب شــورای عالــی فضــای 
ــند  ــن س ــت: در ای ــار داش ــد، اظه ــاغ ش ــید و اب ــازی رس مج
وزارت ارشــاد، وزارت ارتباطــات و قــوه قضاییــه مکلــف شــده اند 
کــه اقدامــات الزم بــرای اجــرای آن را انجــام داده و آییــن نامــه 

هایــی کــه الزم اســت را تهیــه کننــد.
ــری  ــن ســند، دو جهــت گی ــق ای ــد براینکــه مطاب ــا تاکی وی ب
ــی  ــانهای خارج ــام رس ــت پی ــاماندهی فعالی ــاره س ــم درب مه
ــی  ــانهای خارج ــام رس ــی از پی ــدل حمایت ــز م ــور و نی در کش
ــون هیــچ منطــق، مســیر و  ــال مــی شــود، ادامــه داد: تاکن دنب
مدلــی بــرای فعالیــت پیــام رســانهای خارجــی در کشــور وجــود 
نداشــت و مشــخص نبــود کــه ایــن شــبکه هــا براســاس چــه 
مدلــی بایــد در ایــران فعالیــت کــرده و یــا چــه فرآینــدی را طی 

ــد. کنن
ــا  ــت: ب ــازی گف ــای مج ــی فض ــز مل ــوای مرک ــاون محت مع
ــت،  ــده اس ــب ش ــند تصوی ــن س ــات ای ــه کلی ــه اینک ــه ب توج
دســتگاههای مربوطــه در حــال تبییــن جزئیــات آن هســتند که 
ــام رســان  ــن ســند، هــر پی ــات ای ــاغ جزئی ــن و اب ــد از تبیی بع
خارجــی کــه بخواهــد در کشــور مــا فعالیــت کنــد بایــد منطبق 
بــر ایــن ضابطــه باشــد. بــه ایــن ترتیــب ایــن شــبکه هــا یــا 
ــد  ــی کنن ــت م ــد و در کشــور فعالی ــی پذیرن ــط را م ــن ضواب ای
و در صورتــی کــه نپذیــرد بــا مشــکاتی مواجــه خواهنــد شــد.

خوراکیــان بــا اشــاره بــه جهــت گیــری دوم مصوبه ســاماندهی 
شــبکه هــای پیــام رســان موبایلــی و شــبکه هــای اجتماعــی 
ــاد  ــه ایج ــی ک ــانهای داخل ــام رس ــت از پی ــه حمای ــوط ب مرب
شــده و یــا در مراحــل اولیــه ایجــاد اســت، تاکیــد کــرد: در ایــن 
مصوبــه قــرار اســت ایــن شــبکه هــای داخلــی از نظــر دانــش 
و زیرســاخت فنــی مــورد حمایــت قــرار گیرنــد تــا زمینــه رشــد 
ــا شــبکه هــای مشــابه  ــت ب ــدرت رقاب آنهــا فراهــم شــده و ق
ــام رســانهای مــورد  ــوان پی ــه عن خارجــی را داشــته باشــند و ب
ــرداری  اعتمــاد در داخــل کشــور، توســط مــردم مــورد بهــره ب

ــد. ــرار گیرن ق
وی بــا بیــان اینکــه بــرای هــر کــدام از نهادهــا و اقداماتــی کــه 
در ســند ســاماندهی شــبکه های پیــام رســان موبایلی و شــبکه 
هــای اجتماعــی پیــش بینــی شــده، زمانــی مقــرر شــده اســت، 
گفــت: مــا هــم اکنــون بــا وزارتخانــه هــای مرتبــط در مرکــز 

ملــی فضــای مجــازی بــا وجــودی کــه موعــد عملیاتــی شــدن 
ایــن ســند، بــه اتمــام نرســیده اســت، جلســات مرتبــی داشــتیم 
تــا در جریــان گــزارش پیشــرفت از آییــن نامــه هــا و اقداماتــی 
کــه الزم بــود انجــام شــود قــرار گیریــم و بــا هماهنگــی مرکــز 

ملــی فضــای مجــازی زودتــر بــه جریــان بیافتــد.
معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا تاکیــد براینکه توســعه 
شــبکه های اجتماعــی در داخل کشــور، قطعــا در آینــده نزدیک 
ممکــن مــی شــود، افــزود: بــا اشــرافی کــه نســبت بــه انگیــزه 
ــز  ــم و نی ــتند داری ــال هس ــش فع ــن بخ ــه در ای ــانی ک کس
ــا در  ــوزه دارد، قطع ــن ح ــه ای ــادی ک ــه اقتص ــت و توجی جذابی
آینــده نزدیــک شــرایط خوبــی از فعالیت پیــام رســانهای داخلی 

ــم کــرد. را در کشــور مشــاهده خواهی
ــه انگیــزه بخــش خصوصــی بــرای فعالیــت  ــا اشــاره ب وی ب
ــانهای  ــام رس ــی و پی ــی بوم ــای اجتماع ــبکه ه ــوزه ش در ح
موبایلــی، تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر نیــز فعالیــت خوبــی 
ــی  ــه برخ ــکار اولی ــی ابت ــده و حت ــام ش ــتا انج ــن راس در ای
ــود دارد، در  ــی وج ــانهای خارج ــام رس ــه در پی ــی ک مباحث
ــاد  ــال ایج ــرای مث ــت. ب ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــور م کش
ــم  ــه ه ــی ک ــانهای خارج ــام رس ــی از پی ــال« در یک »کان
ــدا توســط یــک  اکنــون مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد ابت
پیــام رســان داخلــی ایرانــی طراحــی و اجــرا شــد و بعــد پیــام 

ــرد. ــرداری ک ــی از روی آن الگوب ــان خارج رس
خوراکیــان اضافــه کــرد: ایــن به دلیل اســت کــه پیام رســانهای 
داخلــی مــا در زمینــه زیرســاخت، پلتفــرم و دانش فنــی در برخی 
قســمتها دچــار ضعــف هایــی هســتند کــه بایــد بــه آنهــا کمک 
کــرده و حمایــت کنیــم تــا ایــن نقــاط ضعــف برطــرف شــده و 
از ایــن مراحــل عبــور کــرده تــا مخاطــب میلیونــی جــذب کنند.

»کانال« تلگرام از یک پیام رسان ایرانی الگوبرداری شد

روزانه ۳ میلیون مطلب توسط کاربران ایرانی در تلگرام منتشر می شود
آمــار بــه دســت آمــده از فعالیــت کاربــران ایرانــی در کانالهــای شــبکه پیــام رســان تلگــرام، نشــان 
مــی دهــد کــه 5۸۶ هــزار کانــال تلگرامی فارســی ایجــاد شــده و بالغ بــر 3 میلیــون مطلــب در روز 

در ایــن کانالهــا منتشــر می شــود. 
ــای  ــی در کاناله ــران ایران ــه کارب ــت روزان ــاری از فعالی ــزارش آم پژوهشــگاه فضــای مجــازی گ
تلگرامــی را بــا همــکاری دانشــگاه تهــران منتشــر کــرد. ایــن پژوهشــگاه قــرار اســت از ایــن پس 

هــر روز ایــن آمــار را منتشــر کنــد.
ــران ایرانــی در ایــن شــبکه  براســاس گــزارش نمــوداری منتشــر شــده از وضعیــت فعالیــت کارب
ــا  ــه روز 11 شــهریورماه امســال مــی شــود و آمارهــای آن ب پیــام رســان موبایلــی کــه مربــوط ب
روزهــای یــک هفته گذشــته مقایســه شــده اســت، میــزان انتشــار مطالــب توســط کاربــران ایرانی 
در کانالهــای تلگــرام در ســاعت ۲۲ بــه اوج مــی رســد و در عــرض ایــن ســاعت، نزدیــک بــه ۲50 
k مطلــب در کانالهــای تلگــرام منتشــر مــی شــود. ایــن درحالی اســت کــه کمتریــن زمان انتشــار 
مربــوط بــه ســاعت 4 صبــح اســت و در ایــن زمــان، انتشــار مطلــب بــه کمتــر از k ۲5 مــی رســد.

درهمیــن حــال میــزان انتشــار مطلــب از ســاعت 10 صبــح تــا ۲0 رونــد ثابتــی داشــته و حــدود 
K 150 است.

از ســوی دیگــر، بررســی رونــد ایجــاد کانالهــای تلگرامــی نیــز نشــان مــی دهد کــه در طــول یک 
هفتــه حــدود 1۲ هــزار کانــال، بــه تعــداد کانالهــای فارســی افــزوده شــده اســت و آخریــن آمــار از 
وجــود 5۸۶ هــزار و ۹40 کانــال تلگرامــی حکایــت دارد. ایــن درحالی اســت کــه تعــداد کانالهای به 

روزشــده فارســی ۲3۸ هــزار و ۷۶۷ کانال اســت.
دربــاره تعــداد کل مطالــب منتشــر شــده طــی ۲4 ســاعت نیــز بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه 
بــرای مثــال در روز 11 شــهریور، 3 میلیــون و 5۶ هــزار و 331 مطلــب در ایــن کانالهــا بارگــذاری 
شــده اســت و ایــن درحالــی اســت کــه در روزهــای پایانــی هفتــه، آمــار انتشــار مطلــب از مــرز 3.5 

میلیــون نیــز عبــور کرده اســت.
آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه بــه طــور متوســط در هــر کانــال 1۲.۸ مطلــب منتشــر مــی شــود و 

در روزهــای تعطیــل افزایــش یافتــه و به بــاالی 13.۲ مطلب می رســد.
در همیــن حــال، تعــداد کل بازدیــد از کانالهــای تلگــرام در یــک روز، یــک میلیــارد و ۹44 میلیون و 

500 هــزار بــار عنــوان شــده و متوســط بازدیــد هر مطلــب در کانــال نیــز ۷1۷ بار اســت.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

قولهای وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در بدو ورود به وزارتخانه

تعیین تکلیف اینترنت نامحدود؛ رفع فیلتر توئیتر؛ 
حل مشکل اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور و گوگل پلی

محمدجــواد آذری جهرمــی بــه عنــوان وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
ــدو ورود  ــه شــد. وی در ب ــدای شــهریورماه معارف اطاعــات در ابت
بــه وزارت ارتباطــات بــا چنــد چالــش مهــم مواجــه شــد کــه قــول 

برطــرف کــردن هــر یــک از آنهــا را داد.

تعیین تکلیف اینترنت نامحدود تا یک ماه دیگر
ــه  ــت مصوب ــده وضعی ــاه آین ــک م ــا ی ــت: ت ــات گف ــر ارتباط وزی
ــن موضــوع  ــت نامحــدود مشــخص می شــود و ای ــروش اینترن ف
را بــه عنــوان اولویــت ایــن وزارتخانــه در برنامــه صــد روزه دولــت 

ــم.  ــده ای دی
ــا  ــت ب ــی نرخــی اینترن ــورد گران محمدجــواد آذری جهرمــی در م
ــت  ــت: قیم ــل گف ــت موبای ــی اینترن ــای فعل ــه ه ــاع از تعرف دف
اینترنــت موبایــل در دنیــا گــران اســت امــا بــا ایــن وجــود ایــران 
ــه  ــا ب ــور اول دنی ــزو ده کش ــدن« ج ــاخص »ارزی ــاظ ش ــه لح ب
ــی  ــورد گران ــه در م ــی ک ــت. موضوع ــرویس اس ــن س ــاظ ای لح
ــت اســت  ــت ثاب ــه اینترن ــوط ب ــود مرب ــی ش ــرح م ــت مط اینترن
ــن  ــدارد. ای ــا ن ــه ۹0 در دنی ــر از رتب ــا شــاخصی بهت کــه کشــور م
غیرطبیعــی بــودن قیمــت ســبب شــده برنامــه اصــاح تعرفــه هــا 

ــم. ــرار دهی ــد نظــر ق را م
ــه  ــت تعرف ــی وضعی ــرای بررس ــه ای ب ــرد: کمیت ــه ک وی اضاف
ــن  ــش از ای ــه پی ــدود  ک ــت نامح ــه اینترن ــت و ارائ ــت ثاب اینترن
مصــوب شــد تشــکیل شــده اســت و امیدواریــم ظــرف یــک مــاه 
آینــده ایــن تعرفــه هــا را نهایــی کنیــم. ایــن موضــوع در اولویــت 
ــات و  ــاوری اطاع ــوزه فن ــت در ح ــد روزه دول ــای ص ــه ه برنام

ــت. ــات اس ارتباط

مذاکره با شبکه های اجتماعی خارجی 
ــر  ــع فیلت ــت رف ــن وضعی ــن در خصــوص آخری ــی همچنی جهرم
شــبکه هــای اجتماعــی ماننــد توییتــر و یوتیــوب گفــت: رویکــرد 
ــبکه  ــا و ش ــرویس ه ــا س ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــی ب ــورای عال ش
هــای فیلتــر شــده در ایــران مذاکــره صــورت گیــرد چــرا کــه مــا 
معتقدیــم ایــن شــبکه هــا بــرای فعالیــت در ایــران باید بــه قوانین 
ــم شــبکه  ــا اجــازه نمــی دهی ــرام بگــذارد و م ــا احت و خواســت م
ــت  ــران فعالی ــند در ای ــته باش ــدی داش ــات ج ــه معض ــی ک های

ــد. کنن
وی ادامــه داد: بــرای مثــال همانطــور کــه شــبکه یوتیــوب مــوارد 
ــرای  ــت را ب ــن سیاس ــد ای ــد بای ــی کن ــاک م ــی را ب غیراخاق
ــی  ــه صــورت محل ــا ب ــگ م ــا فرهن ــی متناســب ب ــران ایران کارب
پیــاده ســازی کنــد. بــر ایــن اســاس مــا در دولــت آمادگــی داریــم 
ایــن محدودیــت هــا را در صورتــی کــه خواســته هــای مــا اجابــت 

ــم. ــود، برداری ش
ــا  ــاز نشــده ام ــره ای آغ ــوز مذاک ــر هن ــورد توییت ــت: در م وی گف
ــرای  ــت. ب ــه داده اس ــن زمین ــکاری در ای ــت هم ــر درخواس توییت
مابقــی شــبکه هــا نیــز آمادگــی خــود را بــرای مذاکــره بــا مدیران 

ایــن شــبکه هــا آغــاز کــرده ایــم.
ــش  ــه عضویت ــا اشــاره ب ــات ب ــاوری اطاع ــر ارتباطــات و فن وزی
در شــبکه اجتماعــی توئیتــر، دربــاره مواضعــش بــرای رفــع فیلتــر 
ــه  ــی ک ــگاه قبل ــل ن ــه دلی ــرد: ب ــح ک ــر تصری ــوب و توییت یوتی
ــوده اســت.  ــبکه ها ب ــن ش ــر بســتن ای ــته، مواضــع ب ــود داش وج
ــان  ــگ و اطمین ــه فرهن ــرام ب ــا احت ــگاه را ب ــن ن ــود ای ــا می ش ام
ــدم شــده  ــم پیش ق ــر ه ــود توییت ــر داد. خ ــع، تغیی ــه مراج دادن ب
و درخواســت داده کــه حاضــر اســت شــرایط ما را بررســی کــرده و 

ــرام بگــذارد. ــا احت ــد م ــگ و عقای ــه فرهن ب
آذری جهرمــی از انعــکاس ایــن موضــوع در شــورای عالــی فضای 

ــدی  ــه جمع بن ــورا ب ــن ش ــر در ای ــزود: اگ ــر داد و اف ــازی خب مج
برســند و چارچــوب بــه تاییــد شــورا برســد، مــا مــی  توانیــم ایــن 
مســاله و چالش هــای فرهنگــی آن را حــل کنیــم کــه ایــن 

ــود. ــر ش ــع فیلت ــی رف ــبکه های اجتماع ش

بررسی سیاسی کاری اپل در حذف اپلیکیشن های ایرانی
آذری جهرمــی همچنیــن در خصــوص آخریــن وضعیــت بررســی 
موضــوع حــذف اپلیکیشــن هــای ایرانــی از فروشــگاه اپــل گفــت: 
ــا  ــه م ــرا ک ــال انجــام اســت چ ــن مســاله در ح ــاد ای ــل ابع تحلی
معتقدیــم ایــن رفتــاری نیســت کــه مطابــق بــا مقــررات شــرکت 

اپــل باشــد.
ــت  ــای مثب ــیگنال ه ــن س ــش از ای ــا پی ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
مختلفــی را در خصــوص ایــن شــرکت بــرای احتــرام بــه حقــوق 
شــخصی کاربــران ایرانــی دریافــت کردیــم، افــزود: بــرای مثــال 
حــدود دو هفتــه پیــش آخریــن ورژن منتشــر شــده سیســتم عامل 

اپــل، زبــان فارســی را پشــتیبانی مــی کــرد.
ــر ارتباطــات ادامــه داد: مــا نمــی دانیــم مشــکل از کجاســت  وزی
ایــن کــه اعــام مــی کننــد اپلیکیشــن هــای کشــورهای تحریــم 
شــده از اپ اســتور حــذف شــده انــد موضــوع درســتی نیســت چرا 
کــه برخــی شــرکت هــای ایرانــی بــرای آنکــه بــرای خــود بــازار 
بیــن المللــی متصــور بودنــد، اپلیکیشــن هــای خــود را بــه صورت 
بیــن المللــی ثبــت کردنــد امــا آنهــا نیــز از اپ اســتور اپــل حــذف 
شــده انــد پــس نمــی تــوان تحریــم را دلیــل ایــن اقــدام دانســت.
وزیــر ارتباطــات خاطرنشــان کــرد: طبیعتــا مــا بر اســاس مقــررات 
ــت از  ــن موضــوع و حمای ــری ای ــال پیگی ــی در ح ــون حقوق و قان
ــره  ــا مذاک ــال ب ــن ح ــتیم. در همی ــی هس ــای ایران ــرکت ه ش
ــه  ــز ب ــف نی ــر ظری ــه دکت ــور خارج ــا وزارت ام ــه ب صــورت گرفت
صــورت جــدی پیگیــر ایــن موضــوع اســت و اگــر الزم باشــد بــه 

ــم. ــده وکیــل مــی گیری ــن پرون ــرای ای لحــاظ حقوقــی ب
جهرمــی بــا اظهــار امیــدواری از اینکــه ایــن اقــدام شــرکت اپــل 
یــک ســوءتفاهم باشــد و نــه ســوءنیت گفــت: در صورتی کــه ثابت 
ــن  ــا ای ــوده رفتارمــان را متناســب ب ــدام ســوءنیت ب ــن اق شــود ای

مســاله برنامــه ریــزی مــی کنیــم.
ــای  ــی ه ــد گوش ــون 11 درص ــم اکن ــت: ه ــات گف ــر ارتباط وزی
ــن  ــه ای ــی ک ــت و از آنجای ــی اس ــن کمپان ــران از ای ــمند ای هوش
ــذارد و  ــی گ ــرام م ــود احت ــتریان خ ــه مش ــان داده ب ــرکت نش ش
ــزرگ  ــای ب ــدار شــرکت ه ــن پای ــداری رک سیاســت مشــتری م
بیــن المللــی اســت بایــد بــه کاربــران ایرانــی نیــز احتــرام بگــذارد.
ــه  ــت ک ــو اس ــن نح ــه ای ــا ب ــوب ورود م ــرد: چارچ ــد ک وی تاکی
ــکل را  ــرده و مش ــری ک ــی پیگی ــورت حقوق ــه ص ــاله را ب مس

برطــرف کنیــم و اگــر بــه جمــع بنــدی برســیم کــه ایــن موضــوع 
جنبــه سیاســی دارد طبیعتــا مــدل دیگــری برخــورد خواهیــم کرد.

وابستگی مان را از گوگل کم می کنیم 
جهرمــی در مــورد تحریــم هــای اخیــر گــوگل در زمینه دسترســی 
بــه اپلیکیشــن هــای ایرانــی در فروشــگاه گــوگل پلــی نیــز خاطــر 
نشــان کــرد: شــرکت سامســونگ برنامــه ای بــرای کمتــر کــردن 
وابســتگی بــه گــوگل دارد. مــی تــوان بــا آنهــا و یــا کشــور ژاپــن 

مذاکراتــی داشــت.
وی بــا بیــان اینکــه از دشــمن جــز دشــمنی چیــز دیگــری نبایــد 
انتظــار داشــت، عنــوان کــرد: تحریــم هــای جدیــدی علیــه ایــران 
وضــع نشــده اســت؛ دولــت جدیــد آمریــکا عاقــه منــد اســت در 

توافــق صــورت گرفتــه اختــال ایجــاد کنــد.
وزیــر ارتباطــات عنــوان کــرد: مــا تصمیــم نداریــم زندگــی عــادی 
مــردم را مختــل کنیــم؛ ایــن همــان هدفــی اســت کــه تحریــم 
ــد؛ پــس بایــد از برخــورد تنــد شــعاری پرهیــز  کننــدگان مــا دارن
کنیــم؛ مــا نمــی پذیریــم کــه کســب و کارهــای ســنتی جلــوی 
کســب و کارهــای نوپــا را بگیرنــد. یــک دســته از مشــکات بــه 
شــرکت گــوگل برمــی گــردد و ســعی مــی کنــد انحصــارات ذاتی 

ایجــاد کنــد.
وی گفــت: کــره جنوبــی وابســتگی مطلــق خــود را بــه گــوگل و 
اندرویــد کــم کــرده اســت، ایــن موضــوع در دســتور کار مــا نیــز 

ــود دارد. وج

سرورهای خارجی بازیهای آناین به ایران می آیند
ــرکت  ــا دو ش ــتقیم ب ــال مس ــن از اتص ــات همچنی ــر ارتباط وزی
ــتای  ــن در راس ــای آنای ــات بازیه ــده خدم ــه دهن ــی ارائ خارج
ســهولت اتصــال بــه پلتفــرم هــای ارتباطــی بــازی هــای ویدیویی 

ــر داد.  خب
وی گفــت: در اولیــن اقــدام بــرای حــل مشــکل کیفیــت اینترنــت 
ــه  ــران و ب ــق اعــام کارب ــی، طب ــران ایران ــن کارب بازیهــای آنای
ــه ای،  ــای رایان ــازی ه ــده از ب ــتفاده کنن ــان اس ــوص جوان خص
 RIOT( و ریــوت ) VALVE( اتصال مســتقیم بــا دو شــرکت ولــو

ــد. ( برقرار ش
وی اعــام کــرد: هــم اکنــون بهبود بــاالی پنجــاه درصــد در بازی 
هــای دوتــا۲، کانتــر اســتریک و لیــگ آو لگنــدس شــاهد خواهیم 

بــود.
ــازی  ــر ب ــامی دیگ ــت، اس ــا خواس ــران و گیمره ــی از کارب جهرم

ــد. ــام کنن ــه وی اع ــدار را ب ــر طرف ــای پ ه
ــای  ــری ه ــه پیگی ــات در ادام ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
خــود بــرای حــل مشــکل کیفیــت اینترنــت در بازیهــای آنایــن، 
از آغــاز مذاکــره بــرای انتقــال ســرورهای کمپانــی هــای جهانــی 

گیــم بــه ایــران نیــز خبــر داد. 

مذاکره برای رفع فیلتر تماس صوتی تلگرام
ــاس  ــرویس تم ــر س ــع فیلت ــت رف ــن وضعی ــورد آخری وی در م
ــن  ــر ای ــع فیلت ــرای رف ــره ب ــت: مذاک ــز گف ــرام نی ــی تلگ صوت
ســرویس در حــال انجــام اســت، امــا هنــوز نتیجــه ای نگرفته ایــم 

ــم. ــام کنی ــه آن را اع ک
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در مــورد اختــاالت 
ســرویس پخــش زنــده اینســتاگرام و مخالفت هایــی کــه بــا ایــن 
ــه هیــچ  ســرویس وجــود دارد، نیزتأکیــد کــرد: ایــن اختــاالت ب
عنــوان مربــوط بــه مــا نیســت و مخالفتــی نیــز بــا فعــال بــودن 

ــدارد. ــود ن ــور وج ــرویس در کش ــن س ای
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آیفون ٨ و ایکس رونمایی شد 

اپــل در مراســمی رســمی از آخریــن محصوالتــش کــه مهمترین آنهــا آیفــون ۸، ۸پــاس و آیفون 
ایکس با نمایشــگرهای 4.۷ و 5.5 اینچی اســت، رونمایــی کرد.  قاب این موبایل هــا از فلز و بدنه آن 

از جنس شیشــه اســت. 
 موبایــل هــای گفتــه شــده در رنــگ هــای مشــکی، طایــی و خاکســتری عرضه مــی شــوند. این 

دســتگاه ها ضد آب و گرد و غبار هســتند. دوربین آنها 1۲ مگاپیکســل است.  
عاوه بر موارد گفته شـده در آیفون های جدید از چیپ سـت A11 اسـتفاده می شود که ۶ هسته ای 
اسـت.  A11 دارای ۲ هسته عملکردی اسـت که  ۲5 درصد سریع تر از A10  هستند. 4 هسته دیگر 

که کارآمدی بسـیار باال دارند ۷0 درصد سـریع تر از A10 به حسـاب می آیند. 
آیفــون ۸ عاوه بر موارد گفته شــده دارای شــارژر وایرلس اســت. به عبارت دیگــر دو موبایل جدید از 

استاندارد شارژ وایرلسQiپیروی می کنند. 
اپــل همچنیــن از آیفــون پرحاشــیه اش یعنــی آیفــون ایکــس نیــز رونمایــی کــرد. ایــن گوشــی 
همانطــور که قبا هم پیش بینی شــده بــود دکمه هوم ندارد. دوربین ســلفی با اســتفاده از تکنولوژی 
مــادون قرمــز چهــره را اســکن می کند.آیفــون X بــه دوربیــن دوگانــه عمــودی و نمایشــگر تمــام 
صفحــه ســوپر رتینــا 5.۸ اینچــی مجهــز اســت. آیفــون ایکــس در دو رنــگ خاکســتری و نقــره 
ای معرفــی شــد. نمایشــگر ایــن گوشــی 5.۸ اینچــی اســت.  همانطــور کــه پیــش بینــی می شــد 

بــرای بــاز کــردن قفــل از فنــاوری شناســایی صــورت در آن اســتفاده مــی شــود.
قیمــت آیفــون ۸ بــا حافظــه ۶4 گیگابایــت از ۶۹۹ دالر و آیفــون ۸ پــاس از ۷۹۹ دالر شــروع مــی 
شــود . پیش ســفارش آنها نیز از15 ســبتامبر آغاز می شــود.  iOS 11 نیز از 1۹ ســپتامبر عرضه می 

شــود.
در پــی عرضــه جهانــی ایــن گوشــی و در فاصلــه کمتــر از یــک روز از عرضــه جهانــی آیفــون های 
ــا حافظــه 128 حــدود 10  ــران ب ــران آمــد. آیفــون x در ای ــه ای ــد، مــدل x ایــن گوشــی ب جدی
میلیــون و 800 هــزار تومــان و بــا حافظــه 64 حــدود 8 میلیــون و 500 هــزار تومــان فروختــه 

مــی شــود.

تلویزیون اپل هم رونمایی شد 

 4K Apple TV اپــل همچنیــن از تلویزیــون جدیــد خــود رونمایــی کــرد. ایــن دســتگاه بــا نــام
قابلیــت پخــش بــا کیفیــت 4k را دارد. 

ایــن دســتگاه جدیــد مجهــز بــه تراشــه A10X Fusion اســت کــه در آیپــد پــرو بــه کار رفتــه 
اســت. عــاوه بر آن قابلیــت های HDR بــه آن کمک کرده تا رنگ ها را درخشــان تــر و جزییات را 

دقیــق تــر نشــان دهد.
 این دسـتگاه با قیمت 1۷۹ دالر برای 3۲ گیگابایت و 1۹۹ دالر برای ۶4 گیگابایت عرضه می شـود. 

اپـل تی وی جدید  محتویات آیتونز و دیگر خدمات پخش را با کیفیت 4K HDR نمایش می دهد.
تیـم کوک مدیر ارشـد اجرایی این شـرکت هنـگام رونمایی از تلویزیـون جدید گفت:  چنـد فناوری 

نوین صنعـت تلویزیون را تغییـر داده اند. اما کنون ما در آسـتانه مشـاهده تغییری بزرگتر هسـتیم.
 کاربــران آیتونــز کــه اپــل تــی وی جدیــد را بخرنــد، بــه طــور خــودکار بخــش هــای ارتقــا یافتــه 

را دریافــت مــی کننــد بنابرایــن مخــزن HD فعلــی دســتگاه بــه 4K HDR تبدیــل مــی شــود.
ــران  ــاوری هــای »دالبــی ویــژن« و HDR10 پشــتیبانی مــی کنــد. کارب  دســتگاه مذکــور از فن
ــا  ــن ب ــد. همچنی ــل کنن ــد منتق ــه دســتگاه جدی ــا را ب ــر و ویدئوه ــد تصاوی ــن مــی توانن همچنی
اســتفاده از ایرپلــی مــی تــوان فیلــم هــای ســینمایی، برنامــه هــای تلویزیونــی  و تصاویــر را بــه 

ــال داد. ــتگاه انتق دس
در کنــار ایــن مــوارد کاربــران مــی تواننــد بــه طــور صوتــی تلویزیــون را کنتــرل کننــد زیرا ســیری 
در ایــن دســتگاه نیــز فعــال شــده اســت. همچنیــن تلویزیــون اپــل دارای اپلیکیشــن مخصــوص 

خــود اســت و بیــش از ۶0 خدمــت را پشــتیبانی مــی کنــد.
 اپلیکیشن تلویزیون از ماه آتی در آمریکا، کانادا و استرالیا عرضه می شود.

 درحــال حاضــر اپــل مشــغول مذاکــره بــا اســتودیوهای فیلمســازی بــزرگ اســت تــا فیلــم هــای 
4K را در آیتونــز عرضــه کننــد.

نگاهی به جدیدترین محصوالت اپل

آیفون های جدید آمدند/ اپل ساعت و تلویزیون هم معرفی کرد
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ساعت هوشمند اپل با قابلیت سلوالر آمد

در ادامــه رونمایــی از محصــوالت اپل، این کمپانی از ســاعت هوشــمند جدید خود رونمایــی کرد که 
دارای قابلیت های ســلوالر اســت. این دســتگاه دارای یک ســیم کارت و صفحه نمایشی است که به 

عنــوان یــک آنتــن عمــل مــی کنــد. 
ایــن ســاعت 3۹۹ دالری مجهز به قابلیت های ســلوالر اســت. ســری 3اپــل واچ ماننــد نمونه های 
قبلــی به کاربران خود اجازه برقراری تماس مســتقیم را می دهد. اما در این نســخه برقراری تماس به 
وســیله یــک ســیم کارت یکپارچــه و صفحــه نمایــش )کــه بــه آنتن تبدیــل می شــود( انجــام می 

شــود. بنابراین الزم نیســت بــرای این کار ســاعت نزدیک موبایل باشــد.
عاوه بر آن ســاعت هوشــمند جدید دارای قابلیت های مختلف برای ورزش، پردازشگر دو هسته ای 
ســریعتر و باتری با عمر 1۸ ساعت است. با توجه به ویژگی های گفته شده این دستگاه قدرتمندترین 

ســاعت هوشــمند اپــل به حســاب مــی آید.
ــای  ــیگنال ه ــال س ــت و انتق ــرای دریاف ــی ب ــوان  آنتن ــه عن ــاعت ب ــگر س ــه نمایش ــب آنک جال
ــدازه ســیم کارتــی کــه در دســتگاه تعبیــه  4G LTE و UMTS عمــل مــی کنــد.  همچنیــن ان
شــده، یــک صــدم ابعــاد نمونــه هــای معمــول اســت. بــه همیــن دلیــل ســاعت ســاختار و ظاهــر 

ــری دارد. ــری و ظریفت کوچکت
سـری 3اپـل واچ مانند نمونه هـای قبلـی سـاعت در دو انـدازه 3۸ و 4۲ میلی متر عرضه می شـود.  
همچنین اپلیکیشـن موسـیقی اپل واچ نیز تغییر یافتـه و با ارائه OS4  در سـال جـاری کاربران این 

سـاعت هوشـمند می توانند بیـش از 40 میلیون آهنـگ را به وسـیله آن گوش کنند.
 ســاعت هوشــمند مذکــور را مــی تــوان بــه دســتگاه هــای بدنســازی در باشــگاه هــا متصــل کرد. 

عاوه برآن دارای یک مربی  هوشــمند و ضد آب اســت.

آپدیت جدید IOS دارای ایموجی های متحرک است

اپــل از iOS11 نیــز رونمایــی کــرد. گــزارش هــا نشــان مــی دهــد در ایــن آپدیــت قابلیــت هــای 
مختلــف ماننــد مزاحــم نشــدن هنــگام رانندگــی، ایموجــی هــای متحــرک و وای فــای اشــتراکی 
فعــال شــده انــد.  چنــد نســخه بتــای iOS11 از مــاه ژوئــن تاکنــون عرضــه شــده امــا در آخریــن 

گــزارش هــا ویژگــی هــای جدیــدی از آن رونمایی شــده اســت.
برخــی از ایــن ویژگــی هــا عبارتنــد از قابلیــت مزاحــم نشــدن هنــگام رانندگــی، ایموجــی هــای 
ــر گــوش مــی  ــای اشــتراکی و قابلیــت مشــاهده موســیقی کــه دوســتان کارب متحــرک، وای ف
ــل  ــه و در یــک صفحــه قاب ــا یافت ــرل iOS11 ارتق ــد. در همیــن راســتا طراحــی مرکــز کنت کنن
مشــاهده خواهــد بــود. کاربــران مــی تواننــد بــا اســتفاده از قابلیــت لمــس ســه بعدی بخــش های 

بیشــتری را کنتــرل کننــد.
 قفــل روی صفحــه و مرکــز نوتیفیکیشــن نیــز ترکیــب شــده انــد. بنابرایــن کاربــران مــی تواننــد 

بیــن آنهــا گــذر کننــد.
همچنیــن اپلیکیشــن جدیــدFiles  در آپدیــت iOS11 بــه آیفــون افــزوده مــی شــود. ایــن برنامه 
بــه کاربــران اجــازه مــی دهــد در یــک مــکان بــه تمــام اســناد و مــدارک خــود )از جملــه مــواردی 
که در آی کاود ذخیره شــده( دسترســی داشــته باشــند. این اپلیکیشــن در اپ اســتور وجــود دارد اما 

کاربران تا 1۲ سپتامبر نمی توانند آن را دانلود کنند.
عــاوه بر موارد گفته شــده Map Apple نیز در آپدیت جدید نقشــه های فروشــگاه و فرودگاه ها 

شــامل می شود تا کاربران بتوانند راحت تر برنامه ریزی کنند.
 ابزار جهت یابی نیز خط راهنما و حداکثر سرعت مجاز در  جاده را نمایش می دهد.

درکنــار ایــن مــوارد iOS11 دارای قابلیــت »مزاحــم نشــدن هنــگام رانندگــی« خواهــد بــود. ایــن 
قابلیــت بــه وســیله حســگرهای مختلــف حضــور کاربــر در خــودرو را متوجــه مــی شــود و خــودکار  

از اعام نوتیفیکیشــن ها جلوگیری می کند.
همچنیــن قفــل صفحــه آیفــون  همچنین اجــازه نمــی دهــد کاربــر هنــگام رانندگی به اپلیکیشــن 

هــا دسترســی یابد.
حالــت GM iOS11 نیــز شــامل ایموجــی هــای متحــرک مــی شــود کــه Animoji نامیــده 
می شــوند. ایموجــی های متحــرک با اســتفاده از ردیابی حــاالت صــورت و صدای کاربــر پیام های 

انیمیشــینی متحــرک می ســازند.
اپل قابلیـت High Efficiency Video Coding)HEVC video( را نیز عرضه می کند. 
در کنار آن کیفیت تصویر نیز با کمک تثبیت سازی بصری تصویر و HDR در نور کم بهبود می یابد.

 همچنین در GM iOS11  ضبط ویدئو به صورت Full HD و 4K ارائه می شود.
یکــی از جالــب تریــن قابلیــت هــای iOS11 آن اســت کــه بــرای اســتفاده از وای فــای نیــازی بــه 
دیگــران نیــازی بــه رمز  نیســت. اپــل قابلیــت وای فــای اشــتراکی را در آپدیــت جدیــد  عرضه می 
کنــد کــه بــه کاربــران اجــازه مــی دهــد کلمــه رمــز روترهــای خــود را بــه موبایــل کاربــر دیگــر 
ارســال کننــد.   در ایــن حالــت دســتگاه هــا بایــد کنــار یکدیگــر باشــند. البتــه قفــل موبایل هــا نیز 

بایــد بــاز شــود.
از ســوی دیگــر ARKit نیــز بــه عنــوان بخشــی از iOS11 عرضــه خواهــد شــد و بــه کاربــران 
اجــازه مــی دهــد تــا از قابلیــت هــای واقعیــت افــزوده در اپلیکیشــن هــا اســتفاده کننــد. واقعیــت 
افــزوده بــا اســتفاده از حســگرهای موبایــل کاربــر مــی تواننــد مــواردی ماننــد عمــق میــدان و نــور 

زیــاد را ردیابــی کنــد.

با هوش مصنوعی درد دل کنید؛
»سیری« روانشناس مجازی می شود

 اپــل تصمیــم دارد دســتیار هوشــمند صوتــی ســیری را بــه یــک روان درمانگــر مجــازی تبدیــل 
کنــد. در همیــن راســتا قصــد اســتخدام مهندســانی بــا دانــش روانشناســی را دارد. 

بــه گفتــه اپــل افــراد مــی تواننــد گفتگویــی جــدی بــا دســتیار صوتــی »ســیری« داشــته باشــند. 
آنهــا مــی تواننــد از اســترس هــای روزانــه خــود یــا افکارشــان بــا ایــن دســتگاه صحــت کننــد. 
همچنیــن اپل اعــام کرده کاربران مــی توانند در مواقع اضطراری یا درخواســت راهنمایی ســیری را 

روشن کنند.
ــه  ــا  دانــش روانشــناختی اســت.  ب ــه دنبــال اســتخدام مهندســانی ب  درهمیــن راســتا شــرکت ب
عبــارت دیگــر ایــن شــرکت فنــاوری بــه دنبــال راهــی اســت تــا دســتیار صوتــی خــود را بــه یــک 

روان درمانگــر مجــازی تبدیــل کنــد.
در آگهــی اســتخدام اپل آمده اســت: در انقاب آتی تقابل انســان و رایانه شــرکت کنید. مــا به دنبال 
افــرادی با انگیزه درباره قدرت اطاعات  و مهارت های الزم برای تبدیل اطاعات به منابع هوشــمند 

هستیم تا سیری را قدرتمندتر کنیم.
بــه طــور کلی اپل بــه دنبال مهندســانی اســت که عــاوه بــر درک الگوریتم و کــد نویســی در حوزه 

تقابات انسانی و روانشناسی نیز مطلع باشند.
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یک ایرانی مدیر ارشد »اوبر« شد
شرکت فناوری »اوبر« یک ایرانی را به عنوان مدیر ارشد خود انتخاب کرده است. 

شـرکت Uber یـک ایرانـی بـه نـام دارا خسروشـاهی را بـه عنـوان مدیریـت  ارشـد این شـرکت 
انتخاب کرده اسـت. خسـروانی 4۸ سـاله مدیر ارشد شـرکت مسـافرتی EpediaInc بوده است.
 او مدیــر ارشــدی اســت کــه طــی 1۲ ســال توانســته شــرکت خــود رادر حــوزه ســفرهای آنایــن 

به موفقیت برساند.
ایــن درحالــی اســت کــه شــرکت اوبــر در ایــن اواخــر بــا چالــش هــای متعــددی روبــرو شــد و پس 

از اســتعفای تراویس کاالنیک، مدیر قبلی آن، با کاهش ارزش ســهام روبرو شد.
 البتــه تاکنــون هــر دو ســخنگوی اوبــر و اکســپدیا از اظهارنظــر در ایــن بــاره خــودداری کــرده انــد. 

خسروشــاهی نیز به ســواالت در ایمیل یا تویتر پاســخ نداده اســت.
اوبر )Uber( یک سرویس هم سفری آناین مستقر در سان فرانسیسکو است. 

هکرها اطالعات ۶ میلیون کاربر 
اینستاگرام را می فروشند

ــام  ــا اع ــی از هکره گروه
کــرده انــد مشــغول فــروش 
 ۶ شــخصی  اطاعــات 
ــتاگرام در  میلیون کاربر اینس

وب ســیاه اســت. 
گروهــی از هکرهــا بــه نــام 
ــی  ــا م Doxagram ادع
ــات شــخصی  ــد اطاع کنن
)آدرس ایمیــل و شــماره 
ــر  ــون کارب ــاس( ۶ میلی تم
و  دزدیــده  را  اینســتاگرام 
ــروش آن در وب  مشــغول ف

ــیاه است. س
در میــان ایــن ۶ میلیــون حســاب کاربــری، اکانــت هــای ریاســت جمهــور آمریــکا و برندهــای بزرگ 
تــا کاربــران معمولــی دیــده مــی شــود. هر بخــش از ایــن اطاعــات بــه قیمــت 10 دالر در وب ســیاه 

فروخته می شود.
بــه گفتــه کارشناســان امــر ایــن بزرگتریــن حملــه ســایبری از زمــان هــک iCloud بــه حســاب 

مــی آید.
پاتریــک مارتیــن تحلیلگــر امنیــت ســایبری در موسســه RepKnight در ایــن بــاره مــی گویــد: 
ــه کار گیــرد. ایــن هــک شــبیه آن اســت کــه  ــران بایــد تمــام اقدامــات امنیتــی احتمالــی را ب کارب
اطاعات محرمانه فرد در روزنامه ها چاپ شــده باشــد. هر کســی ممکن اســت به آن دسترســی داشته 
باشــد. افــرادی که اطاعاتشــان فاش شــده باید دربــاره ایمیل هــا و تماس هــای افراد ناشــناس دقت 

بیشــتری داشــته باشــند.
بـه گفتـه او فروش اطاعـات هدف اصلی هکرهـا بوده اسـت و هنگامیکه تبهکاران به آن دسترسـی 

یابند، حمات فیشـینگ را انجـام می دهند. 

»اپ استور« و »گوگل پلی« اپلیکیشن های ایرانی را حذف کردند
کمپانــی اپــل در اقدامــی اپلیکیشــن هــای پرطرفــدار ایرانــی از فروشــگاه اپلیکیشــن هــای خــود )اپ اســتور( حــذف 

کــرد. ایــن شــرکت دلیــل ایــن مســاله را تحریــم هــای آمریــکا علیــه ایــران عنــوان کــرد. 
در همیــن حــال در اقدامــی مشــابه، گــوگل نیــز اپلکیشــن هــای ایرانــی را از گــوگل پلــی حــذف کــرده اســت. ایــن 

اقــدام خشــم کاربــران ایرانــی را در پــی داشــته اســت. 
این اقدام گوگل در راستای همخوانی با تحریم های ۲۲ ساله آمریکا علیه ایران بوده است.

در همیــن راســتا  تایلــر کولیــس یکــی از کارشناســان متخصــص در تحریــم هــای اقتصــادی  و کنترل صــادرات می 
گویــد: هنــوز مشــخص نیســت چــرا ایــن دو شــرکت فنــاوری اکنــون دســت بــه ایــن اقــدام زده انــد.

بــه گفتــه کولیــس اقداماتــی ماننــد جلوگیــری از میزبانی اپلیکیشــن هــای ایرانــی، فقــط تجارت هــای مفیــد و بدون 
ضــرر را محــدود مــی کند.

استوری اینستاگرام
 روی گوشی ذخیره می شود

ــا  ــکان ارســال داســتان ی ــذاب اینســتاگرام، ام ــد و ج ــای نســبتا جدی ــت ه یکــی از قابلی
اســتوری اســت کــه باعــث مــی شــود عکــس هــا و ویدئوهــای شــما بعــد از ۲4 ســاعت 

ــود.  ــذف ش ــران ح ــرای کارب ــش داده شــدن ب نمای
ــت  ــه عل ــا را ب ــم ه ــا و فیل ــس ه ــن عک ــد ای ــت دارن ــا دوس ــی ه ــال خیل ــن ح ــا ای ب
ــرای  ــد. بخــش اســتوری اینســتاگرام ب ــره کنن ــر روی گوشــی ذخی ــوای جذابشــان ب محت
پخــش ویدئــوی زنــده هــم قابــل اســتفاده اســت و ایــن ویدئوهــا تــا ۲4 ســاعت بــر روی 

ــتند. ــاهده هس ــل مش ــده و قاب ــره ش ــتاگرام ذخی ــرورهای اینس س
ســاخت بومرنــگ یــا فایلهــای Gif تکــرار شــونده از عکــس هــا هــم اســتوری را بــه یکــی 
از بخــش هــای جــذاب شــبکه به اشــتراک گــذاری عکــس اینســتاگرام مبــدل کرده اســت. 

البتــه ایــن روزهــا فیس بــوک مالــک اینســتاگرام هــم دارای بخش اســتوری اســت.
بــه تازگــی برنامــه هــای خاصــی بــرای iOS و اندرویــد عرضــه شــده کــه بــا نصــب آنهــا 
ــر روی گوشــی خــود و در پوشــه عکــس هــا  مــی توانیــد اســتوری هــای اینســتاگرام را ب

ذخیــره کنیــد.
کاربــران iOS مــی تواننــد برنامــه IG Live را بــر روی گوشــی هــای خــود نصــب کننــد. 
ــای  ــتوری ه ــما و مشــاهده اس ــوب ش ــری محب ــای کارب ــن حســاب ه ــه یافت ــن برنام ای
آنهــا را ممکــن مــی کنــد. کاربــران در محیــط ایــن برنامــه مــی تواننــد اســامی کاربــری را 
جســتجو کــرده و از اســتوری هــای تــازه آنهــا مطلــع شــوند. ســپس تنهــا کافیســت عکس 

یــا ویدئــوی مــورد نظــر انتخــاب شــده و گزینــه ذخیــره ســازی انتخــاب شــود.
ــه Story Saver را  ــد برنام ــی توانن ــم م ــدی ه ــای اندروی ــی ه ــران گوش ــا کارب ام
ــری  ــد وارد حســاب کارب ــدا بای ــه ابت ــن برنام ــاز کــردن ای ــا ب ــد. ب بارگــذاری و نصــب کنن
ــه  ــی ک ــای کاربران ــتوری ه ــی اس ــی آن تمام ــه اصل ــوید و در صفح ــود ش ــتاگرام خ اینس
تعقیبشــان مــی کنیــد را مشــاهده خواهیــد کــرد. البتــه جســتجو بــرای یافتن حســاب های 
ــورد نظــر را انتخــاب  ــوی م ــا ویدئ ــز ممکــن اســت. ســپس عکــس ی ــری دیگــر نی کارب
ــوای منتخــب در پوشــه  ــد. محت ــی کنی ــا Save  را انتخــاب م ــره ی ــه ذخی ــرده و گزین ک

ــود. ــی ش ــره م StorySaver ذخی
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اپلیکیشن تشخیص سرطان 
پانکراس ساخته شد

محققان اپلیکیشنی برای ردیابی سرطان پانکراس در مراحل اولیه ساخته اند. 
ــد هســتند کــه در تشــخیص ســرطان  ــی بیمــاری ســرطان بســیار کارآم ــر ردیاب ابزارهــای بهت
ــا  ــا مدته ــات ت ــتر اوق ــاری بیش ــن بیم ــم ای ــرا عائ ــود. زی ــد ب ــد خواه ــیار کارآم ــراس بس پانک
مشــخص نمــی شــوند. بــه همیــن دلیــل نــرخ نجــات 5 ســاله مبتایــان بــه ایــن بیمــاری فقــط 

ــت. ــد اس ۹ درص
 اکنــون محققــان دانشــگاه واشــنگتن نوعــی اپلیکیشــن موبایــل ســاخته انــد کــه قابلیــت اســکن 
ــه ایــن ترتیــب مــی توانــد عائــم بیمــاری را در مراحــل  کــردن بخــش ســفید چشــم را دارد. ب

اولیــه ردیابــی کنــد.
 یکــی از نخســتین نشــانه هــای ســرطان پانکــراس زردی در پوســت و چشــمان اســت کــه بــه 

دلیــل وجــود بیلــی روبیــن در خــون اتفــاق مــی افتــد.
البتــه تجمــع بیلــی روبیــن ممکن اســت نشــانه چنــد نــوع بیمــاری باشــد به همیــن دلیــل نتیجه 
آن بایــد بــا آزمایــش ادرار تاییــد شــود. امــا فنــاوری جدیــد محققــان دانشــگاه واشــنگتن خیلــی 

ســاده ایــن کار را انجــام مــی دهــد.
 ایــن فنــاوری بــه نــام BiliScreen بــا اســتفاده از دوربیــن موبایــل هوشــمند و الگوریتــم هــای 
تصویــری رایانــه و یادگیــری ماشــینی ســطح افــزوده بیلــی روبیــن را در قســمت ســفیدی چشــم 

مــی یابــد.
ــان  ــر اســت و محقق ــن حســاس ت ــی روبی ــش بیل ــه افزای ــن بخــش نســبت ب ــن ای  در بزرگتری

ــد. ــی کنن ــر ردیاب ــریع ت ــن روش آن را س ــا ای ــد ب امیدوارن
ــل  ــش اپلیکیشــن موبای ــن آزمای ــر آزمایــش شــد. در ای ــاوری در آزمایشــگاه روی ۷0 نف ــن فن ای
هوشــمند همــراه بــا نوعــی جعبــه مخصــوص اســتفاده شــد تــا میــزان نــور روی شیشــه هــای 

نــازک را کنتــرل کنــد. بــه ایــن ترتیــب درجــه بنــدی رنــگ بهتــر انجــام مــی شــود.
ــا صحــت ۸۹.۷ درصــد وجــود بیمــاری را  ــد ب ــن دســتگاه مــی توان  محققــان متوجــه شــدند ای

ــد. تشــخیص ده
ــرم افــزار  ــور فلــش از چشــم عکســبرداری مــی کنــد و ســپس یــک ن ــا اســتفاده از ن دوربیــن ب
بصــری رایانــه بــرای ایزولــه کــردن بخــش ســفیدی چشــم بــه کار مــی گیــرد. اپلیکیشــن نیــز 
ــا اســتفاده از  ــور منعکــس شــده در ایــن قســمت  را ارزیابــی مــی کنــد. ســپس ب طــول مــوج ن

ــی روبیــن را مــی ســنجد. الگوریتــم هــای ماشــین یادگیــری ســطح بیل

ارتباط با رایانه 
با کار گذاشتن تراشه در مغز 

ــون دالر  ــز انســان ۲۷ میلی ــکار از مغ ــود اف ــود و دانل ــرای آپل ــون ماســک ب ــد ال شــرکت جدی
ســرمایه جمــع آوری کــرد. ایــن شــرکت تــا 4 ســال دیگــر محصولــی بــرای کمــک بــه افــراد 

مبتــا بــه ســرطان مغــز و ســکته قلبــی مــی ســازد. 
اســتارت آپ جدیــد الــون ماســک بــرای کارگذاشــتن تراشــه ای در مغــز و برقــراری ارتبــاط 

مســتقیم بــا رایانــه توانســت ۲۷ میلیــون دالر ســرمایه جمــع آوری کنــد.
ایــده اصلــی ایــن شــرکت بــه نــام Neurolink، ایجــاد ارتبــاط میــان مغز انســان با ماشــین 
هــا بــا کمــک دســتگاه هایــی بــه انــدازه یــک میکــرون اســت. بــه گفتــه الــون ماســک ایجاد 
ــا ابرروبــات هــای آینــده  ارتبــاط میــان مغــز و ماشــین، بــه انســان هــا کمــک مــی کننــد ب

رقابــت کننــد.
درهرحــال ایــن شــرکت در کالیفرنیــا و بــه عنــوان یــک موسســه تحقیقــات پزشــکی ثبــت 

شــده اســت.
هــدف اصلــی ایــن شــرکت در حقیقــت پژوهــش روی نصــب الکترودهایــی کوچــک در مغــز 

اســت کــه مــی تواننــد افــکار را آپلــود و دانلــود کننــد.
همچنیــن نورولینــک تصمیــم دارد تــا 4 ســال دیگــر محصولــی بــرای کمــک بــه افــراد مبتا 
بــه ســرطان مغــز و افــراد دچــار بــه ســکته قلبــی ارائــه کنــد. هــدف ایــن شــرکت در بــازه ۸تا 

10 ســال نیــز فراهــم کــردن ایــن فنــاوری بــرای همــه اســت.

این تراشه رایانه ای بو می کشد!
یــک دانشــمند نیجریــه ای بــرای نخســتین بــار تراشــه رایانــه ای ســاخته کــه مــی توانــد بــو 

بکشــد و تنفــس کنــد. 
دانشــمند نیجریــه ای یــک تراشــه رایانــه ای را مبتنــی بــر اعصــاب موش ســاخته کــه قابلیت 

تشــخیص بوی مــواد منفجــره را دارد.
ــه آنهــا شناســایی  ــات هــای آینــده کار گذاشــت و ب ــوان ایــن دســتگاه را در مغــز روب مــی ت
ــوان  ــی ت ــور را م ــات هــای مذک ــب روب ــن ترتی ــه ای ــوزش داد. ب ــو را آم ــه وســیله ب خطــر ب

ــرودگاه هــا کــرد. ــی ف ــی فعل ــن نیروهــای امنیت جایگزی
ایــن دســتگاه بــه نــام Koniku Kore نخســتین روبــات در جهــان اســت کــه مــی توانــد 
نفــس و هــوا را بــو بکشــد. بــه عبــارت دیگــر مــی توانــد مــواد شــیمیایی و منفجــره یــا حتــی 

بیمــاری هایــی ماننــد ســرطان را ردیابــی کنــد.
 اوشــیرنویا آگابــی یــک متخصــص اعصــاب نیجریــه ای ایــن ابــر رایانــه را ســاخته اســت. بــه 

گفتــه او ایــن دســتگاه قــدرت شــبیه ســازی ۲04 عصــب مغــزی را دارد.
او بــا  کمــک گروهــی از دانشــمندان حــوزه هــای ژنتیــک، فیزیکدانــان، مهندســان زیســتی 
و زیســت شناســان مولکولــی بــه جــای تقلیــد از عصــب، ســلول هــای معمولــی عصبــی را 
بــه کار گرفتنــد. البتــه فراینــد ســاخت آن بــه عهــده اســتارت آپــی در ســیلیکون ولــی بــه نــام 
Koniku بــوده اســت. دســتگاه مذکــور در کنفرانــس جهانــی TEDGlobal در تانزانیــا از 
ایــن دســتگاه رونمایــی شــده اســت. البتــه او تصویــری از دســتگاه منتشــر نکــرده و توضیحات 
بیشــتری نیــز دربــاره آن ارائــه نمــی کنــد. آگابــی درایــن بــاره مــی گویــد: برندهــای بــزرگ از 

جملــه شــرکت هــای مهــم صنعــت ســفر بــا ایــن اســتارت آپ قــرار داد بســته انــد.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

سرعت دسترسی به اینترنت با تراشه محققان ایرانی چندبرابر می شود
دو محقــق ایرانــی شــاغل در دانشــگاه یــو اس دیویــس کالیفرنیــا موفــق بــه اختــراع تراشــه ای با 
فرکانــس بــاال شــده انــد کــه قــادر بــه انتقــال ســریع دههــا گیگابیــت داده در یــک ثانیه اســت. 

ایــن اختــراع ســرعت دسترســی بــه اینترنــت و ظرفیــت ارتباطــی شــبکه هــای مخابراتــی را بــه 
میــزان چشــمگیری افزایــش مــی دهــد.

ــه و بــرق دانشــگاه یوســی دیویــس و حســین  امیــد مومنــی اســتادیار دانشــکده مهندســی رایان
جلیلــی دانشــجوی مقطــع دکتــری ایــن دانشــگاه بــا همــکاری یکدیگــر تراشــه یــاد شــده را بــا 

اســتفاده از سیســتم آنتــن آرایــه فــازی طراحــی کــرده انــد.
سیســتم آرایــه فــازی، انــرژی را از منابــع مختلــف بــه چنــگ مــی آورد و در قالــب یــک تــک پرتو 
متمرکــز مــی ســازد. ایــن انــرژی را مــی تــوان در فضایــی محــدود منتقــل کــرد و آن را به ســمت 

هــدف و مقصــد مــورد نظــر هدایــت کــرد.
بــه گفتــه مومنــی خلــق آرایــه هــای فــازی بــه خصــوص در فرکانــس هــای بــاال کار دشــواری 
ــزرگ در  ــد ب ــای بان ــن پهن ــه ای ــه دســتیابی ب ــق ب ــار موف ــن ب ــرای اولی ــی ب اســت و وی و جلیل

فرکانســی بــاال شــده انــد.
تراشـه ابداع شـده توسـط ایـن دو نفر بـر روی بانـد 3۷0 گیگاهرتـز و با پهنـای بانـد 5۲ گیگاهرتز 
عمـل مـی کنـد. در مقام مقایسـه باید گفت مـوج های رادیویـی اف ام بـر روی باند فرکانسـی بین 
۸۷.5 و 10۸ مگاهرتـز عمـل مـی کننـد. باند فرکانسـی شـبکه های نسـل چهـارم و LTE هم بین 

۸00 مگاهرتـز و ۲.۶ گیگاهرتـز و بـا پهنای بانـد حداکثر ۲0 مگاهرتز اسـت.
اکثــر وســایل الکترونیــک پیشــرفته بــه گونــه ای طراحــی شــده انــد کــه بــر روی فرکانــس های 
پاییــن تــر عمــل مــی کننــد. امــا تقاضــای فزاینــده بــرای دسترســی بــه خدمــات ارتباطی ســریع 
تــر و کاربــرد ابــزار تصویربــرداری و انتقــال داده ســریع موجــب تقاضــا بــرای کارکــرد این ابــزار در 

فرکانــس هــای بســیار باالتر شــده اســت.

بــه گفتــه مومنــی اگــر چــه شــبکه هــای مخابراتی نســل چهــارم هنــوز بــه حــد محدودیــت خود 
در مــورد نــرخ تبــادل داده نرســیده انــد. امــا بــا افزایــش اســتفاده از خدمــات کلــود و مهاجــرت بــه 
شــبکه هــای تلفــن همــراه نســل جدیــد نیــاز بــه ســرعت بیشــتر روز بــه روز در حــال افزایــش 
اســت. اســتفاده از فرکانــس هــای باالتــر بــه معنــای پهنــای بانــد بیشــتر و پهنــای باند بیشــتر به 

معنــای نــرخ باالتــر تبــادل داده اســت.
ایــن دو محقــق ایرانــی قصــد دارنــد بــا تکمیــل تحقیقــات خــود زمینــه اســتفاده از تراشــه اختراع 

شــده خــود در سیســتم هــای پیشــرفته مخابراتــی و تصویربــرداری را فراهــم کنند.

ذخیره دهها ترابیت اطالعات بر 
روی چند مولکول ممکن می شود

دانشـمندان دانشـگاه منچستر موفق 
به شناسـایی نـوع خاصـی از مولکول 
هـا شـده انـد که مـی تـوان بـر روی 
تعداد محـدودی از آنها دههـا ترابیت 

اطاعـات ذخیـره کرد. 
بررســی هــا نشــان مــی دهــد 
حجــم کل فیلــم هــای ســاخته 
شــده توســط هالیــوود بالــغ بــر ۲00 
ترابیــت داده اســت و بــا ایــن کشــف 

جدیــد علمــی مــی تــوان تمامی ایــن فیلــم هــا را بــر روی یــک مکعب یــک اینــچ مربعــی )۶.45 
ــای داد. ــی( ج ــانتیمتر مربع س

ایـن امر بدان معناسـت کـه ۲5 هزار گیگابایـت اطاعات را می توان بر روی یک سـکه 50 پنسـی 
ذخیـره کرد. در مقام مقایسـه آیفـون ۷ اپل حداکثر قادر بـه ذخیره ۲5۶ گیگابایت داده اسـت.

محققــان مــی گوینــد بــا کنتــرل عملکــرد مغناطیســی طبقــه خاصــی از مولکــول هــا مــی تــوان 
از آنهــا بــرای ذخیــره ســازی حجــم بســیار زیــادی از اطاعــات اســتفاده کــرد. تنهــا مشــکل ایــن 
روش آن اســت کــه بــرای حفــظ و ذخیــره ســازی مطمئــن اطاعــات بایــد ایــن مولکــول هــا را 
در دمــای منفــی ۲13 درجــه ســانتیگراد نگهداشــت. ایــن دمــا بســیار نزدیــک بــه دمــای نیتروژن 

مایــع یعنــی منفــی 1۹۶ درجــه ســانتیگراد اســت.
البتــه دانشــمندان در تــاش هســتند تــا دمــای مذکــور را باالتــر بیاورنــد، ولــی بــرای تحقــق این 
هــدف هنــوز راه درازی بایــد طــی شــود. باتوجــه بــه رونــد فزاینــده تولیــد اطاعــات در جهــان و 
همــه گیرشــدن تدریجــی اینترنــت اشــیا کــه بــه رشــد انفجــاری تولیــد داده منجــر خواهــد شــد 

افزایــش چگالــی و ظرفیــت ذخیــره ســازی از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت.
ــازی  ــره س ــاوری ذخی ــریع فن ــرفت س ــدم پیش ــورت ع ــت در ص ــی از آن اس ــا حاک ــی ه بررس
اطاعــات، گــوگل بــرای نگهــداری اطاعــات کاربــران خود تــا ســال ۲050 بایــد مراکــز داده ای 
بــه انــدازه شــعب فعلــی مــک دونالــد ایجــاد کنــد. امــا دســتاوردهای علمــی از این دســت نیــاز به 

اشــغال هــزاران کیلومتــر مربــع زمیــن بــرای ایجــاد مراکــز داده را برطــرف مــی کنــد.
هنــوز زمــان مشــخصی بــرای تجــاری ســازی این دســتاورد علمــی اعــام نشــده، اما دانشــمندان 

در تــاش بــرای تقویــت خــواص مغناطیســی مولکــول های یاد شــده هســتند.

مغز و اینترنت بهم متصل شدند!
محققــان در آفریقــای جنوبــی توانســته انــد مغــز و اینترنــت را بهــم متصــل کننــد. بــا کمــک 

ایــن روش امــواج مغــزی بــه طــور زنــده در فضــایWWW منتشــر مــی شــود. 
محققــان دانشــکدهWits مهندســی الکترونیــک و اطاعــات در آفریقــای جنوبی روشــی برای 
متصل کردن مغز انســان به اینترنت یافته اند. این روش که Brainternet نامیده شــده امواج 
مغــزی را بــه طــور واقعــی در اینترنــت منتشــر مــی کنــد. بــه ایــن ترتیــب مغــز را بــه یــک نود 

اینترنــت اشــیا در فضــایWWW تبدیــل مــی کنــد.
فراینـد ارتبـاط مغـز و اینترنـت بـا کمـک Emotive EEG انجام می شـود که یک دسـتگاه 
مجهـز بـه اینترنـت اسـت و سـیگنال هـای EEG )یـا امـواج مغـزی( را به طـور زنده منتشـر 
مـی کنـد. هنگامیکـه کاربـری دسـتگاه را روی سـرش قـرار دهد، سـیگنال هـا به یـک رایانه 
Raspberry Pi متصـل مـی شـود و اطاعات جمع آوری شـده پس از انتقـال به یک برنامه 
تداخـل روی وب سـایت بـاز منتشـر مـی شـود و همه افـراد مـی توانند بـه آن دسترسـی یابند.

بــه هرحــال متصــل کــردن اینترنــت و مغــز انســان در مراحــل اولیــه اســت. محققــان تصمیم 
ــای روش  ــا ارتق ــد ب ــا معتقدن ــن آنه ــد. همچنی ــود دهن ــال را بهب ــن اتص ــده ای ــد در آین دارن
Brainternetمــی توان اطاعات ثبت شــده را از طریق یک اپلیکیشــن طبقه بندی کرد. این 
اطاعــات در الگوریتم های ماشــین یادگیری بــه کار می روند. در آینده نیز می تــوان اطاعات را 
در دوجهــت )میان مغز و رایانه( نیز انتقال داد. همچنین اطاعات جمع آوری شــده از فرایند رصد 
فعالیــت مغــز به توســعه BCIها) تقابــل مغــز و رایانــه( و فناوری هــای عصبی دیگــر منجر می 
شــود.  ایــن درحالــی اســت کــه شــرکت Neuralink متعلــق بــه الــون ماســک  نیــز در پــی 

دســتیابی و توســعه  فنــاوری اســت کــه مغــز انســان را بــه رایانــه متصــل مــی کنــد.
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محکم ترین قفل هوشمند دنیا 
ساخته شد

مدیریـت خـودکار ورود و خـروج افرادی که بـه طور مرتب به منـازل مختلف رفت و آمـد می کنند، 
کار دشـواری اسـت و ابداع یک قفل هوشـمند به حل این مشـکل کمـک می کند. 

ــدادی از  ــی تع ــق و بررس ــال تحقی ــار س ــل چه ــام دارد حاص ــو ن ــه اوت ــمند ک ــل هوش ــن قف ای
مهندســان ســابق شــرکت هــای اپــل و گــوگل اســت و از طریــق آن مــی تــوان ورود و خــروج 
بچــه هــا، فروشــندگان و تحویــل دهنــدگان کاال و اقــوام و دوســتان را بــه خوبــی مدیریــت کــرد.
در ایــن قفــل از کلیدهــای ســنتی و پیچانــدن ضامــن و دیگــر بخــش هــای آســیب پذیــر قفــل 
هــای امــروزی خبــری نیســت و مقاومــت آن در برابــر حمله، فشــار ناگهانــی و بچه های شــیطان 

بســیار زیــاد اســت.
اجــزای مختلــف ایــن قفــل از فــوالد ضدزنــگ بســیار مســتحکم ســاخته شــده و حتــی در صورت 
وارد آمــدن بیــش از صدهــزار بــار فشــار شــدید و غیرعــادی و بیشــتر از ۲50 هــزار بــار باز و بســته 

ــی افتد. شــدن از کار نم
بــاز کــردن ایــن قفــل تنهــا در صــورت اطــاع از کــد دسترســی تنظیم شــده یــا از طریــق اتصال 
وای - فــای یــک گوشــی مــورد تاییــد بــه آن، ممکــن اســت. ســاکنان منــزل مــی تواننــد بــه 
مهمانــان یــا دیگــر مراجعــان قابلیــت تنهــا یــک بــار بــاز کــردن ایــن قفــل را از طریــق برنامــه 

موبایلــی مربوطــه اعطــا کننــد.

یکــی دیگــر از مزایــای ایــن قفــل امــکان بــاز و بســته کــردن آن در هــر زمــان و از هرنقطــه کــره 
زمیــن اســت. ســازندگان قفــل اوتــو مــی گوینــد ایــن قفــل از یــک سیســتم ارتباطــی پیشــرفته 
رمزگــذاری شــده بهــره مــی گیــرد کــه مرتبــا بــه روز مــی شــود تــا از حملــه هکرهــا در امــان 

باشــد.
پیــش خریــد ایــن قفــل کــه عرضــه آن از پاییــز امســال آغــاز مــی شــود ۶۹۹ دالر هزینــه دارد و 

نصــب و راه انــدازی آن بایــد توســط کارشناســان شــرکت ســازنده صــورت بگیــرد.

فیت بیت تولید ساعت های 
هوشمند همه کاره را آغاز کرد

بعــد از اپــل و سامســونگ، فیــت بیــت هــم وارد رقابــت بــرای تولیــد ســاعت هــای هوشــمند شــد و 
Fitbit Ionic را عرضــه کــرد. 

ــود، ســاعت  ــز ب ــای ورزشــی متمرک ــچ بنده ــر روی عرضــه م ــن ب ــه پیــش از ای ــن شــرکت ک ای
ــا ســاعت هــای هوشــمند رقیــب  هوشــمندی را عرضــه کــرده کــه مهــم تریــن وجــه تمایــز آن ب

پشــتیبانی از برنامــه هــا و app هــای ثالــث اســت.
ایــن ســاعت دارای قــاب آلومینیومــی ســبک و مســتحکم اســت و از خدمــات جــی پــی اس، بلوتوث، 
وای – فــای نیــز بهــره منــد اســت. شــرکت ســازنده مــی گویــد بــا بهــره گیــری از فنــاوری نانــو 
توانسته پاستیک و فلز را در این ساعت به خوبی به یکدیگر پیوند بزند. البته این روش معموال در تولید 

گوشــی های هوشــمند و نه ســاعت های هوشــمند مورد اســتفاده قرار می گیرد.
حســگرها و دکمــه هــای مختلفــی بــر روی ایــن ســاعت هوشــمند نصــب شــده کــه دسترســی بــه 
قابلیــت هــای مختلــف را ممکــن مــی کنــد. نمایشــگر ایــن گوشــی خمیــده و دارای لنــز شیشــه ای 
کــروی اســت. دقت نمایشــگر این گوشــی هنــوز اعام نشــده ولــی قیمــت آن 300 دالر اســت و قرار 

است در مهر ماه روانه بازار شود.
دریافــت پیــام هــای ارســالی بــر روی گوشــی، نمایشــگر لمســی رنگــی، امــکان کنتــرل موســیقی، 
ضــدآب بــودن، ردگیــری و مدیریــت فعالیــت هــای شــناگران از جملــه قابلیــت هــای ایــن ســاعت 
ــا برنامــه  ــام دارد و ب اســت. سیســتم عامــل ایــن ســاعت هــم اختصاصــی اســت و Fitbit OS ن

هــای تولیــدی دیگــر برنامــه نویســان ســازگاری باالیــی دارد.
و    Strava، Starbucks، Pandora ســاعت  ایــن  جــذاب  جانبــی  برنامــه  چهــار 
Accuweather نــام دارنــد کــه بــه ترتیــب بــرای ذخیــره ۲.5 گیگابایــت موســیقی، خریــد غــذا، 
یافتن موســیقی و اطــاع از وضعیت آب و هوا قابل اســتفاده هســتند. همچنین فیت بیت قصــد دارد از 

طریق این ســاعت خدمــات پرداخت آناین را نیــز ارائه کند.

شکایت از شرکت سونی به 
دلیل انفجار تلفن همراه 

یکــی از کاربــران موبایــل هــای ســونی بــه دلیــل انفجــار بــا ســوختگی درجه 3 دســتانش 
روبــرو شــده و اکنــون تقاضــای دریافــت غرامــت 10 هــزار پونــدی از ایــن شــرکت دارد. 

یــک مــرد انگلیســی با شــکایت از شــرکت ســونی تقاضــای 10 هــزار پونــد غرامــت کرده 
اســت. موبایــل ســونی اکســپریاZ۲ ایــن کاربــر آتــش گرفتــه و ســبب ســوختگی درجــه 3 

دســت هــای او شــده اســت.
ــتان دو  ــوختگی انگش ــراه و س ــن هم ــدن تلف ــر ش ــس از منفج ــاله پ ــز 3۶ س ــم کالین تی

ــرد. ــه ک ــتان مراجع ــه بیمارس ــتش ب دس
 فراینــد بهبــود دســت او ســه مــاه طــول کشــیده و بــه همین دلیــل او شــغل و دوســتانش 
را از دســت داده اســت. انفجــار موبایــل در ۲4 مــی ســال جــاری و زمانــی اتفــاق افتــاد کــه 

کولینــز مشــغول ارســال پیامــک بود.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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المبورگینی گوشی لوکس تولید کرد
شــرکت المبورگینــی کــه بــه تولیــد خودروهــای گــران قیمــت شــهرت دارد، بــه فکــر تولیــد گوشــی 

هوشــمند اندرویــدی افتــاده و یــک گوشــی لوکــس ۲450 دالری تولیــد کــرده اســت. 
ایــن گوشــی آلفــا وان نــام دارد و اگــر چــه از امکانــات مناســبی برخــوردار اســت، امــا ایــن امکانــات در 

حــدی نیســت کــه باعــث شــود تلفــن همــراه مذکــور واقعــا ۲450 دالر ارزش داشــته باشــد.
ایــن گوشــی دارای روکــش چرمــی دســت دوز ایتالیایــی اســت و بقیــه قــاب آن هــم بــا همیــن روکش 
چرمی پوشــانده شــده اســت. نمایشــگر این گوشــی هــم 5.5 اینچــی و از نــوع WQHD و دارای دقت 

۲5۶0 در 1440 پیکســل است.
پردازنــده Snapdragon ۸۲0 شــرکت کوالکــوم، 4 گیگابایــت رم بــا ۶4 گیگابایــت حافظــه داخلــی 
و امــکان نصــب حداکثــر 1۲۸ گیگابایــت حافظــه اضافــی، دوربیــن پشــتی ۲0 مگاپیکســلی و دوربین ۸ 

مگاپیکســلی در جلــو از جملــه دیگــر امکانــات گوشــی یاد شــده اســت.
باتــری گوشــی آلفــا وان 3۲50 میلــی آمپــری اســت و امــکان نصــب دو ســیم کارت بــر روی آن وجود 

دارد. همچنیــن بــرای ایــن گوشــی اســکنر اثــر انگشــت در نظــر گرفته شــده اســت.

رونمایی از گوشی تاشوی سامسونگ در سال آینده
ــار سامســونگ قصــد دارد واقعــا از  بعــد از ســال هــا وعــده و انتظــار بــه نظــر مــی رســد ایــن ب

گوشــی پیشــرفته خــود کــه دارای نمایشــگر تاشــو اســت، رونمایــی کنــد. 
عرضــه چنیــن گوشــی نقطــه عطفــی در صنعــت تولیــد گوشــی های هوشــمند محســوب شــده و 
منجــر بــه کاهــش ابعــاد و فضای اشــغال شــده توســط گوشــی هــای تلفــن همــراه شــده و حمل 

و نقــل آنهــا را ســاده تــر از قبــل مــی کنــد.
کــه دونــگ جین، رئیــس واحــد خدمــات موبایــل شــرکت سامســونگ روز گذشــته تصریــح کرده 
کــه ایــن شــرکت درصــدد عرضه گوشــی تــازه ای بــا نمایشــگر منعطــف در ســال آینــده میادی 
اســت. وی افــزوده کــه در ایــن زمینــه هنــوز برخــی چالــش هــای فنــی وجــود دارد و سامســونگ 
بــرای عرضــه محصولــی کــه مناســب نیازهــای مشــتریان باشــد بایــد بــر چالــش هــای یادشــده 

غلبــه کند.
سامســونگ اولیــن بــار در ســال ۲013 موفــق بــه عرضــه نمونــه اولیــه یــک نمایشــگر منعطــف 
OLED بــه نــام Youm شــد ولــی ایــن نمایشــگر بــرای اســتفاده عمومــی مناســب نبــود. از آن 
زمــان 4 ســال مــی گــذرد و سامســونگ هنــوز نتوانســته گوشــی بــا نمایشــگر تاشــو بــرای کاربرد 

ــد کند. ــی تولی همگان
عرضــه ایــن گوشــی در ســال آینــده تولیــد تلفــن هــای همــراه دارای نمایشــگرهای بزرگتــر را 
ســاده مــی کنــد و احتمــاال بــازار فــروش رایانــه هــای لوحــی را کســادتر خواهــد کــرد. همچنیــن 
گفتــه مــی شــود ایــن نمایشــگرها کــه از نوعــی پاســتیک خــاص تولید مــی شــوند، در برابــر آب 

و ضربــات ناگهانــی مقاومــت بیشــتری داشــته و در مجمــوع مانــدگاری بیشــتری دارنــد.

اولین کارت حافظه میکرو اس دی 
۴۰۰ گیگابایتی رونمایی شد

شرکت وسترن دیجیتال از کارت حافظه میکرواس دی 400 گیگابایتی ۲01۷ رونمایی کرد. 
ــر  ــل Ultra microSDXC UHS-1 دوبراب ــام کام ــا ن ــی ب ــن کارت حافظــه 400 گیگابایت ای
محصــول مشــابهی کــه دو ســال قبــل بــا ۲00 گیگابایــت ظرفیــت عرضــه شــد، تــوان ذخیــره 
ســازی اطاعــات دارد و لــذا وســترن دیجیتــال توانســته رکــورد منحصربــه فــردی را بــه ثبــت 

برســاند.
ســیون راجــن معــاون اول بازاریابــی محصــوالت ایــن شــرکت در ایــن مــورد گفتــه اســت: مــا بــه 
دنبــال پیشــبرد مرزهــای فنــاوری و متحــول کــردن نحــوه اســتفاده مشــتریان از گوشــی هــای 
هوشمندشــان هســتیم و بــا تمرکــز بــر ایــن فنــاوری جدیــد همپــای شــیوه زندگــی مبتنــی بــر 

تلفــن همــراه حرکــت خواهیــم کــرد.
ایــن کارت حافظــه میکــرو اس دی بــرای گوشــی هــای اندرویــدی و تبلــت هــا طراحــی شــده 
و اســتفاده از آن باعــث خواهــد شــد یکــی از ضعــف هــای اساســی گوشــی هــای هوشــمند 
ــای  ــاس برآورده ــر اس ــود. ب ــرف ش ــات برط ــازی اطاع ــره س ــدود ذخی ــای مح ــی فض یعن
موسســه آی دی ســی تنهــا در ســال ۲01۷  حــدود 150 میلیــارد برنامــه برای اســتفاده در گوشــی 
هــای هوشــمند بارگــذاری خواهــد شــد کــه ذخیــره ســازی داده هــای مرتبــط بــا هــر یــک از آنها 

چالشــی بــزرگ اســت.
ــر روی گوشــی ممکــن مــی  ایــن کارت حافظــه اس دی مشــاهده ویدئوهــای فــوق دقیــق را ب
کنــد و مــی توانــد در هــر دقیقــه 1۲00 عکــس را منتقــل کنــد. قیمــت ایــن محصــول با ده ســال 

گارانتــی ۲۲5 پونــد اســت.
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موبایل 180 گرمی بلک بری 

شــرکت بلــک بــری در نمایشــگاه IFA۲01۷  از نســخه Black Edition موبایل جدیــد خود به 
نــام Blackberry KeyOne  رونمایــی کرد.

 موبایــل Blackberry KEYOne Black Edition نــه تنهــا از لحــاظ ظاهــری متفــاوت 
ــی 3۲  ــه داخل ــای حافظ ــه ج ــت. ب ــه اس ــود یافت ــز بهب ــی آن نی ــخصات داخل ــه مش ــت بلک اس
ــه ۶4 گیگابایتــی اســتفاده شــده و البتــه قابلیــت افــزودن افزایــش  گیگاباتــی در آن از یــک نمون

ــز وجــود دارد. حافظــه نی
 RAM دســتگاه نیــز از 3 بــه 4 گیگابایــت ارتقــا یافتــه اســت. امــا بقیــه مشــخصات نســخه جدید 

از لحــاظ ســخت افــزاری تغییر چندانی نداشــته اســت.
ایــن موبایــل همچنــان بــا وزن 1۸0 گرمــی، باتــری 3505 میلــی آمپــری، صفحــه نمایــش 4.5 
 Blackberry اینچــی و دو دوربیــن ۸ )جلــو( و 1۲ )پشــت( مگاپیکســلی عرضــه مــی شــود. در

KEYOne Black Edition از اندرویــد نوقــا ۷.1 اســتفاده شــده اســت.
ــورو  ــه قیمــت ۶4۹ ی ــد کشــور دیگــر ب ــادا و چن ایــن موبایــل در انگلیــس، آلمــان، فرانســه، کان
عرضــه مــی شــود. همچنیــن  ســال آتــی نیــز ایــن موبایــل در بقیــه کشــورهای اروپایــی، آســیا و 

آمریــکای التیــن نیز عرضه خواهد شــد.

اولین گوشی موتوروال با دوربین دوگانه 

شــرکت موتوروال اولین گوشی هوشــمند خود با دوربین دوگانه به نام Moto G5S Plus را عرضه 
کرد. 

گوشــی یادشــده مجهز بــه پردازنــده Snapdragon ۶۲5 بــوده و در آن از 4 گیگابایــت رم و 3۲ 
گیگابایــت حافظه داخلی اســتفاده شــده اســت.

نمایشــگر ایــن گوشــی 5.5 اینچــی بــوده و دقــت آن 10۸0 در 1۹۲0 پیکســل اســت. دوربیــن این 
گوشــی 13 مگاپیکســلی و دقــت تصویربــرداری ویدئویــی آن ۲1۶0 پیکســل اســت. باتــری ایــن 

گوشــی نیــز لیتیومــی و 3000 میلــی آمپری اســت.
ــر و وزن آن 1۶۸ گــرم اعــام شــده اســت. در  ــاد گوشــی مذکــور 153.5 در ۷۶.۲ در ۸ میلیمت ابع
گوشی یاد شــده از سیســتم عامل Nougat( ۷.1 Android( استفاده شــده و دوربین سلفی آن 

هــم از دقــت ۸ مگاپیکســل برخــوردار اســت.
یکــی از قابلیــت هــای جالــب ایــن گوشــی طراحــی میکروفونــی اســت کــه در زمــان دریافــت 

صــدای کاربــر مــی توانــد آلودگــی هــای صوتــی محیــط اطــراف را حــذف کنــد تــا صــدای فــرد 
با کیفیت باالتری به مخاطب برســد. این گوشــی مجهز به حسگر اثر انگشــت نیز هست و به قیمت 

حدود 300 یورو روانه بازار خواهد شد.

گوشی جدید گالکسی با دوربین دوگانه و دستیار صوتی هوشمند

Galaxy J۷+ نــام تــازه تریــن گوشــی سامســونگ اســت کــه بــه زودی بــا دوربیــن دوگانــه و 
دســتیار صوتــی هوشــمند بیکســبی روانــه بــازار مــی شــود. .

ایــن گوشــی بعــد از Galaxy Note ۸ دومیــن گوشــی تولیــدی سامســونگ بــا دوربیــن دوگانه 
محســوب مــی شــود.

 Super AMOLED از جملــه ویژگــی هــای این گوشــی مــی تــوان بــه نمایشــگر 5.5 اینچــی
بــا دقــت 1۹۲0 در 10۸0، پردازنــده هشــت هســته ای ، 4 گیگابایــت رم و 3۲ گیگابایــت حافظــه 
ــه ۲5۶   ــوان ایــن رقــم را ب ــا نصــب کارت حافظــه میکــرو اس دی مــی ت داخلــی اشــاره کــرد. ب

گیگابایــت افزایــش داد.
 ۷.1.1 Android ــل آن ــتم عام ــری و سیس ــی آمپ ــمند 3000 میل ــی هوش ــن گوش ــری ای بات
ــرای ایــن گوشــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. ــر انگشــت هــم ب Nougat اســت. اســکنر اث

دوربیــن دوگانــه این گوشــی متشــکل از یــک دوربیــن 13 مگاپیکســلی بــا دیافراگــم f/1.۷ و یک 
حســگر 5 مگاپیکســلی بــا دیافراگــم f/1.۹ اســت. دوربیــن ســلفی این گوشــی 1۶ مگاپیکســلی و 

دارای دیافراگم f/1.۹ اســت.
قابلیــت Live Focus ایــن گوشــی تهیــه عکــس از چهــره افــراد را بــا دقــت بــاال و بــا امــکان 
 ۸ Galaxy Note تنظیم میزان تار بودن پس زمینه عکس ممکن می کند. این قابلیت در گوشــی

هــم وجــود دارد.
ــه قیمــت  ــده ب ــزی یکپارچــه اســت و ظــرف روزهــای آین ــه تمــام فل Galaxy J۷+ دارای بدن

حــدود 315 دالر بــه بازار مــی آید.

نخستین پلتفرم هوش مصنوعی موبایل 
در نمایشــگاه تجهیــزات رادیویــی آلمــان از نخســتین پلتفــرم هــوش مصنوعــی موبایــل رونمایــی 

شــد. 
،  پــس از ســال هــا توســعه، هــوش مصنوعــی در فضــای ابــری کاربردهــای جدیــدی یافته اســت، 
ولــی تجربــه کاربــری آن همچنــان فضای بیشــتری بــرای بهبــود در حــوزه هایــی مانند ســرعت، 

پایــداری و حفظ اطاعات شــخصی دارد.
از ایــن رو کمپانــی چینــی هــواوی در نمایشــگاه IFA برلیــن بــا پــرده بــرداری از عصر جدیــد حوزه 

تلفــن هــای هوشــمند، از فناوری هــوش مصنوعــی روی موبایــل رونمایــی کرد.
هـوآوی معتقد اسـت هوش مصنوعـی در فضای ابری و هـوش مصنوعی در خود دسـتگاه همدیگر 
را کامـل می کنند. هوش مصنوعی در خود دسـتگاه، قابلیت های تشـخیصی قدرتمنـدی را که پایه 
فهـم و یاری رسـاندن به مردم اسـت ارائه مـی کند و همچنین حسـگرها، حجم زیـادی از داده های 

بهنگام، هدفمند و شـخصی سـازی شـده را فراهم می کنند.
بــا پشــتیبانی قابلیتهــای قدرتمنــد پردازشــی در چیپ، دســتگاه شــناخت بهتــری از نیازهــای کاربر 

پیــدا کرده و خدمات کاما شــخصی ســازی شــده و در دسترســی را به کاربــر خود ارائــه می کند.
چیــپ Kirin ۹۷0 از ۸ هســته پردازشــی CPU و 1۲ هســته پــردازش گرافیکــی )GPU( نســل 

جدیدترین های دنیای تکنولوژی در نمایشگاه ایفا 2017 
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جدیــد بهــره منــد اســت. معمــاری ســاخت ایــن چیــپ 10 نانومتــری بــوده و در آن 5.5 میلیــارد 
ترانزیســتور در تنهــا یــک ســانتی متــر مربــع جــای گرفته اســت.

 Neural ــا ــی ی ــردازش عصب ــد پ ــک واح ــل از ی ــی موبای ــوش مصنوع ــرم ه ــن پلتف اولی
Processing Unit )NPU( مختــص بــه خــود بهــره منــد شــده اســت. در مقایســه بــا یــک 
ــا معمــاری ســاخت و محاســباتی خــاص  ــده ۸ هســته ای Kirin ،Cortex-A۷3 ۹۷0 ب پردازن

ــد. ــه کن ــر را ارائ ــا 50 درصــد بهــروری بهت ــر کارایــی بیشــتر ب ــا ۲5 براب ــد ت خــود مــی توان
ایــن بــه ایــن معناســت کــه پردازنــده Kirin ۹۷0 مــی توانــد وظایــف مرتبط بــا هــوش مصنوعی 
ــر،  ــه انجــام برســاند. در یــک تســت تشــخیص تصوی ــرژی خیلــی کمتــر ب ــا ان ــر و ب را ســریع ت
Kirin ۹۷0 در هــر دقیقــه ۲000 تصویــر را پــردازش کــرد کــه بســیار ســریع تــر از چیــپ هــای 

حــال حاضــر موجــود در بازار اســت.
ــرار مــی دهــد  ــرای هــوش مصنوعــی در موبایــل ق ــاز ب هــوآوی، Kirin ۹۷0 را یــک پلتفــرم ب
تــا بــرای توســعه دهندگانــی کــه مــی تواننــد کاربردهــای جدیــد و خاقانــه بــرای قابلیــت هــای 

ــم آورد. ــکان را فراه ــن ام ــد، ای ــاد کنن پردازشــی آن ایج

ماشین لباسشویی مجهز به هوش مصنوعی 

سامســونگ در نمایشــگاه IFA۲01۷ از ماشــین لباسشــویی MWW۸۸00 رونمایــی کــرد. ایــن 
دســتگاه مجهــز بــه فنــاوری جدیــد »Quick Drive«  و هــوش مصنوعــی اســت و طــی 3۹ 
دقیقــه لبــاس هــا را بــه طــور کامــل مــی شــوید.  ایــن درحالی اســت کــه شســتن کامل لبــاس ها 

بــه طــور معمــول ۷0 دقیقــه طــول مــی کشــد.
شــرکت تولیــد کننده اعــام کرده کاهــش مدت زمان شستشــو تغییــری در عملکــرد، صرفه جویی 

انرژی و کیفیت لباس ها نخواهد داشــت.
ایــن ماشــین لباسشــویی بــه اپلیکیشــنی بــه نــام Q-rator متصــل مــی شــود کــه حــاالت و 
برنامــه هــای مختلف شستشــو را تنظیم می کند.  حاال شستشــوی این ماشــین لباسشــویی شــامل 

و Home Care Wizardاســت.  Laundry Planner، Laundry Receipe
در دو حالــت اول کاربــر مــی توانــد مــدت زمــان شستشــو را از طریــق اپلیکیشــن تنظیــم کنــد. 
یــا آنکــه بــه دســتیار مجــازی بگویــد قصــد شستشــوی چــه نــوع لباســی دارد، در ایــن وضعیــت 

ماشــین لباسشــویی برنامــه شستشــوی خاصــی را پیشــنهاد مــی کنــد.
 در حالــتHome Care Wizard  از راه دور ماشــین لباسشــویی کنتــرل مــی شــود و وجــود 

هرگونــه مشــکلی را بــه کاربــر هشــدار مــی دهد.

یخچال مجهز به فرمان صوتی 

پاناســونیک در نمایشــگاه آلمــان از یخچالــی رونمایــی کــرده کــه نســبت به فرمــان صوتــی کاربر 
واکنــش نشــان داده و بــه ســمت او مــی رود. 

ــده لقــب  ــه یخچــال آین ــرده ک ــی ک پاناســونیک در نمایشــگاه IFAآلمــان از دســتگاهی رونمای
ــر را در  ــودکار کارب ــور خ ــه ط ــد ب ــی توان ــت و م ــرخ اس ــتگاه دارای چ ــن دس ــت. ای ــه اس گرفت

ــد. ــال کن ــپزخانه دنب آش
 همچنیــن هنگامیکــه نســبت بــه فرمــان صوتــی کاربــر واکنــش نشــان داده و بــه ســمت او مــی 
رود. یخچــال متحرک عاوه بر فراهم کردن مواد غذایی و نوشــیدنی می توانــد ظرف های کثیف را 

نیــز جمــع آوری کنــد.
ایــن یخچــال ســفید ســاده نســبت بــه دســتورهای صوتی ماننــد »بیــا بــه اتــاق پذیرایی« یــا »برو 
کنــار میــز آشــپزخانه« واکنــش نشــان مــی دهد. ســپس دســتگاه مســیر خــود را بــه طور خــودکار 

جهــت یابــی مــی کند.
بــه عبــارت دیگــر یخچــال نقشــه آشــپزخانه کاربــر را یــاد مــی گیــرد امــا در کنــار آن مــی توانــد 

مســیرهای غیرمنتظــره را نیــز جهــت یابــی کنــد.
یخچــال متحرک به مخزن اطاعاتی متصل اســت کــه جزئیات هر بطــری داخل خــود را می داند. 

همچنیــن می تواند بهترین غــذا را با توجه به نوشــیدنی های داخل یخچال بــه کاربر توصیه کند.
بــه گفتــه ســخنگوی پاناســونیک ایــن دســتگاه مــی توانــد تــا فاصلــه 15 ســانتی متــری خــود را 

ببینــد. بنابرایــن بــه کــودکان یــا لــوازم خانــه برخــورد نخواهــد کــرد.
البتــه فقــط نمونــه اولیــه یخچــال ســاخته شــده اســت امــا بــه گفتــه شــرکت درآینــده نزدیــک 

تولیــد تجــاری آن آغــاز خواهــد شــد.

رونمایی الکاتل از موبایل جدید 

ــی  ــدی در نمایشــگاه IFA رونمای ــده تلفــن هــای هوشــمند از دســتگاهی جدی ــد کنن یــک تولی
کــرده اســت. ایــن دســتگاه دارای اپلیکیشــنی اســت کــه بــه کاربــر اجــازه مــی دهــد از طریق یک 

برنامــه در چنــد شــبکه اجتماعــی وارد شــود. 
شــرکت آلکاتــل از یــک تلفــن هوشــمند در نمایشــگاه IFAبرلیــن رونمایــی کــرد. ایــن موبایــل 
از ســری IDOL اســت.  موبایــل مذکــور بــه نــام IDOL5 بــرای نســل کنونــی طراحــی شــده 
و دارای قابلیــت جدیــد App Cloner اســت. براســاس ایــن ویژگــی کاربــر مــی توانــد از یــک 
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اپلیکیشــن خــاص  همزمــان در چنــد حســاب کاربــری شــبکه هــای اجتماعــی مختلف وارد شــود.
دستگاه با قیمت ۲3۹.۹۹ یورو و در رنگ های نقره ای و سیاه عرضه شده است.

بــه گفتــه شــرکت تولیــد کننــده در IDOL5 میــان زیبایــی و قابلیــت کارکــرد تــوازن برقرار شــده 
ــا  اســت. دســتگاه مذکــور ۷.5 میلــی قطــر و بدنــه ای از جنــس فلــز دارد. صفحــه نمایــش آن ب

گوشــه هــای خمیــده 5.۲ اینچ اســت.
IDOL5 عاوه بر موارد گفته شــده دارای دوربین پشتی 13 مگاپیکســل و فلش ال ای دی، دوربین 

جلویی 5 مگاپیکسلی و لنز با زاویه ۸4 درجه است.
این دســتگاه بــرای کاربــران طرفــدار شــبکه هــای اجتماعــی  قابلیــت جدیــد Video Story را 
نیــز بــه دســتگاه افــزوده اســت. ایــن ویژگــی بــه کاربــر اجــازه مــی دهــد تــا عکــس و ویدئوهــای 
مــورد نظــر خــود را انتخــاب  و ترکیــب کنــد و در نهایــت کلیپــی کوتــاه بــا قابلیــت بــه اشــتراک 

گــذاری تولیــد مــی شــود.
 امــا شــاید جالــب تریــن ویژگــی آن App Cloner باشــد کــه بــه کاربــران اجــازه مــی دهــد 

همزمــان وارد چنــد شــبکه اجتماعــی شــده و آنایــن بماننــد.

قابلیت اسکن سه بعدی با موبایل سونی

شرکت سونی دو نمونه از موبایل های جدید خود را در نمایشگاه IFA برلین رونمایی کرد. 
ایــن شــرکت موبایــل هــای اکســپریا XZ1 و XZ1Compact را رونمایــی کــرده اســت. ایــن 
ــد امــا همچنــان توقــع  ــه هــای قبلــی تفــاوت چندانــی نداشــته ان ــه نمون موبایــل هــا نســبت ب

ــرآورده مــی کننــد. طرفــداران ایــن برنــد را ب
ســال گذشــته ســونی از XZpremium رونمایــی کــرد. موبایــل هــای جدیــد در همــان ابعــاد 
ارائــه شــده انــد. هــر دو دارای تراشــه اســنپ دراگــون ۸35CPU و RAM 4 گیگاباتی هســتند که 

در بســیاری از موبایــل هــای پرچمــدار فعلــی دیــده مــی شــود.

دوربیــن هــای جلویــی دســتگاه دارای قابلیــت تثبیــت 5 محــوری تصویــر و گزینــه ای بــرای ثبت 
کلیــپ هــای اسلوموشــن بــا ۹۶0 فریــم در ثانیــه هســتند. همچنیــن موبایــل هــای جدیــد ســونی 

مــی تواننــد اســکن هــای ســه بعــدی از اشــیا ایجــاد کننــد.
همچنیــن موبایــل هــا دارای قابلیــت IP۶۸ ضــد آب و ضــد غبــار، پــورت هــای صوتــی 3.5 میلی 

متــری و باتــری ۲۷00 میلــی آمپــری و حافظه میکــرو اس دی هســتند.
ــز دو دســتگاه آن اســت کــه XZ1 دارای صفحــه نمایــش 5.۲ اینچــی و نمایشــگر  ــه متمای نکت
ــت  ــا کیفی ــا XZ1Compact دارای  یــک نمایشــگر 4.۶ اینچــی ب 10۸0 پیکســل اســت. ام
ــر دارای 3۲  ــه کوچکت ــر دارای ۶4 گیگابایــت و نمون ۷۲0 پیکســل اســت. تلفــن هوشــمند بزرگت

گیگابایــت حافظــه داخلــی اســت.

ال جی V۳۰ با صفحه نمایش ۶ اینچی 

یــک تولیــد کننــده دســتگاه هــای الکترونیکــی از موبایلــی رونمایــی کــرده کــه صفحــه نمایشــی 
۶ اینچــی دارد. 

شــرکت ال جــی پیــش از نمایشــگاه IFA برلیــن از تلفــن هوشــمند V30 رونمایــی کــرده اســت. 
ایــن دســتگاه دارای کیفیــت صوتــی خــارق العــاده و دوربینــی قدرتمنــد اســت. همچنیــن صفحــه 

نمایشــی بــزرگ دارد.
 Bang & آئودیــو اســت کــه شــرکت DAC بیــت کــواد Hi-Fi3۲ دارای قابلیــت V30

Olufsen آن را عرضــه کــرده اســت.
صفحــه نمایــش ۶ اینچــی دســتگاه OLED بــا کیفیــت 1440 در ۲۸۸0 پیکســل اســت. گوشــه 
هــای آن خمیــده تــر از ال جــی G۶ اســت. عاوه بــر ایــن مــوارد، نمایشــگر از قابلیت هــای دالبی 
ویــژن و HDR10 نیــز پشــتیبانی مــی کنــد. بنابرایــن بــه راحتــی مــی تــوان بــا کمــک آن فیلــم، 

برنامــه تلویزیونــی و حتــی تصاویــر را بــا کیفیــت افــزوده تماشــا کــرد.

گوگل »اچ تی سی« را می خرد
  

شــرکت گــوگل قصــد دارد 
بخــش تولیــد موبایــل »اچ تــی 

ــرد.  ــی« را بخ س
گــوگل تصمیــم دارد بخــش 
را   HTC شــرکت  موبایــل 
ــی از  ــدام بخش ــن اق ــرد. ای بخ
تــاش شــرکت بــرای رقابت با 
اپــل و سامســونگ اعام شــده 

است.
ایـن درحالـی اسـت کـه اچ تی 
سـی، موبایل پیکسـل گوگل را تولید مـی کند. به هرحـال با این اقـدام اچ تی سـی می تواند 

در حـوزه هـای دیگـر مانند هدسـت هـای واقعیـت مجـازی Vive تمرکـز کند.
طبــق گــزارش هــا ایــن معاملــه تــا پایــان ســال اعــام مــی شــود. همچنیــن گــوگل در 
ســال ۲01۲ میــادی شــرکت موتــوروال را نیــز بــه قیمــت 1۲.5 میلیــارد دالر خریــد امــا در 

نهایــت دو ســال بعــد آن را بــه قیمــت کمتــر از 3 میلیــارد دالر بــه لنــووو فروخــت.
ــی از  ــاه آت ــی اعــام مــی شــود کــه پیــش بینــی مــی شــود گــوگل م ــر در حال ایــن خب

ــد. ــی کن ــد ســری پیکســل رونمای ــل جدی موبای

اینترنت بی سیم در اروپا رایگان می شود
اتحادیــه اروپــا طرحــی 1۲0 میلیــون یورویــی بــرای فراهــم کــردن اینترنــت بــی ســیم )وای فــای( 

رایــگان عمومــی در ۶ هــزار شــهر ایــن منطقــه تصویــب کــرده اســت. 
ــگان در  ــت رای ــه اینترن ــرای دسترســی ب ــی ب ــون یوروی ــد میلی ــه طــرح چن ــن اتحادی قانونگــذاران ای

ــد. ــب کردن ــه را تصوی ــن منطق سراســر ای
ــه  ــورو)141 میلیــون دالر( در اتحادی ــا بودجــه 1۲0 میلیــون ی برهمیــن اســاس طرحــی ســه ســاله ب
ــا،  ــه ه ــه کتابخان ــی شــهرها از جمل ــز عموم ــی ســیم در مراک ــت ب ــا اینترن ــی شــود ت ــا اجــرا م اروپ

ادارات عمومــی و بیمارســتان 
ــن  ــه ای ــود. ب ــرار ش ــا برق ه
ترتیــب ۶ هــزار شــهر در 
اتحادیــه اروپــا مــی تواننــد از 
خدمــات اینترنــت بــی ســیم 

ــد. ــره ببرن ــگان به رای
بــه گفتــه قانونگــذاران، ایــن 
 WIFI4EU کــه  طــرح 
نــام گرفتــه زندگــی و درآمــد 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــراد را تح اف

خواهــد داد.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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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 و شاهد روزی 

خواهیم بود که خودروهای برقی، خودران و شبکه ای کل دنیا را فرابگیرد.
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ــه اوج  ــاره ب ــا اش ــودرو ب ــت خ ــگاری در صنع ــده ن ــی آین ــه مل ــردی برنام ــورای راهب ــس ش رئی
تحــوالت در حــوزه حمــل و نقــل تــا ســال ۲030، گفــت: بــه زودی خودروهــای برقی، خــودران و 

شــبکه ای دنیــا را فــرا مــی گیرنــد. 
منوچهــر منطقــی گفــت: تحــوالت در حــوزه حمــل و نقــل تــا ســال ۲030 بــه اوج مــی رســد و 

اســتفاده از خودروهــای »برقــی«، »خــودران« و »شــبکه ای« دنیــا را فــرا خواهــد گرفــت.
وی افــزود: بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده و تجربیــات موجــود در ایــن صنعــت، خــودرو در دنیا 
یــک زیســت بــوم جدیــد خواهــد داشــت کــه ایــن زیســت بــوم جدیــد، زیرســاخت هــا، ابزارهــا و 

بســترهای متفاوتــی از آنچــه در دنیــای فعلــی وجــود دارد نیــاز خواهد داشــت.
ــد و  ــوم جدی ــن زیســت ب ــران ای ــان بخــش حمــل و نقــل در ای ــد ذینفع ــه منطقــی، بای ــه گفت ب

ــوند. ــنا ش ــزوده آن آش ــا و ارزش اف ــت ه ــا مزی ــد و ب ــایی کنن ــای آن را شناس نیازه
ــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون صنعــت خــودروی کشــور، پیــروی صنعــت خــودروی جهــان  وی ب
بــوده اســت، بیــان کــرد: باید بــه کمــک برنامــه آینــده نــگاری علــم و فنــاوری در صنعت خــودرو 

تــاش کنیــم و همپــای دیگــر کشــورها در حــوزه صنعــت خــودرو پیــش رویــم.
ــرد:  ــح ک ــودرو تصری ــت خ ــگاری در صنع ــده ن ــی آین ــه مل ــردی برنام ــورای راهب ــس ش رئی
کشــورهایی کــه در ایجــاد زیســت بــوم جدیــد خــودرو حضــور نداشــته انــد مــی تواننــد در ایــن 
زیســت بــوم نقــش آفرینــی و همپــای کشــورهای توســعه یافتــه حرکــت کننــد. ایــن موضــوع در 

مــورد ایــران نیــز صــدق مــی کنــد.
منطقــی، شناســایی عمیــق آینــده را بــرای اجرایی شــدن ایــن برنامــه ضروری دانســت و اســتفاده 
از فرصــت هــای موجــود بــرای توســعه صنعــت خــودرو را بهتریــن راهــکار اجرایــی شــدن ایــن 

برنامــه عنــوان کــرد.

وی ادامــه داد: در ایــن برنامــه قصــد داریــم بــا اســتفاده از تجربیــات و کمــک هــای دانشــمندان و 
نخبــگان داخلــی و خارجــی بســتری بــرای هوشــمندی صنعــت خــودرو در کشــور ایجــاد کنیــم.

منطقـی افزود: برگزاری سلسـله نشسـت هـای تخصصی، برگـزاری دو فـروم بین المللـی در نیمه 
دوم امسـال و در نهایـت برگزاری سـمپوزیوم، از جمله برنامه هایی اسـت که برای ایجاد بسـترهای 

مناسـب اجـرای برنامه آینده نـگاری علم و فنـاوری در صنعت خـودرو در نظـر گرفته ایم.
منطقــی الزامــات اجرایــی شــدن ایــن برنامــه را در گــرو »مشــارکت گســترده همــه ذی نفعــان«، 
»وجــود یــک نــگاه جامــع و یکپارچــه« و »تدویــن مســیر اجمــاع و همگرایــی در شــورای راهبری 

برنامــه آینــده نــگاری علــم و فنــاوری در صنعــت خــودرو« دانســت.

خودروهای برقی، خودران و شبکه ای دنیا را فرا می گیرند

طرح اولیه خودروی الکتریکی 
دونفره ارائه شد

یــک شــرکت انگلیســی قصــد دارد خودرویــی الکتریکــی دونفــره بســازد کــه در 3.5 ثانیــه صفر تا 
100 کیلومتــر را طــی مــی کند.  توســعه ســریع موتورهــای الکتریکــی در خــودرو درهــای جدیدی 

را بــرای تولیــد کنندگان بــاز کرده اســت.
 در همیـن راسـتا شـرکت Alcraft Motor Company در انگلیس قصـد دارد یک خودروی 
الکتریکـی دو نفره  بسـازد که عـاوه برعملکرد قابل قبـول دارای فضـای بار کافی 

است.
 در حــال حاضــر تمــام ویژگــی هــای Alcraft GT مشــخص نیســت. امــا دیوید 
ــم  ــا مــی خواهی ــد: م ــر عامــل ایــن شــرکت مــی گوی آلکرافــت موســس و مدی
شــرکت خودروســازی بســازیم کــه بــه طــور کلــی مهندســی ســنتی و فنــاوری 

پیشــرفته را در حــوزه تولیــد خودروهــای ســبز ترکیــب مــی کنــد.
بــه هرحــال طبــق طــرح، ســتون هــای B خــودرو از فیبــر کربنــی ســاخته مــی 
شــوند. همچنیــن شیشــه جلویــی خــودرو امتــداد دارد بــه طوریکــه ســتون درهــا 
نیــز حــذف شــده اســت. بنابرایــن فضــای داخلــی خــودرو بســیار خنــک خواهــد 

ــود. ب
 همچنیـن فضـای بار این خـودرو 500 لیتر اسـت. زیر ایـن ظاهر، خـودرو می تواند 
با یک بار شـارژ 4۸3 کیلومتـر را طی کند و قـدرت موتور نیز ۶00 اسـب بخار )44۷ 
کیلـووات( خواهـد بـود. این خودرو  مسـافت صفـر تـا 100 کیلومتـر را در 3.5 ثانیه 

طی مـی کند.
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جمعــی از محققــان دانشــگاهی در زمینــه کاربــردی نشــدن 
خودروهــای خورشــیدی و توجــه هــر چــه بیشــتر صنعــت به 

ایــن حــوزه اطاعیــه ای نوشــتند. 

در این اطاعیه آمده است:
»کشــورمان ایــران، بــه ســبب موقعیــت جفرافیایــی منحصر 
ــرژی خورشــیدی در  ــه لحــاظ جــذب ان بفــردی کــه دارد،  ب
میــان نقــاط مختلــف جهــان در جایــگاه بســیار مناســبی قرار 
گرفتــه اســت. طبــق گــزارش هــای رســمی ایــران بــه طــور 
ســالیانه بیــش از ۲۸0 روز آفتابــی را پشــت ســر مــی گــذارد. 
طــی چنــد ســال گذشــته، افزایــش میــزان ســرمایه گــذاری 
ــازار  ــیدی در ب ــای خورش ــروگاه ه ــاخت نی ــوزه س ــا در ح ه
هــای جهانــی و بــه خصــوص در کشــورمان، بــه خوبــی گواه 

بــر فعــال شــدن بــازار انــرژی هــای تجدیــد پذیــر اســت.
ــز از ایــن پیشــرفت  خودروهــای الکتریکــی و خورشــیدی نی
ــد. اگرچــه اولیــن خودروهــای برقــی در  ــی بهــره نبــوده ان ب
قــرن نوزدهــم تولیــد شــدند امــا تولیــد اینگونــه خودروهــا، با 

تولیــد انبــوه اتومبیــل احتراقــی دچــار افــت شــدید شــد.
در دهه هــای 1۹۷0 و 1۹۸0 میــادی بــا وقــوع بحــران 
ــرژی مجــدداً خــودروی برقــی مــورد توجــه قــرار گرفــت  ان
ــازار  ــاد ب ــوه و ایج ــد انب ــبب تولی ــدی س ــن عاقمن ــی ای ول
رقابتــی نشــد. از ســال ۲00۸ میــادی بــا توجــه بــه افزایــش 
طوالنــی مــدت قیمــت نفــت، پیشــرفت فنــاوری باتری هــا، 
مدیریــت شــبکه بــرق تحــول اساســی در تولیــد خودروهــای 

ــت. ــورت گرفته اس ــی ص برق
ــازی  ــزرگ خودروس ــای ب ــر شــرکت ه ــال حاضــر اکث در ح
دنیــا طــرح هــای بلنــد مدتــی را بــا هــدف طراحی و ســاخت 
ــد و  ــرا دارن ــی و خورشــیدی در دســت اج ــای برق خــودرو ه
مــی تــوان پیشــرو ایــن عرصــه در جهــان را شــرکت تســا 
موتــور خوانــد کــه از ســال ۲003 بصــورت جــدی وارد ایــن 
ــروز بیــش از ده هــا هــزار دســتگاه از  ــا ام عرصــه شــده و ت
ایــن خــودرو هــا در سراســر جهــان بــه فروش رســیده اســت.

ــا  ــز بعض ــران نی ــیدی در ای ــی و خورش ــای الکتریک خودروه
مــورد توجــه دانشــگاه هــا و مراکــز دانــش بنیــان بوده اســت. 
ــی و  ــای برق ــران خودروه ــه در ای ــی ک ــروژه های ــه پ از جمل
ــه  ــوان ب ــی ت ــد ، م ــرار داده ان ــه ق ــورد توج ــیدی را م خورش

ــر اشــاره کــرد: مــوارد زی
*خودروی برقی بنزینی دونیرو

*خودروی برقی قاصدک نصیر – دانشگاه خواجه نصیر
ــامی  ــگاه آزاد اس ــوز – دانش ــک ی ــی کوچ ــودروی برق *خ

قزوین
*خودروهای برقی آریان – گروه صنعتی جمشید آریان

*مجموعــه خودروهــای خورشــیدی غــزال ایرانــی – 
دانشــگاه تهــران

*مجموعــه خودروهــای خورشــیدی هاویــن – دانشــگاه آزاد 
اســامی قزوین

*خودروی خورشیدی سپهر – دانشگاه علم و صنعت
ــا  ــان ب ــان ، همزم ــش بنی ــای دان ــه ه ــن مجموع ــب ای  اغل
ــه  ــه ســمت خودروهــای برقــی شــروع ب گرایــش جهانــی ب
ــه عنــوان مثــال آغــاز فعالیــت خودروهــای  ــد ب کار کــرده ان
ــی دانشــگاه  ــزال ایران ــش و غ ــال پی ــدود 14 س ــان از ح آری
ــا  ــا ب ــردد ام ــی گ ــر م ــش ب ــه حــدود 13 ســال پی ــران ب ته
ــا در  ــت ه ــن فعالی ــاز ای ــه از آغ ــک ده ــش از ی ــت بی گذش
ایــران، متاســفانه هنــوز شــاهد هیــچ نمونــه صنعتــی از ایــن 
خودروهــا، بــا قابلیــت حضــور در ســطح خیابــان هــا و جــاده 

هــای کشــورمان نیســتیم.

ــه  ــورت گرفت ــی ص ــات خوب ــدت اقدام ــن م ــد در ای  هرچن
اســت کــه بیانگــر دغدغــه هــا و توانمنــدی هــای مجموعــه 
هــای دانشــگاهی کشــور اســت. حضــور یافتــن خودروهــای 
خورشــیدی غــزال ایرانــی و هاویــن از طــرف دانشــگاه هــای 
ــر  ــر نظی ــی معتب ــن الملل ــابقات بی ــن در مس ــران و قزوی ته
مســابقات جهانــی خودروهای خورشــیدی در کشــور اســترالیا 
و مســابقات خودروهــای خورشــیدی در کشــور آمریــکا نمونه 

هایــی از ایــن مــوارد اســت.
رونمایــی از خودروهــای برقــی یــوز دانشــگاه آزاد قزویــن 
ــور دانشــجویی  ــزاری ت ــی و برگ ــات دولت ــا حضــور مقام ب
خــودروی خورشــیدی دانشــگاه تهــران تحــت عنــوان »از 
ــه  ــه ب ــد ک ــی باش ــی م ــز از اقدامات ــج« نی ــا خلی ــزر ت خ
ــا در کشــور  ــن خودروه ــه بیشــتر ای ــغ هرچ ــاعه و تبلی اش
کمــک بــه ســزایی مــی کنــد، امــا بدیهــی اســت کــه بعــد 
ــیده  ــان آن رس ــر زم ــال ، دیگ ــه س ــن هم ــت ای از گذش
کــه شــاهد دســتاوردهایی واقعــی و صنعتــی از ایــن 
ــرکت  ــدد و ش ــای متع ــی ه ــیم و رونمای ــا باش ــت ه فعالی
ــر محسوســی در  ــدون آنکــه تغیی ــاوت ب در مســابقات متف
صنعتــی بــودن، اعتمــاد پذیــری و کاربــردی بــودن نمونــه 
ــی شــک  ــد ب ــه وجــود بیای ــدد ســاخته شــده ب هــای متع
ــچ گاه  ــه هی ــت ک ــت اس ــودن در حال ــف ب ــانه متوق نش
منجــر بــه تولیــد خــودروی هــای قابــل عرضــه بــه بــازار 
نخواهــد شــد و چنانچــه یــک دهــه دیگــر نیــز بــا همیــن 
ــای  ــودروی ه ــازار خ ــور در ب ــانس حض ــذرد، ش ــه بگ روی
برقــی و خورشــیدی بــرای همیشــه از دســت خواهــد 

ــت. رف
ــهری در  ــای ش ــی خودروه ــئله آلودگ ــر مس ــویی دیگ  از س
کشــورمان حــل نشــده باقــی مانــده اســت ، مســئوالن امــر 
ــکل  ــل مش ــرای ح ــعه ب ــم توس ــه شش ــه در برنام ــر چ اگ
ــد  ــه داده ان ــی ارائ ــکار های ــا راه ــهر ه ــی کان ش آلودگ
ــی و  ــای برق ــودرو ه ــعه خ ــرای توس ــتی ب ــچ سیاس ــا هی ام

ــد. ــرده ان ــاذ نک ــیدی اتخ خورش
در الیحــه هــوای پــاک نیــز کــه مســئوالن قــدری عمیــق 

ــه  ــذف تعرف ــل را ح ــد ، راه ح ــه ان ــئله پرداخت ــه مس ــر ب ت
ــد کــه  واردات خــودرو هــای برقــی و خورشــیدی دانســته ان
نشــان مــی دهــد ســازمان هــا و مراکــز مســئول کــه مــی 
بایســت راه درســتی بــرای توســعه فنــاوری و صنعتــی ایــن 
خــودرو هــا در پیــش مــی گرفتنــد ، در انجــام ماموریــت خود 

ــد .  کوتاهــی کــرده ان
ــا در داخــل  ــن خودروه ــد ای ــه تولی ــی اســت ک ــن در حال  ای
کشــور بــه ســبب بــازار مصــرف گســترده در داخــل کشــور و 
منطقــه ) وضعیــت برتــر منطقه در جــذب انرژی خورشــیدی ( 
، توجیــه اقتصــادی الزم را بــرای حرکــت بــه ســمت صنعتی 

ســازی داشــته باشــد .
ــوزه  ــت در ح ــدم موفقی ــت ع ــت، عل ــهود هس ــه مش  آنچ
ــی و خورشــیدی را  ــای برق ــد خودروه ــش و تولی توســعه دان
بایــد در  سیاســت گــذاری هــای غلــط دانشــگاه هــا و عــدم 
ــن حــوزه دانســت کــه حجــم  حمایــت جــدی مســئولین ای
ــابقات و  ــرکت در مس ــرف ش ــه ص ــود را ب ــای خ ــت ه فعالی
رونمایــی بــدون حصــول نتیجــه ملمــوس و عنــوان کــردن 

ــد. ــرده ان ــدون پشــتوانه محــدود ک وعــده هــای ب
 لــذا انتظــار مــی رود هرچــه ســریعتر بــا همگرایــی در میــان 
دانشــگاهیان و صنایــع و حمایــت جــدی مســئولین ، حرکــت 
بــه ســمت عبــور از مرحلــه فعلــی بــه ســمت تجاری ســازی 
ــه  ــی و خورشــیدی ســاخت داخــل ب و ورود خودروهــای برق
ــن در عرصــه  ــه فراهــم شــود. همچنی ــازار کشــور و منطق ب
ــابقات  ــرکت در مس ــا ش ــال ه ــد از س ــز بع ــی نی ــن الملل بی
ــان و  ــردن  زم ــه ک ــی و هزین ــن الملل ــای بی و نمایشــگاه ه
ســرمایه ، شــاهد دســتاوردهای مشــخص و رتبــه هــا و نتایج 

ارزشــمند باشــیم.
ــای  ــال ه ــا در س ــود ت ــدوار ب ــوان امی ــی ت ــورت م در اینص
آتــی در صنعــت خودروهــای برقــی و خورشــیدی کــه نســل 
آینــده خودروهــای شــهری خواهنــد بــود، کشــورمان ایــران 
نیــز بــه عنــوان یکــی از تولیــد کننــدگان فعــال، در این بــازار 
ســهمی مطلــوب داشــته باشــد و ماننــد تجربــه تلــخ صنعــت 
خودروهــای بنزینــی، بــه وارد کننــده صــرف تبدیل نشــویم.«            

خودروهای خورشیدی از نمایش تا واقعیت!
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فنــاوری خــودرو

فرمان خودروهای آینده از خودرو 
مراقبت می کند

دو خودروســاز طــرح اولیــه فرمانــی بــرای خودروهــای خــودران ارائــه کــرده انــد کــه مــی تواند به 
طــور هوشــمند از خــودرو مراقبت کنــد و اطاعــات کاربــر را ذخیــره کند. 

فرمــان خــودرو در آینــده نزدیــک حــذف خواهــد شــد! درحقیقــت بــا ورود خودروهــای خــودران به 
بــازار اثــری از آن بــه جــا نمــی مانــد. درهمیــن راســتا بــه نظــر مــی رســد دو شــرکت جاگــوار و 
لنــدروور ایــده هایــی بــرای حفــظ فرمــان خــودرو دارنــد. ایــن خودروســازان از یــک طــرح اولیــه 

فرمــان بــه نــام Sayer بــرای خــودروی خــودران و اشــتراکی طراحــی کــرده انــد.
 ایــن فرمــان مجهــز بــه سیســتم هــوش مصنوعــی خــود اســت و کاربــر خــود را از خودرویــی بــه 

خــودروی دیگــر دنبــال مــی کنــد. به عبــارت دیگــر اطاعــات هــر کاربــر در آن ذخیره می شــود.
درحقیقــت هــوش مصنوعــی ماننــد کارمنــدی عمــل مــی کند کــه مســئولیت مراقبــت از خــودرو 
را برعهــده دارد و بــه کاربــر اجــازه مــی دهــد در زمــان و مــکان مــورد نظــر خــود از خودرو اســتفاده 
کنــد. بــه عنــوان مثــال اگــر کاربــر بایــد در جلســه ای حاضــر شــود، هنگامیکــه در اتــاق پذیرایــی 
اســت، بــه فرمــان خــودرو دســتور مــی دهــد. در مرحلــه بعــد خــودرو بــه تنهایــی تصمیــم مــی 

گیــرد چــه زمــان بایــد حرکــت کنــد تــا فــرد بــه موقــع برســد.
این فرمان هوشمند احتماال یکی از ویژگی های طرح اولیه خودرویFuture-Type باشد.

البته مشخص نیست این فرمان اصا ساخته شود یا خیر.  

این خودرو مسافرانش
 را انتخاب می کند!

ــه  ــت ک ــی اس ــودران الکتریک ــودروی خ ــاخت خ ــغول س ــازی مش ــرکت خودروس ــک ش ی
بــرای طــرح خــودروی اشــتراکی در شــهرها اســتفاده خواهــد شــد. ایــن خــودرو مســافران 

ــا یکدیگــر انتخــاب مــی کنــد!  را برحســب عایــق مشــترک ب
ــمند  ــودران و هوش ــودروی خ ــک خ ــاخت ی ــغول س ــرده مش ــام ک ــر اع ــرکت دایمل ش
ــن شــرکت قصــد دارد از آن در طــرح خودروهــای اشــتراکی شــهری  الکتریکــی اســت. ای
اســتفاده کنــد.  خــودروی دایملــر مــاه آتــی در نمایشــگاه اتومبیــل فرانکفــورت رونمایــی می 

ــود. ش
ایــن خــودرو بــه نــام Smart Vision EQ For Two یــک وســیله نقلیه کامــا خودران 
بــدون فرمــان یا پــدال هــای گاز و ترمز اســت. کاربران مــی توانند به وســیله اپلیکیشــن آن را 

ســفارش دهنــد.
مســافران مــی تواننــد همســفران خــود را براســاس عایــق مشــترک انتخــاب کننــد. جالب 

آنکــه خــودرو  حتــی موضوعاتــی بــرای گفتگــو میــان مســافران پیشــنهاد مــی کند!
درهــای کنــاری خــودرو بــه ســمت بــاال و عقــب بــاز مــی شــود. همچنیــن اخبــار و وضعیت 

آب و هــوا نیــز توســط خــودرو اعــام مــی شــود.
 درون خــودرو یــک صفحــه نمایــش دیجیتــال روی داشــبورد قــرار دارد کــه بــه گفتــه تولید 

کننــده بــا توجــه بــه ترجیــح مســافران محتویــات مختلفــی را نمایــش مــی دهد.
 همچنیــن بــه وســیله اپلیکیشــن یــا فرمــان صوتــی مــی تــوان قابلیــت هــا و تنظیمــات 

ــر داد. ــودرو را تغیی خ
صندلــی عقــب گنجایــش دو نفــر را دارد. اگــر یــک نفــر در صندلــی عقــب باشــد، خــودرو 

پیشــنهاد مــی کنــد مســافری دیگــری ســوار شــود.
ــات  ــن اطاع ــفر و همچنی ــت او، مســیر س ــد براســاس موقعی ــافر جدی  پیشــنهادهای مس

ــود. ــی ش ــای شــخصی مســافران انجــام م ــل ه ــاره پروفای درب
هنگامیکــه دو مســافر ســوار خــودرو شــوند، در صفحــه نمایــش داخلــی آن عایق مشــترک 

ماننــد ورزش یــا کنســرت موســیقی نمایــش داده می شــود.
 موتور این خودرو دارای یک باتری لیتیوم یونی 30 کیلووات برساعت است.

مینی خودروی تمام برقی ساخته می شود
ــد  ــه تولی ــده برنام ــال آین س
مینــی  خــودروی  انبــوه 
ــی  ــاز م ــدی آغ ــی جدی برق
شــود کــه بــدون شــک 
ایــن  طرفــداران  بــرای 
ــذاب  ــا ج کاس از خودروه

خواهــد بــود. 
مــدل مفهومــی این خــودرو 
خــودروی  نمایشــگاه  در 
فرانکفــورت آلمــان رونمایــی شــد. ایــن مینــی تمــام برقــی مجهــز بــه نســل جدیــد باتــری ویــژه 
خودروهــای برقــی اســت کــه هنــوز اطاعــات زیــادی دربــاره آن منتشــر نشــده و گفته می شــود 

ــا نمایشــگاه فرانکفــورت صبــر کــرد. بایــد ت
بــا ایــن حــال از منابــع خبــری مختلــف مــی تــوان اینچنیــن برداشــت کــرد کــه ایــن خــودروی 
مینــی بــرد حرکتــی قابــل توجهــی داشــته و بــرای اســتفاده در مناطــق شــهری و جــاده هــا گزینه 

مناســبی اســت.
قرار اسـت نسـخه هایبریـدی این خـودرو نیـز همزمان با مـدل تمام برقـی آن تولیـد و روانـه بازار 
شـود. چراغهای جلو و قسـمت عقب این خـودرو از نوع LED بـوده و جالب اینکـه از فناوری چاپ 

سـه بعدی در سـاخت بخشـهایی از بدنه این خودروی مینی اسـتفاده شـده است.
البتــه شــرکت مینــی پیشــتر یعنــی در ســال ۲00۸ اقــدام بــه تولید محــدود خــودروی برقــی کرده 
بــود. حــاال امــا ایــن شــرکت کــه امتیــاز آن در اختیــار شــرکت بــزرگ بــی ام دبیلیــو آلمــان اســت 
تولیــد نســل جدیــدی از خودروهــای مینــی تمــام برقــی را بــا رعایــت معیارهــای فنــی مختلف در 

دســتور کار خــود قــرار داده اســت.
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یــک شــرکت خودروســازی ســال آینــده اتومبیلــی بــا داشــبور متغیــر مــی ســازد. ایــن داشــبور 
ــود.  دارای ســه ظاهــر متفــاوت خواهــد ب

طــرح یکــی از فناورانــه تریــن مــدل هــای خــودروی بنتلــی رونمایــی شــده اســت. ایــن خــودرو 
ــا الهــام از خودروهــای جیمــز  ــا ســه ظاهــر متغیــر  و ب ــار دارای داشــبوردی ب ــرای نخســتین ب ب
بانــد ســاخته شــده اســت. راننــده مــی توانــد برحســب نیــاز خــود از هــر یــک از ایــن داشــبوردها 

اســتفاده کنــد.
مــدل جدیــد بنتلــی ســال آتــی و بــا قیمــت پایــه 1۶0 هــزار پونــد بــرای فــروش عرضــه مــی 
شــود. ایــن خــودرو مــی توانــد بــا ســرعت بیــش از ۲00 مایــل برســاعت حرکــت کنــد و بــه طــور 

کامــل در انگلیــس ســاخته مــی شــود.
ــام گرفتــه اســت. در نــگاه نخســت  بــه  هرحــال خــودروی جدیــد ۲01۸Continenal GT ن
داشــبورد خــودرو بســیار معمولــی و دارای روکــش چوبــی اســت. امــا بــا روشــن کــردن موتــور، 
وســط داشــبورد بــه آرامــی بــه ســمت جلــو مــی چرخــد و صفحــه نمایشــی 1۲.3 اینچــی بــا 3 

پنجــره بــرای جهــت یابــی، تلفــن و رســانه هــای مختلــف نمایــان مــی شــود.
بــا فشــار دادن دکمــه ای راننــده مــی تواند از داشــبورد ســوم اســتفاده کند کــه دارای نشــانگرهای 

آنالــوگ ماننــد دمــای هــوای بیــرون، قطــب نمــا و یک ســرعت ســنج اســت.
 داشــبورد مذکــور کــه دارای موتورهــای الکتریکــی کوچــک اســت بــه جعبــه گیربکــس هــای 
کوچکــی متصــل اســت. ایــن بخــش دارای یــک واحــد کنتــرل الکترونیکــی مخصــوص اســت.
جالــب آنکــه داشــبور دارای پروانــه هــای خنــک کننــده داخلی اســت کــه دمــای موتــور و صفحه 

نمایــش را کنتــرل مــی کند.
 در ایــن خــودرو ۲300 صفحــه مــدار، ۸ کیلومتــر ســیم کشــی۹۲ واحــد کنتــرل الکتریکــی و 100 
میلیــون خــط کــد رایانــه ای اســتفاده شــده اســت. ایــن میــزان تجهیــزات الکترونیکــی تقریبــا 15 

برابــر بیــش از قطعات داخلــی بویینــگ Dreamliner 787 اســت.
همچنیــنContinenal GT ۲01۸ مــی توانــد در 3.۶ ثانیــه ســرعت خــود را از صفــر بــه 100 

کیلومتــر درســاعت برســاند ودارای موتــوری بــا قــدرت ۶۲۶ اســب بخــار اســت.

»بنتلی« با داشبورد متغیر به بازار می آید

طرح اولیه خودروی خودران 
برقی »آئودی« 

 
آئــودی از طــرح اولیــه خودرویــی خــودران و برقــی رونمایــی مــی کنــد کــه می 

توانــد بــا یــک بــار شــارژ 435 مایــل طــی کند. 
شــرکت  آئــودی در نمایشــگاه اتومبیــل فرانکفــورت از یــک طــرح اولیــه جدید 

رونمایــی مــی کنــد.
ــد  ــی کن ــا م ــازنده ادع ــرکت س ــام دارد و ش ــه Aicon ن ــرح اولی ــن ط ای
خــودروی مذکــور مــی توانــد بــا یــک بــار شــارژ مســافت 435 مایــل را طــی 
کنــد.  ایــن در حالــی اســت کــه  خــودروی تســا بــا یــک بــار شــارژ33۷ مایل 

ــد. را طــی مــی کن
ــه  ــودران اســت. ب ــای خ ــاوری ه ــه فن ــز ب ــور مجه ــار در مذک ــودروی چه  خ

ــدال نیســت. ــا پ ــان ی ــر دارای فرم ــارت دیگ عب
بــه گفتــه آئــودی  Aiconمجهــز بــه فنــاوری خــودران ســطح 5 اســت . بــه 
عبــارت دیگــر مــی توانــد بــدون نیــاز بــه انســان مســیر خــود را رانندگــی کنــد.

تازه ترین مدل خودروی برقی 
»بی ام و« در راه است

شرکت خودروسازی بی ام و قصد دارد در سال ۲01۸ مدل برقی تازه ای از خودروی i3 خود را روانه بازار کند. 
در حالــی کــه مــدل فعلــی اســتاندارد ایــن خــودرو دارای قدرتــی معــادل با 1۷0 اســب بخــار و موتــوری با گشــتاور 
۲50 ژول اســت، خــودروی بــه روز شــده ســال ۲01۸ ایــن شــرکت دارای قدرتــی معــادل بــا 1۸4 اســب بخــار و 

موتــوری بــا گشــتاور ۲۷0 ژول خواهــد بــود.
ارتقــای سیســتم تعلیــق و کاهــش مصــرف انــرژی هــم از جملــه مزایــای خــودروی بــی ام وی برقی ســال ۲01۸ 
خواهــد بــود. بــرای ایــن خــودرو یــک حالــت ورزشــی خــاص نیــز در نظــر گرفته شــده کــه باعــث افزایش شــتاب 

آن و همیــن طــور کنتــرل راحــت تــر فرمــان در شــرایط دشــوار می شــود.
ــه  ــوم ب ــد موس ــارژر جدی ــک ش ــن ی ــود. همچنی ــد ب ــه خواه ــد ۶.۸ ثانی ــودروی جدی ــد خ ــا ص ــر ت ــتاب صف ش
ــه  ــا پرداخــت 500 دالر ب ــرای ایــن خــودرو در نظــر گرفتــه شــده کــه ب TurboCord EV Charger ب

ــی ام و اســت. ــی ســاخت ب ــر روی دیگــر خودروهــای برق ــل نصــب ب ــداری و قاب ــل خری ــه قاب طــور جداگان
ــن  ــبک تری ــارژر را س ــن ش ــی ام و ای ب
ــل  ــل حم ــارژر قاب ــن ش و کوچــک تری
ــد  ــی گوی ــرده و م ــی ک ــا معرف خودروه
ــرق  ــا شــبکه هــای ب ــن محصــول ب ای
ــا  ــازگاری دارد و ب ــی س 1۲0 و ۲۲0 ولت
ــر شــارژرهای فعلــی  ســرعتی ســه براب
ــد. خودروهــای برقــی را شــارژ مــی کن

یـک  خـودرو  ایـن  داشـبورد  روی  بـر 
نمایشـگر لمسـی 10 اینچـی بـا دقـت 
نـرم  و  شـده  نصـب   540 در   1440
هوشـمند،  ناوبـری  بـرای  افزارهایـی 
مدیریت سیسـتم تفریحی و صوتـی و ... 
در آن وجـود دارد. اولیـن رونمایـی از این 
خودرو مـاه آینده در نمایشـگاه خودروی 

فرانکفـورت صـورت مـی گیـرد.
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طبــق گــزارش هــای مختلــف شــرکت تســا مــاه آینــده از کامیونــی برقــی رونمایی می 
کنــد کــه دارای صندلــی تختخــواب شــو اســت و مــی توانــد بــا یکبــار شــارژ مســافت 

۲00تــا 300 مایــل را طــی کنــد. 
ــاری  طبــق گــزارش هــای مختلــف تســا تصمیــم دارد مــاه آینــده از یــک کامیــون ب
الکتریکــی رونمایــی کنــد کــه مــی توانــد بــا یــک بــار شــارژ مســافت ۲00 تــا 300 مایل 
را طــی کنــد. ایــن اقــدام نشــاندهنده تــاش تســا بــرای حضــور گســترده تــر در بــازار 

خــودرو اســت.
الــون ماســک تصمیــم دارد بــا ارائــه ایــن کامیــون بــا باتــری قدرتمنــد بــا نمونــه هــای 

دیزلــی رقابــت کنــد.
بــه گفتــه اســکات پــری یکــی از مدیــران ارشــد شــرکت »رایدرسیســتم«، مقامات تســا 
اکنــون مشــغول مذاکــره بــرای فنــاوری هایــی هســتند کــه در ایــن وســیله نقلیه بــه کار 

مــی رود.
ــاری الکتریکــی  ــون ب ــد کامی ــون روی تولی ــای تســا اکن ــاش ه ــری ت ــاد پ ــه اعتق ب

ــت. ــو اس ــی تختخوابش ــه  دارای صندل ــت ک ــز اس ــی متمرک بزرگ
البتــه شــرکت تســا از اظهــار نظــر درباره ســاخت ایــن کامیــون و حواشــی آن خــودداری 
کــرده اســت. امــا الــون ماســک امیــدوار اســت تــا دو ســال دیگــر آن را بــه طــور تجــاری 

ــد کند. تولی

»تسال« کامیون برقی می سازد

اختراع »تسال« برای تعویض
 ۱۵ دقیقه ای باتری خودرو

تسا حق امتیاز اختراع دستگاهی را ثبت کرده که تعویض باتری خودروی برقی را در 15 دقیقه ممکن می کند. 
شـرکت تسـا حق امتیـاز اختراعـی جدید را برای دسـتگاهی ثبـت کرده که به تکنسـین های خـودرو اجـازه می دهد 

در 15 دقیقـه باتـری هـای آن را تعویض کننـد. البته چنین ایده ای در سـال ۲013 برای نخسـتین بار ارائه شـد.
بــه هرحــال طــرح جدیــد کوچکتــر نمونــه ای اســت کــه چنــد ســال رونمایــی شــد و حتــی مــی تــوان آن را منتقــل 

کــرد. بــه همیــن دلیــل مــی تــوان آن را در اماکــن اســتراتژیکی قــرار داد کــه ابرشــارژرها در دســترس نیســتند.
همانطور که در تصویر قابل مشاهده است، بخشی از دستگاه شبیه دکل خودرو را بلند می کند. 

بــه ایــن ترتیــب تعمیــر کار بــه راحتــی مــی توانــد بــه زیــر خــودرو دسترســی داشــته باشــد. البتــه تعویــض باتــری 
بــا ســرعت ۹0 ثانیــه ای )کــه تســا وعــده داده بــود( انجــام نمــی شــود. بــا ایــن وجــود مــدت زمــان 15 دقیقــه نیــز 

کوتــاه اســت. حــق امتیــاز دســتگاه ثبــت شــده بــرای خودروهــای مــدل S و Xکاربــرد دارد. 

شــرکت آلمانــی فولکــس واگــن اعــام کــرده تــا ســال ۲0۲5 بیــش از 
30 مــدل خــودروی برقــی جدیــد روانــه بــازار مــی کنــد و در نمایشــگاه 
ــرده  ــی ک ــا رونمای ــل ه ــن اتومبی ــی از ای ــورت از یک ــودروی فرانکف خ

اســت. 
ــرای  ــی ب ــه رقیب ــت ک ــن دس ــودرو از ای ــن خ ــی اولی ــدل مفهوم م
خودروهــای برقــی تســا محســوب مــی شــود از ســال ۲0۲0 بــه تولید 

ــی رســد. ــوه م انب
این خــودرو بــا عنــوان کامــل Volkswagen I.D. Crozz II دارای 
دو موتــور برقــی بــرای افزایــش قــدرت و کشــش اســت. انتقال نیــرو به 

چهــار چــرخ این خــودرو نیــز ممکن اســت.
ــووات  ــده ۸3 کیل ــودروی یادش ــرای خ ــده ب ــه ش ــر گرفت ــری درنظ بات
ــردن  ــی ک ــه ط ــادر ب ــل ق ــارژ کام ــورت ش ــرو دارد و در ص ــرژی نی ان
 Volkswagen I.D. مســیری 500 کیلومتــری خواهد بــود. بنابرایــن

ــز دارد. ــوز را نی ــن س ــای بنزی ــا خودروه ــت ب ــت رقاب Crozz II قابلی
ایــن خــودرو بــه برخــی فنــاوری هــای پیشــرفته هــم مجهــز اســت که 
ــی، برخــی  ــه امــکان صــدور فرامیــن صوت ــوان ب ــه آنهــا مــی ت از جمل
ــرای  ــوا ب ــه ه ــد تصفی ــودران و سیســتم جدی ــای خ ــات خودروه امکان

ــوع در درون خــود خــودرو اشــاره کــرد. ــی مطب ایجــاد دمای
ــر  ــه نظ ــد ب ــا بعی ــده، ام ــخص نش ــوز مش ــودرو هن ــن خ ــت ای قیم
ــن  ــر از 40 هــزار دالر چنی ــا پرداخــت مبلغــی کمت ــوان ب مــی رســد بت
خودرویــی خریــداری کــرد. فولکــس واگــن بــرای فــروش یــک میلیون 
خــودرو در ســال ۲0۲5 برنامــه ریــزی کــرده و احتمــاال بخش زیــادی از 

ــود. ایــن خودروهــا برقــی خواهنــد ب

خودروی برقی »فولکس واگن« 
رقیب »تسال« می شود
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خودروی الکتریکی »پورشه« با 
موتور ۶۰۰ اسب بخاری می آید

خــودروی تمــام الکتریکی پورشــه تــا پایــان ۲01۹ میادی عرضــه می شــود. موتور آن ۶00 اســب 
بخار قدرت دارد و می تواند با یک بار شارژ حدود 4۸۲ کیلومتر را طی کند. 

نخســتین خــودروی تمام الکتریک پورشــه تــا پایــان ۲01۹ میادی بــرای فروش عرضه می شــود. 
قیمت این خودرو نیز مانند پانامرا  حــدود ۸0 هزار دالر خواهد بود.

ایــن خــودرو کــه Mission  E نــام گرفتــه در اصــل در ۲015 میــادی رونمایــی شــد و اکنون در 
مراحل پایانی توســعه اســت. موتور این خودروی چهار در کاما الکتریکی است.

البتــه هنــوز مشــخصات کامل ایــن خودرو اعام نشــده امــا طبق طــرح اولیــه، موتورآن ۶00 اســب 
بخــار قدرت خواهد داشــت. همچنیــن خــودرو دارای چهار چرخ متحرک اســت و می تواند مســافت 
صفــر تــا 100 کیلومتــر را در کمتــر از 3.5 دقیقــه طــی کنــد. حداکثــر ســرعت آن نیز بیــش از ۲4۹ 

کیلومتــر برســاعت اعام شــده بود.
طبق اعام اولیه شــرکت Mission  E با یکبار شــارژ قابلیت طی 4۸۲ کیلومتر را دارد. عاوه برآن 

مجهز به باتری 350 کیلوواتی با فناوری شارژ سریع است.

»پورشه« اپلیکیشن ردیابی 
خودرو می سازد

یــک شــرکت خودروســازی اپلیکیشــنی ســاخته کــه بــا اســتفاده از حســگرهای مختلــف بــه 
کاربــران کمــک مــی کنــد در موبایلشــان مســیر خــود را ردیابــی کننــد. 

پورشــه بــه تازگــی اپلیکیشــن Track Precision را تولیــد کــرده کــه بــه راننــدگان کمک 
مــی کنــد در موبایــل خــود مســیریابی کنند. 

ــه چرخــش  ــرای ایــن کار از حســگرهای موجــود در خــودرو، بررســی زاوی  ایــن اپلیکیشــن ب
فرمــان، میــزان فشــرده شــدن پــدال ترمــز و گاز کمک مــی گیــرد.  همچنیــن این اپلیکیشــن 
خطــوط آغــاز و پایــان را بــه طــور خــودکار شناســایی مــی کنــد تــا زمــان تداخــل بــه دقــت 

محاســبه شــود.
عاوه بر آن رانندگان می توانند نســخه انیمیشن  بخش کنترل خودرو را در موبایل خود ببینند. به 

این ترتیب  فرمان خودرو در انیمیشــن همزمان با نســخه واقعی حرکت می کند. 
 ایــن اپلیکیشــن نــه تنهــا ســرعت خــودرو، ســرعت موتــور و دنــده هــای مختلــف را ثبــت می 

کنــد بلکــه کاهــش یــا افزایــش ســرعت را نیــز رصــد مــی کنــد. 
 ایــن سیســتم حتی مــی توانــد یــک خــودروی فرضــی در نمایشــگر موبایل کاربــر بســازد. این 
خــودروی نمایشــی مــی توانــد کاربــر را بــه طــور بصــری بهتــر راهنمایی کنــد. این اپلیکیشــن 
بــرای تمــام خودروهــای ۷1۸Boxster، کایمــن۷1۸ و مــدل هــای ۹11 فراهم شــده اســت.

»رنو« از خودروی مفهومی سال 
۲۰۳۰ رونمایی کرد

در سـال هـای اخیـر و با پیشـرفت فناوری شـرکت هـای خودروسـازی ایده هـای جذابـی را برای 
بهبـود کیفیـت تولیدات خود و آسـایش بیشـتر سرنشـینان به کارگفتـه اند. 

رنـو هم یکی از این شـرکت هاسـت که بـه تازگی خـودروی مفهومی خود بـرای سـال ۲030 را در 
معـرض دید عاقمندان گذاشـته اسـت. از ایـن طریق می تـوان دریافـت بزرگتریـن کارخانه های 

تولیـد خـودروی دنیـا برای یک دهـه آینده چـه ایده هایـی را در ذهـن دارند.
ایـن خـودرو Symbioz نـام دارد و خودرویـی خـودران و برقـی اسـت. مهم ترین جنبـه متحول 
شـده در خـودروی یادشـده نحـوه چینـش صندلی هـای آن 
اسـت. سرنشـینان این خودرو روبـروی هم ونه پشـت به هم 
مـی نشـینند و در واقـع محیـط داخلـی این خـودرو شـبیه به 
اتاق نشـیمن منزل یـا محیط کار اسـت که همه افـراد تعامل 

مسـتقیمی با هـم دارند.
رنـو خـود در توصیـف این خـودرو گفته اسـت: از ایـن پس ما 
خـودرو را ماننـد اتـاق نشـیمن خواهیم دانسـت که افـراد می 
تواننـد در آن اوقاتشـان را بـا هـم بگذراننـد و صحبـت کنند. 
اتومبیـل هـای آینـده فضایـی بسـته بـرای اسـتراحت و کار 
کـردن خواهند بـود و افراد می تواننـد در آن وقتشـان را برای 

انجـام باقیمانده امـور منـزل بگذرانند.
درازای خـودروی یادشـده 4.۷ متر اسـت و فضایی حـدود 50 
متر مربـع را اشـغال خواهد کرد. شـارژ کـردن این خـودرو به 

سـادگی و از طریـق شـبکه برق منـزل هم ممکن اسـت.
از جملـه لـوازم جانبـی کـه همراه بـا ایـن خـودرو عرضه می 
شـود، هدسـت واقعیـت مجـازی اسـت کـه در زمانـی کـه 
خـودرو در حـال رانندگی خودکار اسـت باعث نشـاط و تفریح 
سرنشـینان خواهـد شـد. مشـاهده فیلـم هـم از جملـه دیگر 

امکانـات چنیـن خودرویی اسـت.

فنــاوری خــودرو
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رؤیای »رنو« تا سال ۲۰۳۰ 
محقق می شود

نمایشگاه خودروی فرانکفورت میزبان یک محصول مفهومی و البته عجیب بود. 
بســیاری از کارشناســان ایــن خــودرو را محصولــی قابــل توجــه از خودروســاز شــناخته 
شــده فرانســوی مــی داننــد کــه در نمایشــگاه خــودروی فرانکفــورت کــه یکــی از ســه 

نمایشــگاه بــزرگ خــودرو در دنیاســت، توجهــات را بــه خــود جلــب کــرده اســت.
رنــو ایــن خــودرو را در قالــب برنامــه ای موســوم بــه »چشــم انــداز ۲030« ارائــه کــرده و 
طــی آن قصــد دارد طیــف متنوعــی از خودروهــای مفهومــی و متعلــق بــه آینــده را تولید 
و بــه دنیــا معرفــی کنــد. پیــش تــر نیــز ایــن خودروســاز از محصــول مفهومــی دیگــری 
موســوم بــه Vision ۲0۲۷ RS در نمایشــگاه خــودروی شــانگهای رونمایــی کــرده بود.

این خودروســاز فرانســوی اعام کرده که هــدف از تولید Vision ۲0۲۷ RS نشــان دادن 
این نکته هیجان انگیز بوده که در ســال ۲0۲۷ خودروهای ویــژه رقابتهای فرمول یک چه 
شــکل و شــمایلی خواهنــد داشــت امــا Renault Symbioz گامــی بلندتــر بــه جلو 

و نمایــش تحســین برانگیــز از یــک خــودروی جــاده ای در ســال ۲030 اســت.
رنــو هنــوز اطاعــات فنی دربــاره ایــن خــودروی مفهومی منتشــر نکــرده و تنهــا از روی 
ســاختار آن مــی تــوان دریافــت کــه به تلفیــق حرکــت و ســبک زندگــی در آینــده توجه 
ویــژه ای شــده اســت. همچنیــن فاکتــور محیــط زیســت بــه عنــوان یــک اصــل در آن 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.

تصاویر خودروی شبیه اتاق خانه 
»رنو« را ببینید 

رنــو طــرح اولیــه خودرویــی خــودران را ارائــه کــرده کــه دارای چارچوبــی از جنــس مــس و فیبرکربــن 
اســت. عاوه بــر آن دارای نور محیطی و وای فای اســت. 

شرکت رنو طرح اولیه از خودرویی خودران به نام Symbioz  را ارائه کرده است.
 ایــن خــودروی خــودران ماننــد یکــی از اتــاق هــای خانه اســت و مــی تــوان چینــش داخــل آن را تغییر 

داد. همچنیــن طــرح اولیــه مذکــور شــامل صندلی هــای راحتی، نــور محیطــی و وای فای اســت.
طــرح اولیــه کمــی  عجیــب بــه نظــر مــی رســد امــا رنــو متعقــد اســت در اوایــل ۲030 میــادی بــه 
واقعیت تبدیل خواهد شــد. Symbioz در نمایشــگاه اتومبیل فرانکفورت یعنی امروز رونمایی می شود.

لورنــز ون آکــر نایــب رییــس ارشــد بخــش طراحــی در رنــو مــی گویــد:  اکنــون نمــی تــوان طراحــی 
خــود را بــه طــور مجــاز از محیــط اطرافمــان یــا تغییــرات بــزرگ ماننــد اســتفاده از انــرژی الکتریکــی، 

فنــاوری هــای خــودران انجــام داد.
  به هرحال طرح اولیه خودرو نشان دهنده فضای داخلی با چارچوب مسی و فیبر کربنی است.

ــد. بــه عبــارت دیگــر هــر فــرد مــی توانــد   صندلــی هــای آن گزینــه هــای انتخابــی متعــددی دارن
ــت.  ــودران اس ــا خ ــودرو کام ــن خ ــد. ای ــر ده ــتراحت تغیی ــه اس ــادی ب ــت ع ــت آن را از حال وضعی

ــد. ــف  انجــام دهن ــت هــای مختل ــد فعالی ــن سرنشــینان مــی توانن بنابرای
بــه گفتــه شــرکت ســازنده ایــن یــک خــودروی خــودران ســطح 4 اســت. بــه عبــارت دیگــر مــی تواند 
ســرعت خــود را باتوجــه بــه خــودروی جلویــی تنظیــم کنــد، هنــگام پیچیــدن در مســیر بمانــد، در یک 

الیــن حرکــت کنــد و حتــی در ترافیــک هــا نیــز مســیریابی کند.
 از طریــق یــک شــبکه هوشــمند کــه میــان خــودرو و خانــه مشــترک اســت، الکتریســیته  مــورد  نیــاز 
ــه و  ــه کمــک هــوش مصنوعــی نیازهــای ســاکنان خان ــرآن ب ــن مــی شــود. عــاوه ب خــودرو تامی

خــودرو پیــش بینــی مــی شــود.
ــرای ســفر طوالنــی در 4۸ ســاعت آتــی برنامــه ای نداشــته باشــند، حداقــل ســطح  ــران ب  اگــر کارب

شــارژ در باتــری خــودرو حفــظ مــی شــود تــا توزیــع الکتریســیته در خانــه بهبــود یابــد.
ــت  ــه طــور موق ــه ب ــرد ک ــزی ک ــه ری ــوان سیســتم خــودرو را طــوری برنام ــی ت  از ســوی دیگــر م
ــرای روشــن کــردن چــراغ هــا، صفحــات نمایــش و دســتگاه هــای خانگــی )طــی  الکتریســیته را ب

ــرد. ــظ ک ــرف( حف ــاعات اوج مص س
ــود.  ــی ش ــام م ــد را انج ــن فراین ــک وار ای ــودرو اتوماتی ــد، خ ــاق بیفت ــی اتف ــر خاموش ــن اگ  همچنی

Symbioz طــول وعرضــی معــادل 4.۷ و 1.۹۸ متــر و ارتفــاع1.35 متــری دارد.

»مرسدس« برقی با سرعت 
۳۴۹ کیلومتر برساعت آمد 

شــرکت خودروســازی مرســدس بنــز از خودرویــی رونمایــی کــرده کــه حداکثر ســرعت 
آن 34۹ کیلومتــر بــر ســاعت اســت. همچنین طــی ۶ ثانیــه ســرعت آن از صفر بــه ۲00 

کیلومتــر برســاعت می رســد. 
هــر روز تعــداد بیشــتری ازخودروســازانی ماننــد فــراری و پــورش تصمیــم بــه اســتفاده از 

موتورهــای الکتریکــی قدرتمنــد مــی گیرند.
ــا ایــن رونــد همــراه شــده و قبــل از نمایشــگاه  در همیــن راســتا مرســدس بنــز نیــز ب
اتومبیــل فرانکفــورت AMG Project One را معرفــی کــرده اســت. حداکثــر 
ــت. ــاعت( اس ــل برس ــاعت)۲1۷ مای ــر برس ــدود 34۹ کیلومت ــودرو ح ــن خ ــرعت ای س

همچنیـن خـودرو دارای یـک موتـور گازی ۶ سـیلندر بـا گنجایـش 1.۶ لیتـری و چهـار 
موتـور الکتریکـی اسـت. خـودروی جدید مرسـدس بنـز در ۶ ثانیـه سـرعت را از صفر به 
۲00کیلومتـر برسـاعت می رسـاند. امـا نقطه ضعف خـودرو مربـوط به عمر شـارژ باتری 

می شـود. هـر بار شـارژ باتـری فقـط بـرای طـی ۲5 کیلومتر کافی اسـت.
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مرسدس بنز خودروی 
برقی- هیدروژنی تولید می کند

ــی اســت و در  ــی برق ــه هیدروژن ــودروی دوگان ــک خ ــد ی ــال تولی ــز در ح ــرکت مرســدس بن ش
ــرد.  ــد ک ــی خواه ــورت از آن رونمای ــل فرانکف ــگاه اتومبی ــزاری نمایش ــان برگ جری

هنــوز اطاعــات فنــی و جزییــات چندانــی در مــورد ایــن خودرو منتشــر نشــده اســت و مرســدس 
بنــز اطــاع رســانی در ایــن زمینــه را بــه آینــده موکــول کــرده اســت.

ایــن شــرکت مــی گویــد در خــودروی یــاد شــده از رویکــردی خــاص و منحصــر بــه فــرد بــرای 
مصــرف ســوخت هیدروژنــی بهــره گرفتــه مــی شــود.

باتــری ایــن خــودرو انــرژی الزم بــرای رانندگــی در مســیرهای کوتــاه درون شــهری را ممکــن 
مــی کنــد و مناســب مســافرت هــا و رانندگــی هــای طوالنــی مــدت نخواهــد بــود.

منابـع مطلـع مـی گویند مرسـدس بنـز فعـا در حـال اجـرای آزمایـش هـای آیرودینامیـک این 
اتومبیـل اسـت. این شـرکت مـی گوید بـرای افزایش ایمنـی مخزن سـوخت هیدروژنـی خودروی 
جدیـد خود هـم از تمهیداتی ویژه اسـتفاده خواهد کرد. مخازن ذخیره سـازی تحت فشـار هیدروژن 
ایـن خـودرو در جایـگاه خاصـی بین محورهـا تعبیه می شـوند و همچنیـن مدارهای خاصـی برای 

تسـهیل بـرق رسـانی در این خـودرو بـا ولتاژ بـاال تعبیه مـی گردد.

ــر مبنــای آزمایــش هــای انجــام شــده بــر روی ایــن خــودرو در  مرســدس بنــز مدعــی اســت ب
اســپانیا، ســوئد و آلمــان اســتفاده از خــودروی هیبریــدی مذکــور بــدون وقــوع مشــکل خاصــی 
در دمــای منفــی 40 تــا مثبــت ۶0 درجــه ســانتیگراد و در بــرف و بــاران و حیــن توفــان ممکــن 

ــود. خواهــد ب

»جنرال موتورز« هم خودروی 
خودران می سازد

جنــرال موتــورز آمــاده عرضــه اولیــن خــودروی خــودران خــود اســت کــه بــا خریــد 5۸1 میلیــون 
دالری شــرکت کــروز اتومیشــن بــه فنــاوری تولیــد آن دســت یافتــه اســت. 

ایــن شــرکت کــه هویــت مســتقل خــود را حفــظ کــرده مــی گویــد آمــاده تولیــد انبــوه اولیــن 
ــورز اســت. ــرال موت ــرای شــرکت جن خــودروی خــودران ب

کــروز تــا بــه حــال 50 دســتگاه از ایــن اتومبیــل را تولید کــرده و مــی گویــد آنهــا را برای اســتفاده 
کارمنــدان خــود در ســان فرانسیســکو آمــاده کــرده اســت. البتــه خودروهــای یادشــده کمــاکان 
مجهــز بــه فرمــان خواهنــد بــود، امــا قــادر بــه حرکــت بــه طــور خــودکار و بــدون نیــاز بــه دخالت 

انســان هستند.
ــان  ــی جه ــده عملیات ــه رانن ــاز ب ــدون نی ــودروی ب ــن خ ــده را اولی ــودروی یادش ــت خ ــل وگ کای
توصیــف کــرده و افــزوده: طراحــی ایــن خــودرو بــه صــورت صرفــا مفهومــی صــورت نگرفتــه 
ــور دقیــق  ــی هــای راحــت و طراحــی موت اســت و محصــول یادشــده دارای کیســه هــوا، صندل

ــی مســافران اســت. ــرای حفــظ ایمن ب
کــروز مــی گویــد قــادر بــه تولیــد صددســتگاه از ایــن خــودرو در طول ســال اســت و امیدوار اســت 
ــرال  ــه جن ــوه خــودروی یادشــده در کارخان ــد انب از ایــن محصــول خــودران اســتقبال شــود. تولی
موتــورز در اوریــون میشــگان صــورت مــی گیــرد و سیســتم کنتــرل دســتی بــرای هدایت خــودرو 
در صــورت وقــوع هرگونــه نقــص فنــی بــر روی آن نصــب مــی شــود. قیمــت ایــن خــودرو هنــوز 

اعــام نشــده اســت.

»رولزرویس« کشتی گشتی 
خودران تولید می کند

ــه واســطه تولیــد خودروهــای لوکــس شــناخته شــده اســت،  شــرکت رولزرویــس کــه بیشــتر ب
ــرای عرضــه کشــتی گشــتی خــودران دارد.  ــازه ای ب برنامــه هــای ت

کشــتی گشــتی یادشــده بــدون نیــاز به حضــور خدمــه قــادر بــه کنتــرل مرزهــای دریایــی و انجام 
ماموریــت هــای محوله اســت.

کشــتی یادشــده از ترکیبــی از قابلیــت هــای هــوش مصنوعــی و حســگرهای متعدد برای پیشــبرد 
ــر ســریع  ــن کشــتی تغیی ــا چندبخشــی ای ــاژوالر ی ــرد. طراحــی م ــی گی اهــداف خــود بهــره م

ماموریــت هــای محولــه و ایفــای وظایــف جدیــد را در ایــن کشــتی ممکــن مــی کنــد.
بــه عنــوان مثــال می تــوان بــه ســرعت صفحــه ای بــرای فــرود راحــت پهپادهــا بر روی کشــتی 
گشــتی یادشــده بــه آن اضافــه کــرد. ایــن کشــتی مــی توانــد بــدون نیــاز بــه بازگشــت بــه مرکــز 
ماموریــت هــای طوالنــی را تــا حداکثــر مــدت 100 روز اجــرا کنــد و طــی ایــن مــدت نیــازی بــه 

دخالــت انســان هــم نخواهــد داشــت.
حــذف خدمــه کشــتی موجــب کاهــش قابــل توجــه هزینــه هــای فعالیــت این کشــتی می شــود، 
زیــرا دیگــر نیــازی بــه تامیــن غــذا و دیگــر مایحتــاج خدمــه وجــود نــدارد. کشــتی مذکــور دارای 
ــذا شناســایی آن را دشــوار  ــدارد و ل موتــور برقــی 1.5 مگاواتــی اســت کــه ســروصدای زیــادی ن
مــی کنــد. همچنیــن بــرای ایــن کشــتی دو ژنراتور بــا قــدرت مجموعــا 4 مــگاوات در نظــر گرفته 

شــده اســت.
صفحــات خورشــیدی نصــب شــده بــر روی این کشــتی قــادر بــه ذخیــره ســازی 3000 کیلــووات 
ــور برقــی آن هســتند. حداکثــر ســرعت ایــن کشــتی ۲5 گــره  ــه منظــور اســتفاده موت ــرژی ب ان

دریایــی اســت.

فنــاوری خــودرو
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تاکسی های خودران 
۲۰۱۹ به لندن می آیند

یــک شــرکت انگلیســی قصــد دارد تــا ۲01۹ میــادی در جنــوب لنــدن 
خدمــات تاکســی خــودران را ارائــه کنــد. 

ــون  ــس 1۶.4 میلی ــج انگلی ــودران در کمبری ــودروی خ ــک شــرکت خ ی
دالر ســرمایه جمــع آوری کــرده تــا خدمات تاکســی هــای خــودران را در 
لنــدن ارائــه کنــد. ایــن مقــدار بیشــترین میــزان ســرمایه گــذاری انجــام 
ــودروی  ــای خ ــتارتاپ ه ــوزه  اس ــی در ح ــور اروپای ــک کش ــده در ی ش

خــودران اســت.
 ایــن شــرکت تصمیــم دارد یــک سیســتم خــودران مخصــوص شــبکه 

هــای قدیمــی جــاده هــای ایــن قــاره بســازد.
شــرکت مذکــور از ۲01۹ میادی فعالیت خــود را از لندن آغــاز می کند. در 
حال حاضر این شــرکت که Five AIنام گرفته، مشــغول کار روی فناوری 
جدیــدی هســتند که بــه عموم مــردم اجــازه می دهــد فقط بــا کلیک یک 

دکمــه از خــودروی خــودران اســتفاده کننــد.
ــای  ــاده ه ــد در ج ــی ده ــوزش م ــش آم ــه خودروهای ــرکت ب ــن ش ای
انگلیــس مســیر خــود را ردیابــی کننــد.  FiveAI تصمیــم دارد خدمــات 
خــود را بــه وســیله 10 تاکســی خــودران از ۲01۹ میادی در جنــوب لندن 
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــد ب ــی توانن ــهر م ــاکنان ش ــن س ــد. بنابرای ــه کن ارائ

ــد. ــن خــودرو را ســفارش دهن اپلیکیشــن ای

ــات  ــی، مقام ــای غرب ــورهای اروپ ــی کش ــس از برخ پ
چینــی هــم اعــام کــرده انــد کــه ایــن کشــور بــه دنبال 
ممنــوع کــردن تــردد خودروهایــی اســت کــه از ســوخت 

هــای فســیلی اســتفاده مــی کننــد. 
شــین گوبیــن معــاون وزیــر صنعــت و فنــاوری اطاعات 
چیــن روز گذشــته اعــام کــرد کــه دولــت ایــن کشــور 
ــروش  ــوع ســازی ف ــی ممن ــه جــدول زمان ــال تهی در ح
ــیلی  ــای فس ــوخت ه ــده س ــرف کنن ــای مص خودروه

ــت. اس
ــن  ــاز ای ــرای آغ ــی ب ــوز زمان ــا هن ــی ه ــه چین ــر چ اگ
ــا فرانســه و انگلیــس  ــد، ام ممنوعیــت اعــام نکــرده ان
هــر دو قصــد دارند تــا ســال ۲040 تــردد هرگونه وســیله 
نقلیــه مصــرف کننــده ســوخت هــای فســیلی را در ایــن 
کشــورها ممنــوع کــرده و از بــرق و دیگــر انــرژی هــای 
ــتفاده  ــا اس ــت درآوردن خودروه ــه حرک ــرای ب ــاک ب پ

ــد. کنن
بــه نظــر مــی رســد یکــی از علــل اخــذ چنیــن تصمیمی 

آلودگــی هــای شــدید زیســت محیطــی در چیــن باشــد. 
یکــی از علــل اصلــی ایــن آلودگــی تــردد وســایل نقلیــه 
بنزیــن ســوز و گازوئیــل ســوز در شــهرهای بــزرگ چین 
اســت کــه تنفــس بــرای مــردم عــادی را بــه خصــوص 

در فصــل هــای ســرد ســال دشــوار مــی کنــد.
ــدی  ــای هیبری ــد خودروه ــد تولی ــی رون ــن تصمیم چنی
ــث کاهــش  ــرده و باع ــن تســریع ک ــودران را در چی و خ
ــود و  ــی ش ــت م ــه واردات نف ــور ب ــن کش ــتگی ای وابس
ــرای بســیاری از  ــد زنــگ هــای خطــر را ب ــذا مــی توان ل
ــه  ــران ب ــه ای ــده ایــن مــاده از جمل کشــورهای صادرکنن

ــدادرآورد. ص
اگرچــه از هــر 5 چینــی تنهــا یــک نفــر مالــک خــودروی 
ــودرو  ــون خ ــردد ۲۹0 میلی ــا ت ــا ب ــت، ام ــخصی اس ش
ــه  ــن ب ــال ۲01۶، چی ــن کشــور در س ــای ای ــاده ه در ج
ــذا ایــن  ــازار خــودروی دنیــا مبــدل شــد و ل بزرگتریــن ب
تصمیــم صنعــت خودروســازی در کل دنیــا را هــم تحــت 

تاثیــر قــرار مــی دهــد. 

چین هم با خودروهای بنزین سوز 
خداحافظی می کند

سنگین وزن ترین وسیله نقلیه 
برقی جهان ساخت شد

گروهــی از محققــان سوئیســی یــک کامیــون کمپرســی 45 تنــی را بــه یــک وســیله نقلیــه تمــام 
برقــی مبــدل کــرده انــد و بزرگتریــن و ســنگین وزن تریــن وســیله نقلیــه برقــی جهــان را ســاخته 

انــد. 
کامیــون کمپرســی یادشــده بــا نــام Komatsu HD ۶05-۷ بــرای فعالیــت هــای 
ــرد دارد  ــور کارب ــب العب ــا و مناطــق صع ــاختمانی در کوهســتان ه س
ــی  ــر 4.5 تن ــول پیک ــری غ ــک بات ــردن آن از ی ــی ک ــرای برق و ب

ــت . ــده اس ــتفاده ش اس
ایــن کامیون قبــا به صورت عادی و با اســتفاده از یک موتــور دیزلی مورد 
اســتفاده بوده است، اما با برقی شدن دیگر محیط زیست را آلوده نمی کند و 
مــی توانــد کارهــای ســنگین را در شــرایط بهتری انجــام دهــد. محققان 
بدیــن منظــور تغییــرات اساســی بــر روی کامیــون یادشــده انجــام داده 
ــر روی  ــر ب ــی بازت ــاد فضای ــی و ایج ــور دیزل ــردن موت ــاز ک ــس از ب و پ
 ۷-۶05 Komatsu HD شاســی ایــن کامیــون بــرای افــزودن باتــری

را بــه یــک کامیــون برقــی مبــدل کردنــد.
ــتفاده  ــکل اس ــک نی ــت منگنی ــلول کبال ــری یادشــده از 1440 س در بات
ــری  ــت بارگی ــووات ســاعت اســت. ظرفی ــت آن ۷00 کیل شــده و ظرفی
ــا ۲0  ــوان ت ــا اســتفاده از آن مــی ت کامیــون یادشــده ۶5 تــن اســت و ب
بــار در روز عملیــات جابجایــی ســنگ هــا و دیگــر اقــام ســنگین را در 

محیــط هــای کوهســتانی انجــام داد.
قــرار اســت در مــاه هــای آینــده هشــت نمونــه آزمایشــی دیگــر از ایــن 
کامیــون کمپرســی تولیــد شــود و پــس از آن در مــورد تولیــد انبــوه چنین 

محصوالتــی تصمیــم گیری شــود.
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رزمایش خودروهای بی سرنشین 
در ارتش آمریکا

ارتش آمریکا رزمایشی با حضور خودروهای بی سرنشین و خودران انجام داده است. 
مرکــز مانــور ارتــش آمریــکا بــه تازگــی رزمایشــی از خودروهــای  بــا سرنشــین و بــی سرنشــین 

نظامــی را اجــرا کــرده اســت.
 هرچنــد پشــتیبانی هوایــی و اســتفاده از پهپادهــا در ارتــش امــری عــادی شــده، امــا اســتفاده از 

وســایل نقلیــه خــودران نظامــی امــری تــازه اســت.
در ایــن رزمایــش گروهــی از خودروهــای بــی سرنشــین یــا MUM-T )به طــور کلــی خودروهای 
خــودران یــا اتومبیــل هایــی کــه از راه دور کنتــرل مــی شــوند( در حمــل ونقــل ســربازان کمــک 

کردنــد.
دان ســاندو یکــی از مقامــات ارتــش آمریــکا در ایــن بــاره مــی گویــد: بــه عقیــده مــن سیســتم 
هــای هوایــی و زمینــی بــی سرنشــین بــه نیروهــای زمینــی کمــک کننــد تــا عملکــرد بهتــری 

داشــته باشــند.
همچنیــن گــزارش هــا نشــان مــی دهــد ارتــش آمریــکا فنــاوری الزم بــرای رانــدن فعــال کردن 
روبــات و اســلحه هــای خــودکار در مانورهــا را در اختیــار دارد امــا درحــال حاضــر دخالــت انســانی 

بــرای توســعه اســتراتژی و تاکتیــک هــای نظامــی الزم اســت.
درهمیــن راســتا پیــش بینی مــی شــود 10 تــا 15ســال دیگــر محققــان روش اســتفاده از ابزارهای 

روباتیــک و سیســتم هــای خــودران را در فرایندهای نظامی بســازند.

مینی تانک خودران ساخته شد

یک شرکت تولید کننده تجهیزات نظامی مینی تانک خودرانی ساخته که قادر است عملیات 
شناسایی و تخلیه سربازان را انجام دهد. 

ــه تازگــی تصاویــری از یــک مینــی تانــک بــی سرنشــین  شــرکت BAE سیســتمز  ب
رونمایــی کــرده اســت. ایــن تانــک خــودران انقابــی در جنــگ افزارهــا ایجاد مــی کند.

ایـن طـرح اولیـه نوآورانه کـه  Ironcladنام گرفتـه  بـه زودی همراه دسـتگاه های بی 
سرنشـن هوایـی و زمینی دیگـر از نیروهای انسـانی در میـدان جنگ پشـتیبانی می کند.
 تانـک مذکـور  دارای افزودنـی هـای متعـددی اسـت بـه عبارت دیگـر با کمـک آن می 

تـوان عملیـات شناسـایی، تخلیـه سـربازان و واحد خنثـی کردن بمـب را انجـام داد.
BAE  سیســتمز تصمیــم داد تــا درآینــده تانــک هــا را خــودران کنــد . بــه عبــارت دیگر 
ایــن تانــک هــا قــادر خواهنــد بــود بــدون کنتــرل کننــده انســان عملیــات انجــام دهند.

 تانــک هــا مجهــز بــه نــرم افــزار» دشــمن یــا دوســت« هســتند تــا از آتــش نیروهــای 
خــودی اجتنــاب کــرده و از ســربازان حمایــت کننــد. 

 در حــال حاضــر مــدل اولیــه دســتگاه در کنفرانــس بیــن المللــی تجهیــزات امنیتــی و 
کامیون برقی صرفه جو ساخته شد دفــاع رونمایــی شــده امــا تاریــخ اســتفاده از آن تعییــن نشــده اســت.

یــک شــرکت خودروســازی کامیــون برقــی ســاخته کــه بــه ازای هــر 10 هــزار کیلومتــر مســافت 1135 
دالر در هزینــه هــا صرفــه جویــی مــی کنــد. 

شــرکت دایملــر نخســتین کامیــون تمــام الکتریــک Mitsubishi Fuso eCanter را در آمریــکا 
عرضــه کــرده اســت.

ایــن کامیــون هــای ۶ تنــی هــم ا کنــون در پرتغــال و آلمــان اســتفاده مــی شــوند. در ایــن کشــورها 
ــای  ــر از کامیونه ــا ۶4 درصــد ارزانت ــون ه ــن کامی ــد ای ــرده ان ــل اعــام ک ــای حمــل و نق شــرکت ه

بنزینــی هســتند.
 کامیــون هــای مذکــور بــرای  مســافت هــای کوتــاه شــهری ســاخته شــده انــد. ایــن وســیله حمــل 
ــووات  ــری13.۸ کیل ــه ۶ بات ــد و مجهــز ب ــر را طــی کن ــد 100 کیلومت ــار شــارژ مــی توان ــا هرب ونقــل ب
ســاعتی اســت. بــه گفتــه شــرکت تولیــد کننــده ایــن کامیــون در مقایســه بــا نمونــه هــای بنزینــی مــی 

توانــد بــه ازای طــی هــر 10 هزارکیلومتــر 1135 دالر در هزینــه هــا صرفــه جویــی کنــد.
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تولید خودروی برقی ارزان ویژه 
جاده های روستایی آفریقا

اکثــر خودروهــای برقــی گــران قیمــت و لوکــس هســتند و بــرای جــاده هــای همــوار طراحــی 
شــده انــد، امــا بــه تازگــی مدلــی ارزان قیمــت و ویــژه از ایــن خودروهــا بــرای اســتفاده در جــاده 

هــای روســتایی آفریقــا تولیــد شــده اســت. 
ــل  ــد اتومبی ــت و آم ــرای رف ــب ب ــای مناس ــاده ه ــی ج ــورهای آفریقای ــیاری از کش در بس
هــای عــادی و پمــپ هــای بنزیــن بــرای ســوخت گیــری آنهــا وجــود نــدارد و لــذا اســتفاده 
از خودروهــای برقــی مــی توانــد بــه حــل مشــکات مــردم محلــی و جابجایــی آنهــا کمــک 

ــد. کن
محققــان دانشــگاه فنــی مونیــخ بــه تازگی نمونــه اولیــه یــک خــودروی برقــی را تولید کــرده اند 
کــه aCar نــام دارد و نیــروی محرکــه آن قابــل انتقــال بــه هــر چهــار چرخ اســت. ارتفاع نســبتا 
زیــاد ایــن خــودرو باعــث مــی شــود گــرد و خــاک سرنشــینان را اذیــت نکنــد. همچنیــن بدنــه 

ایــن اتومبیل بســیار مســتحکم اســت.
ــه  ــر اســت و ب ــه پیمــودن ۸0 کیلومت ــادر ب ــار شــارژ تنهــا ق ــاد شــده بعــد از هــر ب خــودروی ی
گونــه ای طراحــی شــده کــه عــاوه بــر حمــل انســان قــادر بــه حمــل بــار هــم باشــد. از باتــری 
خــودروی یادشــده مــی تــوان بــرای تامیــن بــرق دیگــر محصــوالت الکتریکــی هــم اســتفاده 

ــرد. ک
اســتفاده آزمایشــی از ایــن خــودرو بــا موفقیــت در کشــور غنــا انجــام شــده و قــرار اســت تولیــد 
آن بــه زودی آغــاز شــود. قیمــت ایــن خــودرو حــدود 1۲ هــزار دالر اســت کــه تقریبــا یک ســوم 

خودروهــای برقــی رقیــب اســت.

برای اسپری مواد شیمیایی؛

هواپیمای خودران کمک حال 
کشاورزان می شود 

یــک هواپیمــای خــودران ســاخته شــده کــه مــی توانــد بــر فــراز مــزارع کشــاورزی و بــاغ هــا، 
مــواد شــیمیایی اســپری کنــد. 

یــک اســتارت آپ در ســیلیکون ولــی بــه نــام Pyka مشــغول ســاخت هواپیمــای خودران اســت 
کــه اســتفاده از مــواد شــیمیایی را بــرای مصــارف کشــاورزی ایمــن تــر و ســریع تــر مــی کند. 

ایــن هواپیمــای تــک سرنشــین کــه خــودران نیــز هســت، مــی توانــد بــا پــرواز بــر فــراز زمیــن 
هــای کشــاورزی و بــاغ هــا مــواد شــیمیایی روی آنها اســپری کند. ســرعت اســپری کــردن مواد 
شــیمیایی نیــز 11۲.5 کیلومتــر بــر ســاعت اســت. سیســتم پــرواز ایــن هواپیمــا بــه خلبــان اجازه 
مــی دهــد روی زمیــن بمانــد، همزمــان ارتفــاع هواپیمــا تــا زمیــن نیــز کــم خواهدبــود. بــه گفته 

کارشناســان پــرواز در ایــن ارتفــاع خطرنــاک اســت.
بــه هرحــال حســگرهای موجــود در هواپیمــا وضعیــت آن را تنظیــم و مســیر پــرواز را مشــخص 
مــی کننــد. بــه ایــن ترتیــب در صــورت وجــود بــاد و طوفــان هواپیمــا مــواد شــیمیایی کمتــری 

اســپری مــی کنــد.
این شرکت تا به حال یک نسخه از این هواپیمای1۸1 کیلوگرمی را ساخته است.

کارمندان اپل با خودروهای 
خودران جابجا می شوند

طراحــی  حــال  در  اپــل 
ــی  ــزرگ خودران خودروهــای ب
ــی  اســت کــه وظیفــه جابجای
ایــن شــرکت را  کارکنــان 
در میــان ســاختمان هــای 
داخلــی آن بــر عهــده خواهنــد 

داشــت. 
ــد  ــده تولی ــل ای ــه اپ ــر چ اگ
خودروهــای خــودران مســتقل 
ــال  ــه دنب ــار گذاشــته و ب را کن

تولیــد نــرم افزارهــای مرتبــط اســت، امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه ایــن شــرکت بــه طــور 
ــد. ــی منصــرف شــده باش ــل های ــن اتومبی ــد چنی ــل از تولی کام

ــی اســت  ــا شــاتل های ــد خودروهــای متوســط ی ــل درصــدد تولی ــد اپ ــری مــی گوین ــع خب مناب
کــه کارکنــان ایــن شــرکت را از بخــش هــا و ســاختمان هــای مختلــف بــه دیگــر بخــش هــا و 

ســاختمان هــا منتقــل مــی کننــد.
 Palo Alto نــام خواهنــد گرفــت کــه مخفــف کلمــه PAIL ظاهــرا ایــن خودروهــای خــودران
محســوب مــی شــود. Palo Alto محــل اســتقرار دفتــر مرکــزی اپــل بــوده اســت. اپــل بــرای 
ــام آن فــاش نشــده در حــال  ــا یــک شــرکت خودروســازی دیگــر کــه ن تولیــد ایــن خودروهــا ب

همکاری اســت.
اپــل چنــدی قبــل مجــوز تســت خودروهــای خــودران را دریافــت کــرد و نــرم افزارهــای تولیــدی 
ایــن شــرکت بــه همیــن منظــور در ابتــدای ســال جــاری میــادی بــر روی برخــی مــدل هــای 

خودروهــای لکســوس نصــب شــد.
اپــل تــا چنــدی قبــل در حــال اجــرای طرحــی موســوم بــه تایتــان بــرای تولیــد کامــل خــودروی 

خــودران بــود. امــا تکمیــل ایــن طــرح بــه دالیــل نامعلومــی متوقــف شــد.

سرمایه گذاری میلیاردی گوگل 
برای تولید خودروی خودران

بــه تازگــی فــاش شــده گــوگل بیــش از یــک میلیــارد دالر بــرای تولیــد خــودروی خــودران 
ســرمایه گــذاری کــرده اســت. 

طبق گزارش ها گوگل 1.1میلیارد دالر برای تولید خودروهای خودران هزینه کرده است.
ایــن میــزان هزینــه تاکنــون مخفــی نگــه داشــته شــده بــود. ایــن در حالــی اســت که شــرکت 
جنــرال موتــورز نیــز حــدود یــک میلیــارد دالر در شــرکت »کــروز اتوماســیون« و بــرای تولیــد 

خــودروی خــودران هزینــه کــرده اســت.
از ســوی دیگــر شــرکت اینتــل نیــز 15 میلیــارد دالر بــرای تولیــد ایــن نــوع خــودرو ســرمایه 

گــذاری کــرده اســت.
ــی  ــه دعواهــای قانون ــا باتوجــه ب ــود، ام ــن رقــم را مخفــی نگــه داشــته ب ــون ای گــوگل تاکن

ــاش شــده اســت. ــام ف ــن ارق ــد خــودروی خــودران، ای ــرای تولی ــوگل ب گ

فنــاوری خــودرو

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.



صفحه 53 |  شماره 15 | مهــر 96 MEHR NEWSAGENCY

ــا ــوا و فضــ هـــ

ــرای اعــزام  رئیــس پژوهشــگاه هوافضــا از ادامــه مطالعــات ب
انســان بــه فضــا خبــر داد و گفــت: ممکــن اســت قبــل از اعزام 
نهایــی انســان، اعــزام ربــات همــراه بــا محمولــه زیســتی بــه 

فضــا را امتحــان کنیــم. 
فتــح اهلل امــی در مــورد آخریــن وضعیــت پــروژه اعــزام موجود 
ــود متوقــف  ــه فضــا کــه پیــش از ایــن گفتــه شــده ب ــده ب زن
شــده اســت، اظهــار داشــت: کار اعــزام میمــون بــه فضــا بــه 
اتمــام رســیده اســت و هــم اکنــون در پژوهشــگاه هوافضــا در 

حــال مطالعــه روی پــروژه اعــزام انســان بــه فضــا هســتیم.
وی بـا تاکید براینکه فعا ایـن پروژه در حـد مطالعه پیش رفته 
اسـت، اضافه کـرد: مقدمات برای اعزام انسـان به فضـا در حال 
انجـام اسـت و قـرار اسـت ایـن پـروژه در دو مرحله بـه صورت 

اعـزام زیرمـداری و مداری صـورت گیرد.
ــزام  ــروژه اع ــی شــدن پ ــان عملیات ــان اینکــه زم ــا بی ــی ب ام
انســان بــه فضــا ارتبــاط مســتقیم بــا وضعیــت اعتبــارات دارد، 
گفــت: مــا در حــد اعتباراتی کــه به ایــن پژوهشــگاه اختصاص 

یافتــه، کار مطالعاتــی پــروژه را انجــام خواهیــم دهیــم.
ــروژه اعــزام انســان  ــه داد: پ رئیــس پژوهشــگاه هوافضــا ادام
بــه مــدار زمیــن باید تــا ســال 1404 انجــام شــود و قبــل از آن 
پــروژه اعــزام انســان بــه زیرمــدار زمیــن را خواهیــم داشــت.

ــان،  ــزام انس ــل از اع ــه قب ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــا  ــه فضــا در برنامــه اســت ی ــده دیگــری ب اعــزام موجــود زن
خیــر، گفــت: ممکــن اســت ایــن اتفــاق نیــز بیافتــد. از آنجایی 
کــه ارتفــاع ارســال محمولــه زیســتی بــه فضــا تغییر پیــدا می 
کنــد بایــد بــرای مســیر تعییــن شــده اعــزام انســان بــه فضــا، 
آزمایشــهای مختلفــی صــورت گیــرد و حداقــل نیــاز اســت که 
ــه زیســتی مــورد امتحــان قــرار  ــار بــدون انســان، محمول ۶ ب

گیــرد.

امــی خاطرنشــان کــرد: در ایــن صــورت ممکــن اســت از ربات 
ــل از  ــرده و آن را قب ــتفاده ک ــری اس ــده دیگ ــود زن ــا موج و ی
اعــزام انســان، بــه فضــا بفرســتیم. در صورتــی کــه نتایــج این 
اعــزام بــا موفقیــت همــراه بــود در آن زمــان بعــد از تســتهای 

الزم، اعــزام انســان بــه فضــا صــورت مــی گیــرد.
ــا  ــع هوافض ــند جام ــا، در س ــه فض ــده ب ــود زن ــزام موج اع
مصــوب شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی دیــده شــد تــا یکی 
از انــدازه گیــری هــای کمــی اهــداف مدنظــر فنــاوری فضایی 

کشــور در ســال 1404 باشــد.

پیــش از ایــن معــاون ســازمان فضایــی ایــران از توقــف ایــن 
پــروژه خبــر داد و گفــت: طبــق برآوردهــا قــراردادن انســان در 
مــدار زمین، 15 تــا ۲0 میلیــارد دالر طی 15 ســال هزینــه، نیاز 
دارد.بــه همیــن دلیــل بــا وجــود اینکــه ایــن چنیــن بودجــه ای 
بــه ایــن پــروژه نمــی توانــد اختصــاص یابد، شــکل و شــمایل 
ــتاوردهای  ــه دس ــداف آن ب ــت و  اه ــر یاف ــروژه تغیی ــن پ ای
ــای  ــه ج ــه ب ــی ک ــن معن ــه ای ــد، ب ــل ش ــی تبدی تکنولوژیک
اینکــه انســان در مــدار قــرار گیــرد، محمولــه هــای دیگــری 
همزمــان بــا پرتــاب ماهــواره هــا در مــدار زمیــن تســت کنیم.

ایران ربات فضانورد به فضا می فرستد

بررسی تاثیر ژنتیکی فضا؛

میمونهای فضایی بچه دار شدند
رئیــس پژوهشــگاه هوافضــا بــا اشــاره بــه تولــد فرزنــد میمونهــای فضانــورد، گفــت: ســامت این 

بچــه میمــون در پژوهشــگاه رویــان درحال بررســی اســت. 
فتــح اهلل امــی بــا بیــان اینکــه دو میمونــی کــه بــه ماموریــت فضایــی فرســتاده شــده بودنــد، بــه 
تازگــی صاحــب فرزنــد شــده انــد، اظهــار داشــت: حــال ایــن میمــون نــوزاد خــوب اســت و مــا در 
حــال بررســی اثــرات ســفر فضایــی میمونهــای فضانــورد 

بــر ســامت فرزنــد آنهــا هســتیم.
رئیــس پژوهشــگاه هوافضــا بــا تاکیــد براینکــه دو میمــون 
پیشــگام و فــرگام کــه زوج بودنــد در دو ماموریــت متفــاوت 
از ســوی ایــران بــه فضــا اعــزام شــدند، خاطرنشــان کــرد: 
ــیار  ــی بس ــاظ مطالعات ــا، از لح ــن میمونه ــوزاد ای ــد ن تول
ارزشــمند اســت. چــرا کــه هــر دو میمــون بــرای مدتــی در 
فضــا بودنــد و از ایــن جهــت مــی تــوان اثــرات این ســفر را 
از نظــر ژنتیکــی بــر فرزنــد آنهــا مــورد بررســی قــرار داد.

وی بــا بیــان اینکــه حــال ایــن میمــون از نظــر ظاهــری و 
انجــام آزمایشــات اولیــه خــوب اســت، اضافــه کــرد: بــرای 
ــوزاد،  ــن ن ــر ژنتیــک ای ــی ب ــرات ســفر فضای بررســی تاثی
میمــون تــازه متولد شــده بــه پژوهشــگاه رویــان داده شــده 

اســت تــا مطالعــات بیشــتری روی آن انجــام شــود.
ــام  ــا ن ــال ۹1 ب ــران در س ــورد ای ــون فضان ــتین میم نخس
ــول  ــک کپس ــگام« در ی ــمی »پیش ــام رس ــاب« و ن »آفت
ــه زمیــن  ــه ســامت ب ــاب شــد و ب ــه فضــا پرت زیســتی ب
بازگشــت. فــرگام دومیــن میمــون فضانــوردی اســت کــه 
ــا  ــش ت ــگر پژوه ــط کاوش ــال 13۹۲ توس ــاه س در آذرم
ارتفــاع 1۲0 کیلومتــری زمیــن صعــود کــرد و بــه ســامت 

ــن برگشــت. ــه زمی ب
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ــوا و فضــا هـــ

وزیــر ارتباطــات گفــت: ماهــواره ایرانــی دوســتی ســاخته شــده 
و آمــاده پرتــاب اســت و ســه مــاه اســت کــه در ســکوی انتظــار 

بــرای پرتــاب بــا موشــک داخلــی قــرار دارد. 
محمــد جــواد آذری جهرمی در حاشــیه نشســت ســران ســازمان 
همــکاری هــای فضایــی آفریقــا و اقیانوســیه )اپســکو( کــه بــه 
میزبانــی ســازمان فضایــی ایــران در تهــران برگزارشــد، موضوع 
تحریــم فضایــی ایــران و عــدم پرتــاب ماهــواره هــای ایرانــی را 
رد کــرد و گفــت: در توافــق 5+1 در حــوزه فضایــی، هیچ اشــاره 
ــی  ــز محدودیت ــه ۲۲31 نی ــی در قطعنام ــت و حت ــده اس ای نش

بــرای حــوزه ماهــواره ای ایــران دیــده نمــی شــود.
وی اظهارداشــت: قطعنامــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل کــه 
مــا آن را بــه رســمیت نمــی شناســیم، فعالیــت موشــکی ایــران 
را تحریــم کــرده امــا ایــران بنــا نــدارد کــه ایــن موضــوع را بــه 
رســمیت بشناســد بنابرایــن پــس از ایــن قطعنامــه نیــز، پرتــاب 
هــای متعــددی در ایــن بخــش انجــام شــده و ایــران فعالیــت 

موشــکی را حــق خــود مــی داد.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعات تصریــح کرد: ما به واســطه 
این گونه فشــارهای بین المللی، این فعالیت ها را متوقف نخواهیم 

کــرد و پرتاب اخیر موشــکی نیز حاکی از این موضوع اســت.
جهرمــی بــا بیــان اینکــه موضــوع پرتــاب ماهــواره هــای ایرانی 
بــا هــدف اســتفاده از پرتــاب گرهــای داخلــی در دســتور کار قرار 
دارد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه نزدیــک بــه ســه مــاه اســت 
کــه ماهــواره دوســتی دانشــگاه شــریف ســاخته شــده و در نوبت 
پرتــاب قــرار دارد. ایــن ماهــواره بــه ســکوی پرتــاب موشــکی 
ــا پرتابگــر داخلــی اســت و  ــاب ب منتقــل شــده و در انتظــار پرت
مقدمــات کار در ایــن زمینــه فراهــم شــده اســت. پیــش از ایــن 

ماهــواره ســاخت وزارت دفــاع پرتــاب شــده بــود.

ــورهای  ــارکت کش ــا مش ــواره ب ــاخت دو ماه س
ــکو ــو اپس عض

ــرای ســاخت  ــران ب ــه هــای ای ــورد برنام ــر ارتباطــات در م وزی
ــکاری  ــازمان هم ــکاری کشــورهای عضــو س ــا هم ــواره ب ماه
هــای فضایــی آســیا و اقیانوســیه گفــت: مــا در حــوزه ســاخت 
ــری  ــوازی پیگی ــه صــورت م ــروژه را ب ــوع پ ــا، دو ن ــواره ه ماه
مــی کنیــم کــه اولیــن آن مربــوط بــه ســاخت ماهــواره هــای 
سنجشــی و مخابراتــی توســط دانشــگاهیان کشــور اســت. در 
ــای  ــواره ه ــته و ماه ــی داش ــای خوب ــه پیشــرفت ه ــن زمین ای
متعــددی در دســتور ســاخت و آمــاده پرتــاب داریــم کــه در حال 

پیگیــری پرتــاب ایــن ماهــواره هــا هســتیم.
ــت  ــن فعالی ــدل دوم ای ــا در م ــه داد: ام ــات ادام ــر ارتباط وزی
ــروژه  ــی، دو پ ــرای اســتفاده از توانمنــدی هــای بین الملل هــا، ب
ــازمان  ــای س ــارکت اعض ــا مش ــه آن را ب ــم ک ــف کردی را تعری
همــکاری هــای فضایــی آســیا و اقیانوســیه )اپســکو( پیش می 
بریــم کــه در صــورت بــه نتیجــه رســیدن، گــزارش آن را اعــام 

خواهیم کرد.

پیش جلسه شورای عالی فضایی برگزار شد
ــی  ــورای عال ــه ش ــکیل جلس ــدم تش ــوص ع ــی در خص جهرم
ــرای  ــر ب ــای مدنظ ــه ه ــته و برنام ــت گذش ــی در دول فضای
تشــکیل جلســه ایــن شــورا در دولــت دوازدهــم گفــت: بــه طور 
ــای  ــه ه ــوده و برنام ــاده ب ــه، آم ــتور کار جلس ــر دس ــع اگ قط

مشــخصی داشــته باشــد ایــن جلســه تشــکیل خواهــد شــد.
ــی  ــی فضای ــورای عال ــه ش ــش جلس ــه پی ــان اینک ــا بی وی ب
ــای  ــور اعض ــا حض ــی( و ب ــر بهرام ــورا )دکت ــر ش ــط دبی توس

ــت. ــده اس ــزار ش ــی برگ ــی فضای ــورای عال ش

وزیــر ارتباطــات افــزود: مــا در خواســت کردیــم کــه نقشــه راه 
ــاده شــدن، دســتور  ــه محــض آم ــی اســتخراج شــود و ب فضای
ــن جلســه را تشــکیل مــی  ــی، ای ــی فضای جلســه شــورای عال
دهیــم و مطمئــن هســتیم کــه رئیــس جمهــور نیــز بــرای ایــن 

ــد گذاشــت. موضــوع وقــت خواهن
جهرمــی بــا تأکیــد بــر اینکــه در جلســه شــورای عالــی فضایــی 
ــی در کشــور  ــاوری فضای ــا فن ــرور موضوعــات مرتبــط ب ــه م ب
ــه  ــس نقش ــش نوی ــرد: پی ــان ک ــت خاطرنش ــم پرداخ خواهی
ــا  ــران و ب ــی ای ــگاه فضای ــط پژوهش ــور توس ــی کش راه فضای
همــکاری ســازمان فضایــی اســتخراج مــی شــود و بــه تصویب 

ــی خواهــد رســید. ــی فضای شــورای عال

اشــتراک گذاری اطاعات ماهواره های سنجشــی با 
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وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه برگــزاری نشســت ســران اپســکو 
ــران ریاســت  ــز اظهــار داشــت: از آنجایــی کــه ای در تهــران نی
ایــن ســازمان را بــه مــدت دو ســال بــه عهــده داشــت، نشســت 
ــزار  ــران برگ ــی ای ــه میزبان ــی ب ــازمان بین الملل ــن س ــران ای س
ــای  ــکاری ه ــازمان هم ــی س ــران میزبان ــن دوره، ای شــد. در ای
فضایــی آســیا و اقیانوســیه را بــه کشــور مغولســتان واگــذار مــی 

کنــد.
ــی و  ــه اینکــه توســعه دانــش و صنعــت فضای ــا اشــاره ب وی ب
نیــز اشــتراک گــذاری دســتاوردها و دیتاهــا در حــوزه فضایــی از 
جملــه اهــداف همــکاری هــای ایران بــا کشــورهای عضــو این 
ســازمان اســت تصریــح کــرد: ۹ کشــور عضــو ایــن ســازمان، 
توافــق کردنــد کــه از ماهــواره هــای سنجشــی یکدیگــر 
خدمــات دریافــت کننــد بــه نحــوی کــه تفاهــم بــر ایــن اســت 
کــه بــه جــای ســاخت 10 ماهــواره و اســتفاده از یــک ایســتگاه 
فضایــی، ماهــواره واحــدی بــا 10 ایســتگاه زمینــی وجود داشــته 
باشــد که بتــوان از آن  اطاعات کامــل ماهــواره ای دریافت کرد.
جهرمــی گفــت: اخیــراً در وقوع ســیل اســتان فــارس و بوشــهر، 
ما اطاعــات را از این حوزه ماهــواره ای و در پی اشــتراک گذاری 
اطاعات کشــورهای عضو اپســکو اخذ کــرده و آن را به ســازمان 

مدیریــت بحــران ارائــه دادیم.
ــروری  ــن نشســت م ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــات ب ــر ارتباط وزی
بــر فعالیــت هــای فضایــی ایــران و ارائــه توانمنــدی بــرای بــه 
اشــتراک گــذاری آنهــا بــود خاطرنشــان کــرد: ایــران آمادگــی 
ــور  ــی در کش ــران فضای ــت س ــور در نشس ــرای حض ــود را ب خ

چیــن اعــام کرده اســت.

آمادگی ایران برای حضور در 2 پروژه فضایی
وزیــر ارتباطــات و فناوری اطاعــات برای پیوســتن ایــران به دو 
پروژه فضایی بین المللی شــامل ســامانه »پایــش اپتیکی فضا« و 
»پلتفرم اشــتراک داده هــای ماهــواره ای« اعــام آمادگی کرد. 

وی بــا اعام آمادگی ایــران برای همکاریهای فضایی با ســازمان 
فضایی آســیا و اقیانوسیه )اپســکو(  گفت: ایران از ابتدای تاسیس 
ایــن نهاد بیــن المللی، بــا عضویت در این ســازمان حضــور فعالی 

داشــته و برنامــه مــا ادامــه حضــور فعاالنه در اپســکو اســت.
وی با اشـاره بـه فعالیت اپسـکو در اشـتراک گـذاری اطاعات و 
داده هـای فضایی، افزود : تاش اپسـکو برای اشـتراک گذاری و 
تعلیم گروههای مختلف در کشورها  بسیار ارزشمند است و نقش 
مهمی درفعالیت های علمی و آموزشـی کشـورهای عضـو دارد.

آذری جهرمــی بــا بیــان اینکــه فنــاوری اطاعــات بــر مبنــای 
اشــتراک گذاری سرویس ها اســت، اظهار داشــت: این کار باعث 
صرفه جویی در هزینه ها و افزایش اطاعات کشــورها نســبت به 
اطــراف خــود مــی شــود و ایــران روی چنیــن ظرفیتــی حســاب 
ویــژه ای بــاز مــی کنــد و آمادگــی داریــم کــه پــروژه هــای خود 

را مبتنــی بــر ایــن همــکاری بیــن المللــی توســعه دهیــم.
ــا پیوســتن  ــاده هســتیم ب ــا آم ــد کــرد: م ــر ارتباطــات تاکی وزی
بــه پــروژه APOSOS ) ســامانه پایــش اپتیکــی فضــا(، 
امنیــت فضایــی کشــور خــود را افزایــش دهیــم و بــا این پــروژه 
ــا امــواج فرکانســی قابــل  ماهــواره هــا و اجــرام فضایــی کــه ب

پایــش نیســتند را بتوانیــم رصــد کنیــم. 
ــورهای  ــه کش ــژه ای ک ــرایط وی ــا ش ــزود: ب ــی اف آذری جهرم
ــات  ــذاری اطاع ــتراک گ ــد ، اش ــا دارن ــه م ــایه و منطق همس
ماهواره ای و پوشــش کامل نســبت به فضای باالی کشور، برای 
مــا اهمیــت دارد البتــه در ایــن پــروژه تلســکوپی در ایــران نصب 
شــده و اطاعات را دریافت و ارسال کرده و همچنین از اطاعات 

کشــورهای دیگر نیز استفاده می کنیم .
وی از پـروژه DSSP ) پلتفـرم اشـتراک داده هـا( نیز بـه عنوان 
یکـی دیگر از پـروژه هایی کـه ایـران آمادگی همـکاری در آن را 
دارد نـام برد و گفت: این پـروژه یکی از برنامه های پیشـرفته ای 
اسـت که باعث ذخیـره منابـع مالی می شـود و به بهبـود زندگی 
مـردم و بـه طـور خـاص در حوادثـی ماننـد زمیـن لـرزه و سـیل 
کمـک می کنـد و بـرای کشـورهای عضو اپسـکو که درسـوانح 

طبیعی سـهم بیشـتری در دنیا دارند ، بسـیار مهم اسـت.
وزیـر ارتباطـات تاکید کـرد: ایـران آمادگـی دارد در این دو پـروژه به 
صـورت خاص همـکاری کند و در سـایه همکاری بین کشـورهای 

دوسـت به یـک شـرایط مناسـبتری در این حوزه برسـیم.

۳ماه انتظار برای پرتاب ماهواره دوستی/ در حوزه فضایی تحریم نیستیم
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ــا ــوا و فضــ هـــ

خدمات قابل ارائه ماهواره ای به 
دستگاه های دولتی معرفی می شود

ــاوری  ــات فن ــا و امکان ــناخت از قابلیت ه ــوز ش ــت: هن ــران، گف ــی ای ــی فضای ــز مل ــس مرک رئی
فضایــی بــه صــورت جامــع در بیــن دســتگاه های اجرایــی وجــود نــدارد کــه بایــد ایــن قابلیــت ها 

بــه کاربــران معرفــی شــود. 
منوچهــر منطقــی دربــاره عــدم اســتفاده درســت دســتگاه هــای دولتــی از خدمــات ماهــواره ای در 
کشــور، بیــان کــرد: بیشــتر مســئوالن اطاعــات اندکــی در زمینــه خدمــات ماهــواره ای دارنــد به 

همیــن دلیــل نیــاز اســت اطــاع رســانی وســیع تــری انجــام شــود.
ــه طــور نســبی از وجــود اطاعــات رایــگان  ــر ب وی افــزود: درحــال حاضــر دســتگاه هــای کارب

ــد. ــد و ســعی در اســتفاده از ایــن اطاعــات دارن ماهــواره هــای سنجشــی خبــردار شــده ان
ــره  ــک زنجی ــد ی ــران، بای ــواره ای کارب ــای ماه ــع نیازه ــرای رف ــی، ب ــه منطق ــه گفت ب
ــدار  ــه صــورت پای ــر ب ــای کارب ــت کل نیازه ــا در نهای ــود ت ــه ش ــات ارائ ــیعی از خدم وس

ــود. ــع ش ــداوم رف و م
رئیــس مرکــز ملــی فضایــی ایــران در ادامــه بیــان کــرد: گروهــی از کاربــران اطــاع ندارنــد کــه 

چگونــه مــی تواننــد از اطاعــات رایــگان ماهــواره هــای سنجشــی اســتفاده کننــد.
وی عنــوان کــرد: مهمتــر از بحــث طراحــی، ســاخت و پرتــاب ماهــواره کــه بایــد بــه طــور جــدی 

بــه آن بپردازیــم، بخــش کاربــری فضایــی اســت کــه بایــد بــا یــک اولویــت باالتــر بــه ســرعت 
آن را اجــرا کنیــم. 

منطقــی بــا بیــان اینکــه در مرکــز ملــی فضایــی ایــران برنامــه ای تعریــف شــده اســت کــه تــا 
ســه ســال آینــده همــه دســتگاه هــا بــا کاربــری هــای فضایــی آشــنا شــوند، گفــت: تا ســه ســال 

ــی می شــود. ــی معرف ــه دســتگاه های دولت ــواره ای ب ــه ماه ــل ارائ ــات قاب ــده خدم آین

اکسیژن زمین در ماه کشف شد
یک کاوشگر ژاپنی موفق به کشف اکسیژن متعلق به زمین در ماه شد. 

ــه اکســیژنهای بیشــتری  ــد ایــن امــکان وجــود دارد کــه بتــوان نمون دانشــمندان معتقدن
ــد پاســخی  ــن مــی توان ــدا کــرد کــه ای ــاه را پی ــه میلیاردهــا ســال پیــش در م ــق ب متعل

ــن باشــد. ــا اتمســفر باســتانی زمی ــاط ب ــادی در ارتب ــه پرسشــهای زی روشــن ب
محققــان از ســالها پیــش مــی دانســتند کــه در مــاه اکســیژن وجــود دارد امــا حــاال یــک 
کاوشــگر ژاپنــی کــه SELENE نــام دارد موفــق بــه کشــف آن شــده اســت و از آنجــا که 
اســاس اکســیژن کشــف شــده بــه زمیــن مربــوط مــی شــود جذابیــت دو چندانــی بــرای 

دانشــمندان پیــدا کــرده اســت.
گروهــی از دانشــمندان دانشــگاه اوزاکا موفــق بــه کشــف اکســیژن در مــاه شــده و جزئیات 

آن را در ژورنــال تخصصــیNature Astronomy منتشــر کــرده اند.
بــه بــاور آنهــا، ایــن کشــف نــه تنهــا گوشــه هــای پنهایــی از گذشــته چنــد میلیــارد ســال 
پیــش زمیــن را بازگــو مــی کنــد، بلکــه حــاال مــی توانیــم بــا درک بهتــری درباره اتمســفر 

ابتدایــی زمیــن و نظریــه مربــوط بــه انتقــال اکســیژن زمیــن بــه مــاه صحبــت کنیم.
بــرای حــدود 5 روز در هــر مــاه، قمــر طبیعــی زمیــن توســط الیــه مگنتوســفر زمیــن در 
برابــر بادهــای خورشــیدی محاظفــت مــی شــود. دانشــمندان بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد 
کــه در ایــن مــدت یونهــای اکســیژن از زمیــن راهــی مــاه شــده و در الیــه هــای ســطحی 

خــاک و صخــره هــای آن مســتقر مــی شــوند.
ــا ایــن هــدف صــورت مــی گیــرد کــه راه  تاشــهایی از نــوع کشــف اکســیژن در مــاه ب
بــرای کلنــی ســازی بــر روی ایــن جــرم فضایــی همــوار شــود. گفتــه مــی شــود ژاپــن تــا 

ســال ۲030 فضانــوردی را راهــی مــاه خواهــد کــرد.

محقق ایرانی در یک سیاره گازی 
اکسید تیتانیوم کشف کرد

یــک محقــق ایرانــی بــا همــکاری گروهــی از محققــان بــرای نخســتین بــار اکســید تیتانیــوم را در 
ــد.  ســیاره ای گازی کشــف کردن

گروهــی از محققــان  رصــد خانــه جنــوب اروپــا در شــیلی بــه رهبــری الیــار صداقتــی دانشــمند ایرانی 
اکســید تیتانیــوم در اتمســفر ســیاره گازی 1۹b-WASP کشــف کــرده انــد. ایــن ســیاره بســیار گــرم 

در فاصلــه ۸15 ســال نــوری زمیــن قــرار دارد.
ایــن نخســتین بــاری اســت کــه ترکیــب ایــن مــاده در اتمســفر یــک ســیاره گازی بــه چشــم مــی 
خــورد. وجــود اکســید تیتانیــوم در جــو ایــن ســیاره تاثیــر زیــادی در ســاختار دمــا و جریــان آن دارد.

 بــه هرحــال ایــن ســیاره مــداری کوتــاه دارد و هــر مــدار آن 1۹ ســاعت طــول مــی کشــد. همچنیــن 
دمــای اتمســفر ســیاره حــدود ۲ هــزار درجــه ســانتیگراد اســت. در چنیــن دمایــی ســرب، ســیلیکات و 

پلوتونیــوم ذوب مــی شــوند.
ــا رصــد ابرهــای موجــود در جــو ایــن ســیاره موفــق بــه کشــف ترکیبــات  گــروه ســتاره شناســان ب

شــیمیایی مختلفــی در ایــن ســیاره شــدند ماننــد اکســید تیتانیــوم، آب و ســدیم.
ایــن ترکیــب بــه عنــوان جذب کننــده حــرارت عمــل می کنــد و بــه همیــن دلیــل می تــوان دمــای 
بــاالی ایــن ســیاره را بــا وجــود چنیــن ترکیبــی در جــو آن توجیــه کــرد. مقــدار زیــاد ایــن ترکیــب 
در جــو ســتارگان ســبب جلوگیــری از خــروج گرمــا و عمــا ایجــاد پدیــده وارونگــی می شــود. ایــن 
کشــف می توانــد بــه ایجــاد یــک دســته بندی جدیــد بــرای جــو ســیارات منجــر شــود و راه را بــرای 

شناســایی ســیارات فراخورشــیدی دارای حیــات هموارتــر کنــد.
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رصد یک سیاره فراخورشیدی 
با تلسکوپ ۱۶ اینچی در ایران

رصــد و داده گیــری از ســیاره فراخورشــیدی مشــتری گــون با اســتفاده از تلســکوپ 
1۶ اینچــی، در رصدخانــه ســازمان فضایــی ایــران انجــام شــد. 

ــق  ــران موف ــی ای ــی ســازمان فضای ــروه نجــوم و اکتشــافات فضای کارشناســان گ
ــول،  ــی هرک ــورت فلک ــتاره GSC 030۸۹-00۹۲۹ در ص ــد س ــن رص ــدند ضم ش

ــد. ــازی کنن ــون آن را آشکارس ــیاره پیرام س
ــدر  ــرار دارد دارای ق ــن ق ــوری از زمی ــال ن ــه 1500 س ــه در فاصل ــتاره ک ــن س ای

ــید دارد. ــا خورش ــر ب ــا براب ــدازه ای تقریب ــت و ان ــری 1۲.4 اس ظاه
ســیاره پیرامــون آن 3b-TrEs در ســال ۲00۷ و از طریــق شــبکه رصدخانــه 
Trans- Atlantic Exoplanet Survey کشــف شــده اســت کــه شــبکه 
ــت  ــاری، ایال ــر قن ــتقر در جزای ــان مس ــکوپ یکس ــتگاه تلس ــکل از 3 دس ای متش
کالیفرنیــای آمریــکا و ایالــت آریزونــا اســت و بــا اســتفاده از روش فوتومتــری و بــه 
ــه پایــش و کشــف ســیارات فراخورشــیدی مــی  ــدام ب ــا رباتیــک اق صــورت تمام

ــد. کن
فراخورشــیدی مــورد مطالعــه کــه در رده ســیارات گازی تقســیم بنــدی مــی شــود 
ــاوب  ــا دوره تن ــر جــرم ســیاره مشــتری اســت و ب دارای جرمــی در حــدود 1.۹ براب

مــداری 31 ســاعت بــه دور ســتاره مــادر خــود مــی چرخــد.
ایــن رصــد بــا اســتفاده از تلســکوپ 1۶ اینــچ مســتقر در رصدخانــه ســازمان فضایی 
ــه اســت و طــی آن  ــاه 13۹5 صــورت پذیرفت ــه روش فوتومتــری در اول مردادم و ب
تغییــرات نــوری ســتاره بــا اســتفاده از تجهیــزات حرفــه ای ثبــت تصویــر در طــول 

شــب ثبت شــده اســت.
در مــدت رصــد، تغییــرات نــوری ناشــی از گــردش ســیاره بــه دور ســتاره خــود در 

یــک دوره کامــل ثبــت شــده اســت.
در ایــن نــوع از سیســتم هــا کــه بــه نــام گــذر شــناخته مــی شــوند، عبــور ســیاره 
از مقابــل ســتاره اصلــی باعــث افــت شــدت نــور دریافتــی از ســتاره مــی شــود. ایــن 
پدیــده فیزیکــی بــه منجمــان کمــک مــی کنــد تــا ســتارگان میزبــان ســیارات را 
شناســایی کننــد و از طریــق نورســنجی آنهــا بــه اطاعاتــی از ســیاره از جملــه دوره 

تنــاوب گردش، ابعاد و جرم دســت یابند.
مطالعه فراخورشــیدی هــا و تحوالت آنها به دانشــمندان کمک می کنــد تا اطاعاتی 
درخصوص شــکل گیــری و تحــول زمین و منظومه شمســی بدســت آورند و ســرنخ 

های شــکل گیری حیــات در کیهــان را مــورد مطالعه قــرار دهند.
در ایــن رصــد، منجمــان ســازمان فضایــی ایــران ضمــن داده گیــری از ســتاره در 
ــتاره از  ــنایی س ــرات روش ــازی تغیی ــه آشکارس ــق ب ــر موف ــوج ۷10 نانومت طــول م

ــدر شــدند. ــه 0.03 ق مرتب
ــق  ــای دقی ــک ه ــتفاده از تکنی ــد اس ــرات نیازمن ــه تغیی ــن مرتب ــازی ای آشکارس
رصدی و پردازش تصاویر و اســتخراج اطاعات اســت و معموال آشــکار ســازی با این 

دقــت توســط تلســکوپ هــای بزرگتــر صــورت مــی پذیرد.
ایــن داده گیــری در راســتای انجــام یــک پایــان نامــه دانشــجویی صــورت پذیرفت 
ــز  ــه مرک ــه توســط داده هــای رصدخان ــه ای اســت ک ــان نام ــن پای ــن پنجمی و ای
ماهدشــت کارشــده اســت. دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی و منجمان مــی توانند 
ضمن ارائه درخواســت رصد نســبت به داده گیری در رصدخانه ســازمان فضایی ایران 

اقدام کنند.

ــوا و فضــا هـــ

نخستین نقشه آب ماه تهیه شد
برای نخستین بار محققان موفق شدند نقشه پراکندگی آب در ماه را تهیه کنند. 

تهیــه ایــن نقشــه از آن جهــت اهمیــت زیــادی دارد کــه برنامــه ریــزان مأموریتهایــی کــه در آینــده بــا هدف 
رســیدن بــه مــاه و توســعه کلونــی هــای انســانی در ایــن جــرم فضایــی مشــغول بــه کار هســتند، بــا درک 

بهتــری اقــدام بــه طراحــی مأموریــت و مــکان یابــی مناســب مــی کننــد.
در ســال ۲00۹، کاوشــگر LCROSS نشــانه هایــی از وجــود آب و مولکــول مرتبــط بــا ایــن مــاده حیاتــی 

یعنــی هیدروکســیل در خــاک مــاه کشــف کــرد. ایــن مولکــول متشــکل از هیــدروژن و اکســیژن اســت.
 Moon حــاال گروهــی از محققــان دانشــگاه بــراون بــا اســتفاده از داده هــای به دســت آمده از نقشــه بــردار
Mineralogy Mapper ناســا موفــق بــه ارایــه نقشــه ای منحصربفــرد از ماه شــده اند کــه در نوع خود 
بــی نظیــر اســت. ایــن نقشــه را مــی تــوان نخســتین نقشــه پراکندگــی آب در الیــه هــای مختلــف خــاک 

ــمار آورد. ــه ش ــن ب ــر زمی ســطحی قم
یکــی از ایــن محققــان مــی گویــد کــه ردپــای آب را مــی تــوان تقریبــا در هــر جایــی از ماه پیــدا کــرد و این 
موضــوع آنطــور کــه قبــا گــزارش شــده بــود بــه مناطــق قطبــی قمــر زمیــن محــدود نمــی شــود. بــا ایــن 

حــال هرچــه بیشــتر بــه دو قطــب نزدیکتــر مــی شــویم، میــزان آب مــاه بیشــتر می شــود.
ایــن مطالعــه و نقشــه مرتبــط بــا آن نشــان مــی دهــد کــه بــه ازای هــر یــک میلیــون واحــد تقســیم بندی 
از خــاک مــاه، بــه طــور میانگیــن حداکثــر 500 تــا ۷50 واحــد آب در ایــن جــرم فضایــی وجــود دارد کــه این 

میــزان کمتــر از آبــی اســت کــه در خشــک تریــن بخــش هــای زمیــن پیــدا می شــود.

این کپسول فضایی انسان را به ماه می برد
ناسا کپسول فضایی اوریون را فعال کرد این سیستم قرار است انسان را به ماه ببرد. 

ناسا کپسول فضایی را فعال کرده که روزی انسان را به ماه و سیارات فراتر از آن می برد.  
فضاپیمــای اوریــون کــه قــرار اســت در ماموریــتExploration Mission-1 بــه کار گرفتــه شــود، بــه 

طــور موفقیــت آمیــز روشــن شــد.
ایــن فضاپیمــا قــرار اســت در ماموریتــی ســه هفتــه ای  بــا ســرعت ۲5 هــزار مایــل برســاعت، بــه مــاه و 
فراتــر از آن ســفر کنــد. بــه ایــن ترتیــب مســیر را بــرای ماموریــت هــای سرنشــین دار ناســا همــوار مــی 
کنــد.  در آزمایــش هــای اولیــه مهندســان سیســتم مدیریــت فضاپیمــا و واحدهــای اطاعاتــی را متصــل 

کردنــد تــا از صحــت کارکــرد ایــن سیســتم هــا اطمینــان حاصــل کننــد.
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فضاپیمای»کاسینی« به زحل رسید
فضاپیمای کاسینی به ماموریت خود پایان داد و ارتباط آن با زمین قطع شد. 

فضاپیمــای کاســینی ناســا ماموریــت خــود را تکمیــل کــرد و وارد بخــش باالیــی جــو زحــل شــد. 
پــس از ایــن رونــد تمــام ارتباطــات بــا ایــن فضاپیمــا قطــع شــد.

ایــن فضاپیمــا بــه طــور عمــدی بــا ســرعت بــاال در ســاعت ۶:30 دقیقــه  صبــح بــه وقــت آمریکا 
وارد بخــش باالیــی جــو ســیاره شــد. باتوجــه بــه مــدت زمــان مــورد نیــاز برای رســیدن ســیگنال 
ــه  ــم بعــد ب ــه کاســینی حــدود یــک ســاعت و نی ــوط ب ــن اطاعــات مرب ــه زمیــن، آخری از آن ب

ایســتگاه Deep Space Network در اســترالیا رسید.
ــت شــده در  ــام اطاعــات ثب ــت و تم ــر از زحــل را گرف ــن تصوی ــج شــنبه کاســینی آخری روز پن

ــن ارســال کــرد. ــه زمی رکــورد خــود را ب

تلسکوپ »کپلر« ۳ سیاره 
ابر زمین کشف کرد

دانشــمندان بــه وســیله تلســکوپ کپلــر ســه ســیاره ابــر زمیــن جدیــد 
در فاصلــه 100 ســال نــوری تــا کــره خاکــی کشــف کــرده انــد. 

تلســکوپ کپلــر متعلــق بــه ناســا ســه ســیاره را رصــد کــرده کــه دور 
ســتاره ای نزدیــک منظومــه شمســی مــدار مــی زننــد. ســیاره هــای 
تــازه کشــف شــده  دور ســتاره ای کوتولــه و از نــوعK  مــدار مــی زننــد 
ــا زمیــن  ــوری ب ــه 100 ســال ن ــه و در فاصل ــام گرفت کــه GJ ۹۸۲۷ ن
قــرار دارد. ایــن ســیاره هــا جــزو »ابرزمیــن« هــا طبقــه بنــدی شــده 

اند.
 ســیاره هــای ابــر زمیــن بــه طــور معمــول حجمشــان بیشــتر از کــره 
ــد  ــی مانن ــه شمس ــی منظوم ــای یخ ــیاره ه ــر از س ــا کمت ــی ام خاک

ــوس هســتند. ــون و اوران نپت
ــی در  ــیاره یاب ــای س ــن ابزاره ــی از قدرتمندتری ــر یک ــکوپ کپل تلس
جهــان بــه حســاب مــی آیــد. ایــن دســتگاه تاکنــون بیــش از 5 هــزار 
ــال  ــی ۸ س ــن ط ــت. همچنی ــرده اس ــف ک ــی را کش ــیاره احتمال س

ــد. گذشــته بیــش  ۲400 ســیاره اکتشــافی آن تاییــد شــده ان
ــن کشــف را انجــام داده  ــی ای گروهــی از ســتاره شناســان بیــن الملل
انــد. در گــزارش آنــان آمــده اســت: تحلیــل هــای اولیــه ما نشــان می 
ــرای  ــی ب ــده آل دهــد ســیاره هــای اطــرافGJ۹۸۲۷ کاندیداهــای ای

مشــاهدات جــوی هســتند.
ســیاره هــای تــازه کشــف شــده کــه b، c GJ۹۸۲۷ وd نــام گرفتــه 
انــد در فاصلــه کمــی از ســتاره خــود قــرار گرفتــه اند. هربــار مــدار زدن 
آنهــا ۶.۲ روز طــول مــی کشــد. حجــم انــدازه و مســافت آنها از ســتاره 
نشــان مــی دهــد هــر ســه آب و هوایــی بســیار گرم)حتــی گرمتــر از 

ونــوس( دارند.
دانشــمندان تخمیــن مــی زننــد ایــن ســیاره هــا صخــره ای یــا گازی 
باشــند. ایــن بــدان معناســت کــه درهیــچ کــدام از آنهــا حیــات وجــود 

نــدارد.

به روزرسانی تلسکوپ فضایی کپلر برای 
کشف اسرار هفت خواهران

دانشــمندان در تــاش هســتند تــا از تلســکوپ فضایــی کپلــر بــرای پــی بردن بــه اســرار ســتاره هایی موســوم بــه هفت 
خواهران استفاده کنند. 

ایــن ســتاره هــا کــه بــه Pleiades هــم شــهرت دارنــد، خوشــه ای از ســتاره هــا هســتند کــه از ســتاره هــای نــوع بی با 
عمــر متوســط تشــکیل شــده انــد و بــا چشــم غیرمســلح هــم قابــل دیــدن هســتند. بــا ایــن حــال مطالعــه و بررســی آنها 

بــا توجــه بــه پیچیدگی هــای موجــود ممکن نشــده اســت.
 Stellar ــز ــان مرک ــده محقق ــداع ش ــازه اب ــم ت ــا الگوریت ــر ب ــکوپ کپل ــه تلس ــده ب ــزوده ش ــد اف ــزار جدی ــب اب ترکی
Astrophysics در دانشــگاه Aarhus دانمــارک ســبب خواهــد شــد تــا شناســایی ویژگــی هــا و اجــزای تشــکیل 

دهنــده ایــن ســتاره هــا ممکــن شــود.
مطالعــه ســتاره هایــی ماننــد هفــت خواهران کــه نور آنهــا دارای نوســان اســت بســیار مورد عاقه ســتاره شناســان اســت 
زیــرا از ایــن طریــق مــی توان بــه ترکیبات ســتاره هــای مذکــور و نیروهای تامیــن کننده انــرژی آنها پــی برد. ســتاره های 
یادشــده در برخــی مواقــع بــه علــت خــروج شــدید انــرژی بســیار درخشــان تــر از خورشــید بــه نظــر مــی رســند، امــا در 

برخــی مواقــع هــم روشــنایی اندکــی دارنــد.
ســتاره هــای یــاد شــده 444 ســال نــوری از زمین فاصلــه دارنــد و در کنــار هفت ســتاره قابــل رویــت از زمین متشــکل از 
بیــش از هــزار شــی ناشــناخته دیگــر هــم هســتند کــه برخــی از آنهــا را ســتاره هایــی جــوان و گــرم و آبی رنگ تشــکیل 
مــی دهنــد. دانشــمندان بــا بــه روز کــردن قابلیــت هــای تلســکوپ فضایــی کپلــر امیدوارنــد بــه درکــی بهتــر از ماهیــت 

ایــن ســتاره هــا دســت یابند.

کپسول دراگون با ۲۰ موش زنده به زمین بازگشت
کپســول دراگــون متعلــق بــه شــرکت اســپیس ایکــس پــس از یــک مــاه بــا ۲ تــن محمولــه شــامل مــوش هــای زنده 

و بافــت پــرورش یافتــه ریــه بــه زمین بازگشــت. 
کپســول دراگــون متعلــق بــه شــرکت اســپیس ایکــس پــس از گذرانــدن یــک مــاه در ایســتگاه فضایــی بیــن المللی با 
۲ تــن بــار بــه زمیــن بازگشــته اســت.  یکــی از محمولــه هــای ایــن کپســول ۲0 مــوش زنــده اســت. ایــن مــوش هــا 
بخشــی از مطالعــه ناســا دربــاره تغییــرات در رگ هــای خونــی و چشــم هــا بــه دلیــل محیــط بــدون جاذبــه فضا اســت.
 کپســول دراگــون در مــاه آگوســت بــا بیــش از ســه تــن ذخایــر از جملــه ابررایانــه فضایــی HP بــه ایســتگاه فضایــی 

بیــن المللــی ارســال شــد.
ایــن  دیگــر  هــای  محمولــه 
ــای  ــت ه ــد از باف ــول عبارتن کپس
ــه  ــرورش یافت ــه کــه در فضــا پ ری
ــه  ــن ک ــای پروتئی ــتال ه و کریس
در میکروجاذبــه ســاخته شــده انــد 
ــون  ــه پارکینس ــارزه علی ــه مب و ب

ــد. ــی کنن ــک م کم
در حــال حاضــر کپســول دراگــون 
تنهــا وســیله حمــل ونقــل فضایی 
اســت کــه مــی توانــد بــار و 
محمولــه را از ایســتگاه فضایــی 
ــاورد. ــن بی ــه زمی ــی ب ــن الملل بی
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ــوا و فضــا هـــ

ناسا شاتل چندبار مصرف ساخت
ــی کــرده کــه یــک  ــار مصرفــی رونمای ــی چندب ــی شــاتل فضای ــه تازگــی ناســا از یــک مین ب
ــه فضــا فرســتاد.  ــا بیشــتر آن را ب ــار ی چهــارم شــاتل هــای فعلــی اســت امــا مــی تــوان 15 ب
ــیرانوادا  ــرکت »س ــه ش ــرده ک ــی ک ــی رونمای ــاتل فضای ــی ش ــک مین ــی از ی ــه تازگ ــا ب ناس
کورپوریشــن« )SNC( آن را ســاخته اســت. ایــن شــاتل)هواپیمای فضایــی( در مراحــل نهایــی 
آزمایــش اســت و بــه زودی بــرای حمــل بــار بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی بــه کار گرفتــه 

مــی شــود.
ــی  ــتفاده فضای ــل اس ــای قاب ــی فضاپیماه ــل آت ــرد: نس ــام ک ــه ای اع ــازمان در بیانی ــن س ای

ــد. ــد ش ــی خواه رونمای

اگر شــما هــم جزء آن دســته از عاقمندان به فناوری هســتید که دوســت دارید شــانس هدایت یک 
مریــخ نورد را بر روی کره زمین پیدا کنید، از این پس می توانید به آرزوی خود برســید. 

گروهــی از مهندســان دانشــگاه Wroclaw در لهســتان کــه پیــش از ایــن بــه علــت طراحــی 
نمونــه هــای اولیــه یــک مریــخ نــورد جوایــزی را کســب کــرده بودنــد، ایــن بــار نمونــه ای از ایــن 

محصــول را برای عاقمندان بــه تجربه این کار بــر روی کره زمین طراحــی کرده اند.
محصــول تــازه کــه  Turtle Rover نــام دارد یــک خــودروی چهارچرخ کنتــرل از راه دور اســت 
کــه مــی توانــد بــر روی زمیــن هــای ناهمــوار و حتــی در آب حرکــت کنــد. Turtle Rover بــا 
موفقیــت بــر روی چمــن، در زمیــن هــای جنگلــی، بــر روی ســنگ و حتــی در گل و الی حرکــت 

مــی کند و با توجــه به مقاومت بــاال در برابر گرد و خاک و آب دچار مشــکل نمی شــود.
پاتفــورم  Turtle Rover به صورت متن باز طراحی شــده و بنابراین به اشــتراک گذاری کدهای 
آن و ارتقای قابلیت های این خودروی همه فن حریف توســط توسعه دهندگان مستقل ممکن است.

کنتــرل ایــن خــودرو توســط یــک برنامه تلفــن همــراه صــورت می گیــرد. ایــن برنامــه از فنــاوری 
ــرد و مــی  ــا  Turtle Rover بهــره مــی گی ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق بــی ســیم وای – فــای ب

توانــد آن را تــا فاصلــه حداکثــر ۲00 متــری کنتــرل کنــد.
بــر روی ایــن دســتگاه دوربیــن هــای بــرای تصویربــرداری HD هــم نصــب شــده اســت. برنامــه 
موبایلــی بــرای کنترل بــازوی دســتگیره ماننــد آن هــم قابل اســتفاده اســت. البتــه تغییــر امکانات 
ایــن بــازو و افــزودن امکانــات جانبــی بــه آن هــم امــکان پذیــر اســت. عرضــه ایــن محصــول بــه 

بــازار از ژوئــن آینــده بــه قیمــت 1۸3۸ دالر آغاز می شــود.
ایــن هواپیما در مرکز النگلی ســازمان ناســا تحت آزمایش هــای متعددی قرار گرفت. به گفته ناســا 
این هواپیما طوری ســاخته شــده تا بتواند به طــور مداوم پرواز کنــد، در باند فرودگاه بنشــیند و هزینه 

عملیاتــی کــردن آن اقتصــادی باشــد.
 بــه هرحــال ایــن هواپیمــا Dream Catcher نــام گرفتــه  و مــی توانــد بــار را بــه ایســتگاه 

فضایــی بیــن المللــی ببــرد.
 در ژانویه ۲01۶ میادی شــرکت SNC یکی از سه موسســه ای بود که قرارداد برای ارسال محموله 

به ایستگاه فضایی بین المللی را از ۲01۹ تا ۲0۲4 میادی امضا کرد.
طبــق قوانیــن ناســا بــرای برنامــه هــای تجــاری ایــن شــرکت مــی توانــد از تونــل هــای باد ناســا 

بــرای مطالعــه و آزمایــش روی Dream Catcher اســتفاده کنــد.
 بــه همیــن دلیــل Dream Catcher در تونــل هــای بــاد مرکــز النگلــی مــورد اســتفاده 

گرفت. قرار 
ایــن هواپیمــا تقریبــا یــک چهــارم انــدازه شــاتل هــای فعلــی ناســا اســت و مــی توانــد ۷ فضانــورد 

را در خــود بــه فضــا ببــرد.
هرچنــد تاکنــون فقــط یــک ســاختار بــرای فضاپیمــا ارائــه شــده امــا دو سیســتم مختلــف بــرای 

حالــت هــای بــی سرنشــین و بــا سرنشــین آن طراحــی شــده اســت.
بــه گفتــه شــرکت ســازنده مــی تــوان 15 بــار یــا بیشــتر از Dream Catcher اســتفاده کــرد. 
عــاوه بــرآن فضا پیمــا دارای حســگرهای از راه دور، قابلیت ارائــه خدمات ماهــواره ای و حتی از بین 

برنــده فعــال زبالــه هــای فضایی اســت.
ــان ۲01۷  ــا پای ــترانگ ت ــی آرمس ــز تحقیقات ــا در مرک ــن هواپیم ــای ای ــش ه ــه دوم آزمای مرحل
میادی انجام می شــود. پس از آن ویژگی های آئرودینامیک، نرم افزارها و سیســتم کنترل عملکرد 
ــا  هواپیمــا نیــز آزمایــش مــی شــود. همچنیــن پیــش بینــی مــی شــودDream Catcherت

۲01۹ میــادی  برای ارســال بار به ایســتگاه فضایی بین المللی آماده شــود.

تولید مریخ نورد برای ساکنان زمین

پیرترین فضانورد زن به زمین بازگشت
ــه  ــی ب ــن الملل ــی بی ــورد ایســتگاه فضای  بازگشــت ســه فضان
ــه  ــی ب ــورد جالب ــوردان رک ــن فضان ــن و اینکــه یکــی از ای زمی

ــت. ــته اس ــترده ای داش ــاب گس ــت بازت ــانده اس ــت رس ثب
ــراه دو  ــه هم ــت. او ب ــن اس ــاال روی زمی ــون ح ــی ویتس پگ
فضانــورد دیگــر کــه یکــی روس و دیگــری آمریکایــی هســتند 
اواخــر روز شــنبه بــه زمیــن بازگشــتند. ویتســون در میــان تمــام 
فضانــوردان آمریکایــی یــک ســر و گــردن باالتــر اســت چــون 

ــورددار حضــور در فضاســت. او رک
ایــن فضانــورد آمریکایــی ۶۶5 روز را دور از زمیــن بــوده و جالب 
ــرش  ــت اخی ــص مأموری ــدت مخت ــن م ــه ۲۸۸ روز از ای اینک
بــوده اســت. بدیــن ترتیــب مــی تــوان گفــت پگــی ویتســون 
از حیــث حضــور در مأموریتهــای فضایــی از تمامی فضانــوردان 

آمریکایــی و هــر زن فضانــورد دیگــری در دنیــا جلــو زده اســت.
ــتگاه  ــش از ایس ــاعاتی پی ــر س ــورد دیگ ــون و دو فضان ویتس
فضایــی بیــن المللــی جــدا شــده و ســوار بــر کپســول فضایــی 
ــه  ــود ک ــی ب ــن درحال ــد و ای ــرود آمدن ــتان ف ــایوز در قزاقس س

ــود. ــته ب ــروز گذش ــاب ام ــوع آفت ــی از طل دقایق
اکنـون بایـد گفـت پگـی ویتسـون چندیـن رکـورد را در زمینـه 
حضـور در مـدار زمیـن به خـود اختصـاص داده اسـت. او مسـن 
تریـن زن فضانـورد دنیاسـت. ویتسـون اکنون 5۷ سـاله اسـت. 
همچنیـن او را بایـد باتجربه ترین فضانـورد زن در دنیـا در زمینه 
پیـاده روی فضایـی بـه شـمار آورد آن هم بـا 10 بار پیـاده روی.

از آن گذشـته پگی ویتسـون نخسـتین زنی در تاریخ فضانوردی 
محسـوب می شـود که فرماندهی ایسـتگاه فضایی بیـن المللی 

را بـرای دو مرتبه بر عهده داشـته اسـت. نخسـتین فرماندهی او 
بـه نوامبر گذشـته مربوط می شـود.

البتـه او هنـوز از یـک نظر در رتبـه دوم پس از روسـها قـرار دارد 
زیـرا فیـودور یورچیکین ۶۷3 روز یعنی ۸ روز بیشـتر از ویتسـون 

سـابقه حضـور در فضـا را در کارنامه خـود ثبت کرده اسـت.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

فالکون ۹ هواپیمای فضایی به مدار زمین می برد

تولید پالستیک از ادرار فضانوردان !

موشک فالکون ۹ یک هواپیمای فضایی نیروی هوایی آمریکا را به مدار زمین می برد. 
هواپیمای فضایی ساخت نیروی هوایی آمریکا  برای بار پنجم مورد آزمایش قرار می گیرد.

 هواپیمــای 3۷B-X بــه وســیله یــک موشــک فالکــون ۹ از مرکــز کنــدی در فلوریــدا بــه آســمان پرتــاب مــی 
شــود. هواپیمــای فضایــی بــی سرنشــین درمــدار زمیــن قــرار  خواهــد گرفــت.

البتــه ایــن نخســتین پرتــاب هواپیمــای فضایــی مذکــور بــا موشــک فالکــون ۹ اســت. پرتــاب هــای قبلــی بــه 
وســیله موشــک آلیانــس اطلــس انجــام شــده بــوده انــد.

از ســوی دیگــر در ایــن اواخــر شــرکت اســپیس ایکــس بــه جــای ارســال موشــک هــای تجــاری بیشــتر بــه 
پرتــاب نمونــه هــای نظامــی پرداختــه اســت.

ایــن درحالی اســت کــه بســیاری از اطاعات مربــوط بــه هواپیمــای فضایــی3۷B-X  محرمانه هســتند. پرتاب و 
فرودهای آزمایشــی آن  در رســانه ها منعکس شــده انــد اما  دقیقا مدت زمان ماموریت مشــخص نیســت و اهداف 

آن نیز اعام نشــده اســت.
در پرتاب آتی هواپیما حاوی محموله های آزمایشی مانند ماهواره های کوچک، است.  

محققــان روشــی کــم هزینــه بــرای تولیــد پاســتیک بــا اســتفاده از ادرار انســان در فضــا یافتــه انــد 
کــه مخــارج ســفرهای فضایــی را کاهــش مــی دهــد. 

پژوهشــگران دانشــگاه Clemson در کارولینــای جنوبــی بــا همــکاری ســازمان فضایــی ناســا این 
ــا رشــته ای خــاص از یــک مخمــر  ــد. بدیــن منظــور آنهــا ادرار انســان را ب ــداع کــرده ان روش را اب
ــه  ــد کــه در چاپگرهــای ســه بعــدی و ب ــد پاســتیکی شــده ان ــه تولی ــق ب ــد و موف ــب کردن ترکی

منظــور تولیــد انــواع ابــزار و وســایل قابــل اســتفاده اســت.
آنهــا بــا اســتفاده از همیــن شــیوه موفــق بــه تولید اســیدهای چــرب امــگا 3 هــم شــده اند. اســتفاده 
از ایــن اســیدها بــه حفــظ ســامت مغــز و چشــم و حتــی قلــب کمــک مــی کنــد و مــی توانــد بــه 

عنــوان یــک مکمــل تغذیــه ای بــرای فضانــوردان بــه کار گرفتــه شــود.
امــکان تولیــد محصــوالت مفیــد از مــواد زائــد در ســفرهای فضایــی بســیار حائــز اهمیــت اســت، 
زیــرا افزایــش مــدت زمــان ایــن ســفرها را تســهیل کــرده و باعــث می شــود فضانــوردان مجبــور به 
انتقــال حجــم زیــادی از کاالهــا و لــوازم مــورد نیــاز خــود بــه فضــا از زمیــن نباشــند. البتــه هنــوز تــا 

تکمیــل ایــن طــرح و نهایــی شــدن آن بــه مــدت زمــان بیشــتری نیــاز اســت.

ــا  ــت ناس ــدی ریاس ــرای تص ــی ب ــه نهای ــپ گزین ــد ترام دونال
رامعرفــی کــرد. جیمــز بریدســتاین یک جمهــوری خــواه حامی 

ایــده بازگشــت آمریــکا بــه مــاه اســت. 
جیمــز بریدســتاین از اعضــای جمهــوری خــواه کنگــره آمریــکا 
از اوکاهاماســت کــه حــاال در تیــررس نهایــی دونالــد ترامــپ 
بــرای هدایــت آژانــس فضانــوردی آمریــکا در دوره بعــدی قــرار 

گرفتــه اســت.
ــه اکتشــافات در  ویژگــی مهــم بریدســتاین عاقــه شــدید او ب

ــا اهــداف تجــاری اســت. مــاه و توســعه پرتابهــای فضایــی ب
ــه نوشــته نیچــر، درصورتیکــه مجلــس ســنای آمریــکا ایــن  ب
چهــره را تأییــد کنــد او ســکاندار آژانــس فضایی بزرگــی خواهد 
شــد کــه هــم اکنــون راکــت جدیــد و ســنگینی را بــرای اعــزام 
فضانــوردان بــه نقطــه ای نامشــخص در منظومــه شمســی می 

ســازد.
ــار  ــد ب ــکا بای ــد اســت آمری ــا معتق ــی ناس ــی آت ــس احتمال رئی
دیگــر بــه مــاه بازگشــته و در عیــن حــال جســتجو برای کشــف 
ــن  ــیژن و تأمی ــدروژن و اکس ــتخراج هی ــدف اس ــا ه ــخ آب ب ی

ــاز ماهــواره هــا را دنبــال کنــد. ســوخت مــورد نی
بردســتاین پیشــتر بــه گروهــی از کارشناســان حوزه اکتشــافات 
ــاوری  ــعه فن ــاه و توس ــر روی م ــن آب ب ــزوم یافت ــر ل ــاه ب در م
ــرم  ــن ج ــر روی ای ــت ب ــژه حرک ــی وی ــین آالت روباتیک ماش
ــد  ــای سرنشــین دار در آن تأکی ــن مأموریته ــی و همچنی فضای

ــود. ــرده ب ک
ایــن عضــو کنگــره آمریــکا در رشــته هــای اقتصــاد، بازرگانــی 
ــی  ــرده و خلبان ــل ک ــس تحصی ــگاه رای ــی در دانش و روانشناس

ــود دارد. وی  ــه خ ــز در کارنام ــکا را نی ــی آمری ــروی دریای در نی
ــته و  ــراق و افغانســتان حضــور داش ــای ع ــن در جنگه همچنی
بــه ارتــش آمریــکا در نبــرد علیــه قاچاقچیــان مــواد مخــدر در 

ــاری رســانده اســت. ــی ی ــکای مرکــزی و جنوب آمری
بریدســتاین همچنیــن مدیریــت اجرایــی یــک مــوزه هوافضا در 

اوکاهامــا را نیــز در ســوابق کاری خــود دارد.

ترامپ رئیس بعدی ناسا را انتخاب کرد
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»کشف جهان های تازه در فضا« شعار هفته جهانی فضا شد

ــوا و فضــا هـــ

 انجمــن هفتــه جهانــی فضــا، شــعار »کشــف جهــان هــای تــازه در فضــا« را بــه عنــوان شــعار 
هفتــه جهانــی فضــا اعــام کــرد. 

ــی فضــا  ــه جهان ــرای هفت ــی فضــا )WSWA( موضوعــی را ب ــه جهان ــر ســال انجمــن هفت ه
)WSW( انتخــاب مــی  کنــد تــا تمــام فعالیتهــا و رویدادهــای صــورت گرفتــه در جهــان را در این 

هفتــه )4تــا 10 اکتبــر( پیرامــون ایــن شــعار برنامــه ریــزی مــی کنــد.
ایــن انجمــن شــعار هفتــه جهانــی فضــا در ســال ۲01۷ را »کشــف جهــان  هــای تــازه در فضــا« 
اعام کرده اســت. موضوع هفته جهانی فضــا یک موضوع رو به جلو )انقابی( اســت که به نظر می  
رســد بــرای الهــام بخشــیدن بــه جهــان طــرح شــده اســت. ایــن موضــوع از نــوع مأموریتهــای 
زیســت نجومــی نظیــر New Horizons  )اولیــن مأموریــت ناســا به پلوتــو و کمربنــد کوئیپر( 

اســت کــه کانــون توجــه قــرار مــی  گیرنــد.
شــاهکار مهندســی نظیر فضاپیمــای چند منظوره الکهیــد مارتین )اولیــن فضاپیمای ناســا که برای 
تســهیل اکتشــاف جهان های تازه در اعماق فضا برای دراز مدت طراحی شــده اســت( و تاش های 
بازیگران جدید فضایی نظیــر Space X )از پروژه های  انقابی فناوری فضایی با هدف نهایی قادر 
ســاختن انســان برای ســکونت در ســیاره های دیگــر نظیر مریــخ( و نهادهــای دیگر، به اکتشــاف و 
اســتفاده از منابــع فرازمینــی، ماننــد فلــزات از ســیارکها، آب از مــاه و انرژی خورشــیدی نامحــدود در 

مــدار زمیــن چشــم دارند.
از اولیــن مســابقه بــه قطــب جنــوب و اولیــن پــرواز انفــرادی در اقیانــوس اطلــس، تا بازکــردن یک 
مســیر دریایــی از اروپــا بــه شــرق، اکتشــاف و ماجراهــای آن بــرای مــا بــه عنــوان ســاکنان ســیاره 

زمین امــری تعریف شــده اســت.
مراســم هفتــه جهانــی فضــا در ســال 13۹۶ )1۲ تــا 1۸ مهرمــاه (، راه هایــی را بــرای بهبــود دانش 
و آگاهــی گســترده مــردم از مزایــای انکارنکردنــی فنــاوری فضایــی و کاربردهــای آن بــاز خواهــد 
ــدارد و  ــی ن ــا پایان ــن موضــوع همچنیــن نشــان مــی دهــد کــه ظرفیــت اکتشــافات م کــرد. ای

آســمان محدودیتــی بــرای خیــل عظیــم مشــتاقان کشــفیات فضایــی ایجــاد نمــی کنــد.
بــه گفتــه دکتــر تــی اِمبــی آگاناباجانــت مدیــر اجرایــی WSWA، موضــوع امســال مشــاجراتی را 
در خصــوص اکتشــافات آینــده مــا، چــه روی مــاه، مریــخ یــا حتــی فراتــر از آن ایجــاد خواهــد کرد 

و ایــن موضــوع الهــام بخــش ســازمان دهنــدگان رویدادهــای فضایــی خواهــد شــد تــا رویدادهای 
مهیــج اکتشــافات فضایــی را در مــدارس، دانشــگاه هــا، مراکز علمــی، افــاک نماها، باشــگاه های 

نجوم، شــرکت ها و حتی موزه  ها ساماندهی کنند.
وی تاکیــد کــرد: هفتــه جهانــی فضــا امســال بــا در نظــر گرفتــن طبیعــت انســانی مــا، کــه بــه 
دنبــال اکتشــافات و ماجراجویــی اســت مــی  توانــد بــزرگ تــر از همیشــه برگزار شــود. هــر کس از 

هــر کجــای جهــان مــی توانــد یــک رویــداد جهانــی هفتــه فضــا ایجــاد کنــد.
به گفتــه گوران نیکوالســویچ، مدیر عملیــات WSWA نیز موضوع شــعار امســال ، راهنمای ایجاد 
رویدادهــای فضایی به شــمار  می  رود.  بــا این حال انجمن هفته جهانی فضا هرگونــه رویداد مرتبط 
بــا فضــا کــه از 1۲ تــا1۸ مهــر )4 تــا 10 اکتبــر( صــورت مــی  گیــرد را بــه عنــوان یــک رویــداد 

رســمی در هفتــه جهانــی فضــا پذیرفتــه و ثبــت مــی  کنــد.

فضاپیمای سایوز به
 ایستگاه بین المللی می رود

فضاپیمــای ســایوز حــاوی ســه فضانــورد از قزاقســتان بــه ایســتگاه فضایی بین 
المللــی در مــدار زمین فرســتاده شــد. 

ــه  ــتان ب ــراه از قزاقس ــایوز هم ــک س ــایوزMS-0۶ و موش ــای س ــک فضاپیم ی
ــد. ــاب ش ــمان پرت آس

فضاپیمــای ســایوز  اکلســاندر میســورکین فرمانــده ســایوز54-53 اکتشــافی و 
مــارک واندهــای و جــو آکابــا از ناســا را بــه ماموریتــی 5 مــاه و نیمــه به ایســتگاه 

فضایــی بیــن المللــی در مــدار زمیــن مــی بــرد.

ابتکاری در صنعت فضانوردی؛

نابودی زباله های فضایی با جاروبرقی مویی
جمــع آوری زبالــه هــای فضایــی بــا اســتفاده از سیســتمهای 
فضایــی متفاوتــی صــورت مــی گیــرد کــه ضخامتــی کمتــر 

از مــوی انســان دارند. 
ســال گذشــته ماهــواره 1A-Sentinel آژانــس فضانوردی 
اروپــا )اســا( در برخــورد بــا یــک تکــه زبالــه فضایــی 
ســرگردان در مــدار زمیــن دچــار خســاراتی شــد کــه 
ــر عملکــرد صفحــات  ــی ب ــر منفــی چندان خوشــبختانه تأثی
ــر  ــا اگ ــواره نداشــت ام ــن ماه ــاختار ای ــیدی و کل س خورش
ایــن تکــه زبالــه ابعــاد بزرگتــری داشــت آنــگاه بایــد حادثــه 

ــدیم. ــی ش ــر م ــاره گ ــختی را نظ س
برخــی از ایــن زبالــه هــای ســرگردان کــه شمارشــان 

بــه حــدود نیــم میلیــون قطعــه مــی رســد تــا ۲۸ هــزار کیلومتــر بــر ســاعت هــم ســرعت دارنــد. آنهــا همــواره 
ــد. ــی آین ــمار م ــه ش ــا ب ــی و فضاپیماه ــای فضای ــامانه ه ــرای س ــدی ب ــدی ج تهدی

کارشناســان تهدیــد ایــن قطعــات ســرگردان را تــا آن حــد جــدی مــی داننــد کــه بــه گفتــه جیســون درلــت، مدیر 
اجرایــی برنامــه پــروژه هــای مفهومــی پیشــرفته ناســا موســوم بــه NIAC ممکــن اســت بــه تعطیلــی کامــل 

حضــور انســان در فضــا منجــر شــود.
حــاال گروهی از محققان بنگاه فضایــی The Aerospace Corporation واقع در کالیفرنیا وارد عمل شــده 
 NIAC تــا راه حلــی جدی و مؤثــر برای پایان بخشــیدن به چالــش زباله های فضایی ســرگردان پیــدا کنند. آنهــا با
قــراردادی منعقــد کرده انــد که طی آن بــه ازای دریافــت نیم میلیــون دالر اقدام به طراحی و ســاخت کاوشــگرهای 

فضایــی کنــد کــه همچــون جاروبرقــی زباله هــای فضایــی ســرگردان را شــکار و جمــع آوری مــی کند.
ایــن فنــاوری Brane Crafts نــام دارد کــه تقریبــا یــک متــر ابعــاد داشــته و جالــب اینکــه باریکتــر از مــوی 
انســان اســت. عملکــرد ایــن فنــاوری بدیــن گونــه اســت کــه پــس از در اختیــار گرفتــن تکــه زبالــه فضایــی مورد 
نظــر، آن را بــه ســوی اتمســفر زمیــن کشــانده و در آنجــا مــی ســوزاند. بدیــن ترتیب زبالــه هایــی از این دســت در 

ارتفــاع حــدودا 300 کیلومتــری زمیــن نابــود می شــوند.
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تصاویر پرتاب موشک سایوز 
به فضا را ببینید

موشک سایوز کپسولی حاوی سه فضانورد بود که به ایستگاه فضایی بین المللی رسید.

 ایــن کپســول فضایــی از یــک پایــگاه روســیه ای ارســال موشــک در قزاقســتان بــه فضــا ارســال 
شــد  و حــدود 5ســاعت ونیــم بعــد بــه مقصــد خــود رســید.

 

این سه فضانورد) دو آمریکایی و یک روس( قرار است 5 ماه و نیم در ایستگاه بمانند.

جستجو در قمر زحل 
با پهپاد هسته ای 

محققــان طــرح اولیــه پهپــادی بــا ۸ پروانــه را بــه ناســا ارائــه کــرده انــد کــه بــا انــرژی هســته 
ای کار مــی کنــد. ایــن پهپــاد در تایتــان قمــر زحــل بــه کار گرفتــه مــی شــود. 

بــه زودی یــک پهپــاد کــه بــا انــرژی هســته ای پــرواز مــی کنــد، آســمان و ســطح قمــر تیتان 
را جســتجو خواهــد کرد.

 ایــن پهپــاد بــا ۸ پروانــه »دراگــون فــای« نــام گرفتــه و مناطــق مختلــف تایتــان را بــه طــور 
مجــزا بررســی مــی کنــد. همچنیــن دارای یــک ژنراتــور هســته ای اســت کــه در وضعیــت 

ثابــت روی ســطح آن را شــارژ مــی کنــد.
 محققــان قصــد دارنــد از آن بــرای جســتجوی اماکــن احتمالــی قابــل ســکونت در مــاه نیــز 

اســتفاده کننــد کــه دارای رودخانــه و دریاچــه هــای متــان و اتــان هســتند.
آزمایشــگاه فیزیــک کاربــردی جــان هاپکینــز، پیشــنهاد ســاخت ایــن پهپــاد را بــه ناســا ارائــه 
کــرده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه پیــش بینــی مــی شــود ناســا در پاییــز امســال چنــد 
ــابقهNew Frontiers‹ را  ــنهادی  مس ــای پیش ــت ه ــروژه ماموری ــرای پ ــد ب ــرح جدی ط
انتخــاب کنــد. البتــه در نهایــت فقــط یکــی از ایــن طــرح هــا اجرایــی مــی شــود. طــرح پهپــاد 

نیــز در ایــن مســابقه شــرکت داده مــی شــود.
مســابقه New Frontiers‹ ناســا هــر 5ســال یکبــار بــه طــور گزینشــی چنــد ماموریــت 
ــه  ــود؛ از جمل ــی ش ــزار م ــوزه برگ ــش ح ــابقه  در ش ــن مس ــد. ای ــی کن ــاب م ــد را انتخ جدی
ماموریــت بازگردانــدن نمونــه از شــهاب ســنگ هــا یــا مــاه، ماموریــت جســتجو در اقیانــوس 

ــوس. ــروژان و جســتجو درون هــا، جســتجو در زحــل، جســتجو در شــهاب ســنگ هــای ت
 پهپاد دراگون فای نیز یکی از طرح های پیشنهادی این رقابت است.

طــرح اولیــه این پهپــاد مزایــای مختلفــی دارد مانند ســرعت ســاخت. از ســوی دیگــر محققان 
قصــد دارنــد بــا اســتفاده از اتمســفرمتراکم چنــد نقطــه از ایــن قمــر را بررســی کنند. ایــن پهپاد 
در هــر منطقــه نمونــه هایــی جمــع آوری مــی کنــد و از ابزارهــای مختلف بــرای ارزیابــی قابل 

ســکونت بــودن محیــط تایتــان اســتفاده مــی کند.

فالکون ۹ هواپیمای فضایی
 ارتش آمریکا را پرتاب می کند

اســپیس ایکــس یــک هواپیمــای فضایــی ارتــش آمریــکا بــا موشــک فالکــون ۹ را بــه مــدار 
زمیــن فرســتاد. 

ــکا را  موشــک فالکــون ۹ شــرکت اســپیس ایکــس هواپیمــای فضایــی3۷B-X  ارتــش آمری
بــه فضــا فرســتاد. ایــن ماموریــت از مرکــز فضایــی کنــدی در فلوریــدا انجام شــد. پیــش از این 

ــیله  ــه وس ــت 3۷B-Xب ــار ماموری چه
موشــک آلیانــس اطلــس 5 به آســمان 
فرســتاده شــده اســت. در هر پــرواز نیز 
ایــن هواپیمــا محمولــه هــای مرموزی 
را بــه مــدار زمیــن بــرده اســت. در ایــن 
ماموریــت نیــز ماهــواره هایــی کوچک 
همــراه چنــد محمولــه دیگــر بــه فضــا 

فرســتاده شــد.

ــا ــوا و فضــ هـــ
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دوازدهمین پرتاب موفقیت آمیز 
اسپیس ایکس انجام شد

اســپیس ایکــس ماهــواره تایوانــی را بــه فضــا فرســتاد. به ایــن ترتیــب بــرای دوازدهمیــن بار در ســال 
جــاری بــه طــور موفقیــت آمیــز موشــک بــه فضــا ارســال کرد. 

اســپیس ایکــس نخســتین ماهــواره طراحــی و ســاخته شــده در تایــوان را بــه فضــا پرتــاب کــرد. بــه 
ایــن ترتیــب شــرکت مذکــور  در ســال جــاری 1۲ پرتــاب موشــک موفقیــت آمیــز انجــام داده اســت.

ــود پیــش بینــی وضعیــت آب و هــوا و نقشــه بنــدی، رصدهــای  ــاب ایــن ماهــواره بهب هــدف از پرت
محیــط زیســتی و تحقیقــات فضایــی اعــام شــده اســت.

ــه  ــرم وزن دارد و ب ــدود 450 کیلوگ ــود، ح ــی ش ــده م ــه FORMOSAT-5 نامی ــی ک ــواره تایوان ماه
وســیله یــک موشــک فالکــون ۹ بــه فضــا پرتــاب شــد. ایــن ماهــواره طــوری طراحی شــده تا 5 ســال 

کار کنــد و هــر 100 دقیقــه یــک بــار دور زمیــن مــدار مــی زنــد.
موشک مذکور از پایگاه نیروی هوایی وندربرگ در ایالت کالیفرنیا آمریکا به فضا رفت.

جســتجوگر ســازمان ESA، از نقطــه ای کهکشــان راه شــیری عکاســی کــرده کــه در هــر درجــه 
مربــع آن حــدود 4.۶ میلیــون ســتاره وجــود دارد. 

ــارج  ــد از خ ــدازی جدی ــم ان ــاده از چش ــارق الع ــری خ ــازمان ESA تصاوی ــتجوگر س Gaia جس
کهکشــان راه شــیری برداشــته اســت.

تصویــر جدیــد دســتگاه نقشــه بندی آســمان یــا همــان گایا، بخشــی از آســمان را نشــان مــی دهد 
کــه در آن گــرد و غبــار ســتاره هــا دیــده نمــی شــود و تراکــم ســتارگان در آن بســیار زیاد اســت، به 

طــوری کــه در هــر درجه مربــع حــدود 4.۶ میلیــون ســتاره وجــود دارد.
طبق اعام ســامازن ESA این تصویر بخشــی از یک مجموعه علمی از مناطق پرتراکم فضا است و 

به دانشمندان کمک می کند تا تعداد ستارگان هر منطقه را بهتر تخمین بزنند.
عکاســی از ایــن چشــم انــداز در تاریــخ ۷ فوریــه انجــام شــده اســت. درکل ایــن تصویــر حــدود ۶ 

درجــه مربــع را در بــر مــی گیــرد.
همچنیــن مشــاهدات اخیــر گایــا نشــان داده طــی یــک میلیــون ســال آینــده 1۹ تــا ۲4 ســتاره 
در فاصلــه 3.۲۶ ســال نــوری از خورشــید مــی میرنــد. ایــن رونــد شــهاب ســنگ هــا را از مســیر 
اصلــی خــود منحــرف مــی کنــد و در نتیجــه احتمــال برخــورد یکــی از آنهــا بــا زمیــن و از بیــن 

رفتــن حیــات بیشــتر مــی شــود.

عکس خارق العاده از منطقه پر ستاره کهکشان راه شیری

ارتش آمریکا با موشک بازیافتی ماهواره به فضا فرستاد
ارتــش آمریــکا ماهــواره ای بــرای کنتــرل و رصــد ماهــواره هــای مخابراتــی و زبالــه های 

فضایــی پرتــاب کــرد. ایــن ماهــواره ســوار بــر موشــکی بازیافتی بــه آســمان رفت. 
ماهواره متعلق به ارتش آمریکا به منظور کنترل اشیای موجود در مدار زمین، به وسیله یک 
موشک بازیافتی Orbital ATK Minotaur IVبه فضا فرستاده شد. سه بخش اولیه 
موشک Minotaur IV از موشک های بالستیک اینترکنتیننتال از کار افتاده ساخته شده 

است. این سه بخش معمول روی یک بستر اوریون 3۸سوار شده اند.
 Orbital 5  سوار بر موشک-ORS به هرحال ماهواره نیروی هوایی ارتش آمریکا به نام

ATK Minotaur IVاز  پایگاه فضایی کیپ کارناوال در فلوریدا به آسمان پرتاب شد.
اگــر همــه چیز طبــق برنامــه ریــزی پیــش بــرود، ایــن ماهــواره  در مــدار منحنــی و ارتفاع 
ــرد. ماهــواره 140 کیلوگرمــی از ایــن نقطــه  ــرار مــی گی ۶00 کیلومتــری خــط اســتوا ق
مــی توانــد کمربند ژئوســینکر )منطقــه ای حــدود 35۸00کیلومتــر در بســیاری از ماهوارها 

هــای مخابراتــی و هواشناســی مهــم در آن قــرار دارنــد( را رصــد کنــد.
 مـدار ژئوسـینکر نقطـه ای بسـیاری ایـده آل بـرای ایـن ماهـواره به حسـاب می آیـد زیرا 
اشـیای موجـود در این نقطه با سـرعت زمین مـدار می زنند. بـه این ترتیب ماهـواره ها می 

تواننـد در تمـام ۲4سـاعت ۷ روز هفته در یک نقطـه از زمین باقـی بمانند.
ماهــواره ORS-5 عاوه بررصد ماهــواره های دیگر زباله های فضایی موجود در این منطقه 
کمربندی را کنترل می کند. آزمایشــگاه لینکولن در دانشــگاه MIT این ماهــواره را طراحی 

کرده و ســاخته اســت.
به هرحال این ششمین موشک Minotaur IVبود که به فضا ارسال  شد.
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این ماه نورد مناسب زمین است
محققان یک ماه نورد کوچک ساخته اند که می توان روی زمین از آن استفاده کرد. 

گروهــی از مهندســان لهســتانی کــه بــرای مســابقه ناســا یــک مــاه نــورد ســاخته بودنــد، اکنــون 
یــک کاوشــگر بــه انــدازه کولــه پشــتی بــا کنتــرل از راه دور ســاخته اند. مــی تــوان از  این دســتگاه 

روی زمیــن اســتفاده کــرد.
ایــن دســتگاه کــه Turtle Rover نــام گرفتــه دارای یــک بــازوی روباتیک بــا کنتــرل از راه دور، 
دوربیــن اچ دی بــرای پخش آنایــن و ابزارهــای مختلف مانند مســیریاب لیزری اســت. کاربران می 
تواننــد دوربیــن هــای DSLR، چــراغ هــای خارجــی، دوربیــن هــای 3۶0 درجــه، دســتگاه هــای 

الکترونیکــی مختلــف یــا لیــدار را روی آن نصــب کننــد.
ابعاد روبات کاوشگر نیز 1۸ در 1۶ اینچ است.

شبیه سازی سفر به مریخ
 در صحرای ظفار

قــرار اســت یــک گــروه از فضانــوردان اتریشــی ســال آینــده یــک مــاه در صحــرای ظفــار 
زندگــی کننــد. ایــن عملیــات شــبیه ســازی ماموریــت در مریــخ اســت. 

صحــرای ظفــار  یکــی از بدتریــن مناطــق روی زمیــن بــرای زندگــی اســت. جالــب آنکــه 
قــرار اســت ســال آتــی گروهــی ۶ نفــره از فضانــوردان بــه صحــرای ظفــار در عمــان بروند و 

در یــک عملیــات شــبیه ســازی زندگــی در مریــخ شــرکت کننــد.
در هرحــال فضانــوردان در فوریــه ۲01۸ میــادی یــک مــاه را در ایــن کویــر در ایزوله کامل 
زندگــی خواهــد کــرد. آنهــا تجهیــزات مختلــف ماننــد پهپــاد، مریــخ نوردهــای روباتیــک و 
گلخانــه هیدروپونیــک نیــز همــراه خــود بــه ایــن صحــرا مــی برنــد تــا 1۹ آزمایــش را در 

منطقــه انجــام دهنــد.
 این عملیات توسط انجمن فضایی اتریش انجام می شود.

عــاوه برگروهــی کــه در منطقــه آزمایشــی فعالیــت مــی کننــد، گــروه دیگــری در مرکــز 
کنتــرل ایــن فراینــد را رصــد مــی کننــد. فاصلــه مخابراتــی بیــن دو گــروه نیــز 10 دقیقــه 

بیــن هــر پیــام در نظــر گرفتــه شــده کــه مشــابه مریــخ اســت.
ایــن آزمایــش درمنطقــه ای بــه مســاحت 1۲0 مایــل مربــع  از صحــرای ظفــار  انجــام مــی 

شــود کــه شــباهت زیــادی بــه مریــخ دارد.

هواپیمای فضایی مرموز آمریکا 
به فضا رفت

ــه فضــا  ــکا را ب ــی آمری ــروی هوای ــه نی ــق ب ــوز متعل ــی مرم ــای فضای ــپیس ایکــس هواپیم اس
ــتاد.  فرس

اســپیس ایکــس بــه طــور موفقیــت آمیــز هواپیمــای فضایــی مرمــوز متعلــق بــه نیــروی هوایــی 
آمریــکا را بــه مــدار زمیــن بــرد. یــک موشــک بــی سرنشــین فالکــون از مرکــز فضایی کنــدی در 

فلوریــدا همــراه ایــن هواپیمــا بــه فضــا پرتاب شــد.
ایــن پنجمیــن پــرواز هواپیماهــای فضایــی 3۷B-X  بــه مــدار زمیــن بــود. اکنــون بیش از 5 ســال 
اســت کــه دو نمونــه از هواپیمــای مذکــور در مــدار زمیــن قــرار دارند امــا مقامــات از ماموریــت آنها 

هیچ اطاعاتی فــاش نکرده اند.
ــه  ــاره ب آخریــن ماموریــت 3۷B-X  ۲ ســال طــول کشــید و در نهایــت در مــاه مــی امســال دوب

ــز در ســال ۲010 انجــام شــد. ــت آن نی ــن ماموری ــن برگشــت. اولی زمی
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http://mehrnews.com


صفحه 64 | شماره 15 | مهــر 96 MEHR NEWSAGENCY

انتشار تصویر لباس فضانوردی جدید 
»الون ماسک«

الون ماسک تصویری کامل از لباس فضانوردی منتشر کرد که برای ناسا طراحی شده است. 
الــون ماســک موســس شــرکت هــای اســپیس و تســا تصاویریــی از لبــاس فضانــوردی در اینســتاگرام 
خــود منتشــر کــرده اســت. بــه گفتــه او ایــن لبــاس فضانــوردان آینــده خواهدبــود. ایــن تصویــر نمــای 

کاملــی از طــرح را بــرای نخســتین بــار نشــان مــی دهــد.
 ماسک چند هفته قبل تصویری از بخشی از این را لباس در توییتر منتشر کرده بود.

 او چنــدی قبــل اعتــراف کــرده بــود برقــراری تــوازن میــان ظاهــر و قابلیــت هــای لبــاس کار ســختی 
بــوده اســت. ظاهــر ایــن لبــاس متفــاوت اســت و همچنیــن بــه نظــر مــی رســد نســبت بــه لبــاس های 

قبلــی فضانــوردی ســبک تــر نیــز باشــد.
 فضانــوردان ناســا در نخســتین برنامــه تجــاری ارســال افــراد بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی از آن 

اســتفاده خواهنــد کــرد. 

زمین از ۹ سیاره رصد می شود!
دانشمندان در تحقیقی متوجه شده اند که ۹ سیاره می توانند حیات در زمین را رصد کنند. 

ــد.  ــدار می زنن ــت م ــتارگان دور دس ــه دور س ــده اند ک ــف ش ــیاری کش ــیاره های بس ــون س تاکن
بیشــتر آنهــا زمانــی رصد شــدند کــه از جلــوی ســتاره رد مــی شــدند )زیــرا نور ســتاره را مســدود 
مــی کننــد(. این فراینــد در حقیقــت »ترانزیــت« نامیــده می شــود. اکنون دانشــمندان در روشــی 
مشــابه بررســی کردنــد آیــا مــی تــوان بــا همیــن روش زمیــن را از تمــدن هــای دیگــر رصــد 

کــرد یــا خیــر.
طبــق محاســبات آنهــا ۶۸ ســیاره شــناخته شــده در موقعیتــی  هســتند کــه مــی تواننــد زمیــن و 

همســایگان صخــره ای اش را مشــاهد کننــد.
در حقیقــت محققــان دانشــگاه کوییــن بلفاســت و موسســه تحقیقــات منظومــه شمســی مکس 
ــا متوجــه شــوند تمــدن  ــد ت پانــک در آلمــان ایــن ایــده را بــه طــور معکــوس اســتفاده کردن

هــای فضایــی چــه بخشــی از منظومــه شمســی را مــی تواننــد مشــاهده کننــد.
آنهــا بــرای ایــن منظــور در ابتــدا مشــخص کردنــد چــه بخــش هایــی از آســمان بهترین چشــم 
انــداز بــه منظومــه شمســی را دارد. بــه ایــن ترتیــب مســیری در آســمان در نظــر گرفتنــد کــه 

منطقــه ترانزیــت نــام گرفــت.
 جالــب آنکــه ســیاره هــای صخــره ای کوچــک ماننــد مریــخ، زمیــن و ونــوس بســیار راحــت تر 

از ســیاره هــای بــزرگ قابل مشــاهده هســتند.
ــور  ــر بخــش بیشــتری از ن ــای بزرگت ــیاره ه ــق س ــن تحقی ــف ای ــز، مول ــرت ول ــه راب ــه گفت ب

ــود. ــد ب ــخت خواه ــا س ــدن آنه ــن دی ــد بنابرای ــی کنن ــدود م ــید را مس خورش
 همچنیــن آنهــا متوجــه شــدند فقــط ســه ســیاره را مــی تــوان از هــر نقطــه ای خــارج منظومــه 

شمســی مشــاهده کــرد.
آنهــا دریافتنــد از میــان هــزاران ســیاره، فقــط ۶۸ مــورد وجــود دارد کــه مــی تواننــد یک یــا چند 
ســیاره را در فراینــد ترانزیــت منظومــه شمســی  مشــاهده کننــد. ۹ مــورد از ایــن ســیاره هــا در 
مــکان ایــده آلــی بــرای مشــاهد ترانزیــت زمیــن قــرار دارنــد. البتــه بــه نظــر نمــی رســد هیــچ 

کــدام از ایــن ســیارات دارای حیــات باشــند.
ــای  ــل 10 دنی ــون حداق ــم اکن ــیدند ه ــه رس ــن نتیج ــه ای ــمندان ب ــوارد دانش ــن م ــار ای در کن

ــد. ــن را دارن ــد زمی ــت رص ــه قابلی ــد ک ــود دارن ــناخته وج ناش

تندباد ایرما را از فضا ببینید
یکــی از فضانــوردان ناســا از فاصلــه 41۹ کیلومتــری زمیــن از تندبــاد ایرمــا عکاســی گرفتــه 

اســت. 
ــوردان ناســا در ایســتگاه بیــن المللــی فضایــی تصاویــری از  ــدی برزنیــک یکــی از فضان رن

ــی هــای آن را از فضــا ثبــت کــرده اســت. ــا و و ویران ــاد ایرم تندب
 این تصاویر از فاصله 41۹ کیلومتری زمین گرفته شده اند.

ــه  ــر ب ــان زده را در توییت ــف طوف ــای مختل ــش ه ــاده ای از بخ ــارق الع ــر خ ــن تصاوی او ای
ــت. ــته اس ــتراک گذاش اش

ــوا و فضــا هـــ
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