
مجله فناوری مهر| شامره 16 | آبـــان ماه 96

قیمت: 10000 ریال

ــتری؛ پرونده مهر درباره رجیس

از واکنش بازار  تا نحوه  
گوشی اصالت  سنجش   

محصوالت دانش بنیان قربانی کاالی قاچاق

دنیا ایران را در نانو به رسمیت شناخت

تکنولوژی تلسکوپ های فضایی توسعه می یابد
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براساس آماری که از سوی موسسه تحقیقات بازار GFK صورت گرفته و مربوط به 3 
ماه دوم سال 96 است در ایران ساالنه 630 هزار گوشی موبایل در فروشگاهها فروخته 
می شود و سهم فروشگاه های اینترنتی که مدعی اند گوشی های اصلی و قانونی را به 
فروش می رساند ۱0 درصد کل فروش گوشی تخمین زده می شود. به بیان دیگر ارزش 
بازار گوشی موبایل درایران بیش از ۲ میلیارد دالر تخمین زده می شود که 90 درصد آن 
قاچاق است. به همین دلیل طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل یا به اصطالح 
رجیستری، به میان آمد تا به ورود گوشیهای قاچاق در شبکه ارتباطی کشور خاتمه دهد.

فناوری اطالعات و ارتباطات
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ســخنگوی طــرح رجیســتری گوشــی تلفــن همــراه از آغــاز فــاز نخســت ایــن پــروژه از ۲۸ مهرماه 
بــا پایــش کل شــبکه اپراتورهــای موبایل خبــر داد. 

حمیدرضــا دهقانــی نیا ، با اشــاره به وعده اعام شــده از ســوی وزیــر ارتباطات برای عملیاتی شــدن 
طرح شناســه دار کردن گوشی های تلفن همراه در کشور)رجیستری( از انتهای مهرماه اظهار داشت: 
فــاز نخســت ایــن طــرح از ۲۸ مهرمــاه آغــاز شــده و در ایــن مرحلــه پایــش کل شــبکه اپراتورهای 
موبایــل بــا هــدف ثبــت و مانیتورینــگ آخرین شناســه هــای ترکیبــی گوشــی و ســیم کارت که در 

شــبکه ثبــت مــی شــود، انجــام مــی گیرد.
ــای  ــبکه اپراتوره ــاه در ش ــا ۲۸ مهرم ــه ت ــل ک ــی موبای ــوع گوش ــر ن ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــاه قصــد  ــه و از ۲۸ مهرم ــن مرحل ــه داد: در ای ــوده، مجــاز تلقــی مــی شــود، ادام ــال ب کشــور فع
بــر مانیتورینــگ شــبکه بــرای شناســایی شناســه ترکیبــی ســیم کارت و گوشــی هایــی اســت که 

در شــبکه فعــال شــده انــد.
ســخنگوی طــرح رجیســتری گوشــی موبایــل با بیــان اینکــه پــس از ایــن مرحلــه، در مرحلــه دوم 
کــه از دوم آبــان مــاه آغــاز مــی شــود بررســی و تشــخیص اصالــت چنــد مــدل گوشــی در دســتور 
کار قــرار مــی گیــرد، اضافــه کــرد: در ایــن مرحلــه، رجیســتری گوشــی موبایــل تاثیــری در نحــوه 
دریافــت ســرویس مشــترکان نــدارد و بــه هیــچ عنــوان مزاحمتــی بــرای مــردم ایجــاد نشــده و در 

ارتباطــات آنهــا خللــی وارد نمــی شــود.
مدیــرکل فنــاوری اطاعات ســتاد مبارزه بــا قاچاق گفــت:در این مدت زمــان،  آخریــن ورودی های 
گوشــی و سیم کارت به شبکه را تســت خواهیم کرد و شناسه های ترکیبی مدنظر را به عنوان شناسه 
مــورد تاییــد طــرح، ثبــت مــی کنیــم امــا پــس از تاریــخ دوم آبــان مــاه، گوشــی هایــی کــه از مدل 

اعام شــده باشــند در صورت ورود غیرقانونی به کشــور، در شــبکه مخابراتی فعال نخواهند شــد.

توصیــه بــه مــردم بــرای فعــال کــردن گوشــی صفــر و کارنکــرده ظــرف چنــد 
روز آینــده 

دهقانــی نیــا بــه مــردم توصیــه کــرد کــه اگــر گوشــی صفــر و کارنکــرده در اختیــار دارنــد ظــرف 
چنــد روز آینــده آن را، بــا گذاشــتن ســیم کارت داخــل آن، فعــال کننــد.

وی توضیــح داد: در اینصــورت تــا آخریــن بــازه زمانــی پایــش و آمارگیــری شــبکه هــای اپراتورها، 
گوشــی مــورد نظــر در شــبکه مــورد تاییــد قــرار مــی گیــرد امــا پــس از اعــام مدلهــای موردنظر، 

دریافت خدمات از شبکه اپراتورها نیازمند سنجش اصالت کاال خواهد بود.
ســخنگوی طــرح رجیســتری موبایــل بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح از دیتابیــس گمــرک بــرای 
تشــخیص اصالــت کاال اســتفاده می شــود تاکید کــرد: از دی ماه ســال ٩4 و با فعال شــدن دیتابیس 
گمــرک، واردکننــدگان گوشــی موبایــل موظــف بــه واردکــردن شناســه گوشــی )IMEI( بودنــد.
وی در مــورد نحــوه ســنجش اصالــت گوشــی و قاچاقــی نبــودن آن گفــت: مردم مــی تواننــد برای 
دریافــت شناســه IMEI از طریــق وارد کــردن کــد دســتوری *#0۶# اقــدام کننــد. پــس از دریافت 
IMEI ، آن را بــا برچســب روی جعبــه گوشــی و کــد باتــری مطابقــت دهنــد و در صورتــی کــه این 
3 کــد، یکســان بــود آن را از شــبکه اپراتورهــا اســتعام کــرده و صاحیــت آن را از ایــن جهــت که 

گوشی قاچاق است و یا خیر، از طریق سیم کارت دریافت می کند.

پیاده سازی یک طرح ملی؛

اجرای طرح رجیستری موبایل آغاز شد/ نحوه سنجش اصالت گوشی

ــازار گوشــی تلفــن همــراه در نخســتین روز اجــرای  بررســی ب
داران،  مغــازه  کــه  می دهــد  نشــان  رجیســتری  طــرح 
ــرخ دالر و  ــه افزایــش ن ــدون توجــه ب ــار را ب گوشــی های در انب

بــا قیمــت مناســب عرضــه کرده انــد. 
بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه برغــم پیــش بینــی بــرای 
ــرح  ــام ط ــس از اع ــی پ ــازار گوش ــداران در ب ــور خری حض

رجیســتری امــا، بازارهــای موبایــل روز اول اجــرای طــرح 
ــاز  ــرم مشــتریان آغ ــدان گ ــه چن ــتقبال ن ــا اس رجیســتری را ب
کــرده انــد؛  از ســوی دیگــر بــا وجــود آنکــه طــرح رجیســتری 
از روز گذشــته آغــاز شــده امــا بخــش قابــل توجهــی از فعــاالن 
بــازار از جزئیــات ایــن طــرح و زمــان دقیــق اجــرای آن 

بی اطــاع انــد.

ــه تبعــات  ــز نســبت ب در ایــن فضــا شــماری از مشــتریان نی
ــی کــرده و در مــورد  ــد گوشــی قاچــاق، احســاس نگران خری
ــا  ــت ب ــن اس ــه ممک ــکاتی ک ــرح و مش ــرای ط ــج اج نتای
آن مواجــه شــوند، ابهــام دارنــد. ایــن درحالــی اســت 
کــه فروشــندگان موبایــل در مقابــل ایــن پرســش ها 
ــرای  ــا، اج ــی از آن ه ــته و بخش ــی داش ــای متفاوت واکنش ه
ــال های  ــل س ــه مث ــد ک ــه و معتقدن ــدی نگرفت ــرح را ج ط
ــای  ــد و ج ــد ش ــه خواه ــت مواج ــا شکس ــرح ب ــته ط گذش

ــت. ــی نیس نگران
از ســوی دیگــر برخــی از فعاالن بــازار، اجــرای طرح رجیســتری 
را قطعــی دانســته و مشــتریان را بــه خریــد و فعال ســازی 
هرچــه ســریع تر گوشــی ها تشــویق مــی کننــد. در ایــن میــان 
ــد  ــی ان ــه مدع ــز ک ــندگان نی ــا و فروش ــدادی از نمایندگی ه تع
ــده، از  ــور نش ــی وارد کش ــورت قاچاق ــه ص ــا ب ــاس آن ه اجن

اجــرای طــرح رجیســتری، نگــران نیســتند.

گوشی هایی که از حالت آکبند خارج شدند 
برخــی فعــاالن بــازار نیــز مــی گوینــد کــه از چنــد روز پیــش، 
ــته بندی  ــردن بس ــاز ک ــه ب ــدام ب ــندگان اق ــی از فروش بعض
گوشــی های قاچــاق و فعــال کــردن آن هــا از طریــق قــرار دادن 
ــد  ــت آکبن ــون از حال ــن گوشــی ها اکن ــد. ای ســیم کارت کرده ان
خــارج شــده اند و بنابرایــن مــردم بایــد پیــش از خریــد، از پلمــپ 

بــودن آن هــا اطمینــان حاصــل کننــد.

واکنش بازار موبایل به اجرای طرح رجیستری/ نرخ گوشی افزایش یافت
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جزئیــات پیــاده ســازی طــرح رجیســتری گوشــی تلفــن همــراه 
ــر  ــه ب ــد ک ــرح تشــریح ش ــن ط ــرای ای توســط مســئوالن اج
ــده  ــاه آین ــرف 4 م ــرح ظ ــن ط ــئوالن ای ــام مس ــاس اع اس

ــی شــود.  ــل م کام
حســین فــاح جوشــقانی، سرپرســت ســازمان تنظیــم مقــررات 
و ارتباطــات رادیویــی جزییــات اجــرای طــرح ثبت و شناســه دار 

کــردن گوشــی هــای تلفــن همــراه را تشــریح کــرد.
ــترک  ــراه مش ــن هم ــی تلف ــرح گوش ــن ط ــت: در ای وی گف
ــریال  ــماره س ــز ش ــی و نی ــریال گوش ــماره س ــاس ش ــر اس ب
ــه  ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــامانه وزارت صنع ــیمکارت در س س
ثبــت مــی رســد و بــه محــض روشــن شــدن در شــبکه تلفــن 
همــراه ایــن دو زوج شــماره بــا پلتفورم شــبکه مخابراتی کشــور 
مطابقــت داده مــی شــود و در صورتــی کــه مــورد تاییــد قــرار 
گیــرد امــکان اســتفاده از آن در شــبکه مخابراتــی کشــور وجــود 

ــد داشــت. خواه
فــاح جوشــقانی ادامــه داد: امــا در صورتــی که شــماره ســریال 
ــامانه  ــات س ــا اطاع ــق ب ــیمکارت مطاب ــماره س ــی و ش گوش
ــه مشــترک هشــدار  وزارت صنعــت مطابقــت نداشــته باشــد ب
داده خواهــد شــد کــه در یــک بــازه زمانــی تعیین شــده گوشــی 
ــس از  ــن صــورت پ ــر ای ــت برســاند در غی ــه ثب را در ســامانه ب
ــاز  ــی غیرمج ــده گوش ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــازه زمان ــام ب اتم
شــناخته شــده و امــکان اســتفاده از آن وجــود نخواهــد داشــت.

سرپرســت رگوالتوری با اشاره به اینکه ســامانه ثبت اطاعات 
گوشــی به ســامانه گمرک کشــور متصل اســت، اضافه کرد در 
این فرایند ســریال گوشــی)IMEI( کــه از مبــادی قانونی وارد 
کشــور شــده اســت در ایــن ســامانه مطابقــت داده مــی شــود 
ــی را  ــن گوش ــد ای ــی توان ــات م ــس از آن وزارت ارتباط و پ

ــکان ســرویس دهــی آن  ــرده و ام شناســایی و فعالســازی ک
ــد. را فراهــم کن

وی خاطرنشــان کــرد: فراینــد اجــرای طــرح رجیســتری یــک 
ــرده  ــی، خ ــده فروش ــامل عم ــرک ش ــل از گم ــره کام زنجی
ــامانه  ــت و س ــز وزارت صنع ــل و نی ــداران موبای فروشــی و خری
ــوده و در نهایــت وزارت ارتباطــات  ثبــت و شناســایی گوشــی ب
ایــن زنجیــره را تکمیــل و یکپارچــه مــی کنــد در کنــار آن نیــز 

ــده را دارد. ــاق نقــش هماهنــگ کنن ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب س
ــر اینکــه  ــد ب ــا تاکی ــام مســئول در وزارت ارتباطــات ب ــن مق ای
هزینــه ای بابــت اجــرای طــرح رجیســتری بــه مــردم تحمیــل 
نمــی شــود، گفــت: مــردم بایــد توجــه داشــته باشــند کــه هیــچ 

گونــه هزینــه اضافــی بابــت ایــن طــرح پرداخــت نکننــد.
وی تاکیــد کــرد در همیــن حــال در حــوزه نــرم افــزاری نیــز 

تمامی تاش این اســت که بــا مدیریت تقلب جلــوی هر گونه 
نفــوذ به این ســامانه گرفته شــود و ســامانه به نحــوی طراحی 
ــش  ــوذ واکن ــه نف ــه دور زدن و هرگون ــبت ب ــه نس ــده ک ش

ســریع نشــان دهــد.
فاح جوشقانی گفت: پایش شــبکه برای اجرای طرح رجیستری 
از اواخــر مهرماه آغاز می شــود و پس از آن قرار اســت این طرح بر 
روی دو برنــد خــاص و چنــد مدل از این گوشــی ها تســت شــود. 
بایــد زمانــی بــرای تطبیــق اجــرای طــرح بــرای واردکننــدگان 

در نظــر بگیریــم.
 سرپرســت رگوالتوری با بیان اینکه پلتفورم فنی این پروژه نهایی 
شــده و آماده اجرای مرحله نخســت این طرح اســت، افزود: مردم 
بایــد بدانند که گوشــی هایی که هم اکنون در دستشــان اســت و 
ــه ایــن طــرح نخواهــد داشــت و تنهــا  ــوده ارتباطــی ب فعــال ب
گوشــی هایــی قــرار اســت در ایــن ســامانه مطابقــت داده شــود 

کــه بــرای نخســتین بــار روشــن مــی شــوند.
وی گفــت: در ایــن زمینــه قصــد داریــم در گام نخســت عــاوه 
بر اطاع رســانی به مردم و جلوگیــری از ورود چند برند خاص که 
هیچگونه خدمات رســانی به مردم ندارند حفره های شــبکه را نیز 
شناســایی کنیــم و بــه هیــچ عنــوان قصــد نداریــم کــه گوشــی 
ــرکت  ــرح ش ــن ط ــت را در ای ــردم اس ــت م ــه در دس ــی ک های

دهیــم.
فاح تاکید کرد: این گوشــی ها از هر مبدایی که وارد کشــور شده 
باشــند، در شبکه مخابراتی کشور مجاز شــناخته می شوند و مردم 
نبایــد نگــران ایــن موضوع باشــند. امــا پــس از اجرای ایــن طرح 
هــر گونــه ثبــت گوشــی در ســامانه مخابراتــی کشــور نیازمنــد 

داشــتن ســریال مشــخص است.
سرپرســت رگوالتــوری در مورد دلیــل تاخیر اجــرای این طرح نیز 

اجرای کامل رجیستری موبایل ظرف ۴ ماه/ نحوه شناسایی گوشی در شبکه

جو روانی ایجاد شده برای آیفون و سامسونگ 
ــازار  ــای ب ــده نگرانی ه ــه عم ــد ک ــی ده ــان م ــیها نش بررس
ــل و سامســونگ اســت کــه بیشــترین  ــد اپ ــه دو برن ــوط ب مرب
ــا وجــودی  ــازار گوشــی موبایــل کشــور دارنــد و ب ســهم را در ب
ــه اجــرای طــرح رجیســتری  ــوز اســامی مدلهــای اولی ــه هن ک
ــه  ــد ک ــی کنن ــی م ــش بین ــازار پی ــاالن ب ــده، فع ــام نش اع
ــه اول،  ــد در وهل ــن دو برن ــد ای ــای جدی ــت مدله ــن اس ممک

ــد. ــرار گیرن ــت ق ــورد تس ــت م ــخیص اصال ــرای تش ب
در ایـن زمینـه از چنـد روز قبـل و با نزدیک شـدن به آغـاز طرح 
رجیسـتری، قیمـت بعضـی مدل هـای گوشـی همـراه از جملـه 
آیفـون در بـازار افزایـش یافتـه اسـت. بسـیاری از کارشناسـان 
می گوینـد کـه این افزایش قیمت بیشـتر تحـت تاثیر جـو روانی 

اسـت و طـی روزهـای آینـده فروکـش می کند.

تغییر قیمت آیفون به دلیل افزایش نرخ دالر
ــی در  ــه دســتگاههای مخابرات ــس اتحادی ــی، رئی مهــدی محب
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر، بــا بیــان اینکــه تاثیــر خاصــی پــس 
از اعــام طــرح رجیســتری در بــازار تلفن همــراه مشــاهده نمی 
شــود، گفــت: فعــا تــا اعــام مدلهــای اولیــه گوشــی، بــازار در 
آرامــش بــه ســر مــی بــرد و پــس از آن نیــز امیدواریــم بــدون 

مشــکل، شــاهد اجــرای موفــق طــرح باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه هیچگونــه افزایــش قیمتــی در بازار گوشــی 
دیــده نمــی شــود، گفــت: افزایش قیمــت احتمالــی برنــد آیفون 
نیــز بــه دلیــل تغییــر نــرخ ارز اســت و ایــن موضــوع ارتباطــی با 

ــدارد. طرح رجیســتری ن
محبــی در مــورد برخــی گمانــه زنــی هــا بــرای افزایــش قیمت 

ــرح  ــرای ط ــس از اج ــل پ ــی موبای ــدی گوش ــا 15 درص 10 ت
رجیســتری، افــزود: احتمــاال ایــن افزایــش قیمــت وجــود دارد؛ 
چــرا کــه گوشــی هایــی کــه تاکنــون بــه صــورت قاچــاق وارد 
ــا پرداخــت هزینــه واردات  ــازار مــی شــد از ایــن پــس بایــد ب ب
کــه حــدود 15 تــا 1۷ درصــد اســت، وارد کشــور مــی شــود و به 
همیــن دلیــل افزایــش قیمــت گوشــی پــس از اجــرای کامــل 

طــرح، معمــول اســت.

قیمت گوشی در بازار موبایل، مناسب شد
ــا  ــو ب ــل در گفتگ ــازار موبای ــال ب ــانی فع ــان کاش ــرزاد یزدی ف
خبرنــگار مهــر، در مــورد واکنــش بــازار بــه آغــاز طــرح 
ــه  ــا توجــه ب رجیســتری گوشــی هــای تلفــن همــراه گفــت: ب
آنکــه رجیســتری گوشــی موبایــل در مرحلــه اول تنهــا مربــوط 
ــی در  ــر چندان ــوز تاثی ــت، هن ــبکه اس ــت ش ــش وضعی ــه پای ب
ــود. ــی ش ــده نم ــی دی ــروش گوش ــد و ف ــازار خری ــت ب وضعی

وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح بــه صــورت مرحلــه ای انجــام 
مــی شــود و قــرار اســت پــس از مرحلــه پایــش، برخــی مدلهــا 
بــرای فیلترشــدن اعــام شــوند، افــزود: تاکنــون هیــچ گوشــی 
ــرای  ــا اعــام مدلهــای گوشــی ب ــه خــارج نشــده و ت از گردون
حــذف از شــبکه، بــازار همچنــان حالــت ثبــات خواهــد داشــت.

ایــن کارشــناس ارشــد صنایــع مخابراتــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
تنهــا تاثیــر فعلــی ایــن طــرح، عــدم افزایــش قیمــت گوشــی با 
وجــود افزایــش قیمــت دالر اســت، گفــت: از آنجایــی کــه قــرار 
ــرای حــذف از  ــاه، مدلهــای گوشــی ب ــان م ــل آب اســت در اوای
شــبکه اعــام شــود، فروشــندگان بــرای نگهــداری گوشــی هــا 

در انبــار ریســک نمــی کننــد.

ــای  ــن اســت گوشــی ه ــه ممک ــل آنک ــه دلی ــه داد: ب وی ادام
ــا  ــود، آنه ــارج ش ــه خ ــازه داران، از گردون ــار مغ ــود در انب موج
مجبورنــد بــدون توجــه بــه افزایــش نــرخ دالر و بــدون افزایش 
قیمــت، گوشــی هــا را بــه فــروش برســانند. بــه همیــن دلیــل 
ــازار  ــب در ب ــت مناس ــا قیم ــل ب ــی موبای ــون گوش ــم اکن ه

ــی شــود. ــه م فروخت
یزدیــان کاشــانی با تاکیــد براینکــه رجیســتری گوشــی موبایل، 
ــر  ــی اث ــش، ب ــن بخ ــاق در ای ــل قاچ ــود معض ــی ش ــث م باع
ــد هــر گوشــی را 4 ســال  ــر مفی ــر عم ــرد: اگ ــه ک شــود، اضاف
درنظــر بگیریــم، کشــور ســاالنه بــه 15 تــا ۲0 میلیون دســتگاه 
گوشــی نیازمنــد اســت کــه هــم اکنــون در ایــن بــازار ٩ درصــد 
گوشــی هــا از مبــادی رســمی و ٩1 درصــد بــه صــورت قاچــاق 

تامیــن مــی شــوند.
ــی  ــی م ــش بین ــه داد: پی ــراه ادام ــن هم ــازار تلف ــال ب ــن فع ای
شــود کــه در صــورت حــذف کاالی قاچــاق از ایــن بازار، شــاهد 
ــا  ــه ب ــه البت ــیم؛ ک ــت 10 درصــدی گوشــی باش ــش قیم افزای
ــه اینکــه گوشــی هــا دارای خدمــات پــس از فــروش  توجــه ب
خواهنــد شــد و بــه صــورت کامــا اصلــی بــه دســت مصــرف 
کننــده مــی رســند، ایــن افزایــش قیمــت، ارزنــده خواهــد بــود.

وی با اشـاره بـه حـذف ارز مبادلـه ای در بخش گوشـی موبایل، 
اضافـه کـرد: بـا اجـرای رجیسـتری مغـازه دار بایـد 15 درصد از 
ارزش کاالی خریـداری شـده را از طریـق سـامانه ای کـه در 
گمـرک طراحـی شـده بـه عنـوان عـوارض ورود پرداخـت کند.

ــامانه  ــق س ــتعام از طری ــر اس ــال حاض ــه وی در ح ــه گفت ب
3000۸۸۸۷ و ســایت گمــرگ جمهــوری اســامی بــه نشــانی 

www.irica.ir امــکان پذیــر اســت.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

جدیدترین سرویس 
گوگل برای کاربران ایرانی 

مسدود شد
در ادامــه مســدود بــودن 100 درصــدی خدمــات گــوگل در حــوزه کســب و 
کارهــا بــرای کاربــران ایرانــی، ســرویس جدید ویــژه اســتارتاپها نیز از ســوی 

ایــن شــرکت از دســترس کاربــران ایرانــی خارج شــده اســت. 
ــرای  ــرویس startup with Google را ب ــرا س ــوگل اخی ــرکت گ ش
شــرکت هــای نوپــا )اســتارتاپ( راه انــدازی کــرده کــه دسترســی هــای ایران 

بــه ایــن خدمــت را بــه طــور کامــل، مســدود ســاخته اســت.
مرکــز ملــی فضــای مجــازی کشــور در ایــن بــاره اعــام کــرد: این سیاســت 
آمریکایی ها در ادامه سیاست های قبلی آنهاست که دسترسی ایران را به خدمات 

ارائــه شــده در حوزه کســب و کارها بطــور 100 درصدی مســدود کــرده اند.
ــا و  ــم از ابزاره ــات اع ــترده ای از خدم ــه گس ــه مجموع ــرویس ک ــن س ای
بســترهای تولیــد محصــول، خدمــات میزبانــی و ذخیــره ســازی داده، خدمات 
تحلیــل و پــردازش داده و ... را بــه شــرکتهای نوپــای حــوزه فضــای مجــازی 
ارائــه می دهــد، تاثیــر چشــمگیری در رشــد و توســعه شــرکت هــای نوپــا در 
ــلطه  ــه سیاســت س ــا در ادام ــد داشــت و آمریکایی ه ــی خواه عرصــه جهان
ــای  ــت از دسترســی شــرکت های نوپ ــا ممانع ــد ب ــود قصــد دارن ــه خ جویان
ــران را از  ــای فضــای مجــازی ای ــات، کســب و کاره ــن خدم ــه ای ــی ب ایران

رقابــت در عرصــه جهانــی بــاز داشــته و آن را بــه انــزوا بکشــانند.
مرکــز ملــی فضــای مجــازی فهرســت بیــش از 1۲0 مــورد مســدودی حــوزه 
ــزار و کســب وکارهــای شــرکت هــای گــوگل و  ــرم اف توســعه دهنــدگان ن
آمــازون در ایــران را اعــام کــرده اســت. براســاس بررســی که از ســوی مرکز 
ملــی فضــای مجــازی صــورت گرفته اســت نشــان مــی دهــد کــه 44 درصد 

سرویســهای گــوگل بــرای کاربــران ایرانی مســدود اســت.

بهبود شرایط بازیهای آنالین 
خارجی در کشور؛

سرورهای خارجی 
بازیهای آنالین

 به ایران می آیند
 وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات از بهبــود شــرایط 
بازیهــای آنایــن خارجــی بــرای کاربــران ایرانــی در یک 

مــاه اخیــر خبــر داد و گفــت: مذاکــره بــرای اســتقرار ســرورهای خارجــی در کشــور، در جریــان اســت. 
محمدجــواد آذری جهرمــی در صفحــه شــخصی خــود در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام، بــا انتشــار جــدول پینــگ 
تایــم )زمــان پاســخ و تاخیــر مقصد و مبــدا دیتــا در شــبکه( بازیهــای آنایــن پرمصرف توســط کاربــران ایرانــی، از 
وضعیــت بهبــود شــرایط بــازی آنایــن در ایــران خبــر داد و گفــت: شــرکتهای اینترنتــی قرار اســت بســته اینترنت 

ویــژه بازیهــای آنایــن ارائــه کنند.
پیــش از ایــن کاربــران ایرانــی در صفحــه شــخص اینســتاگرام وزیــر ارتباطــات بــه موضــوع اختــال و کیفیــت 

پاییــن اینترنــت در بازیهــای آنایــن اعتــراض کــرده بودنــد.
ــه  ــاره نوشــت: آخریــن وضعیــت بهبــود شــرایط بازیهــای آنایــن در یــک مــاه اخیــر ب آذری جهرمــی درایــن ب
صــورت فــوق اســت. میــزان پینــگ در ســه مقطــع زمانــی انــدازه گیــری شــده و میــزان بهبــود مشــخص اســت.

ــان اســت و نتایــج  ــران در جری ــرای اســتقرار ســرورها در ای ــا شــرکتهای تولیــد کننــده ب وی افــزود: مذاکــرات ب
متعاقبــا اعــام خواهــد شــد.

وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد: ممکــن اســت ســرویس دهنــده شــما ایــن زمــان را بــه دلیل کیفیــت شــبکه خودش 
ارائــه نکنــد. مــی توانیــد در زمــان خریــد ســرویس بــه ایــن مشــخصه توجــه کنیــد. از شــرکتهای ارائــه کننــده 

خدمــات خواســته ایــم بســته ویــژه ای بــرای بازیهــا در نظــر بگیرنــد و ارائــه کننــد.
جهرمـی همچنیـن با توجـه به نام برخـی بازیهای آناین در این لیسـت کـه فیلتر بـوده و از نظر محتوا نیز مناسـب 
نیسـت، گفت: محتوای این بازیها توسـط وزارت ارتباطات مورد بررسـی قرار نگرفته و صرفا اسـامی بازیها براسـاس 

بیشـترین میزان مصـرف کاربران و اقبـال آنها در بین کاربران ایرانی، لحاظ شـده اسـت.

بــه تجربه اجرای ناقص طرح رجیســتری در ســال ۸5 اشــاره کرد 
و گفــت: تا قبــل از این ســال تمامی گوشــی هایی که در شــبکه 
ــایی  ــد شناس ــد دارای ک ــی ش ــال م ــور فع ــراه کش ــن هم تلف
ــل  ــه دلی ــفانه ب ــا متاس ــود ام ــرار ب ــدون تک ــا و ب )IMEI( یکت
اجــرای ناقــص طــرح رجیســتری و مشــکات فنــی آن امــکان 
ــون  ــا هــم اکن ــد و م ــه وجــود آم ــان ب ــرای قاچاقچی دور زدن ب
ــزار  ــا بیــش از 10 ه ــه بعضــی از گوشــی ه شــاهد هســتیم ک
ــد و  ــا شــماره ســریال یکســان تکــرار شــده ان ــار در شــبکه ب ب
یــا اطاعاتــی از آنها در شــبکه جهانــی مخابراتی وجود نــدارد به 
همیــن دلیــل دیگــر خیلــی از ایــن گوشــی هــا قابــل ردیابــی 

نیســت.
ــی آن را در  ــکان ردیاب ــی ام ــریال گوش ــماره س ــزود: ش وی اف
صــورت ســرقت ممکــن مــی کنــد امــا هــم اکنــون بســیاری از 
ایــن گوشــی هــا کدشناســایی واقعــی نیســت. بــه همیــن دلیل 
مــا در ایــن طــرح زمــان بیشــتری را بــرای مســائل زیرســاختی 
و فنــی در نظــر گرفتیــم تــا طرح مشــکات گذشــته را نداشــته 

باشــد.
ــال در  ــیمکارت فع ــون س ــون ۸3 میلی ــم اکن ــت: ه ــاح گف ف
ــردم  ــت م ــی در دس ــر آن، گوش ــود دارد و ۲.5 براب ــبکه وج ش
اســت. بــه همیــن دلیــل ایــن پــروژه را بــه صــورت آزمایشــی 
در ظــرف مــدت شــش مــاه اجــرا کردیــم تــا اطمینــان حاصــل 
کنیــم کــه اجــرای اصلــی آن بــا موفقیــت همــراه خواهــد بــود. 
ــده و  ــدی ش ــی ج ــاز اجرای ــرح وارد ف ــز ط ــاه نی ــرداد م از خ

ــده اســت. ــرف ش ــی آن برط ــت فن محدودی
سرپرســت رگوالتــوری بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش بازار گوشــی 
تلفــن همــراه در ســال حــدود ۶ میلیــارد دالر بــرآورد مــی شــود، 
تاکیــد کــرد: متاســفانه بالــغ بــر ۸0 درصــد ایــن بــازار قاچــاق 
ــد و  ــه کشــور، تولی ــن موضــوع ضــرر هنگفتــی را ب اســت و ای

اشــتغال مــی زنــد.

طرح رجیستری ظرف 4 ماه کامل می شود
بــه گــزارش مهــر همچنیــن حمیدرضــا دهقانــی نیــا مدیــر کل 
فنــاوری اطاعــات ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال در ایــن برنامه 
ــار  ــدت چه ــل رجیســتری ظــرف م ــرای کام ــی از اج تلویزیون
ــا توجــه  مــاه خبــر دادو گفــت: پیــش بینــی ایــن اســت کــه ب
بــه اقدامــات صــورت گرفتــه بتوانیــم تــا چهــار مــاه آینــده ایــن 

بــازار را ســاماندهی کنیــم.
ــازار دچــار تشــنج نشــود و مشــکلی  ــرای آنکــه ب وی گفــت: ب
بــرای واردکننــدگان پیــش نیایــد در فــاز نخســت قــرار نیســت 
طــرح را بــرای تمامــی برندهــا در نظــر گیریــم. به همیــن دلیل 
در کمیتــه راهبــری بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بــا توجــه بــه 

کنــش بــازار واکنــش نشــان دهیــم و آن را مدیریــت کنیــم.
ــا  دهقانــی نیــا تاکیــد کــرد: تمامــی تــاش ایــن اســت کــه ب
اجــرای ایــن طــرح بــه زودی شــاهد ســاماندهی تمامی گوشــی 
هــای وارد شــده در کشــور باشــیم تــا بتوانیــم از ضــرر قاچــاق 

جلوگیــری کنیــم.
مدیــر کل فنــاوری اطاعــات ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال در 
مــورد گوشــی هایــی کــه تحــت عنــوان مســافری وارد کشــور 
مــی شــود، گفــت: در آغــاز پــروژه اگــر مســافری گوشــی هایی 
بــا برندهــای مــورد نظــر را وارد کشــور کنــد در ایــن طــرح مورد 
عنایــت سیاســت رجیســتری قــرار مــی گیــرد و ممکــن اســت 
نتوانــد آن را در ســامانه بــه ثبــت برســاند مگــر اینکــه مطابق با 
قانــون امــور گمرکــی و مــاده 11٩ و 13۶ قانــون شناســه آن در 

گمــرک کشــور بــه ثبــت برســد.
وی ادامــه داد: گمــرک قــول داده اســت کــه تمامــی اطاعــات 
ــار  ــرک را در اختی ــامانه گم ــده در س ــت ش ــای ثب ــی ه گوش

ــد. ــرار ده ــات ق ــتم وزارت ارتباط سیس

اعــام آمادگــی دو برنــد خارجــی گوشــی موبایــل 
بــرای تولیــد در  ایــران

در ایــن برنامــه همچنیــن علــی میرنــژاد مدیــر کل دفتــر صنایع 
بــرق و الکترونیــک وزارت صنعــت نیــز بــا اشــاره بــه اقداماتــی 
کــه از ســوی وزارت صنعــت در همــکاری بــرای اجــرای طــرح 
ــه گوشــی  رجیســتری صــورت گرفتــه اســت، گفــت: هــر گون
کــه بخواهــد وارد کشــور شــود بایــد در ســامانه تجــارت خارجی 
و نیــز ســامانه تجــارت داخلــی وزارت صنعــت بــه ثبــت برســد 
و پــس از تاییــد آن توســط ســازمان حمایــت از مصــرف کننــده 
ــد  ــود خواه ــده وج ــرای وارد کنن ــفارش آن ب ــت س ــکان ثب ام
داشــت در غیــر اینصــورت ایــن گوشــی در ســامانه وزارت 
صنعــت قابــل شناســایی نخواهــد بــود و امــکان مطابقتــی بــا 

شــماره موبایــل بــا شناســه گوشــی وجــود نخواهــد داشــت.
ــه  ــل ب ــی موبای ــون گوش ــش از 1.5 میلی ــرد: بی ــه ک وی اضاف
صــورت رســمی در ســامانه گمــرک بــه ثبــت رســیده و تاکنون 
۲۸۷ مــدل کد شناســایی بــرای گوشــی موبایــل در این ســامانه 

ثبــت شــده اســت.
میرنـژاد از آمـوزش کامـل اجـرای ایـن طـرح بـه وارد کنندگان 
رسـمی گوشـی تلفـن همـراه خبـر داد و افـزود: در همیـن حال 
مذاکـره بـا دو برنـد خارجـی تولیـد کننده گوشـی موبایـل برای 
راه انـدازی خـط تولیـد موبایل در کشـور آغاز شـده اسـت و آنها 

آمادگـی خـود را بـرای اجـرای این پـروژه اعـام کـرده اند.
ــت  ــک وزارت صنع ــرق و الکترونی ــع ب ــر صنای ــر کل دفت مدی
ــه  ــن ب ــذار مطمئ ــرمایه گ ــه س ــی ک ــرد: در صورت ــد ک تاکی
برگشــت ســرمایه خــود باشــد و بــازار قاچــاق نباشــد امیدواریــم 

ــود. ــاد ش ــتغال ایج ــرد و اش ــکل گی ــور ش ــد در کش ــه تولی ک
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ــتان در  ــه دادس ــی ک ــه اظهارات ــاره ب ــا اش ــات ب ــر ارتباط وزی
مــورد بســتن شــبکه تلگــرام اعــام کــرده بــود گفت:موضــوع 
فعالیــت کانــال هــای سیاســی ضــد انقــاب در تلگــرام اســت و 

ــا فعالیــت ایــن کانالهــا مخالــف اســت.  حاکمیــت ب
ــتانی کل  ــارات دادس ــورد اظه ــی در م ــواد آذری جهرم محمدج
ــان  ــام رس ــبکه پی ــا ش ــی ب ــورد قضای ــر برخ ــی ب ــور مبن کش
ــای ضــد  ــال ه ــت کان ــار داشــت: موضــوع فعالی ــرام اظه تلگ
ــث  ــئله باع ــن مس ــه ای ــت ک ــازی اس ــای مج ــاب در فض انق

ــت. ــده اس ــردم ش ــی م ــاد نارضایت ایج
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دادســتان کل کشــور طــی اظهاراتــی 
کــه داشــت بــه دنبــال بســتن فضــای مجــازی نیســت و نــگاه 
مثبــت ایشــان بــه فضــای مجــازی قابــل تقدیــر اســت، گفــت: 
امــا موضوعــی کــه وجــود دارد هدفــی اســت کــه ضــد انقــاب 
ــش  ــم زدن آرام ــر ه ــرای ب ــرام ب ــای تلگ ــال ه ــق کان از طری

روانــی مــردم در پیــش گرفتــه اســت.
ــا بیــان اینکــه مــا از گــردش آزاد اطاعــات  وزیــر ارتباطــات ب
اســتقبال مــی کنیــم و در ایــن زمینــه نیــز دولــت بــا دادســتانی 
ــاب، راه  ــد انق ــای ض ــال ه ــدف کان ــزود: ه ــل دارد اف تعام

ــان دو مجموعــه نظــام اســت  ــن دعــوای رســانه ای می انداخت
کــه ایــن موضــوع خــاف امنیــت عمومــی کشــور خواهــد بــود 

ــده اســت. و نگــران کنن
ــازی  ــای مج ــد فض ــه نبای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب آذری جهرم
ــا  ــت: ب ــد گف ــم بزن ــر ه ــه را ب ــردم و جامع ــی م ــت روان امنی
پخــش شــایعات در کانــال هــای ضــد انقــاب، برخــی مــردم 
فکــر مــی کننــد کــه مجموعــه هــای نظــام بــا یکدیگــر درگیر 
هســتند و ایــن اصــًا بــه نفــع امنیــت عمومــی کشــور نیســت 
بــه همیــن دلیــل مــا بــا جدیــت در حــال پیگیــری هســتیم تــا 

ــف نظــام از دســترس خــارج شــود. ــال هــای مخال کان
ــای  ــال ه ــگ کان ــق فیلترین ــت مواف ــه دول ــه داد: البت وی ادام
ــال  ــا کان ــاب ب ــای ضدانق ــال ه ــط کان سیاســی نیســت و خ
هــای سیاســی کامــًا متفاوت اســت. بــه طــور کل مــی گوییم 
دولــت اجــازه محدودیــت در فضــای سیاســی را نمــی دهــد و ما 

موافــق محدودیــت در فضــای مجــازی کشــور نیســتیم.
ــی  ــی نم ــرات سیاس ــی نظ ــطه برخ ــه واس ــت: ب ــی گف جهرم
ــرام را  ــه تلگ ــازی از جمل ــای مج ــه فض ــی ب ــوان دسترس ت
محــدود کــرد و اختافــی در مــورد فعالیــت تلگــرام وجــود ندارد 

ــه نظــر  و ایــن اپلیکیشــن را مــردم انتخــاب کــرده انــد و مــا ب
ــم. ــی گذاری ــرام م ــا احت آنه

ــت  ــت ناشایس ــوع فعالی ــرد: موض ــد ک ــات تأکی ــر ارتباط وزی
ــود. ــیدگی ش ــد رس ــه بای ــت ک ــا اس ــی کاناله برخ

کانال های تلگرامی ضدانقالب از دسترس خارج می شوند

معــاون وزیــر ارتباطــات جزئیــات نحــوه رســیدگی بــه 
ــیم کارت  ــی از س ــم و تبلیغات ــای مزاح ــک ه ــکایات پیام ش

ــرد.  ــریح ک ــخصی را تش ــای ش ه
ــامانه  ــدازی س ــوص راه ان ــقانی در خص ــاح جوش ــین ف حس
ــه از ســوی  ــی ک ــای تبلیغات ــک ه ــکایت از پیام ــت ش دریاف

ــح داد. ــد، توضی ــام ش ــات اع ــر ارتباط وزی
وی اظهــار داشــت: ایــن ســامانه بــا هــدف دریافــت شــکایات 
ــای  ــماره ه ــه از سرش ــی ک ــای تبلیغات ــک ه ــردم از پیام م
شــخصی ارســال مــی شــود راه انــدازی شــده اســت. بــر ایــن 
ــم  ــی و مزاح ــای تبلیغات ــک ه ــه پیام ــترکانی ک ــاس مش اس
ــا ارســال شــماره ای کــه  ــد ب ــد مــی توانن دریافــت مــی کنن
ایــن پیامــک بــه آنهــا ارســال شــده اســت بــه ســامانه 1٩5 
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی شــکایت خود 

ــد. ــزارش کنن را گ
معــاون وزیــر ارتباطــات افــزود: ســامانه رســیدگی بــه 
شــکایات پیامــک هــای تبلیغاتــی شــخصی )ســامانه پیامکی 
1٩5( بــه صــورت آزمایشــی بــا اعــام وزیــر ارتباطــات آغــاز 
ــه صــورت رســمی  ــان مــاه ب ــه کار کــرده امــا از ابتــدای آب ب

ــد. ــی کن ــت خــود را شــروع م فعالی
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی ادامــه 
ــد  ــخصی بای ــای ش ــیم کارت ه ــق س ــترکان از طری داد: مش
ــا  ــل و ب ــه صــورت کام ــر را ب ــورد نظ ــیم کارت م ــماره س ش
ــد.  ــاع دهن ــامانه 1٩5 اط ــه س ــی ب ــماره 11 رقم ــت ش فرم
ــی  ــازه زمان ــک ب ــک در ی ــن پیام ــی ای ــن روش، بررس در ای
مشــخص و بــا توجــه بــه تعــداد پیامــک هایــی کــه از ســمت 
ــده  ــزارش ش ــامانه 1٩5 گ ــه س ــیم کارت ب ــماره س ــن ش ای

ــرد. باشــد، صــورت مــی گی
ــداد  ــی تع ــه آزمایش ــن مرحل ــه در ای ــان اینک ــا بی ــاح ب ف
ــوز نهایــی نشــده اســت  شــکایات از ســیم کارت مدنظــر هن
ــامانه،  ــن س ــمی ای ــدازی رس ــان راه ان ــا زم ــرد: ت ــح ک تصری
فرآینــد  تعــداد شــکایات، ســیم کارت مشــخص خواهــد شــد 
ــود  ــخیص داده ش ــم تش ــیم کارت مزاح ــه س ــی ک در صورت
ــد  ــدود خواه ــیم کارت مس ــن س ــی روی ای ــرویس پیامک س

ــد. ش

ــداد  ــر تع ــال اگ ــرای مث ــت: ب ــات گف ــر ارتباط ــاون وزی مع
شــکایات از ســیم کارتــی کــه از طریــق آن پیامــک تبلیغاتــی 
ــماره  ــن ش ــد، ای ــماره باش ــش از 50 ش ــود بی ــده ب ــال ش ارس
مزاحــم تشــخیص داده شــده و سیســتم پیامکی آن را مســدود 

مــی کنیــم.
ــه  ــی ک ــرد: بررســی شــکایات از ســیم کارتهای ــد ک وی تأکی
پیامــک تبلیغاتــی ارســال مــی کننــد محتوایــی نبــوده و مــا 
بــه محتــوای پیامــک هــا ورود نمــی کنیــم بلکــه بــر مبنــای 
دریافــت گــزارش هــای مردمــی و تعــداد پیامــک هایــی کــه 
ــی شــود، آن را  ــن ســیم کارت ارســال م ــد روز از ای طــی چن

ــم. ــی کنی ــا آن برخــورد م مزاحــم تشــخیص داده و ب
ــی،  ــای تبلیغات ــک ه ــی پیام ــای بررس ــزود: مبن ــاح اف ف
گــزارش هــای مردمــی اســت و بــه صــرف دریافــت یــک یــا 
چنــد شــکایت، ســیم کارت مزاحــم تشــخیص داده نمی شــود 
ــده  ــک شــماره ارســال کنن ــداد شــکایات از ی ــد تع بلکــه بای

ــه یــک حــد نصــاب منطقــی برســد. پیامــک ب
ــد،  ــترکان بای ــت: مش ــار داش ــات اظه ــر ارتباط ــاون وزی مع
شــکایت خــود را از طریــق پیامــک بــه ســامانه 1٩5 ارســال 
ــا  ــرای آنه ــه ای ب ــک هزین ــال پیام ــن ارس ــه ای ــد ک کنن

ــت. ــد داش نخواه

نحوه رسیدگی به شکایات پیامکهای مزاحم/ 
چه پیامکهایی مسدود می شوند
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برای افزایش پهنای باند اینترنت؛

دانشمند ایرانی آنتن پرنده می سازد

یــک دانشــمند ایرانــی بــا همــکاری گروهــی از محققــان قصــد دارد یــک آنتــن پرنــده 
بســازد کــه در محیــط هــای شــهری ســیگنال بهتــری بــرای اینترنت بــی ســیم فراهم 

مــی کنــد. 
درحــال حاضــر شــبکه هــای بــی ســیم بایــد بــا امواجــی بســیار شــلوغ و متراکم دســت 
و پنجــه نــرم کننــد. ایــن وضعیــت بــا راه انــدازه شــبکه هــای اینترنتــی 5G نیــز بدتــر 
ــه  ــل توج ــود قاب ــه بهب ــیگنال ب ــت س ــای کیفی ــه ارتق ــن هرگون ــد. بنابرای ــد ش خواه

عملکــرد منجــر مــی شــود.
درهمیــن راســتا نیمــا قالیچــه چیــان یکــی از اســتادیاران دانشــگاه ایالتــی اوهایــو بــا 
همــکاری محققــان ایــده جالبــی ارائــه کــرده اســت. آنهــا معتقدنــد یــک آنتــن پرنــده 
مشــکل کیفیــت ســیگنال هــای اینترنتــی بــی ســیم را حــل مــی کنــد و از ســوی دیگر 

طیــف شــلوغ فرکانــس هــای الکترومغناطیســی را بهبــود مــی دهــد.
بــه عبــارت دیگــر امــواج میلیمتــری ) 30 تــا 300 گیــگا هرتــز( پهنــای بانــدی دائمــی 
فراهــم مــی کننــد کــه بــرای فرایندهــای انتقــال اطاعــات بــا ســرعت بــاال در آینــده 
ــه  ــی ب ــلوغ فعل ــف و ش ــای ضعی ــس ه ــر فرکان ــال حاض ــادی دارد.  در ح ــت زی اهمی
ســختی مــی تواننــد بــرای دســتگاه هــای مختلــف پهنــای بانــد ملــزوم رافراهــم کنند.
قالیچــه چیــان در ایــن بــاره مــی گویــد: امــروزه موبایــل هــا تمــام خدمــات مخابراتــی 
بــی ســیم را بــرای انتقــال اطاعــات بــه شــکل صــوت و ویدئــو فراهــم مــی کننــد. 
بنابرایــن همیشــه بایــد فنــاوری هــای ایــن بخــش را ارتقــا داد. مــا همیشــه بایــد راهی 
ــه  ــا اطاعــات بیشــتری را نســبت ب ــم ت ــر کــردن ســیگنال هــا بیابی ــرای قدرتمندت ب

گذشــته ارســال و دریافــت کنیــم.
ــم  ــوری ک ــری ن ــای فیب ــل ه ــا کاب ــوا در مقایســه ب ــری در ه ــواج میلیمت ــدن ام  تابان
هزینــه تــر اســت و احتمــاال زیربنــای الزم بــرای پهنــای بانــد در آینــده را فراهــم مــی 
کنــد. ایــن فنــاوری بــه خصــوص بــرای ارتباطــات موبایــل در محیــط هــای شــهری 

ــود. کارآمــد خــواه ب
قالیچــه چیــان در ایــن بــاره مــی افزایــد: مــا ســعی داریــم  فرکانــس امــواج را 50 برابــر 
باالتــر ببریــم تــا بتوانیــم پهنــای بانــد را 50 برابــر بیشــتر کنیــم. بنابرایــن ایــده اصلــی 
ــا فرکانــس خیلــی زیــاد دریافــت و  ســاخت دســتگاه هایــی اســت کــه اطاعــات را ب

ارســال مــی کننــد.
ــری از سیســتم هــای میکــرو  ــواج میلیمت ــن ام وی و گروهــش مشــغول طراحــی آنت

ــت ســه بعــدی هســتند. ــاوری هــای پرین الکترومکانیکــی و فن
ایــن آنتــن شــبیه یــک دیافراگــم اســت کــه پســت هــای کوچکــی از آن پشــتیبانی می 
کننــد امــا بیشــتر اوقــات ایــن آنتــن شــناور اســت. بــه طــور معمــول آنتــن روی الیــه 
هایــی ســیلیکونی ســوار مــی شــود کــه ســیگنال هــای بــی ســیم را تضعیف مــی کنند 
و محققــان تصمیــم دارنــد بــا شــناورکردن آنتــن قــدرت ســیگنال هــا را افزایــش دهند.
ــن بســازند کــه ســیگنال هــای  ــرای آنت ــزی ب ــد لن ــن گــروه قصــد دارن ــن ای همچنی

ــی بخشــد. ــدرت م ــد و ق ــی کن ــز م ــری را متمرک ــواج میلیمت ام
ایــن فنــاوری بــرای ارتباطــات ماهــواره ای، رادارهــا، تصویربــرداری امنیتــی و پزشــکی 

بــه کار مــی بــرد.
ایــن فنــاوری بســیار جــوان اســت و هنــوز مشــخص نیســت وارد بــازار شــود بــا ایــن 

وجــود نقشــی مهــم در گســترش اینترنــت5G و پهنــای بانــد ملــزوم آن دارد.

آفیس ۲۰۱۹ سال آینده روانه
 بازار می شود

مایکروســافت در حــال آمــاده ســازی نســخه جدیــد نــرم افــزار اداری آفیــس اســت و آن را در ســال 
آینــده میــادی روانــه بــازار مــی کنــد. 

آفیــس جدیــد کــه آفیــس ۲01٩ نــام دارد تــا قبــل از نیمــه دوم ســال ۲01۸ در دســترس عاقمنــدان 
قــرار نمــی گیــرد. نســخه هــای پیــش نمایــش ایــن نــرم افــزار در اواســط ســال ۲01۸ در دســترس 

خواهنــد بــود.
آفیــس ۲01٩ عــاوه بــر نســخه هــای تــازه ورد، اکســل و پاورپوینــت دارای زیرمجموعــه هــای تــازه 
ای ماننــد نســخه تجــاری برنامــه تلفــن اینترنتــی اســکایپ و همیــن طــور نســخه ای متحول شــده از 

اکســچینج خواهــد بــود.
مایکروسـافت چندسـالی اسـت که دسترسـی به خدمات آفیس را بر بسـتر اینترنت و از طریق سـرویس 
هـای کلـود ممکن کرده اسـت، اما از آنجایـی که تمامی کاربران آفیس به اینترنت پرسـرعت دسترسـی 

ندارنـد، این شـرکت کمـاکان به عرضه نسـخه های به روز شـده آفایـن آفیس ادامـه می دهد.
ــن  ــرای اســتفاده هــای عــادی و آنای ــود ســازگاری دارد و هــم ب ــا خدمــات کل آفیــس ۲01٩ هــم ب
قابــل اســتفاده اســت. برخــی امکانــات جدیــد آفیــس ۲01٩ عبارتنــد از فرمــول هــا و جــداول و چــارت 
هــای جدیــد بــرای اکســل و قابلیــت مشــخص کــردن و تاکیــد بــر نوشــته هــا بــا جوهــری کــردن 

آنهــا بــه منظــور بهتــر کــردن جلــوه بصــری فایــل هــای پاورپوینــت.
مایکروســافت فعــا اطاعــات چندانــی را در مــورد ویژگــی هــای آفیــس ۲01٩ منتشــر نکــرده و مــی 

گویــد ایــن کار را ظــرف چنــد مــاه آینــده انجــام خواهــد داد.

دقت جی پی اس گوشی ها
 ۱۶برابر می شود

امــروزه اســتفاده از برنامــه هــای نقشــه خــوان و مــکان یــاب در گوشــی هــای هوشــمند بــه امــری 
عــادی بــرای مســیریابی مبــدل شــده، امــا دقــت نســبتا پاییــن خدمــات جــی پــی اس باعــث وقــوع 

مشــکاتی بــرای کاربــران مــی شــود. 
دقــت خدمــات جــی پــی اس فعــا در حــد 5 متــر اســت و ایــن مســاله بــه خصــوص در زمــان تــاش 
بــرای یافتــن بزرگــراه هــا و خیابــان هــا در شــهرهای بــزرگ و در حیــن رانندگــی ممکــن اســت باعث 

ســردرگمی شــود.
بــه منظــور حــل ایــن مشــکل، شــرکت بــرودکام از طراحــی نمونــه اولیــه تراشــه ای خبــر داده که 
بــا دریافــت دقیــق تــر عائــم ماهــواره ای مــی توانــد هــر موقعیــت جغرافیایــی را بــا دقــت 30 
ــر رخ  ــر بهت ــا 1۶ براب ــی گوشــی هــا ت ســانتیمتر نمایــش دهــد. در نتیجــه خدمــات موقعیــت یاب

مــی دهــد.
مزیــت دیگــر ایــن تراشــه هــا مصــرف کمتــر انــرژی اســت. تراشــه یادشــده کــه BCM4۷۷55 نــام 
دارد نصــف تراشــه هــای رقیــب خــود بــرق مصــرف مــی کنــد و انتظــار مــی رود در ســال ۲01۸ در 

گوشــی هــای هوشــمند بــه کار گرفتــه شــود.
شــرکت بــرودکام همچنیــن در حــال مذاکــره بــا شــرکت هــای ســازنده گوشــی های هوشــمند اســت 
تــا اســتفاده و نصــب بهینــه تراشــه هــای یادشــده ممکــن شــود. البتــه هنــوز اســامی شــرکت هــای 
یادشــده اعــام نشــده اســت. در عیــن حــال تعــدادی از شــرکت هــای آمریکایــی و ژاپنــی در حــال 
همــکاری بــرای ایجــاد ایســتگاه هــای زمینــی بــه منظــور تصحیــح خطــای موقعیــت یابــی سیســتم 

هــای جــی پــی اس هســتند و انتظــار مــی رود ایــن فعالیــت هــا تــا ســال ۲01۸ بــه پایــان برســد.

http://mehrnews.com


صفحه 9 |  شماره 16 | آبـــان 96 MEHR NEWSAGENCY

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــرای تبدیــل  ــدارد کــه بهتریــن راه ب امــروزه تردیــدی وجــود ن
شــدن بــه یکــی از پولدارتریــن افــراد ســاکن در آمریکا تاســیس 

یــک شــرکت فنــاوری موفق اســت. 
بیــل گیتــس موســس مایکروســافت کــه امــروزه در حــوزه های 
مختلفــی فعالیــت مــی کنــد، کمــاکان ثروتمندتریــن میلیــاردر 
ــا ثــروت ۸٩ میلیــارد دالری  ســاکن آمریکاســت. وی امســال ب
خود برای بیســت و چهارمین ســال پیاپی در صدر فهرســت 400 

میلیاردر برتر آمریکا قرار گرفته است.
رتبـه دوم در ایـن فهرسـت متعلـق بـه جـف بـزوس بنیانگـذار 
شـرکت آمازون اسـت که با ۸1.5 میلیارد دالر ثـروت در رتبه دوم 
اسـت و امسال موفق شـده فاصله خود را با بیل گیتس کمتر کند.

تعــداد دیگــری از مدیــران شــرکت هــای فنــاوری نیــز در صــدر 
فهرســت یادشــده قــرار دارنــد کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه 
ــروت  ــارد دالر ث ــا ۷1 میلی ــه چهــارم ب ــرگ در رتب ــارک زاکرب م
اشــاره کرد. وی در یک سال گذشته توانسته 15.5 میلیارد دالر بر 

ثروت خود بیافزاید و به ســرعت بــه پیش رود.
رتبـه پنجـم در فهرسـت یاد شـده بـه لری الیسـون مدیـر عامل 
اوراکل رسـیده که 5٩ میلیارد دالر ثروت شخصی در اختیار دارد و 

توانسـته 10 میلیارد دالر به درآمدهـای خود اضافه کند.
تنهــا میلیــاردر ایــن فهرســت کــه در جمــع 5 نفــر برتــر حضــور 
 Berkshire Hathaway نــدارد وارن بافت مدیــر شــرکت
بــا ۷۸ میلیارد دالر ثروت اســت که رتبــه ســوم را از آن خود کرده 

اســت. البتــه او نیــز اخیــرا در آی بــی ام و اپــل ســرمایه گــذاری 
کرده اســت.

ــج و  ــری پی ــی ل ــوگل یعن ــرکت گ ــس ش ــت دو موس در نهای
ــه  ــروت رتب ــارد دالر ث ــا 44.۶ و 43.4 میلی ــز ب ســرگی بریــن نی

هــای ٩ و 10 این فهرســت را از آن خود کــرده اند.
ــارد  ــا 33.۶ میلی ــافت ب ــابق مایکروس ــس س ــر رئی ــتیو بالم اس
دالر ثــروت در رتبــه 15، مایــکل دل رئیس شــرکت دل بــا ۲3.۲ 
میلیــارد دالر ثــروت در رتبــه 1٩ و پل الن یکی دیگر از موسســان 
مایکروســافت بــا ۲0.۶ میلیــارد دالر ثــروت در رتبــه ۲۲ اســت.

اریک اشـمیث مدیراجرایی آلفابت، شـرکت مادرتخصصی گوگل 
هم 1۲.۶ میلیارد دالر ثروت داشـته و رتبه 35 را در اختیار دارد.

مدیران شرکت های فناوری در صدر فهرست میلیاردرهای جهان

یک محقق ایرانی کوچکترین چاپگر سه بعدی دنیا را می سازد
چــاپ ســه بعــدی دیگــر امــری خــاص و منحصــر بــه فــرد تلقــی نمــی شــود، امــا تــاش بــرای 

تولید چاپگرهای سه بعدی پیشــرفته با قابلیت های منحصر به فرد کماکان در جریان است. 
شــرکت نوپــای Cubibot مدعــی تولیــد کوچــک تریــن چاپگــر ســه بعــدی جهــان در ابعــاد 

ــر اســت و بدیــن منظــور در حــال جــذب  ۲54 در ۲54 در ۲54 میلیمت
بیــش از ۶50 هزار دالر ســرمایه از سراســر جهان اســت.

ایــن چاپگــر کــه قــرار اســت بــه قیمــت 14٩ دالر روانــه بــازار شــود، با 
ســرویس های کلود تحت وب نیز ســازگاری دارد و یــک برنامه موبایلی 

اســتفاده بی ســیم از آن را تســهیل می کند.
تاش برای تولید این چاپگر ســه بعدی از دو ســال و نیم پیش در جریان 
بوده و شرکت سازنده امیدوار است با تولید این چاپگر کوچک استفاده از آن 

ــهیل کند. را برای همگان تس
آریــا نــورآذر یکــی از موسســان Cubibot کــه بعــد از اتمــام 
تحصیات خــود در مقطع دبیرســتان از ایران به آمریــکا مهاجرت کرده 
در مــورد چاپگر یادشــده گفته اســت: کار با آن بســیار ســاده اســت و اگر 
قــادر بــه راه انــدازی یــک چاپگــر عــادی هســتید از این محصــول هم 

مــی توانیــد اســتفاده کنیــد.
ایــن چاپگــر مــی توانــد بــا اســتفاده از انــواع مــواد ماننــد نایلــون، پلــی 
اســتر و غیره محصوالت ســه بعدی چاپ و تهیه کند، به خوبی در دمای 
بــاال کار مــی کنــد و بــا طــی گســترده ای از لــپ تــاپ هــای تولیــدی 

شــرکت هــای مختلف ســازگار اســت.
ــرعت آن ۸0  ــرون و س ــا 300 میک ــن 50 ت ــر بی ــن چاپگ ــت ای دق

ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــام CubiSoft عرض ــه ن ــزاری ب ــرم اف ــا ن ــت و ب ــه اس ــر در ثانی میلیمت
طراحــی محصــوالت ســه بعــدی را تســهیل مــی کنــد.  فــروش ایــن چاپگــر از ســال ۲01۸ 

ــود. ــی ش ــاز م آغ
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روسها موبایل غیر قابل ردیابی ساختند
یک شرکت روس موبایل غیر قابل ردیابی ساخته که با قیمت ۲۶0 دالر به بازار عرضه می شود. 

ــازوی توســعه نــرم افــزاری شــرکت روســی کســپر اســکای،  موبایلــی ســاخته کــه نمــی تــوان آن را  گــروهInfoWatch ب
ــا قیمــت ۲۶0 دالر عرضــه مــی شــود. ــام گرفتــه  و ب ردیابــی کــرد. ایــن موبایــل TaigaPhone ن

TaigaPhone بــرای اســتفاده  شــرکتی ســاخته شــده و دارای ویژگــی هــای داخلــی امنیتــی اســت  کــه مانــع از فاش شــدن 
اســرار محرمانــه کاربــر می شــود.

ایــن دســتگاه کــه اکنــون در مراحل نهایــی تولیــد اســت، دارای صفحــه نمایــش لمســی 5 اینچــی و دو دوربین اســت. همچنین 
مــی تــوان دو ســیم کارت در آن قــرار داد. کســپر اســکای قصــد دارد ایــن موبایــل را بــه شــرکت هــای بزرگ بفروشــد.  

این درحالی است که نیمی از موارد افشای اطاعات در روسیه  از طریق دستگاه های موبایل اتفاق می افتد.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

با این پروژکتور جیبی فیلم های 
گوشی را با کیفیت باال ببینید

از ایــن پــس بــرای مشــاهده فیلــم هــای ذخیــره شــده در گوشــی بــا کیفیــت بــاال و انداختــن آنها 
برروی دیوار می توانید از یک پروژکتور که در جیب جا می شــود، اســتفاده کنید. 

ــه  ــد تجرب ــی توان ــام دارد، م ــه XGIMI CC Aurora Projector ن ــده ک ــور یادش پروژکت
ــاورد. ــان بی ــه ارمغ ــرای شــما ب ــزل ب حضــور در ســینما را در من

مهــم تریــن مزیــت ایــن پروژکتور نمایــش فیلــم هــا و ویدئوها بــا کیفیــت اچ دی و ۷۲0 پیکســلی 
اســت. شــرکت ســازنده مــی گویــد XGIMI CC Aurora Projector از پخــش ویدئــو بــا 
دقــت 4K نیــز پشــتیبانی مــی کنــد. امــا آزمایــش هــای مســتقل دقــت ۷۲0 پیکســلی را تاییــد 

مــی کنــد.
پروژکتــور یادشــده همچنیــن قــادر بــه تصحیــح تصویــر و تنظیــم خــودکار ابعــاد آن اســت. عاوه 
 XGIMI .هم برای پروژکتور یادشــده در نظر گرفته شده است JBL بر این سیســتم صوتی باکیفیت
CC بــا محصوالت مجهز به سیســتم عامــل اندروید ســازگاری دارد و مــی تــوان از آن برای پخش 
محتــوای ویدئویی قابل دســترس از طریق ســایت هــا و برنامه هــای نتفلیکس، هولو، اســپاتیفای و 

غیــره اســتفاده کــرد.

اتصــال دیگــر دســتگاه هــا بــه ایــن پروژکتــور بــه طــور بــی ســیم یــا از طریــق پــورت یــو اس 
بــی ممکــن اســت. بــرای پخــش صــدا هــم مــی تــوان در صــورت تمایــل از بلندگــوی بلوتــوث 
JBL اســتفاده کــرد. حافظــه ایــن محصــول بــرای ذخیــره ســازی 10 فیلم ســینمایی کافی اســت. 

قیمــت XGIMI CC در آینــده نزدیــک اعــام می شــود.

از این پس گوشی را با هدفون 
کنترل کنید

اســتفاده از گوشــی در متــرو و دیگــر وســایل حمــل 
و نقــل عمومی کاری دشــوار اســت و حاال بــا اجرای 
یک ابتکار عمل جدید مــی توانید با هدفون محتوای 

گوشــی خود را بررسی کنید. 
 QC هدفــون Bose گوگل بــا همــکاری شــرکت
ــون از  ــن هدف ــا ای ــرده ت ــازی ک ــه س II 35 را بهین
 Google طریــق برنامــه دســتیار گــوگل یــا
هوشــمند  هــای  گوشــی  بــه   Assistant
دسترســی یابــد. ایــن خدمــات هــم بــرای گوشــی 

ــت. ــترس اس ــون در دس ــرای آیف ــم ب ــدی و ه ــای اندروی ه
بــرای اســتفاده از خدمــات یادشــده تنهــا کافیســت گوشــی را بــه هدفــون یادشــده متصــل کــرده و 
ــد. پــس از  ــرا کنی ــه Google Assistant را اج ســپس دســتورالعمل هــای درج شــده در برنام
تکمیــل ایــن فراینــد تنهــا کافیســت تــا دکمــه اجــرای هدفــون را فشــار دهیــد تــا قابلیــت یادشــده 

فعــال شــده و بتوانیــد بــه بخــش هــای مختلــف گوشــی دسترســی یابیــد.
از ایــن طریــق متــن پیام هــای دریافتی بــرای شــما خوانــده شــده و از اطاعیه هــا و هشــدارها مطلع 
مــی شــوید. همچنیــن مــی توانیــد از دســتیار گــوگل بخواهیــد تــا فهرســت موســیقی محبوب شــما 
را پخــش کنــد یــا از روی یــک قطعــه موســیقی بپریــد و بــه قطعه موســیقی دیگــری منتقل شــوید.
ــز  ــوا نی ــت آب و ه ــا کســب اطــاع از وضعی ــر ی ــرای کارب ــد ب ــار جدی ــت اخب ــق قرائ ــن طری از ای
ممکــن اســت. همچنیــن مــی توانیــد بــا صــدور فرمــان صوتــی خواســتار شــماره گیــری شــماره 
فــرد مــورد نظــر شــوید. گــوگل قصــد دارد در آینــده خدمــات مذکــور را بــا تعــداد بیشــتری از هدفون 

هــای تولیــدی شــرکت هــای مختلــف ســازگار کنــد.

تراشه ای که از مغز انسان 
تقلید می کند 

ــری ســاخته کــه  ــاوری خویــش یادگی ــه فن ــاوری، تراشــه ای مجهــز ب یــک شــرکت فن
ــد.  ــی کن ــد م ــز انســان را تقلی ــری مغ مکانیســم هــای یادگی

ــه  ــز ب ــه مجه ــرده ک ــی ک ــه را رونمای ــدی از تراش ــوع جدی ــی ن ــه تازگ ــل ب شــرکت اینت
ــرای یادگیــری از مکانیســم هــای  فنــاوری »خویــش یادگیــری« اســت. ایــن فنــاوری ب

ــد. شــبیه مغــز انســان اســتفاده مــی کن
ایــن پردازشــگر بــه نــام Intel Loihi test chip طــوری طراحــی شــده تــا از محیــط 
ــیعی از  ــف وس ــوان در طی ــی ت ــت را م ــن قابلی ــا ای ــه ای ب ــوزد.  تراش ــود بیام ــراف خ اط

ــا هــوش مصنوعــی بــه کار بــرد. مصــارف مرتبــط ب
ــن تراشــه در بخــش اتوماســیون صنعتــی و  ــه  شــرکت ســازنده، ای ــه گفت ــه هرحــال ب ب

ــود. ــذار خواهــد ب ــات هــای شــخصی بســیار تاثیرگ روب
تراشـه مذکـور دارای مدارهـای دیجیتالـی اسـت کـه مکانیسـم های معمـول مغـز را تقلید 
می کنـد و به ایـن ترتیـب فراینـد یادگیری 
ماشـینی سـریعتر و کارآمدتر انجام می شود.  
چنیــن تراشــه هایــی بــه رایانــه هــا کمــک 
مــی کننــد تــا خــود را ســازماندهی و 
براســاس الگوهــا و ارتباطــات تصمیــم 

ــد. ــری کنن گی
در  Intel Loihi test chipهنــوز 
مرحلــه نمونــه اســت امــا شــرکت ســازنده 
ــا و  ــا همــکاری دانشــگاه ه ــم دارد ب تصمی
محققــان دیگــر  آن را بیشــتر توســعه دهــد.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

یــک تولیــد کننــده ژاپنــی دوربین هــای عکســبرداری دســتگاه 
پروژکتــوری ســاخته کــه از تبلــت کوچکتــر اســت اما مــی تواند 
تصاویــری در ابعــاد یــک نمایشــگر ۸4 اینچــی روی هــر ســطح 

ــی بتاباند.  خال
شــرکت کانــون پروژکتــورCanon M-i1 را ســاخته کــه قابل 
حمــل اســت و  از فاصلــه ٩.۸ فوتــی تصاویــر را روی هــر ســطح 
خالــی مــی تابانــد.  ایــن دســتگاه بــه طــور بــی ســیم بــا موبایل 

یــا دوربیــن هــای دیگــر کنــون متصــل می شــود.
ــا  امــا نکتــه جالــب ایــن پروژکتــور قابلیــت تابانــدن تصاویــر ب
ــه  ــال آنک ــت. ح ــی اس ــا  ۸4 اینچ ــه 14 ت ــت روی صفح کیفی
ــا مســاحت  4اینــچ مربعــی اســت و  خــود دســتگاه جعبــه ای ب

ضخامــت آن بــه یــک اینــچ هــم نمــی رســد.
 بــه عبــارت دیگــر ایــن دســتگاه از یــک تبلــت کوچکتر اســت و 

مــی توانــد تصویــری در ابعــاد تلویزیون بســازد.
ــاعت  ــر دو س ــا عم ــری ب ــت و بات ــل اس ــل حم ــور قاب پروژکت
دارد. همچنیــن  M-i1 مــی توانــد موبایــل کاربــر خــود را شــارژ 
کنــد و مجهــز بــه حافظــه داخلــی 4 گیگابایتــی اســت. عــاوه 
بر تمامی این موارد دســتگاه قابل حمــل دارای وای فای و بلوتوث 
داخلی است، بنابراین قادر است محتوای موبایل یا لپ تاپ را بدون 

هیچ سیمی پخش کند.
M-i1 تصویــری بــا وضــوح 10۸0 پیکســل مــی ســازد. 
ــت   ــت و قابلی ــی اس ــوی داخل ــتگاه دارای بلندگ ــن دس همچنی

ــز دارد. ــو را نی ــش ویدئ پخ
 عاوه برتمام این موارد پروژکتور مجهز به سیســتم عامل اندروید 

است و از برخی اپلیکیشن ها پشتیبانی می کند.

این پروژکتور کوچک تصاویر ۸۴ اینچی می سازد

تماس صوتی با ماهواره های 
نانو انجام شد

ــا اســتفاده از  ــار یــک اســتارتاپ انگلیســی تمــاس صوتــی ب بــرای نخســتین ب
ماهــواره نانــو را انجــام داد. همچنیــن بــا اســتفاده ازایــن ماهــواره هــا پیامــک، 

تصویــر و فایــل صوتــی نیــز ارســال شــد. 
بــرای نخســتین بــار تمــاس صوتــی بــا اســتفاده از ماهــواره نانــو و  یــک موبایل  

شد. انجام 
اســتارت آپ انگلیســی Sky and Space Global  فنــاوری برقــرار تمــاس 
صوتــی بــا اســتفاده از ماهــواره نانــو را ارائــه کــرده اســت.  تمــاس صوتــی مذکور 
بیــش از یــک دقیقــه طــول کشــید و بــدون هیــچ مشــکلی انجــام شــد.  طــی 
ــا کمــک 3 ماهــواره نانــو پیامــک  فراینــد آزمایشــی مهندســان ایــن شــرکت ب

نوشــتاری، تصاویــر و فایــل صوتــی نیــز ارســال کردنــد.
Sky and Space Global  3ماهــواره نانــو را در ۲3 ژوئــن بــه مــدار زمیــن 

ارســال کــرد کــه اکنــون  در ارتفــاع 500 کیلومتــری زمین هســتند.
ــو  ــج ۲00 ماهــواره نان ــه تدری ــم دارد ب ــن راســتا شــرکت مذکــور تصمی درهمی
بــه فضــا ارســال کنــد و خدمــات ارتباطــی بــرای افــرادی فراهــم کنــد کــه در  
مناطــق اســتوایی زندگــی مــی کننــد. زیــرا در ایــن مناطــق هیــچ گونــه قابلیــت 

ارتباطــی وجــود نــدارد.
ــای ارزان  ــه ه ــا از پایان ــه ه ــش هزین ــرای کاه ــتارتاپ ب ــن اس ــن ای  همچنی
قیمتــی اســتفاده مــی کنــد کــه شــبیه روتــر وای فــای هســتند و مــی تــوان آنها 

ــه هــا نصــب کــرد. را در خان
 کاربــران بــا کمــک ایــن پایانــه هــا مــی تواننــد تمــاس تلفنــی بگیرنــد یــا بــا 

اپلیکیشــن هایــی ماننــد واتــس آپ پیامــک و تصویــر بفرســتند.

مترجم جیبی صوتی از راه رسید
ــی  ــزار جیب ــدو اب ــی بای ــتجوی چین ــور جس موت
ــردان  ــه جهانگ ــه ب ــرده ک ــه ک ــی عرض کوچک
چینــی، ژاپنــی و انگلیســی زبــان کمــک مــی کند 

ــد.  ــر مســافرت کنن ــا راحــت ت ت
اسـتفاده از این ابزار بسـیار سـاده و تنها کافی است 
فـرد در برابـر آن صحبـت کند تـا جمله اداشـده به 

سـرعت به زبـان دیگری ترجمه شـود.
امــروزه برنامــه هــای تلفــن همــراه زیــادی بــرای 
ــای  ــه ه ــا برنام ــد، ام ــده ان ــی ش ــن کار طراح ای
یادشــده هــم باعــث مصرف شــدید باتری گوشــی 

مــی شــوند و هــم اســتفاده از آنهــا منــوط بــه کاربــرد گوشــی و بــاز و بســته کــردن مکــرر برنامــه اســت. ولــی 
ابــزار یادشــده مســتقل از گوشــی عمــل مــی کنــد و تنهــا کافیســت آن را در برابــر دهــان کاربــر قــرار داد.

یکــی دیگــر از مزایــای ایــن ابــزار مترجــم امــکان اتصــال آن بــه اینترنــت بــی ســیم اســت. در واقــع ایــن ابزار 
مترجــم کــه هنــوز نامــی برایــش انتخــاب نشــده بــه عنــوان هــات – اســپات وای – فــای عمــل مــی کند.

محصــول یادشــده بــه زودی بــرای فــروش یــا کرایــه در چیــن عرضــه شــده و ســال آینــده هــم بــرای خریــد 
در ژاپــن در دســترس خواهــد بــود. قــرار اســت ایــن مترجــم بــا شــبکه هــای مخابراتــی ۸0 کشــور جهــان 

ســازگار شــود. 

قفل رایانه را با 
قلبتان باز کنید

امــروزه اســتفاده از شــیوه هــای بیومتریک بــرای تامین 
امنیــت رایانــه ها و گوشــی هــا در حــال افزایش اســت، 

امــا محققــان ایــن بــار عضــوی نامتعــارف از بــدن را بــرای بازکــردن قفــل رایانــه هــا بــه کار گرفتــه اند. 
اســتفاده از ابــزار بیومتریــک فعلــی مســتلزم انجــام اقدامــی توســط انســان ماننــد قــراردادن انگشــت بــر روی 
صفحــه نمایشــگر یــا زل زدن بــه حســگرها و غیــره اســت. امــا بــرای قفــل گشــایی بــا اســتفاده از قلــب تنهــا 

کافیســت رایانــه در اطــراف شــما باشــد تــا بــدون هیــچ دخالتــی بتوانیــد قفــل آن را بــاز کنیــد.
سیســتم تاییــد هویــت ابــداع شــده توســط محققــان دانشــگاه بوفالــوی نیویــورک از ابعــاد و شــکل قلــب هــر 
فــرد بــرای شناســایی دقیــق هویــت وی اســتفاده مــی کنــد. ایــن سیســتم بــا اســتفاده از راداری ویــژه ابعــاد 
ــد از آن  ــه اش باشــد مــی توان ــر در نزدیکــی رایان ــا زمانــی کــه کارب قلــب هــر فــرد را اســکن مــی کنــد و ت
اســتفاده کنــد. امــا بــه محــض دور شــدن از رایانــه دسترســی بــه آن بــدون دخالــت کاربــر قفــل مــی شــود.

پژوهشــگران مــی گوینــد اســتفاده از ایــن روش تاییــد هویــت، امنیــت فراوانــی را بــرای کاربــران بــه ارمغــان 
مــی آورد و بــا توجــه بــه عــدم تغییــر وضعیــت و ابعــاد قلــب در کل دوره زندگــی – بــه جــز در صــورت وقــوع 

برخــی بیمــاری هــای قلبــی – می تــوان بدیــن شــیوه امنیــت داده هــا و اطاعــات کاربــران را حفــظ کرد.
قــدرت امــواج رادار مــورد اســتفاده در ایــن شــیوه بســیار ضعیــف تــر از امــواج وای – فــای اســت و لــذا از ایــن 
طریــق آســیبی بــه قلــب انســان نمی رســد. قــرار اســت سیســتم یادشــده در آینــده توســعه یابــد تا در گوشــی 

هــای هوشــمند هــم قابــل اســتفاده شــود.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

برنامه موبایلی برای خرید آنی هر 
چیزی که می پسندید

احتمــاال برایتــان پیــش آمــده کــه کاالیــی را در محیط اطــراف ببینید و دوســت داشــته باشــید آن 
را بــه ســرعت خریــداری کنیــد. یــک برنامــه موبایلــی جدیــد بــه ایــن نیاز شــما پاســخ مــی دهد. 
برنامــه لنــز شــرکت پینترســت کــه در مــاه مــارس گذشــته عرضــه شــده بــود و تا بــه حــال برای 
یافتــن دســتورالعمل پخــت غذاهــای جدیــد و خوشــمزه بــر مبنــای عکــس هــای گرفتــه شــده 

از آن غذاهــا کاربــرد داشــت، بــه تازگــی قابلیــت هــای جــذاب دیگــری هــم پیــدا کــرده اســت.
لنــز در واقــع یــک برنامــه جســتجوی بصــری اســت کــه بــه شــما کمــک مــی کنــد بتوانیــد هــر 
چیــزی کــه عکســش را بــا دوربیــن گوشــی گرفتــه ایــد، خریــداری کنیــد. ایــن قابلیــت خریــد از 
طریــق همــکاری پینترســت مالــک برنامــه لنــز بــا شــرکت فنــاوری تارگــت تقویت شــده اســت.
از ایــن پــس کاربــران ایــن برنامــه پــس از عکــس گرفتــن از کاالیــی بــه نیــت خریــد دارنــد، بــه 
برنامــه موبایلــی تارگــت متصــل شــده و مــی تواننــد فراینــد خریــد را بــه صــورت آنایــن تکمیل 

کــرده یــا بــا دریافــت آدرس بــه محــل فــروش فیزیکــی کاالی مــورد نظــر مراجعــه کننــد.
ایــن همــکاری موجــب مــی شــود تــا کاربــران بــرای خریــد تنهــا بــه گوشــی خــود متکی باشــند. 

همچنیــن از طریــق ایــن خدمــات مشــاهده کاالهــای مشــابه خریداری شــده توســط دیگــر افراد 
از طریــق قابلیــت جســتجوی بصــری ممکن اســت.

با این برنامه قبل از خرید مبل، تاثیر 
آن بر دکور خانه را ببینید

بســیاری از مــا در زمــان خریــد مبلمــان جدیــد بــرای خانــه دوســت داریــم تاثیــر آن بــر دکور 
و زیبایــی منــزل را ببینیــم و حــاال بــه مــدد فنــاوری واقعیــت افــزوده تحقــق ایــن آرزو هــم 

ممکــن شــده اســت. 
ــزوده  ــت اف ــت واقعی ــتفاده از کی ــا اس ــی، ب ــان خانگ ــواع مبلم ــده ان ــک شــرکت تولیدکنن ی
شــرکت اپــل کــه همــراه بــا سیســتم عامــل iOS11 عرضــه شــده، برنامــه تلفــن همراهــی 
را طراحــی کــرده کــه از فنــاوری واقعیــت مجــازی بــرای جانمایــی مجــازی محصــول مــورد 

نظــر بــرای خریــد در محیــط منــزل اســتفاده مــی کنــد.
ایــن برنامــه از دوربیــن پشــتی گوشــی بــرای اســکن کــردن نمــای اتــاق و جانمایــی مبلمان 
تولیــدی ایــن شــرکت در آن بــه طــور مجــازی بهــره مــی گیــرد. بــا اســتفاده از ایــن برنامــه 
مــی تــوان بــه ســرعت طــرح هــا و مــدل هــای مختلــف مبلمــان تولیــدی ایــن شــرکت را 

مــرور کــرد و آنهــا را از زوایــای مختلــف در داخــل اتــاق بــه طــور مجــازی مشــاهده کــرد.  
مشــاهده مبلمــان در قالــب ایــن برنامــه بــا زاویــه دیــد 3۶0 درجــه ممکــن اســت و حتی می 
تــوان زیــر میزهــا یــا پشــت کابینــت هــا را نیــز از ایــن طریــق دیــد تــا بــه درک کاملــی از 

تاثیرگــذاری مبلمــان جدیــد بــر طراحــی اتــاق رســید.
البتــه محتــوای ایــن برنامــه هنــوز حــاوی تمامــی مبلمــان و میزهــا و دیگــر ابــزار خانگــی 

عرضــه شــده نیســت و قــرار اســت اطاعــات یادشــده در آینــده تکمیــل شــود.

بزرگترین شرکت حسابداری 
دنیا هک شد

ــه  ــورد حمل ــرده م ــام ک ــان اع ــابداری جه ــزرگ حس ــرکت ب ــار ش ــی از چه یک
ــت.  ــده اس ــاش ش ــتریان آن ف ــی از مش ــات برخ ــه و اطاع ــرار گرفت ــایبری ق س
شــرکت جهانــی حســابداری دیلویــت اعــام کــرده سیســتم ایمیــل هایــش هــدف 
حمــات ســایبری قــرار گرفتــه اســت.البته در ایــن نفــوذ امنیتــی اطاعــات تعــداد 
محــدودی از مشــتریان دیلویــت فــاش شــده اســت.همچنین هیــچ نــوع اختالی در 

فعالیــت هــای ایــن شــرکت اتفــاق نیفتــاد.
ایــن شــرکت پــس از اطــاع از هــک سیســتم خــود، بــه ســرعت مقامــات دولتــی را 
مطلــع کــرده اســت. دیلویــت یکــی از چهــار شــرکت حســابداری بزرگــی اســت که 
خدمــات بررســی حســاب، محاســبه مالیــات و مشــاوره مالــی بــرای شــرکت هــای 

بــزرگ جهانــی ارائــه مــی کنــد.
ایــن درحالــی اســت کــه روز  گذشــته روزنامــه گاردیــن در گزارشــی نوشــته بــود،  در 
عملیــات هــک دیلویــوت ایمیــل هــای محرمانــه و برنامــه  هــای برخــی شــرکت 
هــای بــزرگ فــاش شــده اســت. امــا شــرکت مــاه هــای متوالــی متوجــه آن نشــده 
بــود.  همچنیــن طبــق گــزارش گاردیــن در اثــر ایــن حملــه اطاعــات ۶ مشــتری 

فــاش شــده اســت.

برقراری ویدئوکنفرانس کوانتومی بین 
قاره ای انجام شد

بــرای نخســتین بــار در جهــان ارتبــاط ویدئــو کنفرانــس کوانتومــی بیــن قــاره ای بیــن روســای آکادمــی 
علــوم پکــن و ویــن برقــرار شــد. 

چیــن بــرای نخســتین بــار در دنیــا ارتبــاط ویدئوکنفرانــس کوانتومــی بیــن قــاره ای  بیــن آزمایشــگاه هایــی 
در پکــن )چیــن( و وین)اتریــش( برقــرار کــرد. ایــن تمــاس بــا کمــک شــبکه مخابــرات کوانتومــی فضایــی 

برقــرار شــد کــه بــه گفتــه کارشناســان  انقابــی در صنعــت مخابــرات بــه شــمار مــی رود.
ارســال پیــام کوانتومــی ایمــن تریــن شــیوه برقــراری ارتبــاط و غیــر قابــل هــک اســت. در فراینــد ایجــاد 
ــت  ــا امنی ــی شــود ت ــی اســتفاده م ــت کوانتوم ــون در وضعی ــک فوت ــی از ی ــذاری کوانتوم کلیدهــای رمزگ

ــظ  ــاط حف ــرف ارتب ــن دو ط ــات بی اطاع
شــود. بــه هرحــال ایــن تمــاس ویدئویــی 
ــن و  ــوم پک ــی عل ــای آکادم ــان روس می

ــرار شــد. ــن برق وی
قــرار اســت تســت هــای مخابراتــی 
مشــابهی میــان فــردی در چیــن بــا چهــار 
نقطــه دیگــر جهان)ســنگاپور، ایتالیــا، 

ــود. ــرار ش ــیه( برق ــان و روس آلم
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــاوری  ــتفاده از فن ــا اس ــم دارد ب ــی تصمی ــبکه اجتماع ــک ش ی
شناســایی صــورت، رونــد دســتیابی بازیابــی حســاب کاربــری را 

بــرای افــراد تســهیل کنــد. 
فیــس بــوک قــرار اســت سیســتم احــراز هویــت بــا شناســایی 
صــورت را بــه کار گیــرد. این شــبکه اجتماعــی در حال بررســی 
اســتفاده از فنــاوری شناســایی صــورت بــرای کاربرانــی اســت 

کــه تمایــل دارنــد حســاب کاربــری خــود را بازیابــی کننــد.
ــد اســت  کــه   ــی مفی ــرای کاربران ــه خصــوص ب ــد ب ــن رون  ای
ــه وســیله پیامــک از سیســتم احــراز هویــت دو  نمــی تواننــد ب

ــد. ــی اســتفاده کنن عامل

اجتماعــی  از محققــان شــبکه  یکــی  لوگنــدران  دوش 
اســکرین شــاتی از ایــن ویژگــی جدیــد فیــس بــوک منتشــر 

ــت.  ــرده اس ک
فیــس بــوک نیــز در جوابــی نیــز در بیانیــه ای بــرای تاییــد ایــن 
خبــر نوشــته اســت: مــا مشــغول آزمایــش ویژگــی جدیــد برای 
ــی حســاب  ــگام بازیاب ــد هن ــل دارن ــه تمای ــرادی هســتیم ک اف
ــد.  ــت خــود را ســریع و آســان احــراز کنن ــری شــان، هوی کارب
ایــن ویژگــی انتخابــی فقــط روی دســتگاه هایــی فعــال خواهد 
بــود کــه کاربــر قبــا از آنهــا بــرای ورود بــه شــبکه اجتماعــی 

اســتفاده کــرده اســت.

اگــر چنیــن ویژگــی تاییــد شــود بــرای کاربــران بســیار کارآمــد 
خواهــد بــود و از ســوی دیگــر هکرهــا نیــز نمــی تواننــد بــه آن 

دسترســی یابنــد.

مشکالت باتری ۲ آیفون ۸ پالس در تایوان و ژاپن
گزارش هایی در باره مشکات باتری دو آیفون ۸ پاس در تایوان و ژاپن منتشر شده است. در این گزارش ها باتری آسیب دیده  

سبب تورم دستگاه و باز شدن آن شده است. 
ــه نظــر مــی رســد  دو  ــاره مشــکات باتــری آیفــون ۸ از تایــوان و ژاپــن منتشــر شــده اســت.  ب تاکنــون دو گــزارش درب

آیفــون ۸ پــاس بــا باتــری آســیب دیــده  بارگیــری شــده انــد. همیــن امــر ســبب شــده دســتگاه هــا بــاز شــوند.
البتــه برخــاف اخبــار منتشــر شــده باتــری دو دســتگاه آتــش نگرفتــه بلکه دســتگاه متــورم شــده اســت. این یک مکانیســم 

امنیتــی اســت کــه از انفجــار و آتــش گرفتــن باتــری جلوگیــری مــی کند.
البته هنوز مشخص نیست عامل اصلی متورم شدن بدنه آیفون ها چیست.

یــک زن تایوانــی کــه آیفــون ۸ پاس بــا حافظــه ۶4 گیگابایتــری خریــده  و آن را بــا اســتفاده از کابــل و آداپتور اصلی شــارژ 
کــرده اســت، پــس از ســه دقیقــه متوجــه متــورم شــدن پنــل جلویی دســتگاه شــده اســت.

طبق گزارش های رسیده اپل مشغول بررسی دلیل این امر است.

احراز هویت با شناسایی صورت در فیس بوک

رونمایی از اولین گوشی
 نسل پنجم دنیا

کوالکــوم از اولیــن گوشــی تلفــن همــراه دنیا 
ــی نســل پنجــم  ــتاندارد مخابرات ــا اس ــه ب ک

ســازگاری دارد، رونمایــی کــرد. 
اگــر چــه ایــن گوشــی بــرای فــروش عرضه 
نشــده، امــا توانمنــدی هــای اســتاندارد 

ــد. ــی ده ــان م ــده را نش یادش
ــات نســل  ــتفاده از خدم ــی رود اس انتظــار م
پنجــم تلفــن همــراه تــا ســال ۲01٩ ممکن 
شــود. ایــن گوشــی ابعــادی بــه انــدازه یــک 

ســبد کوچــک نــان دارد.
در ایــن گوشــی از یــک مــودم نســل پنجــم 
ــام X50 و همیــن طــور از یــک آنتــن  ــه ن ب
ویــژه بــرای تبــادل امــواج مخابراتــی نســل 
پنجــم اســتفاده شــده کــه از قابلیــت ارســال 
 5G و دریافــت فرکانــس هــای بســیار بلنــد

ــت. برخوردار اس
ــای نســل پنجــم از  ــک در گوشــی ه ــای کوچــک و باری ــن ه ــری آنت ــه کارگی ب
مخاطــرات خاصــی برخــوردار اســت. طــول موج بــاالی این گوشــی هــا موجب می 
شــود که دریافت ســیگنال توســط آنها در محیط های دربســته و در درون ســاختمان 
ها با مشــکاتی مواجه شــود و لــذا باید در طراحی آنتن گوشــی های یادشــده ظرافت 

های خاصی لحاظ شود.
کوالکـوم بـه تازگـی از پردازنـده جدیـد خـود بـرای گوشـی هـای هوشـمند بـه نام 
Snapdragon ۶3۶ رونمایـی کـرده کـه بـا اسـتفاده از آن دقت نمایشـگرهای 

گوشـی هـای هوشـمند بـه میـزان چشـمگیری افزایش مـی یابد.

دوربین ٣٦٠ درجه با ١٧ لنز ساخته شد
 سامسونگ دوربینی 3۶0 درجه با 1۷ لنز به نام 3۶0Round ساخته که ضدآب و گرد و غبار است.

دوربیــن مذکــور  مجهــز بــه دو ســت ۸ تایــی لنــز  و لنــزی اضافــی در مرکز گجــت اســت. کاربــران حرفه ای 
و آماتــور مــی تواننــد از ایــن دوربیــن اســتفاده کننــد و ویدئــو و صــوت ســه بعــدی ثبــت کننــد. به ایــن ترتیب 

دســتگاه بــرای تولیــد محتــوا در فضــای واقعیــت مجــازی ایده آل اســت.
سامسونگ از سال ۲014 مشغول ساخت این دوربین ضد آب و گردوغبار است.

همچنیــن دســتگاه بــه ۶ میکروفــون داخلــی مجهــز اســت و مــی تــوان بــه ایــن دســتگاه کارت حافظــه ۲5۶ 
ــی افزود. گیگابایت
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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

ــه اینکــه مقــام  ــا توجــه ب ــر ســرکار، ب آقــای دکت
ــوان یــک  ــه عن ــو را ب ــاوری نان معظــم رهبــری فن
تجربــه موفــق در کشــور دانســته انــد و فرمودنــد 
کــه جهشــی در ایــن حــوزه در کشــور بــه وجــود آمده 
بفرماییــد کــه چــه اقداماتــی تاکنــون بــرای ترویج 

ایــن فنــاوری در کشــور بــه ثمــر رســانده ایــد؟
ــا و  ــه ه ــام حلق ــان، تم ــت هایم ــدای فعالی ــان ابت ــا از هم م
زنجیــره هــای ارزش از منابــع انســانی تــا تولیــد علــم، توســعه، 
رســوخ فنــاوری نانــو در صنعــت و در عین حــال تجاری ســازی 
را بــرای تحقــق اهدافمــان مدنظــر قــرار داده ایــم بــه طوریکــه 
ــر  ــو، بیشــتر ب ــداز ســتاد توســعه فنــاوری نان در ســند چشــم ان

ترویــج ایــن علــم بــه صــورت وســیع تمرکــز داشــتیم.
البتــه بایــد در ایــن مســیر همزمــان بــه ایجــاد زیرســاخت های 
ــه  ــال ب ــن ح ــاوری و در عی ــم و فن ــعه عل ــث توس الزم در بح
ــه دلیــل  ــم؛ ب صنعتــی ســازی و تجــاری ســازی مــی پرداختی
ــاد  ــه و اقتص ــعه فناوران ــا توس ــه ب ــو در رابط ــتاد نان ــه س اینک
دانــش بنیــان مبتنــی بــر فنــاوری نانــو پیشــگام بــوده بنابرایــن 
ــه  ــته را در برنام ــود نداش ــه در کشــور وج ــی ک زیرســاخت های
خــود گنجانــده ایــم؛  در ســند دوم چشــم انــداز فنــاوری نانــو به 
بــازار محصــوالت تولیــد شــده مبتنــی بــر فنــاوری نانــو توجــه 

ــم. ــژه ای داری وی
از ســوی دیگــر یگــی از اهــداف مــا دانــش آمــوزان هســتند لــذا 

در نظــر داریــم آنهــا را بــا فنــاوری هــای نویــن آشــنا کنیم.
 

ــا  ــردم ب ــه  و م ــنایی جامع ــما آش ــر ش ــه نظ ب
فنــاوری هــای نوظهــور ماننــد فنــاوری نانــو چقدر 

ضــرورت دارد؟
هــر فنــاوری نوظهــوری کــه نتوانــد بــا جامعــه ارتبــاط برقــرار 
ــه  ــت ک ــروری اس ــود و ض ــی ش ــه م ــت مواج ــا شکس ــد ب کن
جامعــه و مــردم پایــه ایــن را درک کنــد. رابطــه فنــاور بــا جامعه 
ــی  ــاوری مخاطــب اصل ــدی اســت چــون فن یــک رابطــه پیون

جامعــه محســوب مــی شــود.

فکــر مــی کنیــد تــا کنــون کارنامــه درخشــانی در 
ایــن زمینــه داشــته باشــید و در ترویــج نانــو موثــر 

بــوده ایــد؟
ــار  ــر آم ــت و اگ ــول اس ــل قب ــه قاب ــن زمین ــا در ای ــه م کارنام
بگیریــم از میــزان آگاهــی قشــرهای مختلــف جامعــه نســبت 
بــه فنــاوری نانــو در بیــن سیاســتمداران، دانشــگاهیان، دانــش 
آمــوزان مــی بینیــم کــه کارنامــه درخشــانی اســت. کشــور مــا 
در زمینــه ترویــج از کشــورهای تــراز اول محســوب مــی شــود 
ــه دهــد. ــه عمــوم مــردم هــم ارائ کــه توانســته اطاعــات را ب

ــل  ــج در داخ ــا تروی ــه تنه ــه اینک ــه ب ــا توج ب

ــا  ــد مثمــر ثمــر باشــد و بایــد ب کشــور نمــی توان
ــدر  ــود؛ چق ــاط ب ــز در ارتب ــی نی ــورهای خارج کش
تاکنــون توانســته ایــد بــه ایــن حیطــه وارد شــوید 

ــد؟ ــه باش ــات چندجانب ــا ارتباط ت
ــه  ــه گون ــو ارتباطــات مســتمر اســت ب در زمینــه فنــاوری نان
ــه 10  ــی ک ــع بین الملل ــاله در مجم ــر س ــران ه ــه ای ای ک
ــه  ــد، شــرکت مــی کننــد. ایــران ب کشــور برتــر حضــور دارن
ــن مجمــع حضــور دارد  ــذار در ای ــک عضــو تأثیرگ ــوان ی عن
ــر در  ــورهای برت ــن کش ــران را در بی ــگاه ای ــا جای ــرا دنی زی
حــوزه نانــو بــه خوبــی بــه رســمیت مــی شناســد. وقتــی در 
ایــن مجامــع برنامــه هــا و فعالیــت هایمــان را در حــوزه نانــو 
ــه بســیاری از  ــورد توج ــم، م ــی کنی ــه م ــا ارائ ــه کشــور ه ب

ــرد. ــرار مــی گی کشــورها ق

چــه کشــورهایی فنــاوری نانــو ایــران را برتــر مــی 
داننــد؟

چنــد ســال  پیــش، تیــم امریکایــی در این مجمــع، از پیشــرفت 
علــم نانــو در ایــران و برنامــه هــای ترویجــی مــا شــگفت زده 
ــا از مقطــع دانشــگاهی  ــد برنامــه هــای م ــد و گفتن شــده بودن
ــتیم؛  ــه ای نداش ــوزان برنام ــش آم ــرای دان ــون ب ــت و تاکن اس
ولــی ایــران توانســته برنامــه جامعــی در ایــن خصــوص بــرای 

دانــش آمــوزان داشــته باشــد.
برخــی کشــورها نیــز الگــوی تأســیس آزمایشــگاه هــا را از مــا 
درخواســت کردنــد تــا آزمایشــگاه هــای مجهــزی بــا دســتگاه 
هایــی مبتنــی بــر فنــاوری نانــو کــه در ایــران طراحی و ســاخته 

شــده انــد را در کشورشــان تأســیس کننــد.

آیــا تــا بــه حــال ایــن تعاریــف بــه عمــل تبدیــل 
ــرای  ــتی ب ــی درخواس ــورهای خارج ــده و کش ش

ــد؟ ــته ان ــاوری داش ــال فن انتق
ــا  ــزان یــک میلیــون دالر ب ــه می ــراردادی ب ــرا آنهــا ق ــه. اخی بل
ــده و  ــل ش ــد تبدی ــورت برن ــه ص ــران ب ــه در ای ــرکتی ک ش
تجهیــزات آزمایشــگاهی نانــو را بــه فــروش مــی رســاند؛ منعقد 
ــرارداد دو آزمایشــگاه در  ــن ق ــون براســاس ای ــد کــه تاکن کردن

ــت. ــده  اس ــدازی ش ــن راه ان ــوژوی چی ــژو و س گوان

برنامــه ریــزی خاصــی بــرای گســترش   *
همــکاری بــا ســایر کشــورها داریــد؟

ــی  ــتاب م ــا ش ــن آزمایشــگاه ه ــیس ای ــی تاس ــالهای آت در س
ــی  ــا در حــال مذاکــره هســتیم کــه آزمایشــگاه های ــرد و م گی
مبتنــی بــر فنــاوری نانــو را راه انــدازی کنیــم. مالــزی، آکــوادور، 
ــا  ــه از م ــتند ک ــورهایی هس ــه کش ــا از جمل ــن و کوب فیلیپی

دنیا ایران را در نانو به رسمیت شناخت/ ۲۱کشور هدف صادرات
این روزها کلمه نانو را همه جا می شنویم؛ از مترو و مغازه ها و پاساژها گرفته تا 
روزنامه و اخبار داخلی و خارجی. جالب آن است که »نانو« یک کلمه با ریشه یونانی 
»نانس« به معنی کوتوله است. فناوری نانو، موج چهارم انقالب صنعتی، پدیده ای 

بزرگ به شمار می رود که در تمامی گرایش های علمی راه یافته است.
نانو، مقیاس کوچکی است که نه تنها با چشم، بلکه با قویترین میکروسکوپ های 
نوری هم قابل دیدن نیست. امروزه این مقیاس کوچک، با وجود اینکه مقیاس 
های بزرگتر و کوچکتر از آن هم وجود دارد به یک علم تبدیل شده است. اخیرا 
نانو جای خود را در میان همه اقشار عمومی و متخصصان باز کرده در حدی 
که اکنون محصوالتی که با این فناوری به تولید رسیده را به راحتی استفاده می 
کنیم. فناوری نانو در میان سایر فناوری ها شاید بیشتر مورد توجه قرار گرفته 

زیرا مردم می توانند مخاطب اصلی آن باشند و بعد از مردم، صنایع مختلف از 
محصوالت تولید شده مبتنی بر فناوری نانو بهره می برند.

همچنین بهتر است بدانیم که تا کنون ایران توانسته نانو را در صنایع مختلفی همچون 
نساجی و پوشاک، لوازم خانگی، تجهیزات، دارو و تجهیزات پزشکی، بهداشت و 
سالمت، عمران و ساختمان، خودرو و حمل و نقل، رنگ و رزین، آب و محیط زیست، 
نفت و صنایع وابسته، نیرو و انرژی، کشاورزی و غذا و نانو کامپوزیت به کار گیرد. 
با توجه به اهمیت فناوری نانو در دنیا در صدد آمدیم تا با دکتر سعید سرکار، دبیر 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که از 

متولیان فناوری نانو در کشور است، مصاحبه ای داشته باشیم.
مشروح گفتگوی دکتر سعید سرکار به شرح زیر است:

http://mehrnews.com
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ــن ــای نوی فناوریه

درخواســت داشــتند تــا در آینــده نزدیــک آزمایشــگاه مجهــز به 
ــم. ــو را برایشــان تأســیس مــی کنی ــاوری نان فن

ــد  در بخشــی ازصحبــت هــای خــود اشــاره کردی
ــوزه  ــران در ح ــرفت ای ــا از پیش ــی ه ــه آمریکای ک
نانــو شــگفت زده شــدند آیــا مــا در زمینــه ترویــج 

نانــو واقعــا از آنهــا جلوتریــم؟
ــش  ــش دان ــردم و در بخ ــار م ــت. در اقش ــور اس ــاً همینط قطع
آمــوزی در زمینــه ترویــج نانــو از آمریــکا جلوتــر هســتیم. زیــرا 
آنهــا موضــوع ترویــج نانــو را از مقطــع دانشــگاهی شــروع مــی 
کننــد ولــی ایــن امــر نیــاز اســت کــه از مقطــع دانــش آمــوزی 

مــورد ســرمایه گــذاری قــرار بگیــرد.

از پیشــرفت هــای دیگــر در زمینــه فنــاوری نانــوی 
ــام روز  ــه ن ــن ب ــک روز در چی ــران اختصــاص ی ای
ــه  ــن روز چ ــت؛ در ای ــران اس ــوی ای ــاوری نان فن

اتفاقــی مــی افتــد؟
ــران در  ــوی ای ــاوری نان ــص فن ــک روز مخت ــه. هــر ســاله ی بل
ــوژی در آن مطــرح  چیــن برگــزار و بحــث هــای تبــادل تکنول
ــادل و  ــه تب ــت ب ــوان در نهای ــی ت ــن روز م ــود. در ای ــی ش م
صــادرات تکنولــوژی  برســیم. از جملــه نتایــج ایــن نشســت ها 
مــی تــوان بــه برگــزاری 3 نشســت تبــادل تکنولــوژی اشــاره 
کــرد کــه در آن شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاوران ایرانــی 
محصــوالت خــود را ارائــه کردنــد و همیــن بــه عقــد قــرار داد 

منجــر شــده اســت.

ایــن نشســت هــای تبــادل فنــاوری فقــط در چین 
اســت یــا کشــورهای دیگــر نیــز مــد نظر هســتند 

تــا تبــادالت نانــو گســترده تر شــود؟
طبــق برنامــه ریزی هــا در مالــزی، کــره جنوبــی، اندونــزی این 
نشســتهای تبــادل تکنولــوژی را برگــزار مــی کنیــم؛ همچنیــن 
بنــا داریــم دو نشســت دیگــر در »هاربیــن« و »ســوژو« چیــن 
ــیه از  ــه کشــورهای ارمنســتان و روس ــه ک ــیم. البت ــته باش داش
کشــورهای هــدف مــا هســتند و درصــدد هســتیم بــا اتحادیــه 
ــادرات  ــو و ص ــوژی نان ــادل تکنول ــرای تب ــک ب ــا و بلژی اروپ

محصوالتمــان نشســت هایــی داشــته باشــیم.
البتــه کــه کار مــا در زمینــه ایــن کشــورها مشــکل تــر اســت 
زیــرا ایــن کشــور هــا بــه ســایر کشــورها ماننــد آلمــان کــه 
ــا  ــد و ب ــی اعتمــاد مــی کنن ــه راحت ــد هســتند ب صاحــب برن
ــد امــا مــا تاشــمان را  اطمینــان خاطــر محصــول مــی خرن

ــم. مــی کنی
 آلمــان، چیــن و ... جایــگاه خــود را در اذهــان مــردم ایجــاد 
کــرده انــد و ایــن برندســازی حاصــل ســالیان ســال هزینــه و 
زحمــت آنهاســت. متأســفانه ایــران بــه نفــت و گاز، فــرش و 
صنایــع دســتی شــناخته شــده  امــا در حــوزه  »هــای تــک« 

هنــوز بــه جایگاهــی نرســیده و ایــن نیــاز بــه برنامــه ریــزی 
ــاخت  ــد »س ــتانداردها روی برن ــا اس ــب ب ــا متناس ــت ت اس
ــن  ــود و ای ــذاری ش ــرمایه گ ــزی و س ــه ری ــران« برنام ای
ــد  ــن برن ــاز دارد. ای ــاش نی ــاال و ت ــت ب ــه دق ــوع ب موض

ــد. ــاق نمــی افت ــک شــبه اتف شــدن ی

ایــن موضــوع یــک نقطــه ضعــف محســوب مــی 
شــود بــرای رفــع ایــن معضــل بایــد چــکار کــرد؟

ــد در  ــی توان ــم م ــی کنی ــزار م ــه برگ ــی ک ــاً نشســت های قطع
ــه  ــت هــای تکنولوژیــک و فناوران ــه ظرفی ــا ب ــگاه دنی ــر ن تغیی
ایــران تأثیرگــذار باشــد و بایســتی در دنیــا ایــن تغییــر نگــرش 

ــم. را ایجــاد کنی

ــرای شــناخته شــدن  ــاز اســت ب ــان نی ــدر زم چق
ــای  ــاوری ه ــد در فن ــک برن ــوان ی ــه عن ــران ب ای

ــو؟ ــد نان ــرفته مانن پیش
ــن  ــه چنی ــی ب ــی وقت ــرد؛ ول ــی ب ــان م ــه زم ــا دو ده ــک ت ی
تغییــر دیدگاهــی دســت پیــدا کنیــم قطعــاً محصــوالت 
ــد  ــد. وقتــی کشــورها ببینن ــی مــا هــم توســعه مــی یاب معمول
ــد و  ــن دارن ــرای گفت ــران در محصــوالت پیشــرفته حــرف ب ای
ــا عرضــه مــی  ــاال در دنی ــاوری ب ــا کیفیــت و فن محصــوالت ب
ــر و بخــاری و ســایر محصــوالت  کنــد طبیعتــا یخچــال و کول
ایرانــی را بهتــر خریــداری مــی کننــد؛ چــون مــی پندارنــد وقتی 
ایــران در ســطح تکنولــوژی »هــای تــک« ســهم دارد در ســایر 
محصــوالت نیــز قابــل اعتمــاد اســت.  باالخــره ایــن موضــوع 

ــد یــک برنامــه جامــع اســت. نیازمن
 

ــا  ــیم ت ــد باش ــم برن ــته ای ــون نتوانس ــرا تاکن چ
فنــاوری هــای پیشــرفته مــا بــرای ســایر کشــور 

ــد؟  ــه باش ــل توج ــا قاب ه
ــچ  ــی هی ــی ایران ــوالت معمول ــادرات محص ــفانه در ص متأس
ــه  ــد ب ــی توان ــی م ــر کس ــدارد و ه ــود ن ــی وج ــارت و دقت نظ
راحتــی محمولــه ای از محصــوالت بــی کیفیــت ســاخت ایران 
را صــادر کنــد و بــه آینــده ایــران صدمــه وارد کنــد؛ دقتــی کــه 
در صــادرات محصــوالت ایــران بــه ســایر کشــورها بایــد وجــود 
ــی  ــوالت واردات ــت محص ــتر از کیفی ــد بیش ــد بای ــته باش داش

باشــد.

ــه  ــادرات در چ ــون ص ــا کن ــه ت ــد ک ــا بفرمایی لطف
ــت؟ ــوده اس ــوزه ای ب ح

ــرای  ــدف ب ــان را ه ــور جه ــم ۲1 کش ــته ای ــون توانس تاکن
تجهیــزات  دهیــم؛  قــرار  نانــو  محصــوالت  صــادرات 
ــه  ــو در مرحل ــوالت نان ــایر محص ــتر از س ــگاهی بیش آزمایش
صــادرات قــرار گرفتــه انــد. قــرارداد فــروش بــا کشــور چیــن و  

کــره جنوبــی برای مــا اعتبــار ایجــاد مــی کند. ســایر کشــور ها 
بایــد بــه مــا اعتمــاد کننــد  تــا در نهایــت بــازار محصــوالت نانو 

ــود. ــاد ش ــی ایج ــورهای خارج در کش
اکنــون مــا بــه کــره جنوبــی، اســترالیا، مالــزی، روســیه، آلمــان، 
اســپانیا، ایتالیــا و ترکیــه صــادرات محصــوالت نانویــی داریــم. 
چــون فنــاوری، هــای تــک اســت کشــورهای پیشــرفته 
متقاضــی هســتند و ظرفیــت فعالیــت در عرصــه نانــو را دارنــد 
قطعــاً ایــن فنــاوری را نمــی توانیــم بــه کشــورهای عقــب مانده 
افریقایــی صــادر کنیــم. ضــروری اســت ظرفیــت محصــوالت 

نانویــی در کشــور مــورد نظــر وجــود داشــته باشــد.

اگــر توضیــح بفرمائیــد کــه داشــتن دفتــر 
ــی  نمایندگــی در یــک کشــور خارجــی چــه اهمیت
مــی توانــد داشــته باشــد مخاطبــان بهتــر متوجــه 
اهمیــت فنــاوری نانــو و صــادرات آن خواهند شــد؟

ــد  ــا بای ــویم حتم ــور ش ــک کش ــازار ی ــم وارد ب ــی بخواهی وقت
متولــی داشــته باشــیم؛ بدیــن واســطه مــی تــوان بــا مشــتریان 
ــر  ــک دفت ــا ی ــگاه ی ــک پای ــاد ی ــرد. ایج ــرار ک ــاط برق ارتب
ــازار و  ــعه ب ــی آورد. توس ــت م ــور هوی ــرای کش ــی ب نمایندگ
ــر نمایندگــی  فــروش محصــوالت ایرانــی از اهــداف ایــن دفات

ــود. ــی ش ــوب م محس
درصــدد هســتیم میــزان صادراتمــان افزایــش یابــد و جغرافیای 
ــرار  ــان ق ــد نظرم ــز م ــادرات نی ــرای ص ــدف ب ــورهای ه کش
ــداد  ــده تع ــال آین ــا دوس ــم ت ــی کنی ــی م ــش بین ــرد. پی بگی
کشــورهایی کــه محصــوالت نانــو را بــه آنهــا صــادر مــی کنیم 
دو برابــر شــود؛ رشــد فزاینــده در ســالهای آتــی بــرای صــادرات 

ــو ســرلوحه کار ماســت. ــاوری نان ــر فن ــی ب محصــوالت مبتن

چــه برنامــه ای بــرای افزایــش  صــادرات 
داریــد؟ نانــو  محصــوالت 

ــعه  ــدف توس ــا ه ــر ب ــک دفت ــن ی ــش در چی ــال پی دو س
ــه در  ــد ک ــم؛ هرچن ــدازی کردی ــن راه ان ــه چی ــادرات ب ص
ــادر  ــن ص ــه چی ــه ب ــدارد ک ــود ن ــاور وج ــن ب ــا ای ــور م کش
کنیــم. چــون چیــن بــه کاالهایــی بــا قیمــت پائیــن و قابــل 
رقابــت معــروف اســت مــا چیــن را در اولویــت قــرار دادیــم 
زیــرا اگــر در چیــن جاپایــی بــاز کنیــم بــازار خوبــی برایمــان 

ــود. ــی ش ــم م فراه
وقتــی در کشــور چیــن ســرمایه گــذاری کنیــم انــگار روی 40 
کشــور ســرمایه گــذاری کــرده ایــم؛ چیــن معــادل 40 کشــور 
ــم  ــاد داری ــت داشــت چــون اعتق ــا اولوی ــرای م ــن ب اســت و ای
اگــر در عرصــه» هــای تــک« نتوانیــم خــود را توســعه دهیــم 
ــد؛  ــی خورن ــت م ــن بس ــه ب ــان ب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
ــازار شــرکت هــا  ــا توســعه ب ــد در رابطــه ب ــروز بای ــن ام بنابرای

ــم. ــاش کنی ت
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ــان  ــه شــرکت هــای دانــش بنی پیشــنهاد شــما ب
ــت؟ ــادرات چیس ــه ص ــروزی در عرص ــرای پی ب

ــه  ــد ب ــیم بای ــق باش ــه موف ــن عرص ــم در ای ــر بخواهی ــا اگ م
شــرکت هــا آمــوزش دهیــم کــه جهانــی فکــر کننــد و طراحی 
ــا اســتانداردهای معتبــر جهانــی محصــوالت  ــق ب کننــد؛ مطاب
ــا  ــک« ب ــای ت ــوالت »ه ــگ محص ــازند. مارکین ــود را بس خ
محصــوالت معمولــی خیلــی تفــاوت دارد حتمــا امــروز هــم دیر 

ــد ُتجــاری در ایــن زمینــه تربیــت کنیــم. اســت و بای

بــرای تجــاری ســازی محصــوالت نانو در شــرکت 
هــای دانــش بنیــان چــه اقداماتــی نیاز اســت؟

فنــاوری نانــو اکنــون در بیــش از 10 حــوزه صنعتــی کاربــرد 
ــت  ــه روز جامعی ــوع روز ب ــن موض ــرده ؛ ای ــوخ ک دارد و رس
مــی یابد.بــرای تجــاری ســازی یــک اکوسیســتم نیــاز داریــم 
ــا بتوانیــم دانــش خــود را بــه ثــروت تبدیــل کنیــم. مــا در  ت
ــی از  ــه دانــش خــوب عمــل کــرده ایــم ول تبدیــل ثــروت ب
نظــر کمــی بایــد بــه تولیــد علــم بــا کیفیــت دقــت کنیــم و 
ــر نگــرش در دانشــگاه هــا ایــن موضــوع را تقویــت  ــا تغیی ب

ــم. کنی
ابــزار، بودجــه، امکانــات در  مســیر تجــاری ســازی محصــوالت 
شــرکت هــای دانــش بنیــان تأثیرگــذار هســتند.  همچنیــن در 
ایــن راســتا بــه آزمایشــگاه هایــی بــا تجهیــزات پیشــرفته نیــاز 
داریــم تا متخصصــان بتواننــد در مــرز دانــش بــه کار تحقیقاتی 

برســانند.
ــا  ــه ب ــم ک ــی بینی ــی م ــور مخالفان ــن کش ــا در ای ــفانه م متأس
انتشــار مقالــه و تحقیقــات علمــی مخالفــت مــی کننــد. مقالــه 
ــی  ــم آن را نف ــی توانی ــا نم ــت و م ــم اس ــد عل ــاخص تولی ش
ــا انتشــار ایــن مقــاالت  کنیــم. دنیــا در عرصــه علمــی مــا را ب
مــی بیننــد. مقــام معظــم رهبــری تأکیــد دارنــد بایــد ایــران بــه 
مرجعیــت علمــی برســد کــه تنهــا بــا ایــن رویــه قابل دســتیابی 

ــت. اس
وقتی دانشـمندان تـراز اول به یافتـه های علمی مـا رجوع کنند، 
عالـی اسـت؛ ما بـدون بنیه علمـی خوب نمـی توانیم در توسـعه 
تکنولوژی موفق باشـیم اگر مـا در مرز دانش نظریـه های جدید 
نداشـته باشـیم در توسـعه تکنولوژی موفق نخواهیم بـود و تنها 
یـک کپی بـردار خوب می شـویم؛ مـا زمانی حرفی بـرای گفتن 
داریـم کـه محصـوالت پیشـرفته مبتنـی بـر یافته هـای علمی 

خودمان عرضـه کنیم.
ــه  ــران را ب ــرفته ای ــورهای پیش ــه کش ــت ک ــان اس در آن زم
رســمیت مــی شناســند. بنابرایــن اگــر مــی خواهیــم پیشــرفت 
کنیــم و بــه رســمیت شــناخته شــویم و اقتصــاد دانش بنیــان در 
ایــن کشــور شــکل بگیــرد بایــد بنیــه علمــی بــا کیفیــت خــود 
ــزی و ســرمایه  ــه ری ــه برنام ــر ب ــن ام ــه ای ــم ک ــت کنی را تقوی

ــاز دارد. ــذاری نی گ
ــده  ــروی انســانی متخصــص و زب ــه نی ــی ک ــرمایه اصل ــا س م
ــا از  ــم ت ــرآوری نکــرده ای ــن مغزهــا را ف ــی ای ــم ول اســت داری
آنهــا بهــره بــرداری کنیــم. ایــن جــای تأســف دارد چــون ایــن 
ســرمایه هــا بــه رســمیت شــناخته نمــی شــود و ایــن شایســته 

جامعــه مــا نیســت.

ــه و  ــانی و مقال ــروی انس ــر نی ــاوه ب ــه ع ــه ک البت
ــزات  ــا و تجهی ــوزش ه ــه آم ــوط ب ــائلی مرب مس
ــی  ــل اصل ــک عام ــد ی ــی توان ــه م ــه بودج ــاز ب نی
ــوری  ــر کش ــاوری در ه ــک فن ــعه ی ــرای توس ب
باشــد؛ بفرماییــد کــه ایــران در مقایســه بــا ســایر 
کشــورها بــه چــه میــزان روی فنــاوری نانــو 

ــد؟ ــی کنن ــذاری م ــرمایه گ س
ــو  ــاوری نان ــارد دالر روی فن ــر یــک و نیــم میلی ــغ ب ــکا بال امری

ــه  ــی ب ــه بخــش دولت ــن بودج ــد ای ــی کن ــذاری م ــرمایه گ س
ــارد  ــن 1.۲ میلی ــور چی ــت. کش ــی اس ــش خصوص ــر از بخ غی
دالر، ژاپــن یــک میلیــارد دالر، کــره جنوبــی ۷00 میلیــون دالر 
بودجــه بــه صــورت ســاالنه صــرف فنــاوری نانــو مــی کننــد.

ایــن بودجــه هــا بــرای خــاص فنــاوری نانــو اســت چــون بــه 
اهمیــت نانــو پــی بــرده انــد. ولــی در کشــور مــا زیــر ۲0 میلیون 
دالر بــه فنــاوری نانــو اختصــاص مــی یابــد و ایــن جای تأســف 

دارد.

ــوزه  ــا در ح ــور م ــه در کش ــزان بودج ــن می ــا ای ب
نانــو پیشــرفت ایــن تکنولــوژی را چگونــه ارزیابی 

مــی کنیــد؟
بــا ایــن میــزان ســرمایه گــذاری، بســیاری از کشــورها را پشــت 
ســر گذاشــته ایــم و رتبــه خوبــی در نانــو داریــم. ســرمایه اصلی 
مــا نیروهــای جــوان هســتند. مــا در دیــداری کــه مقــام معظــم 
رهبــری بــا محققــان نانــو داشــتند بــه ایشــان عــرض کردیــم 
در بحــث نانــو از دامنــه کــوه بــاال رفتــه ایــم ولــی اکنــون وارد 
ــا کشــورهای  ــت ب ــال رقاب ــم و در ح ــوردی شــده ای صخــره ن
ــت  ــن رقاب ــکا هســتیم؛ ای ــن و آمری ــی، چی ــره جنوب ــان، ک آلم

شــوخی نیســت.

ــی  ــودش را م ــاص خ ــات خ ــزار و امکان ــوردی اب ــره ن صخ
خواهــد. اگــر یکــی بــدون ابــزار و ملزومــات صخــره نــوردی 
وارد ایــن کار شــود و ســقوط کنــد؛ ســقوط خطرناکــی 
ــق  ــن تزری ــا ای ــه ب ــتم ک ــران هس ــن نگ ــود. م ــد ب خواه
ــو حتــی در حفــظ رتبــه  ــع مالــی در عرصــه فنــاوری نان مناب
دچــار مشــکل شــویم؛ اعتقــاد دارم مــا بــا ایــن ظرفیــت هــا 
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــن بودجــه را داری ــر ای ــل 5 براب کشــش حداق
ــد  ــاوری و تولی ــم و فن ــث عل ــگرفی در بح ــذاری ش تأثیرگ
ــود  ــی خ ــازار صادرات ــوع داشــته باشــیم و ب محصــوالت متن

ــم. ــعه دهی را توس
ــم از  ــی خواهی ــه م ــم ک ــه ای ــداز گفت ــم ان ــند چش ــا در س م
فنــاوری نانــو بــرای تولیــد ثــروت و ارتقــاء زندگــی مــردم بهــره 
ــد در  ــم بای ــذاری نکنی ــرمایه گ ــروز س ــر ام ــم. اگ ــرداری کنی ب
ــو  ــرای واردات محصــوالت نان ــاد ب ــا هزینــه بســیار زی آینــده ب

ــذاری اســت. ــرمایه گ ــان س ــروز زم ــم. ام ــاش کنی ت

ــه  ــه چ ــو ب ــاوری نان ــوزه فن ــازی در ح ــد س برن
ــی  ــه اقدام ــن زمین ــا در ای ــت؟ آی ــی اس صورت

ــت؟ ــه اس ــورت گرفت ص
ــه  ــم. ب ــی داری ــزی های ــه ری ــوزه برنام ــن ح ــا در ای بله.قطع
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ــن ــای نوی فناوریه

طوریکــه در برندســازی منســوجات اقداماتی در دســت بررســی 
اســت. ایــن برنــد ســازی بــه گونــه ای  اســت کــه محصــوالت 
ــک  ــا ی ــف در یــک شــرکت ب ــن حــوزه از شــرکتهای مختل ای

ــه فــروش مــی رســند. ــد خــاص ب برن
ــد اســت، در  ــده چندیــن برن ــر گیرن ــد کــه در ب ایجــاد ایــن برن
ــا بدیــن وســیله ســبد  ــازار محصــوالت تاثیــر بســزایی دارد ت ب
یــک محصــول تکمیــل و اعتمــاد مشــتری نیــز جلــب شــود. 
تاکنــون در»تجهیــزات«، »منســوجات« و »تجهیــزات و 
ــازی صــورت  ــد س ــوع برن ــن ن ــی« ای ماشــین آالت نیمه صنعت

ــه اســت. گرفت

برخــی از مــردم ذهنیــت اشــتباهی نســبت 
ــم از  ــت ه ــن ذهنی ــد و ای ــو دارن ــاوری نان ــه فن ب
محصوالتــی کــه تحــت عنــوان »نانــو« در متــرو و 
اماکــن عمومــی توســط دستفروشــها تبلیــغ مــی 
شــود بــه وجــود آمــده بــرای ایــن اعتمــاد ســازی 

ــد؟ ــام داده ای ــی انج اقدامات
بلــه. موضــوع »نانــو نمــاد« از جملــه اقداماتــی اســت کــه مــی 
توانــد تاییدیــه محصــوالت نانــو را ثابــت کنــد. نانونمــاد ماننــد 
ــوان»  ــا عن ــامیدنی ب ــی و آش ــواد غذای ــذاری م ــب گ برچس
ســیب« اســت کــه محصــوالت را از ســوی ســازمان غــذا و دارو 

تاییــد مــی کنــد.
ــرو و  ــی در مت ــوالت تقلب ــروش محص ــری از ف ــرای جلوگی ب
ــو نمــاد« مطــرح شــد. علــی رغــم  جاهــای دیگــر بحــث »نان
اینکــه نانونمــاد تأییــد شــده ولــی ســازمان اســتاندارد کــه بایــد 
ــی شــود اقدامــی  ــن طــرح اجرای ــا ای ــدان مــی شــده ت وارد می

ــت. ــرده اس نک
ایــن ســازمان کنــد و بروکــرات اســت و مــا ایــن دلخــوری 
ــاس  ــش اجن ــا افزای ــه ب ــتیم ک ــران هس ــم و نگ را داری
ــروش مــی رســد  ــه ف ــازار ب ــو در ب ــام نان ــا ن ــی کــه ب تقلب
ــی  ــریعتر م ــه س ــا هرچ ــود. م ــوض ش ــردم ع ــدگاه م دی
ــتباه  ــدگاه اش ــا دی ــم ت ــی کنی ــاد را معرف ــو نم ــم نان خواهی

مــردم تغییــر کنــد و در نهایــت محصــوالت نانــوی 
ــد. ــردم برس ــت م ــی بدس واقع

ــث  ــد و باع ــی ده ــو را نظــم م ــازار محصــوالت نان ــاد ب نانونم
ــود. ــی ش ــه م ــن عرص ــودجویان در ای ــذف س ح

ــد  ــای جدی ــد فناوریه ــی کنن ــر م ــز فک ــی نی برخ
ضررهایــی دارنــد، آیــا تاکنــون ضــرری در فنــاوری 

نانــو بــه اثبــات رســیده اســت؟
ــار  ــه آث ــد ک ــای جدی ــاوری ه ــه فن ــبت ب ــت نس ــا مقاوم قطع
ســوئی دارنــد وجــود دارد امــا بــه یقیــن عــرض مــی کنــم کــه 
تاکنــون تحقیقــی اثــرات ســوء را در فنــاوری نانــو ثابــت نکــرده 

اســت.
ــار  ــت آث ــد اس ــه مفی ــاوری ک ــر فن ــم ه ــاد داری ــی اعتق ول
ســوء هــم دارد امــا بایــد منافــع و مضــرات را در کفــه تــرازو 
ــی  ــا ویژگ ــو محصــوالت ب ــاوری نان ــا فن ــم؛ در کل ب بگذاری
ــی  ــش های ــت ک ــا آف ــوند. مث ــی ش ــد م ــد تولی ــای مفی ه
ــتند؛  ــمی نیس ــوند س ــی ش ــد م ــو تولی ــاوری نان ــا فن ــه ب ک
بــا فنــاوری نانــو از اتــاف انــرژی در صنایــع مختلــف 
ــه طــور  ــزات ب ــی شــود؛نیترات، ارســنیک و فل ــری م جلوگی
ــود و  ــی ش ــذف م ــو از آب ح ــاوری نان ــا فن ــی ب ــل توجه قاب
اینهــا نمونــه هایــی از ویژگــی هــای خــوب در فنــاوری نانــو 

ــی رود. ــمار م ــه ش ب

چشــم انــداز نانــو در ســالهای آینــده از نظــر شــما 
چگونــه اســت؟

بیشــتر تمرکــز مــا در فنــاوری نانــو صنعتــی ســازی و تجــاری 
ــول  ــه تح ــر ب ــو منج ــاد نان ــکوفایی اقتص ــت. ش ــازی اس س
ــی، افزایــش صــادرات  ــی، اشــتغال زای ــروت افزای اقتصــادی، ث
ــو مــی  ــا صــادارت محصــوالت نان ــران  مــی شــود. ب ــرای ای ب
توانیــم دیــدگاه کشــورهای خارجــی را بــه ایــران عــوض کنیم.

ــران  ــوی ای ــاوری نان ــوزه فن ــه ح ــد ب ــر بخواهی اگ

ــت؟ ــر شماس ــد نظ ــددی م ــه ع ــد چ ــره بدهی نم
مــن بــه ســختی نمــره مــی دهــم. البتــه کــه نمــی توانیــم 
نمــره ای بــه ایــران در ایــن زمینــه بدهیــم. ولــی مــی توانــم 
بگویــم راضــی هســتیم از آنچــه کــه فنــاوری نانــو در ایــران 
ــش  ــو را در کشــور پی ــده ای نان ــم زب ــوده و خوشــحالیم تی ب

مــی برنــد.

جدایــی از بحــث هــای تخصصــی  کــه در صحبــت 
هــای شــما بــه افتخــارات ایــران در زمینــه فناوری 
نانــو اشــاره شــد و  ضمــن آن گلــه هایــی هــم در 
ــت  ــب اس ــا جال ــرای م ــتید ب ــاوری داش ــن فن ای
بدانیــم بــه کدامیــک از حــوزه هــای فنــاوری نانــو 

ــد؟ ــه داری عاق
ــی،  ــای خانگ ــامتی، کااله ــای س ــوزه ه ــو در ح ــاوری نان فن
ــل  ــواد، حم ــو م ــاختمان، نان ــران و س ــاک، عم ــاجی و پوش نس
و نقــل، محیــط زیســت، پلیمــر و کامپوزیــت، انــرژی، رنــگ و 
رزیــن و...قابــل کاربــرد هســتند. بــه جــرات مــی توانــم بگویــم 

ــو عاقــه دارم. ــه همــه حــوزه هــای نان کــه ب
 

ــه  ــم چ ــه بدانی ــت ک ــر اس ــب ت ــا جال ــرای م ب
محصوالتــی نانویــی را مصــرف مــی کنیــد؟

داروی نانوکورکومیــن کــه از مــاده موثــر زردچوبــه )کورکومین( 
گرفتــه شــده و فرموالســیون آن منحصــر بــه فــرد و مخصوص 
ایــران اســت را اســتفاده مــی کنــم. زردچوبــه در طــب ســنتی ما 
مصــارف زیــادی دارد و بــه عنــوان ضــد التهــاب، ضد ســرطان، 
آنتــی اکســیدان اســتفاده مــی شــود امــا مشــکل اینجاســت که 
میــزان جــذب کورکومیــن و ســایر مــواد گیاهــی در بدن بســیار 
پاییــن اســت بــه همیــن منظــور از ایــن نانــو دارو اســتفاده مــی 

کنــم.
از دیگــر محصوالتــی کــه در زندگــی بنــده جایگزیــن 
ــی اســت؛  ــه نانوی ــی شــده پوشــاک و حول محصــوالت معمول
اگــر ســاختمان نانویــی هــم بســازند از آن اســتفاده مــی کنــم.
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شــرکتهای دانــش بنیــان بــه منظــور اقتصــادی کردن فنــاوری 
چنــدی اســت حضــور پــر رنــگ تــری را در کشــور تجربــه مــی 
کننــد امــا بــرای رســیدن بــه اهــداف تجــاری ســازی همــواره 

بــا چالشــهایی رو بــه رو هســتند. 
ــه  ــس ک ــن ب ــان همی ــش بنی ــدات دان ــت تولی ــاب اهمی در ب
رســوخ فنــاوری در محصــوالت صنعتــی یــا تولیــد محصــوالت 
بــر پایــه علــم و دانــش عــاوه بــر خودکفایــی و توســعه، یکــی 
از ســتون هــای اصلــی اشــتغال فــارغ التحصیــان محســوب 

مــی شــود.
ایــران بــا وجــود تمــام پیشــرفت هایی کــه در حــوزه تولیــد علم 
ــا چالــش هــای متعــددی در حــوزه تجــاری  ــون ب داشــته، اکن
ــص  ــا مخت ــا تنه ــش ه ــن چال ــه ای ــت ک ــه اس ــازی مواج س
ــز  ــی و ســنگاپور نی ــد کــره جنوب ــوده و کشــورهایی مانن ــا نب م
ــن  ــا ای ــه محصــوالت تجــاری ب ــاوری ب ــل فن ــد تبدی در فرآین

ــرو هســتند. چالشــها روب
از آنجــا کــه ســهم عمــده تولیــدات تجــاری بــر پایــه تکنولوژی 
ــت  ــرای دریاف ــت، ب ــان اس ــش بنی ــرکتهای دان ــده ش ــر عه ب
اطاعــات دقیــق تــر دربــاره مشــکات تجــاری ســازی 
ــم. ــرکتها رفتی ــن ش ــراغ ای ــه س ــان ب ــش بنی محصــوالت دان

کشور پایه تولیدات دانش بنیان را ندارد
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــک ش ــل ی ــدی، مدیرعام ــین توحی حس
تولیــد کننــده دوربیــن در ایــن رابطــه بــه مهــر گفت: بیشــترین 
ــن اســت کــه  ــان ای ــش بنی ــرای شــرکت هــای دان مشــکل ب
ــان نیســت و  ــش بنی ــا، فضــای دان فضــای اقتصــاد کشــور م
ــد مناســب باشــد؛  ــرای کســب و کار نمــی توان ــن شــرایط ب ای
بــه همیــن دلیــل برخــی کــه بــه دنبــال ســرمایه گــذاری بــاال 

ــوند. ــی ش ــان وارد نم ــش بنی ــه وادی دان هســتند ب
وی افــزود: دیــدگاه اقتصــاد کشــور بــه اقتصــاد شــرکت هــای 
ــه پاییــن اســت؛ بایــد فضــای واســطه  ــاال ب دانــش بنیــان از ب
ــا کــه نقــش واردات محصــوالت را  گــری ارگان هــای کارفرم
بــر عهــده دارنــد از بیــن بــرود؛ مافیــا بــازی در کشــور ما بیشــتر 

ســودآور اســت.
بــه گفتــه وی، در کشــور مــا، راه دانــش بنیــان راه خوبــی بــرای 
ــدارد و  ــدی ن ــه تولی ــرا کشــورمان پای ــول درآوردن نیســت زی پ

دانــش بنیــان شــدن بخشــی از تولیــدی شــدن اســت.
ــال  ــه دنب ــه ب ــانی ک ــن کس ــه بنابرای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ســودهای کان هســتند بــه ســمت دانــش بنیــان ســوق پیــدا 
نمــی کننــد، خاطــر نشــان کــرد: ایــن نــگاه اقتصــادی کشــور 
بایــد از ریشــه اصــاح شــود تــا شــاهد پیشــرفت شــرکت های 

دانــش بنیــان باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه دیگــر مشــکات شــرکت هــای دانــش بنیان 
اظهــار داشــت: حمایــت هــای مالــی و وام هایــی کــه دریافــت 
ــک شــرکت  ــا در ی ــی م ــد؛ وقت ــی دارن ــم ســود باالی مــی کنی
مــواد اولیــه را نقــدا تهیــه مــی کنیــم و بــه صــورت چکــی بــه 
فــروش مــی رســانیم بازپــس دهــی ایــن وام هــا بــا ایــن درصد 
بــاال کاری دشــوار اســت؛ ایــن تســهیات بایــد تســهیل کننــده 

باشــند.

به قوانین جدید نیاز داریم 
ــای  ــدی حرکــت شــرکت ه ــه باعــث کن ــی ک یکــی از عوامل
ــت  ــد اس ــای جدی ــون ه ــود قان ــود، نب ــی ش ــان م ــش بنی دان
و ایــن موضــوع مانــع ســبقت تولیــدات برپایــه دانــش از 
ــان  محصــوالت ســنتی مــی شــود. شــرکت هــای دانــش بنی
ــا  ــرم مــی کننــد ت ــا ایــن مشــکل دســت و پنجــه ن همــواره ب

بتواننــد گــوی ســبقت را بــرای تولیــد یــک محصــول فناورانــه 
ــد. برباین

مدیــر عامــل یــک شــرکت دانــش بنیــان تولیــد کننــده مــواد 
شــوینده نیــز بــا بیــان اینکــه مشــکات شــرکت هــای دانــش 
بنیــان زیــاد اســت، اظهــار داشــت: یــک تولیــد کننــده اولیــن 
قدمــی کــه بــرای تولیــد یــک محصــول برمــی دارد اخــذ مجوز 
ــد  ــف مانن ــای مختل ــه ه ــا از وزارت خان ــن مجوزه ــت؛ ای اس

ــع، بهداشــت و... اداره اســتاندارد اخــذ مــی شــود. صنای
ــد  ــرای تولی ــر اینکــه ب ــد ب ــا تاکی ــش ب ــی من ــاش هدایت مهرت
یــک محصــول جدیــد مشــکات زیــادی داریــم، خاطــر نشــان 
کــرد: چــون ایــن محصــوالت بــا فنــاوری هــای جدیــد تولیــد 
ــن  ــوز ای ــذ مج ــرای اخ ــی ب ــه های ــا مصوب ــود، طبیعت ــی ش م
محصــوالت الزم اســت امــا قوانیــن و مصوبــات در ایــن زمینــه 

ــدارد. وجــود ن

صنایع سنتی مشکل محصوالت نوین
وی بـا بیان اینکه بـه روز شـدن ارگان هایی که مجـوز ارائه می 
دهنـد به محصـوالت دانش بنیـان از ضروریات اسـت، گفت: در 
اصـل صنایـع هنـوز بـه صورت سـنتی بـا شـرکت هـای دانش 

بنیان کـه محصول جدیـد دارنـد، برخورد مـی کنند.
بــه گفتــه هدایتــی، مدیــران شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی 
بایســت از یــک طــرف بــه دنبــال تحقیقــات و تولیــد باشــند و 
از طــرف دیگــر پایــی بــرای پیگیــری در اداره هــا بــرای دریافت 

مجــوز داشــته باشــند.

شــرکت هــای دانــش بنیــان معطــل کارشناســان 
در ســازمان هــای دولتــی هســتند

ــر عامــل یــک  در همیــن رابطــه دکتــر ســیروس زینلــی، مدی
شــرکت تولیــد کننــده دارو بــر پایــه زیســت فنــاوری بــا اشــاره 
بــه عمــده تریــن چالــش شــرکت هــای دانــش بنیــان اظهــار 
ــوز از  ــه مج ــن ارائ ــرعت پایی ــا س ــش ه ــی از چال ــت: یک داش
ســوی ســازمان هــا بــه محصــوالت دانــش بنیــان اســت بــه 
طوریکــه بایــد ارائــه مجــوز بــه یــک محصــول دانــش بنیــان از 

ــرد. ــرار بگی ــت بررســی ق ســوی ســازمان هــا در اولوی
ــن  ــه ای ــد ک ــی کنن ــام م ــا اع ــازمان ه ــرد: س ــد ک وی تأکی
ــرای بررســی  ــه دلیــل کمبــود کارمنــد و کارشــناس ب تاخیــر ب
طــرح هــای شــرکت هاســت؛ پیشــنهاد مــی کنیــم یــا تعــداد 

ــا توســط  ــروژه ه ــا بررســی پ ــزوده شــود ی ــا اف ــن کارمنده ای
همیــن ســازمان هــا یــا وزارت خانــه هــا بــرون ســپاری شــوند.

زینلــی معتقــد اســت اگــر یــک فراینــد بــرای ارائــه مجــوز بــه 
شــرکت هــای دانــش بنیــان کــه  3 روز اســت، یــک مــاه بــه 
طــول بیانجامــد اول بــه شــرکت دانــش بنیــان و بعــد به کشــور 

ظلــم مــی شــود.
ــه در  ــازار ک ــه ب ــی ب ــیدن داروی ــر رس ــه دی ــان اینک ــا بی وی ب
ــه ضــرر  ــد مــی رســد ب ــه تولی ــان ب شــرکت هــای دانــش بنی
کشــور خواهــد بــود، گفــت: مــا نمــی توانیــم کشــور و شــرکت 
هــا را معطــل کارشــناس کنیــم؛ هــر دارویــی دیرتــر وارد بــازار 

ــه ضــرر کشــور اســت. شــود ب
وی بــا اشــاره بــه دیگــر مشــکل شــرکت هــای دانــش بنیــان 
بــرای ایجــاد کســب و کار گفــت: معمــوال ســرمایه در گــردش 
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــت؛ ش ــم اس ــا ک ــرکت ه ــن ش ای
شــرکتهایی هســتند کــه تفکراتشــان هــر روز مــی توانــد باعث 
ایجــاد محصــول جدیــد شــود ولــی وقتــی وارد بحــث تجــاری 

ــا عــدم تولیــد محصــول مواجــه خواهنــد شــد. مــی شــود ب

کمبود بودجه برای بازاریابی
ــان اینکــه  ــا بی ــان ب ــش بنی ــال دان ــک فع ــی ی ــا طاهرخان صف
مهمتریــن چالــش شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه بازاریابــی 
ارتبــاط دارد، گفــت: معمــوال شــرکت هــای دانــش بنیــان برای 
ــت از  ــرای حمای ــی ب ــچ ارگان ــد و هی ــه ندارن ــی بودج بازاریاب

ــد. ــدا نمــی کنن ــه ورود پی ــن زمین شــرکت هــا در ای
ســید حســن امامــی، مدیرعامــل یــک شــرکت دانــش بنیــان 
کــه در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان مســتقر اســت به 
خبرنــگار مهــر در خصــوص مشــکات شــرکت هــای دانــش 
بنیــان اظهــار کــرد: مشــکل اولیــه شــرکت هــای دانــش بنیان 
همــان ســازمان هــای دولتــی هســتند؛ ســازمان هایــی کــه تــا 
بــا محصــول جدیــد مواجــه مــی شــوند بــر اســاس قانــون های 
قدیمــی خــود بــرای ارائــه تاییدیــه بــه شــرکت هــا مخالفــت 

مــی کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه طبیعــی اســت کــه در شــرکت هــای دانش 
بنیــان محصــول جدیــدی بــه تولیــد مــی رســد، گفــت: بایــد به 
ســختی ایــن ســازمان هــا را قانــع کنیــم کــه نیــاز اســت قانون 
جدیــدی بــرای هــر محصــول نو تصویــب کننــد و براســاس آن 

تاییدیــه بــه شــرکت هــا ارائــه کنند.
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امامــی بــا اشــاره بــه دیگــر مشــکل شــرکت هــا گفــت: ایــن 
ــه  ــود دارد ک ــور وج ــواره در کش ــط هم ــی و غل ــاور عموم ب
محصــول خارجــی از محصــول داخلــی بهتــر اســت بــه همیــن 
دلیــل بــازار شــرکت هــای دانــش بنیــان تحــت تاثیــر قــرار می 

ــرد. گی
بــه گفتــه وی، همچنیــن شــرکت هــای دانــش بنیــان معمــوال 
شــناختی از بــازار و شــرایط اقتصــادی کشــور ندارنــد بــه همین 
دلیــل بــه نظــر مــی رســد الزم باشــد در هــر شــهرک یــا پارک 
ــی وجــود داشــته  ــاوری یــک شــرکت بازاریاب ــم و فن هــای عل
باشــد کــه بــه همــه شــرکت هــا ارائــه خدمــات و مشــاوره دهد.

اعتمــاد ایرانــی هــا بــه محصــوالت دانــش بنیــان 
ایرانــی کــم اســت

ــدم  ــود دارد ع ــور وج ــواره در کش ــه هم ــائلی ک ــی از مس یک
ــتن  ــر دانس ــی و برت ــه کاالی داخل ــده ب ــرف کنن ــاد مص اعتم
نمونــه هــای خارجــی اســت کــه همیــن موضــوع مــی توانــد 
بــازار یــک شــرکت را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. شــرکت هــای 
ــد و  ــه دارن ــوع گل ــن موض ــواره از ای ــه هم ــتند ک ــادی هس زی
معتقدنــد تــا مــردم بــا اطمینــان محصولمــان را اســتفاده نکننــد 

ــت. ــم داش ــی نخواهی ــازار خوب ب
دکتــر حســین نظــر بلنــد، مدیــر شــرکت دانــش بنیــان تولیــد 
کننــده کنتورهــای هوشــمند نیــز در همیــن زمینــه مــی گویــد: 
در فضــای دانــش بنیــان مســئله اصلــی ایــن اســت که مــردم و 

دولــت خودمــان، محصــول ایرانــی را قبــول ندارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه مجموعــه حمایــت هــا  هــم اکنــون خیلــی 
خــوب اســت بــه طوریکــه کــه ایــن وضعیــت بــه عنــوان مثال 
بــا  10 ســال پیــش قابل مقایســه نیســت، اظهــار کرد: شــرکت 
ــا  ــد ت ــی طلبن ــد م ــتانداردهای جدی ــان اس ــش بنی ــای دان ه
ــه فــروش  ــر ایــن اســتانداردها ب ــا تکیــه ب محصــول خــود را ب

برســانند.
نظــر بلنــد بــا اشــاره بــه دومیــن مشــکل شــرکت هــای دانــش 
بنیــان گفــت: تامیــن مالــی خریــدار از جملــه مشــکاتی اســت 
ــا شــرکت هــای دانــش بنیــان بــوده و هســت.  کــه همــواره ب
بــه همیــن دلیــل ورود شــرکت هــای دانش بنیــان بــه کارهای 
ــازار  ــه ب ــت ک ــت. الزم اس ــوار اس ــی دش ــزرگ خیل ــی ب صنعت
شــرکت هــای دانــش بنیــان تامیــن شــود تــا خریــداران ذهنیت 
ســنتی مبنــی بــر ارجحیــت محصــول خارجــی بــه ایرانــی را از 

ســر بیــرون کننــد.

مردم از محصوالت دانش بنیان آگاهی ندارند
هومــن جهانیــان فــر یــک فعــال دیگــر شــرکت هــای 
ــردم  ــاط م ــه ارتب ــری در زمین ــه مشــکل دیگ ــان ب ــش بنی دان
ــه مهــر گفــت:  ــان اشــاره کــرد و ب ــا محصــوالت دانــش بنی ب
ــان فــروش  ــوان یــک شــرکت دانــش بنی ــه عن ــا ب مشــکل م
ــرکت  ــه در ش ــی ک ــن محصوالت ــردم از ای ــوال م ــت؛ معم اس
ــد در  ــی ندارن ــیده اطاع ــد رس ــه تولی ــان ب ــش بنی ــای دان ه

ــود. ــی ش ــکل م ــار مش ــا دچ ــروش م ــه ف نتیج
ــاال  ــد در ب ــی توان ــیما م ــدا و س ــات و ص ــه داد: تبلیغ وی ادام
ــازار محصــوالت  ــا ب ــد ت ــذار باش ــردم تأثیرگ ــی م ــردن آگاه ب

ــرد. ــکل بگی ــان ش ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش

ســود بــاالی وام هــای اعطایــی بــه شــرکت هــای 
دانــش بنیــان

ــا  عطــا اکبــری، مدیــر یــک شــرکت دانــش بنیــان صنعتــی ب
اشــاره بــه نقــش دولــت در حمایــت از دانــش بنیــان هــا اظهــار 
ــه  ــد بلک ــی باش ــا مال ــت تنه ــت دول ــت حمای ــرد: الزم نیس ک
بخشــی از آن مــی توانــد حمایــت هــای مکاتباتــی باشــد. مثــا 
اگــر مصــرف محصــوالت دانــش بنیــان  از همیــن اداره هــای 

دولتــی آغــاز شــود و آنهــا را در بدنــه خــود اســتفاده کننــد، ایــن 
ــی شــود. ــج داده م ــردم تروی آرام آرام در م

وی در خصــوص دیگــر نگرانــی شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــد شــده در  ــی و قاچــاق  محصــول تولی گفــت: کاالهــای تقلب
ــدگاه  ــد و دی ــی زن ــن م ــه زمی ــان را ب ــش بنی ــرکتهای دان ش
مــردم را نســبت بــه نمونــه داخلــی تغییــر داده و همیــن منجــر 
ــرف  ــا و مص ــرکت ه ــوالت ش ــازار محص ــن ب ــکاف بی ــه ش ب
کننــده نهایــی مــی شــود. نیــاز اســت کــه ســتادهای فنــاوری 
محصــوالت مــورد تاییــد خــود را بــه مــردم معرفــی کننــد تــا 
آنهــا بــا اطمینــان خاطــر از یــک محصــول بهــره منــد شــوند.

زمــان بازپرداخــت وام هــای شــرکت هــای دانــش 
ــت ــان کوتاه اس بنی

ســجاد محمــدی، مدیر شــرکتی کــه محصــول پانســمان های 
نانــو تولیــد مــی کنــد بــه خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت: وامــی 
کــه بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان اعطــا مــی شــود بایــد بعد 
از یــک ســال بــاز پرداخــت آن آغــاز شــود! چگونــه مــی شــود 
کــه یــک شــرکت در ابتــدای کار خــود بــا ایــن وام دو دســتگاه 
بخــرد و تمامــی خریدهــای شــرکت را بایــد بــا وام هــای دیگــر 
تهیــه کنــد بعــد از یــک ســال هــم وامــی کــه از دولــت گرفتــه 

را بپــردازد.
ــای  ــت وام ه ــاز بازپرداخ ــان آغ ــه زم ــد براینک ــا تاکی وی ب
اعطایــی بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان کــم اســت، گفــت: 
شــرکت هــا بعــد از دریافــت وام نمــی داننــد چگونــه بازپرداخت 

ــد. ــاز کنن وام را آغ

ــب و  ــای کس ــدی ه ــش توانمن ــرورت افزای ض
ــان ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــه در ش کاران

ــوآوری و تجــاری  دکتــر محمــود شــیخ زیــن الدیــن معــاون ن
ســازی فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا تاکیــد بــر اینکــه عمــده تریــن 
ــار  ــت، اظه ــازار اس ــان ب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــکل ش مش
ــوط  ــن مشــکل عمــده، مرب ــروز ای ــل ب داشــت: برخــی از دالی
بــه عواملــی در داخــل شــرکت هاســت کــه بایــد توانمندیهــای 
کســب و کارانــه شــان متناســب بــا توانمنــدی فناوارنــه شــان 
ــازار مطلوبــی دســت بیابنــد. شــرکت هــا  ــه ب ــا ب رشــد کنــد ت
بایــد ترکیــب اعضــای هیــات مدیــره خــود را طــوری بچیننــد 
ــند.  ــته باش ــم داش ــت ه ــازار و مدیری ــه ب ــلط ب ــراد مس ــه اف ک
البتــه ایــن نتیجــه در مــورد شــرکت هــای دانــش بنیــان نوپــا 

ــداق دارد. مص

چنــد اقــدام بــرای صیانــت از بــازار شــرکت هــای 
دانــش بنیــان

وی بـا تاکیـد براینکـه ورود محصـوالت شـرکت هـای دانـش 
بنیـان بـه بـازار دغدغـه اصلـی معاونت علمـی و فناوری اسـت، 
اظهـار داشـت: معاونت علمـی در بسـیاری از دانشـگاهها، مراکز 
نـوآوری ایجـاد کرده که عمـده فعالیت ایـن مراکز ارائـه آموزش 
هـای الزم در حیطـه کسـب و کار اسـت. البتـه معاونـت علمی 
حتـی با شـرکت های سـرمایه گـذاری و بنـگاه های بـزرگ نیز 
وارد تعامـل شـده تا نسـبت به ایجـاد مرکز نـوآوری اقـدام کند.

ــوآوری  ــز ن ــت مراک ــوص ماهی ــن در خص ــن الدی ــیخ زی ش
ــت گــری، نظــارت  ــق مشــاوره و هدای ــوزش از طری ــت: آم گف
بــر بازاریابــی و ارائــه خدمــات مشــابه بــه شــرکت هــای دانــش 
ــد  ــا بدانن ــا شــرکت ه ــوآوری اســت ت ــز ن ــدف مراک ــان ه بنی
ــازار شــوند و محصــول خــود را بفروشــند. ــد وارد ب ــه بای چگون

ــش  ــای دان ــرکت ه ــکات ش ــوع مش ــه ن ــان اینک ــا بی وی ب
بنیــان تولیــدی و صنعتــی متفــاوت اســت و در مــواردی نمــی 
ــد،  ــل کنن ــی ح ــه تنهای ــود را ب ــی خ ــکل بازاریاب ــد مش توانن
گفــت: از ایــن رو معاونــت در صــدد رفــع ایــن مشــکل اســت 
ــن  ــه در ای ــی ک ــم از نیروهای ــا ه ــرکت ه ــود ش ــد خ ــی بای ول
زمینــه آگاه هســتند اســتفاده کننــد یــا تجربیــات شــرکت هــای 

ــد. ــرار دهن ــود ق ــرلوحه کار خ ــر را س دیگ
معـاون نوآوری و تجاری سـازی فنـاوری اظهار داشـت: معاونت 
علمی در صدد رفع مسـائلی اسـت کـه مربوط به بیرون شـرکت 
هاسـت؛ یکی از ایـن موارد در حوزه اسـتاندارد اسـت که پیگیری 
شـد و خوشبختانه شـورای عالی اسـتاندارد صدور گواهی انطباق 
بـه محصـوالت دانـش بنیـان را تصویـب کـرد؛ ایـن اباغیه در 
شـهریورماه امسـال انجـام شـده و آییـن نامـه اجرایـی آن آماده 
اسـت؛ منتظـر هسـتیم انشـااهلل بعـد از روز جهانـی اسـتاندارد 

سـازمان ملی اسـتاندارد ایـن مصوبه ابـاغ و اجرایی شـود.
وی بــا اشــاره بــه دیگــر اقدامــات معاونــت علمــی در راســتای 
رفــع مشــکات شــرکت هــای دانــش بنیــان گفــت: یکــی از 
ــش  ــرای شــرکت هــای دان ــی ب ــه امتیازات مباحــث جــدی ارائ
بنیــان و فنــاور در قوانیــن مربــوط بــه مناقصــات دولتــی اســت 
که بــه مرحلــه اجرایــی برســد. قانــون حمایــت از شــرکت های 

دانــش بنیــان بــرای ایــن موضــوع پیــش بینــی شــده اســت.
وی ادامـه داد: قانـون مناقصات کشـور البته در رقابت با شـرکت 
هـای خارجی ارجحیت را به شـرکت هـای ایرانـی داده که امتیاز 
بسـیار خوبی اسـت و این قانون در حال اجراسـت ولـی می توان 

آن را کاملتـر کرد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه پیوسـت فنـاوری طـرح های بـزرگ نیز 
برای شـرکت های دانـش بنیان بـرای رفع مشـکات بازاریابی 
آنها بـه تصویب رسـیده اسـت، گفـت: دبیرخانه شـورای اقتصاد 
ایـن موضـوع را بـه صورت جـدی پیگیری مـی کنـد؛ از آنجایی 
کـه طـرح هـای بـزرگ کشـور بـرای شـرکت هـای کوچک و 
متوسـط بـازار ایجـاد مـی کنـد، موضـوع پیوسـت فنـاوری این 

طـرح هـا مطـرح و تصویب شـد.
شـیخ زیـن الدیـن با بیـان اینکه یکـی از اقدامـات خوبـی که در 
راسـتای رفع مشـکات شـرکت های دانـش بنیان انجام شـده 
قانـون رفع موانع تولید اسـت، گفـت: این قانون به شـدت پیگیر 
حمایت از سـاخت و تولیـد ایرانی اسـت و مـاده 43 آن مربوط به 
شـرکت هـای دانش بنیـان اسـت که آئیـن نامـه اجرایـی آن با 
همـکاری مشـترک معاونـت علمـی و فنـاوری و وزارت صنعت، 

معـدن و تجـارت آماده تصویب شـد.
وی افـزود: آخریـن اقـدام در مصوبه دولـت برای صیانـت از بازار 
شـرکت های دانش بنیان این اسـت کـه دولت 10 هـزار میلیارد 
تومـان بـازار جدیـد بـرای محصـوالت دانـش بنیـان بـه وجود 
بیـاورد و ایـن موضوع بـرای بازار شـرکت های دانـش بنیان می 

تواند بسـیار با اهمیت باشـد.

چالشهای شرکت های دانش بنیان برای تجاری سازی 
شرکت های دانش بنیان معطل کارشناسان در سازمان 1

های دولتی هستند
کشور پایه تولیدات دانش بنیان را ندارد۲
سود باالی وام های اعطایی به شرکت های دانش بنیان3
تولید محصول جدید در شرکتهای دانش بنیان با قوانین 4

قدیمی سازگار نیست
کمبود بودجه برای بازاریابی5
اعتماد ایرانی ها به محصوالت دانش بنیان ایرانی کم است۶
نیاز به تاییدیه برای تولید محصول دانش بنیان۷
مردم از وجود محصوالت دانش بنیان آگاهی ندارند۸
شرکت های دانش بنیان بازاریابی بلد نیستند٩
زمان بازپرداخت وام های شرکت های دانش بنیان کوتاه است10
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فناوریهــای نویــن

یــک دانشــمند ایرانــی بــا کمــک واقعیت مجــازی دســتگاهی ســاخته کــه ضربــه مغــزی را در ۶0 
ثانیــه ردیابــی مــی کند. 

جمشــید قاجــار اســتاد جراحــی مغــز و مدیــر مرکــز صدمــات مغــزی دانشــکده پزشــکی اســتنفورد 
بــا اســتفاده از فنــاوری واقعیــت مجــازی دســتگاهی ســاخته کــه ترومــای ناشــی از ضربــه مغــز را 
ردیابــی مــی کنــد. ضربــه مغــزی یــک نمونــه از ترومــای مغــزی اســت کــه در اثــر برخورد ســر با 

مانــع و تــکان شــدید جمجمــه اتفــاق مــی افتــد.
پزشــکان بــرای ردیابــی ایــن عارضــه از فــرد مــی خواهنــد جملــه را حفــظ کنــد یــا حرکات چشــم 

او را بررســی مــی کننــد کــه ایــن رونــدی وقــت گیــر و البته غیــر دقیق اســت.
ــل  ــاوری موبای ــا فن ــرکت Sync Think در کالیفرنی ــکاری ش ــا هم ــار ب ــتا قاج ــن راس درهمی
EYE-SYNC ردیابــی حرکــت چشــم افــراد را ســاخته انــد تــا  ترومای مغــزی را تشــخیص دهد.  
EYE-SYNC حــرکات چشــم  فــرد را رصــد و نشــانه هــای غیرمعمــول را طــی ۶0 ثانیــه گزارش 
مــی دهــد. ایــن فنــاوری شــامل یــک عینــک واقعیــت مجــازی بــی ســیم مجهــز بــه دســتگاه 

ردیــاب حرکت چشــم اســت.
شــیوه کار نیــز بــه ایــن گونــه اســت کــه کاربــر در صفحــه نمایــش هدســت واقعیت مجــازی یک 

نقطــه قرمــز ریــز مــی بینــد کــه دایــره وار حرکــت مــی کند.

ــرکات نقطــه  ــا ح ــق ب ــور دقی ــه ط ــد ب ــر نمــی توان ــزی، چشــمان کارب ــگام جراحــت مغ هن
ــال مــی شــوند. دســتگاه  ــار اخت متحــرک هماهنــگ شــود. در نتیجــه حــرکات چشــم دچ
ــوارض آن  ــه از تشــدید ع ــزارش آن در یــک دقیق ــزی و گ ــای مغ ــا تشــخیص ســریع تروم ب

ــد.  ــی کن ــری م جلوگی
ســازمان غــذا و داروی آمریــکا ایــن فنــاوری را ســال گذشــته تاییــد کــرده اســت. اکنــون نیــز 1۲ 

مدرســه آمــوزش فوتبــال آمریکایــی و بیمارســتان در سراســر آمریــکا بــه آن مجهــز شــده اســت.

دانشمند ایرانی دستگاه تشخیص 
ضربه مغزی با واقعیت مجازی ساخت

ــت  ــک داربس ــدند ی ــق ش ــان موف ــگاه روی ــان پژوهش محقق
ــتخوانی  ــات اس ــم ضایع ــرای ترمی ــده ب ــی ش زیست-مهندس

ــازند.  بس
ــم  ــرای ترمی ــی ب ــوان روش ــه عن ــی ب ــلول درمان ــروزه س ام
عــوارض بافتــی مطــرح اســت؛ درمانــی کــه پیــش از ایــن دور 

از ذهــن به نظــر می رســید.
ــلول  ــد غضــروف، حضــور س ــا، مانن ــیاری از بافت ه ــا در بس ام
بــه تنهایی کافــی نیســت و الزم اســت داربســت مناســبی برای 
قرار گرفتن ســلول ها وجود داشــته باشــد تا امکان انتقال سلول به 

محــل مناســب در بافــت دارای قــوام، فراهــم شــود.
ــا روش هــای مهندســی  بیشــتر داربســت های مــورد اســتفاده ب
بافــت از پلیمــر، کامپوزیــت یــا ســرامیک بــه دســت می آینــد، 
امــا بــه نظــر می رســد داربســت های اســتخراج شــده از 
ــل  ــر قاب ــتن مقادی ــبب داش ــه س ــدن ب ــی ب ــای طبیع بافت ه
توجهــی از اجــزاء مــاده زمینــه خــارج ســلولی و پیام رســان های 
مــورد نیــاز بــرای رشــد و تکثیــر ســلول ها، گزینــه مناســب تری 

بــرای مهندســی بافــت باشــند.

ــدن،  ــی ب ــای طبیع ــت ه ــلول زدایی باف ــت ها از س ــن داربس ای
ــب  ــر ترکی ــوند و از نظ ــه می ش ــون، تهی ــای گوناگ ــه روش ه ب
شــیمیایی و ســاختار کامــًا مشــابه بافــت آســیب دیده هســتند؛ 
ــه دلیــل اینکــه ســلولی در ایــن ســاختارها وجــود  همچنیــن ب
ــاد  ــی ایج ــش ایمن ــده واکن ــرد دریافت کنن ــدن ف ــدارد، در ب ن

نمی کننــد.
ــتی  ــاخت داربس ــی و س ــور طراح ــه منظ ــاس و ب ــن اس ــر ای ب
جدیــد بــا هــدف افزایــش قابلیــت تمایــز بــه ســمت غضــروف 
ــان  ــی، محقق ــلول های غضروف ــی س ــری از تمایززدای و جلوگی
ــد کــه از بافــت  ــان، داربســتی را طراحــی کردن پژوهشــگاه روی
ســلول زدایی شــده غضــروف بینــی انســان و نانوالیــاف 
الکتروریســی شــده پلــی هیدروکســی الکانــوات تشــکیل شــده 

است.
در ایــن داربســت، ابتــدا ســاختار اصلــی بــه وســیله نانــو الیــاف 
ایجــاد شــد، ســپس ذرات حاصــل از ســلول زدایی بافــت 
غضــروف بــا انــدازه متوســط» ۲.۷±5.0۶  « میکرومتــر از نظــر 
شــیمیایی فعــال شــده و روی ســطح آن را پوشــاندند. در آخــر، 

ســلول های غضروفــی حاصــل از تمایــز و ســلول های بنیــادی 
مزانشــیمی مشــتق از چربــی روی ایــن داربســت قــرار گرفتنــد.

 Materials نتایــج ایــن پژوهــش کــه در مجلــه بیــن المللــی
Chemistry B بــه چــاپ رســیده اســت، نشــان داد، 
داربســت طراحــی شــده از پتانســیل باالیــی بــرای القــای تمایز 
غضروفــی برخــوردار اســت به طــوری که میــزان بیــان ژن های 
غضروفــی و کاژن ۲ و پروتئین هــای مــاده زمینه خارج ســلولی 
غضــروف مانند گلیکوآمینوگلیکان ها روی ســطح داربســت های 
مهندســی شــده، ۲1 روز پــس از کشــت ســلول، بــه طــور معنی 

ــود. ــه ب داری افزایــش یافت
نتایــج ایــن پژوهــش کارایــی داربســت های ســلول زدایی 
شــده را در ترمیــم بافــت غضــروف و جلوگیــری از تمایززدایــی 

ــد. ــی کن ــد م ــی تایی ــلول های غضروف س

ترمیم ضایعات غضروفی با سلول بنیادی/ 
ساخت داربست زیست مهندسی شده

کرم ضد درد آنتی باکتریال تولید شد
 

محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیــان موفــق بــه تولیــد کــرم ضــد درد آنتــی باکتریــال شــدند 
کــه بــرای بیمــاران روماتیســمی 

ــت.  ــب اس مناس
بررســی محصــوالت نانــو و ارائــه 
ــا از  ــه آنه ــاس ب ــو مقی ــه نان تاییدی
ــتاد  ــم س ــای مه ــت ه ــه فعالی جمل
توســعه فنــاوری نانــو از 3 ســال 
واقــع  در  اســت.  بــوده  گذشــته 
بررســی مــواد و محصــوالت تولیــد و 

عرضه شــده در حــوزه فنــاوری نانــو، ســبب شــفافیت بــازار محصــوالت نانــو شــده و بــه  ارتقــای 
کیفــی ایــن محصــوالت و افزایــش اعتمــاد مصــرف کننــدگان کمــک می کنــد.

ــرم  ــیده، ک ــد رس ــه تولی ــان ب ــش بنی ــک شــرکت دان ــه توســط ی ــن محصــوالت ک یکــی از ای
ــال اســت کــه در دســته بهداشــتی  ــی باکتری ــا خاصیــت آنت ــره ب ــو ذرات نق ضــد درد حــاوی نان

ــه اســت. ــرار گرفت ــی ق محصــوالت نانوی
کـرم ضـد درد حاوی نانـوذرات نقـره با خاصیـت آنتی باکتریـال اکنـون در بـازار موجود بـوده که با 
فنـاوری نانـو تولید شـده اسـت. وجـود نانـوذرات در این کرم سـبب افزایش نفـوذ کرم در پوسـت و 
سـبب از بین بـردن عفونت های زیرپوسـتی در بیماران روماتیسـمی خواهد شـد. اثـر این محصول 

در از بیـن بـردن عوامل عفونـت زا از بدن در آسـیب های بیماری روماتیسـم اسـت.
کــرم ضــد درد حــاوی نانــوذرات نقــره حــاوی نانــوذرات نقــره بــا خاصیــت آنتی باکتریــال تاییدیــه 
نانــو مقیــاس از ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو معاونت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری را 

دریافــت کــرده اســت. 
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ــن ــای نوی فناوریه

ساخت نمونه اولیه 
دستگاهی برای جداسازی 

نانوذرات از خون
ــده  ــتگاه جداکنن ــه دس ــه اولی ــف نمون ــور مختل ــد کش ــی از چن محققان
نانــوذرات از خــون را ارائــه کردنــد. آنهــا موفــق بــه جداســازی ۸0 درصد از 

ــوص ٩۸ درصــد شــدند.  ــا خل ــزوزم خــون ب اگ
نمونــه اولیــه دســتگاهی ســاخته شــده اســت کــه می تــوان بــا اســتفاده از 
آن ذرات بســیار کوچــک موجــود در نمونــه خــون را از آن جــدا کــرد، بــدون 
ایــن کــه نیــاز بــه ارســال نمونــه خــون بــه آزمایشــگاه باشــد. این دســتگاه 
بــا اســتفاده از فنــاوری میکروســیالی و مرتب ســازی ســلول ها بــه کمــک 

ــد. ــوت کار می کن ص
ایــن دســتگاه بــه زودی می توانــد توســط محققــان دانشــگاهی و بخــش 

پزشــکی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
همچنیــن ایــن دســتگاه به گونــه ای طراحــی شده اســت تــا بتوانــد 
ــه  ــتی گفت ــوذرات زیس ــه نان ــزوزم ب ــد. اگ ــدا کن ــون ج ــا را از خ اگزوزم ه
می شــود کــه از هــر نــوع ســلول در بــدن رهاســازی می شــود. ایــن مــواد 
نقــش بســیار مهمــی در مخابــرات بیــن ســلولی و انتقــال بیماری هــا ایفــا 
می کنــد و بــه مــدت ســه دهــه موضــوع تحقیقــات علمــی بــوده اســت.

ابعــاد بســیار کوچــک اگزوزم هــا موجــب شــده تــا جداســازی آن هــا از 
ــازی  ــرای جداس ــر ب ــال حاض ــد. در ح ــز باش ــون کاری چالش برانگی خ
ــرای  ــه ب ــه نمون ــه طــوری ک ــا از ســانتریفیوژ اســتفاده می شــود، ب آنه
ــود  ــرار داده می ش ــانتریفیوژ ق ــد روز درون س ــی چن ــاعت و حت ــد س چن
ــا  ــن ب ــا می شــود. همچنی ــدن اگزوزم ه ــب موجــب آســیب دی ــه اغل ک
ــدا  ــون ج ــا از خ ــی از اگزوزم ه ــیار کوچک ــش بس ــا بخ ــن روش تنه ای

می شــود.
از  بــا همــکاری پژوهشــگرانی  پترزبــورگ  محققــان دانشــگاه 
صنعتــی  دانشــگاه  و   )MIT( ماساچوســت  فنــاوری  مؤسســه 
ــه انجــام  ــه ایــن دســتگاه، موفــق ب ــه اولی ــا ســاخت نمون نانیانــگ ب

ایــن کار شــدند.
ایــن دســتگاه به صــورت خــودکار می توانــد تنهــا در یــک مرحلــه، 
ــا ســرعت  اگزوزم هــا را از ســیال زیســتی جداســازی کنــد کــه ایــن کار ب
ــوان  ــوان به عن ــزار می ت ــن اب ــرد. از ای ــورت می گی ــی ص ــی باالی و کارای
ــاره  ــتفاده و درب ــار اس ــرایط بیم ــد ش ــخیص و رص ــرای تش ــتگاهی ب دس

ــرد. ــاوت ک ــرطان قض ــر س ــی نظی بیماری های
ــیار  ــیر و ذرات بس ــک مس ــد ذرات درشــت را وارد ی ــتگاه می توان ــن دس ای
کوچــک را وارد مســیر جداســازی دیگــری کنــد. در نهایــت ۸0 درصــد از 
ــود،  ــازی می ش ــون جداس ــه خ ــد از نمون ــوص ٩۸ درص ــا خل ــا ب اگزوزم ه
ــا  ــد از اگزوزم ه ــا 40 درص ــا 5 ت ــی تنه ــای فعل ــه در روش ه ــی ک در حال

ــوند. ــازی می ش جداس

ترمیم زخم با پوست شترمرغ!
محققــان ایرانــی بــا همــکاری محققــان اســترالیا 
موفــق بــه ســاخت داربســت هایی از جنــس 
ــه  ــه گزین ــر از پوســت شــترمرغ شــدند ک نانوفیب
ــم  ــاننده های زخ ــی پوش ــرای طراح ــبی ب مناس
و مهندســی بافــت پوســت و ترمیــم زخم هــا 

ــود.  ــد ب خواهن
تاکنــون متجــاوز از 400 هــزار بیمــار دچــار 
مشــکات پوســتی، با محصوالت مهندســی بافت 
کــه به صــورت تجــاری درآمده اند، درمان شــده اند. 
جایگزین هــای پوســتی بــه کار گرفتــه شــده  به دو 
ــد.  ــلول بوده ان ــا س ــا ب ــلول ی ــدون س ــورت ب ص
بــا وجــود ایــن، در حــال حاضــر هیچکــدام از ایــن 
ــت آسیب  محصوالت رضایت کاملی از ترمیم پوس
دیــده را بــه وجــود نیاورده انــد و همچنــان محققان 

در حــال ارزیابــی مــواد و داربســت هایی بــا کارایــی بهتــر و مشــابه بــا ســاختار و عملکــرد پوســت طبیعــی از دســت 
ــه هســتند. رفت

ــا  ــراه ب ــتی هم ــتی زیس ــای پوس ــم و گرافت ه ــاننده های زخ ــد پوش ــور تولی ــه منظ ــرح ب ــن ط ــان در ای محقق
ــد. ــنتز کرده ان ــرغ )Emu Oil( س ــتر م ــن ش ــه ی روغ ــر پای ــری ب ــت های نانوفیب ــادی، داربس ــلول های بنی س
دکتــر یونــس پیلــه ور ســلطان احمــدی دکتــرای بیوتکنولــوژی پزشــکی از دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، مجــری 
ــرد داربســت های  ــه توضیــح داد: کارب طــرح دلیــل انتخــاب روغــن شــتر مــرغ در ســاخت ایــن داربســت را اینگون
نانوفیبــری بــه عنــوان پوشــش زخــم )wound dressing( و یــا حامل هــای ســلولی جهــت جایگزینــی بافــت 
پوســتی آســیب دیــده اهمیــت زیــادی پیــدا کرده انــد. بــرای ایــن منظــور از مــواد و ترکیبــات متنوعــی نظیــر کاژن، 

کیتوزان، پلی اورتان و PLGA و یا کامپوزیتی از این مواد در ســاختار داربســت اســتفاده می شــود.
بــه گفتــه وی، طــی یــک دهــه گذشــته از عصاره هــای گیاهانــی کــه دارای اثــرات التیــام بخشــی در بهبــود زخــم 
ــازی و  ــور بهس ــه منظ ــی ب ــای حیوان ــای عصاره ه ــود، قابلیت ه ــن وج ــا ای ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــز اس ــد نی بوده ان
افزایــش کارایــی داربســت های نانوفیبــری هنــوز بــه طــور کامــل مطالعــه نشــده اســت. از آنجا کــه روغن شــترمرغ 
دارای ویژگی هــای ضــد درد، ضــد التهــاب، ضــد باکتریایــی و آنتــی اکســیدانی و دارای پتانســیل بالقــوه بــرای ترمیم 

زخــم اســت، در ایــن طــرح از ایــن عصــاره ی حیوانی اســتفاده شــد.
ــرغ  ــتر م ــن ش ــاوی روغ ــری PCL/PEG ح ــت های نانوفیب ــق، داربس ــن تحقی ــی ای ــزود: در ط ــه اف وی در ادام
ــز اپیدرمــی  ــر و تمای ــرات حفاظــت ســلولی، تکثی ــه شــدند و کارایــی آن هــا از نظــر اث ــه روش الکتروریســی تهی ب
 )in vitro ( ــط کشــت ســلولی ــن داربســت ها، در محی ــر روی ای ــوز ب ــادی مشــتق از بافــت آدیپ ســلول های بنی

مــورد بررســی قــرار گرفــت.
بــه گفتــه  پیلــه ور ســلطان احمــدی، بــر اســاس نتایــج حاصــل شــده ایــن داربســت های حــاوی روغــن شــترمرغ 
بــرای حمایــت از اتصــال، بقــا، تکثیــر و تمایــز اپیدرمــی ســلول های بنیــادی مشــتق از بافــت چربــی بســیار ســازگار 
ــلول های  ــا س ــراه ب ــی هم ــی بافت ــای مهندس ــم و جایگزین ه ــاننده های زخ ــد پوش ــرای تولی ــد ب ــوده و می توان ب

بنیــادی کاندیدهــای مناســبی باشــند.
ــن  ــاوی روغ ــری PCL/PEG ح ــت های نانوفیب ــه، داربس ــورت گرفت ــای ص ــق آزمایش ه ــوان کرد:طب وی عن
ــیداتیو حفاظــت  ــر اســترس اکس ــلول ها را در براب ــد و س ــت می کنن ــادی را حمای ــلول های بنی ــر س ــترمرغ، تکثی ش
می نمایــد. عاوه براین، مشــخص شــد که روغن شــترمرغ الحاق شــده در داربســت نانوفیبــری بهبود تمایــز اپیدرمی 

ســلول های بنیــادی را نیز باعث می شــوند.
وی ادامــه داد: بــه طــور بالقــوه، روغــن شــترمرغ کــه یــک ترکیــب نســبتاً ارزان و طبیعــی اســت، قابلیــت الحــاق 
ــلول های  ــا س ــده ب ــعه داربســت های تســخیر ش ــور توس ــه منظ ــو ب ــری بیواکتی ــای نانوفیب شــدن در ماتریکس ه

ــه کارگیــری در ســاختار پوشــاننده های زخــم را دارد. ــرای مهندســی زیســتی پوســت و ب ــادی ب بنی
 FE-SEM، FTIR پیلــه ور ســلطان احمــدی  خاطــر نشــان کــرد: در ایــن طــرح از آزمون هــای مختلفــی از جملــه
و UTM جهــت بررســی خصوصیــات داربســت های نانوفیبــری الکترویســی شــده اســتفاده شــده اســت. همچنیــن 
ــرای تعییــن میــزان تکثیــر ســلول های بنیــادی و نیــز تعییــن پتانســیل آنتــی اکســیدانی ایــن  از آزمــون MTT ب

نانوفیبرهــا در مواجهــه بــا شــرایط اســترس اکســیداتیو تحمیــل شــده بــه ســلول ها بهــره گرفتــه شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه  در ســاخت ایــن داربســت ها از روغــن شــترمرغ کــه یــک ترکیــب طبیعــی حیوانــی بــا خــواص 
ــی ســلول های  ــز ایپدرمال ــوان کــرد: از طرفــی تمای ــرد اســت، اســتفاده شــده اســت، عن ــه ف بیولوژیکــی منحصرب
ــه  ــادی مشــتق از بافــت چربــی کشــت داده شــده روی داربســت های نافیبــری از طریــق ایمنوسیتوشــیمی و ب بنی

کارگیــری میکروســکوپ کانفــوکال و qPCR ارزیابــی شــده اســت.
این تحقیقات حاصل تاش های محققانی از گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده علوم نوین پزشکی و مرکز سلول های 
بنیادی و بند ناف دانشـگاه علوم پزشـکی تبریز به سرپرستی پروفسـور نصرت اله ضرغامی با همکاری انستیتو پزشکی 
 Experimental Cell بازسـاختی اسـترالیا وابسـته به دانشـگاه موناش استرالیاسـت. نتایج ایـن کار در مجلـه ی

Research بـا ضریب تأثیر 3.54 )جلد 35۷، سـال ۲01۷، صفحات 1٩۲ تا ۲01( منتشـر شـده اسـت.
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فناوریهــای نویــن

عضــو هیــات علمــی واحــد علــوم و تحقیقــات موفــق بــه تولید 
قــارچ کــش بیولوژیــک بــا اســتفاده از اســانس گیاهی کپســوله 

شــده در نانــوذرات اکســید مــس شــد. 
ــات علمــی گــروه زراعــت دانشــکده  ــا ویســانی عضــو هی وری
کشــاورزی و منابــع طبیعــی واحــد علــوم تحقیقــات و مختــرع 
ــرات  ــیمیایی خط ــموم ش ــتفاده از س ــت: اس ــرح گف ــن ط ای
ــی  ــردارد. آلودگ ــت در ب ــط زیس ــان و محی ــرای انس ــدی ب ج
محیــط زیســت، از بیــن رفتــن میکروارگانیســم هــا و حشــرات 
غیــر هــدف و افزایــش نــرخ ابتــا بــه بیمــاری هــای ریــوی و 

ــا اســت. ــه آنه ــرطان در انســان از جمل س
ــن  ــن جایگزی ــک بهتری ــرل بیولوژی ــه کنت ــان اینک ــا بی وی ب
بــرای ســموم شــیمیایی خطرنــاک اســت، افــزود: فــرار بــودن، 
ــی  ــی ثبات ــریع، ب ــدن س ــید ش ــن در آب، اکس ــت پایی حالی
شــیمیایی اســانس هــای گیاهــی در هــوا، نــور، رطوبــت و دمای 
بــاال باعــث مــی شــود قبــل از کاربــرد اســانس هــا در کنتــرل 
آفــات بــه فکــر یافتــن روش جدیــدی بــرای افزایــش کارایــی 

ــود. اســانس هــا ب
ایــن پژوهشــگر بــا اشــاره بــه اینکــه کپســوله کــردن اســانس 
به شــکل نانــو و میکــرو باعــث ایجــاد توانایــی رهایــش کنترل 
ــر آن  ــی ت ــتی طوالن ــت زیس ــر و فعالی ــش تاثی ــده و افزای ش
ــار  ــن ب ــرای اولی ــراع ب ــن اخت ــار داشــت: در ای مــی شــود، اظه
از نانــوذرات اکســید مــس در کپســوله کــردن اســانس گیاهــان 

ــرل  ــی و کنت ــش کارای ــرای افزای ــن ب ــوید و آویش ــی ش داروی
ــوت فرهنگــی اســتفاده شــده اســت. ــوز ت ــارچ آنتراکن ق

ویسـایی گفـت: اسـتفاده از اسـانس گیاهـان دارویـی شـوید و 
آویشـن کپسـوله شـده در نانـو ذرات اکسـید مـس مـی تواند به 
عنوان جایگزینی مناسـب برای سـموم شـیمیایی، بـه دلیل عدم 
ایجـاد مقاومت در میکروارگانیسـم ها از جمله باکتـری ها و قارچ 

هـای بیمـاری زای گیاهی بـه کار برده شـود.
وی ادامــه داد: ایــن روش همچنیــن مــی توانــد بــرای کنتــرل 
آفــات و بیمــاری هــای انبــارداری بــه منظــور کاهــش خســارت 
ــار  ــاورزی در انب ــوالت کش ــتر محص ــر و بیش ــدگاری بهت و مان

مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
بــه گفتــه ایــن پژوهشــگر، از اســانس گیاهــان دارویــی شــوید و 
آویشــن کپســوله شــده در نانــو ذرات اکســید مــس، مــی تــوان 
ــش  ــده )رهای ــرل ش ــازی کنت ــل آزادس ــک عام ــوان ی ــه عن ب
کنتــرل شــده( بــرای ترکیباتــی چــون آفتکــش هــا و علفکــش 

هــا اســتفاده کــرد.

قارچ کش بیولوژیک با استفاده از گیاهان دارویی تولید شد

دانشمندان چینی
 برنج ۲ متری پرورش دادند

دانشــمندان چینــی برنــج هــای غــول آســیایی پــرورش داده انــد کــه طــول آن بــه 
۲.۲ متــر مــی رســد. 

ــد کــه  ــرورش داده ان ــج پ ــدی از برن ــوع جدی ــد ن ــی ادعــا مــی کنن ــان چین محقق
ــی رســد. ــر م ــه ۲.۲ مت ــاع آن ب ارتف

ایــن برنــج غــول پیکر قابلیــت تولیــد دانــه هــای بیشــتری دارد زیــرا ارتفــاع آن 50 
درصــد بیــش از یــک گیــاه معمولی اســت.

گروهــی از محققــان انسیســتو کشــاورزی مناطــق اســتوایی، آکادمــی علــوم چیــن 
برنــج غــول پیکــر را بــه طــور آزمایشــی کاشــت و برداشــت کردنــد.

بــه طــور متوســط ارتفــاع گیــاه برنــج جدیــد بــه 1.۸ متــر رســیده و بلندتریــن آنهــا 
نیــز ۲.۲ متــر اســت. کارشناســان از یــک گیــاه برنــج غــول آســا بیــش از 500 دانــه 

برنــج برداشــت کردنــد.
ــد اســت  ــروژه معتق ــن پ ــده در ای ــان شــرکت کنن ــینجی، یکــی از محقق ــیا ش ش
ــه  ــود. ب ــن خواهــد ب ــار بیــش  از 11.5 ت ــج غــول آســا در هــر هکت محصــول برن
ــای  ــاه ه ــول گی ــش از محص ــد بی ــی، 50 درص ــزان محصول ــن می ــه او چنی گفت

ــج اســت. ــی برن معمول
محققــان چینــی بــرای تولیــد ایــن برنــج از فنــاوری هــای جدیــد ماننــد جهــش 
ــان   ــر جه ــاه در سراس ــن گی ــف ای ــواع مختل ــان ان ــیون می ــی و هیبریداس ژنتیک

ــد. ــرده ان ــتفاده ک اس
 درحــال حاضــر هــر هکتــار زمیــن تحــت کشــت برنــج بــرای ۲۷ نفــر غــذا تامیــن 
مــی کنــد امــا بــا کشــت برنــج هــای غــول آســا تــا ۲050 میــادی یــک هکتــار 

مــی توانــد بــرای 43 نفــر غــذا تامیــن کنــد.

کشف پروتئینی که از زخم جلوگیری می کند
محققان پروتئینی کشف کرده اند که از اسکار محل زخم جلوگیری می کند. 

ایجــاد اســکار و باقــی مانــدن جــای زخــم  پــس از جراحــت، یکــی از مشــکاتی اســت کــه بســیاری افــراد 
بــا آن روبــرو هســتند. درهمیــن راســتا محققــان دانشــگاه فنــاوری نانیانــگ در ســنگاپور پروتئینی کلیــدی به 
نــام)Angiopoietin-like )ANGPTL4 4 کشــف کــرده انــد کــه نقــش هــای مختلفــی در مراحــل 

ــام زخــم دارد. ــف التی مختل
ANGPTL4 نــه تنهــا از التهــاب  محــل زخــم مــی کاهــد و بــه رشــد ســلول هــای جدیــد کمک مــی کند، 
بلکــه در مراحــل بعــدی التیــام  مولکــول هایــی تولیــد مــی کنــد کــه از باقــی مانــدن جــای زخــم و اســکار  
جلوگیــری مــی کنــد. بــه عبــارت دقیــق تــر ایــن مولکــول هــا  بــا پروتئیــن کلیــدی تداخــل دارنــد کــه بــه 

ایجــاد اســکار در بافــت بــدن منجــر مــی شــود.
انــدرو تــان یکــی از مولفــان ایــن تحقیــق مــی گویــد: ایــن در حالی اســت تولیــد بیش از حــد معمــول کاژن 
عاملــی کلیــدی در ایجاد اســکار بــه شــمار مــی رود. بنابراین کلید نــوآوری جدیــد  ایجــاد راهی بــرای متعادل 
کــردن تولیــد کاژن بود. برای کاهش اســکار ما باید عامل کنتــرل کننده میزان کاژن را یافتــه و به جای قطع 

میــزان آن را کنتــرل مــی کردیم.
ایــن درحالــی اســت کــه در داروهــای ضد اســکار بــه طــور کامــل تولیــد کاژن قطع مــی شــود و این امــر در 

فرایند التیام اختال ایجاد می کند.
محققــان پــس از بررســی روندهــای منجر بــه ایجــاد اســکار، نوعــی پروتئین بــه نــام Scleraxis  ســاختند 
کــه در تشــکیل  تانــدون هــا نقــش مهمــی دارد. تانــدون ها مشــابهت هــای ســاختاری با بافــت اســکار دارند 

و از الیه های موازی کاژن ساخته می شوند.
همچنیــن دانشــمندان متوجــه شــدند ایــن نــوع پروتئیــن در ANGPTL4 نیــز وجــود دارد و در نتیجــه بــه 

کاهــش  تولیــد کاژن و ایجاد اســکار منجر می شــود.
طبـق ایـن تحقیـق اسـتفاده از پروتئیـن بـرای درمان بیمـاری هـای فیبروتیک بـه کار مـی رونـد.  همچنین  
محققـان  راه هایـی بـرای اسـتفاده آسـان از ANGPTL4 مانند کرم هـای موضعـی و تزریـق دارو یافته اند. 
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ــن ــای نوی فناوریه

محققــان در یــک پــروژه فعالیــت هــای مزرعــه ای در انگلیــس بــا تراکتــور و کمبایــن خــودران از 
کشــت تــا برداشــت را انجــام دادنــد. آنهــا بــه وســیله یــک پهپــاد نیــز بــر فعالیــت هــا نظــارت می 
کردنــد.  محققــان بــه طــور آزمایشــی مزرعــه ای در انگلیــس را بــا ماشــین هــای خــودران و پهپاد 

مدیریــت کردند.  
درهمین راســتا محصوالت مزرعه ای در شراپشــایر انگلیس با کمک تراکتورهای بدون راننده همراه 
ماشــین های کمباین و پهپادها برداشــت شــده اســت. در این مزرعه همــه فعالیت ها از کاشــت دانه 
تــا برداشــت محصــول بــا کمــک خدمــه ربــات انجــام شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان 
مزرعــه مذکــور را نخســتین مزرعــه ای دانســت کــه کشــت و برداشــت محصــول بــدون دخالــت 
انســانی انجــام شــده اســت. محققــان دانشــگاه هارپــر آدامــز در اگمونــد شــراپ شــایر  بــا شــرکت 

کشــاورزی Precision Decisions  در ایــن پــروژه همــکاری کردنــد.
در ایــن مزرعــه وســایل نقلیــه خــودران مســیری از پیــش تعییــن شــده را طــی مــی کردنــد کــه 
ــا اســتفاده  دســتگاه GPS بــرای هــر فعالیــت تعییــن کــرده بــود. از ســوی دیگــر دانشــمندان ب
ــط  ــن توس ــخم زدن زمی ــا ش ــروژه ب ــن پ ــد. ای ــی کردن ــد م ــه را رص ــت مزرع ــا وضعی از پهپاده
تراکتورهــای خــودران آغــاز شــد تــا عمــق دقیــق کشــت هــر دانــه مشــخص شــود. همچنیــن 
تراکتورهــا بــرای کشــت و اســپری کــردن مــواد ضدقــارچ، آفــت کــش و کــود اســتفاده شــدند.  از 
ســوی دیگــر یــک کمبایــن خــودکار نیــز بــرای برداشــت محصــول بــه کار گرفتــه شــد. طــی بازه 
زمانــی انجــام ایــن پــروژه )کــه چنــد مــاه طــول کشــید( از پهپادهــا بــرای نظــارت بــر مزرعــه 

اســتفاده شد.
جاناتــان گیلــی یکــی  محققــان ایــن تحقیــق مــی گویــد: طــی ســالهای اخیــر تمرکــز فنــاوری 
بــرای دقیــق تــر کــردن کشــاورزی بــوده اســت امــا ماشــین هــای بزرگــی کــه در ایــن صنعــت 
اســتفاده مــی شــود بــا چنیــن روشــی همخوانــی ندارنــد. آنهــا بســیار ســنگین هســتند و بــه خاک 

نیــز صدمــه وارد مــی کننــد.
ــروژه باشــد کــه بخــش ســر  ــه اســتفاده شــده در ایــن پ ــده شــبیه نمون اگــر کمبایــن هــای آین
دســتگاه فقــط ۲ متــر اســت، عملیــات نقشــه بنــدی کار روی مزرعــه دقیــق تر انجــام خواهد شــد.

محققــان معتقدنــد اســتفاده از تراکتــور و کمبایــن هــای ســبک تــر بــه خاک آســیب کمتــری می 
رســاند  و در نتیجــه کیفیــت زمیــن و محصــول را افزایــش مــی دهــد.  بــه گفتــه آنان ایــن تحقیق  

انقابی در کشاورزی ایجاد می کند.

کشت و برداشت اتوماتیک برای نخستین بار در یک مزرعه 

محققــان کشــور بــا همــکاری دانشــگاه 
ــاخت  ــه س ــق ب ــزی موف ــوژی مال تکنول
نانوکامپوزیتــی شــدند کــه می تــوان 
بــه کمــک آن درصــد نوعــی مــاده  
ســمی ســرطان زا را در ترکیبــات غذایــی 
ســیب زمینی  همچــون  پرمصــرف 

ــرد.  ــن ک تعیی
یکــی از ترکیبــات ســرطانزا کــه در 
برخــی از مــواد غذایــی وجــود دارد، 
 ۲00۲ ســال  در  اســت.  اکریل آمیــد 
یــک دانشــمند ســوئدی نشــان داد کــه 
ــی  ــواد غذای ــد در م ــد می توان اکریل آمی
ــیب  ــه س ــدرات )از جمل ــاوی کربوهی ح
ــیله  ــه وس ــدر و ...( ب ــان، چغن ــی، ن زمین
حــرارت دادن و ســرخ کــردن تولیــد 

ــود. ش
ــوده  ــیدی ن ــد رش ــر حمی ــه  دکت ــه گفت ب
پژوهشــگر پســا دکتــرای دانشــگاه 

تهــران، بــا توجــه بــه اینکــه ایــن ترکیــب تهدیــد جــدی بــرای 
ــزان آن  ــی اســت، می ــواد غذای ــدگان م ســامت مصــرف کنن
ــایی و  ــره مصــرف شناس ــه زنجی ــل از ورود ب ــد قب ــواد بای در م
اندازه گیــری شــود. در ایــن تحقیــق نانوکامپوزیتــی هیبریــدی 
بــا اســتفاده از نانــوذرات مغناطیســی، گرافــن و نانــوذرات 
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ــی تهی ــدی آلی-معدن هیبری
ــس  ــذف ماتریک ــرای ح ــد ب ــرده و می توان ــل ک ــاذب عم ج
ــود. ــه ش ــه کار گرفت ــد ب ــب اکریل آمی ــن ترکی ــه و تعیی نمون

رشــیدی نــوده عنــوان کــرد: متأســفانه انــدازه گیری و ســنجش 
ــده  ــاده در نمونه هــای مــورد آزمایــش، کار پیچی ــن م ــدار ای مق
ــریع و  ــی س ــی روش های ــن رو معرف ــت. از ای ــری اس و هزینه ب

ــی الزم و  ــواد غذای ــواع م ــد در ان ــن اکریل آمی ــرای تعیی ارزان ب
ــاش  ــق ت ــن تحقی ــل، در ای ــن دلی ــه همی ضــروری اســت. ب
شــد تــا روشــی نویــن بــرای اندازه گیــری ترکیــب اکریل آمیــد 
ــش و  ــیرین بنف ــی، ش ــی ) معمول ــیب زمین ــای س در نمونه ه
ــان  ــان و ن ــوز، بادمج ــک، م ــس، پف ــی(، چیپ ــیرین نارنج ش

ــی شــود. ســوخاری معرف
وی مزیت هــای اســتفاده از ایــن جــاذب نانوکامپوزیتــی را 
بدیــن شــرح توضیــح داد: بــه کمــک ایــن نانوجــاذب قابلیــت 
ــد  ــا ح ــی ب ــواد غذای ــد در م ــب اکریل آمی ــری ترکی اندازه گی
تشــخیص کمتــر از یــک پــی پــی ام وجــود دارد. قــدرت بازیابی 
بــاال و امــکان اســتفاده ی متوالــی از دیگــر مزایــای ایــن روش 
ــواد ارزان قیمــت،  ــل اســتفاده از نانوم ــه دلی ــی ب اســت. از طرف

ــا  هزینــه ی آنالیــز نمونه هــا در قیــاس ب
روش هــای مبتنــی بــر ایزوتــوپ بســیار 
کمتــر اســت. در حــال حاضــر ایزوتــوپ 
ــتفاده  ــی اس ــتاندارد داخل ــوان اس ــه عن ب

ــت. ــران اس ــیار گ ــه بس ــود ک می ش
دلیــل  بــه  همچنیــن  افــزود:  وی 
نانوکامپوزیــت،  بــودن  مغناطیســی 
ــانتریفوژ نیســت  ــر و س ــه فیلت ــازی ب نی
ــه، خــود  ــر کاهــش هزین ــه عــاوه ب ک
ــز  ــز نی ــان آنالی ــش زم ــه کاه ــر ب منج

. د می شــو
ــتاندارد  ــب اس ــق از ترکی ــن تحقی در ای
آزمون هــای  انجــام  و  اکریل آمیــد 
صحــت و دقــت و نیــز از دســتگاه 
کروماتوگرافــی گازی طیف ســنج جرمی 
ــتفاده  ــل اس ــج حاص ــد نتای ــرای تأیی ب
شــده اســت. طبــق نتایــج حاصــل شــده 
ــد  ــب اکریل آمی ــزان ترکی ــترین می بیش
ــی ام(  ــی پ ــا غلظــت ٩00 پ ــرده )ب ــی ســرخ ک در ســیب زمین
و کمتریــن میــزان در نــان ســوخاری )بــا غلظــت 5 پــی پــی ام( 

ــت. ــده اس ــایی ش شناس
بــه گفتــه  ایــن محقــق، روش ارائــه شــده در ایــن کار می توانــد 
ــرل  ــار آزمایشــگاه های کنت ــازی در اختی ــاری س ــد از تج بع
کیفیــت مــواد غذایــی قــرار بگیــرد. همچنیــن، نتایــج حاصــل 
در تدویــن اســتانداردهای ملــی مــواد غذایــی نیــز قابــل کاربــرد 

ــود. خواهــد ب
ــوده-  ــیدی ن ــد رش ــر حمی ــکاری دکت ــات از هم ــن تحقیق ای
ــش از  ــران- و همکاران ــگاه ته ــری دانش ــا دکت ــگر پس پژوهش

ــت. ــده اس ــل ش ــزی حاص ــوژی مال ــگاه تکنول دانش

تعیین درصد ماده سرطان زا در سیب زمینی با فناوری نانو
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فناوریهــای نویــن

پایــگاه بیوتکنولــوژی ایــران، نتایــج فــاز اول طــرح 
»بررســی ســامت برنــج تراریختــه طــارم موالیــی 
بــا کارآزمایــی مداخلــه ای روی مــدل هــای 

ــرد.  ــر ک ــی« را منتش حیوان
ــار  ــا انتش ــوژی ب ــانی بیوتکنول ــاع رس ــگاه اط پای
نتایــج فــاز نخســت طــرح »بررســی ســامت برنــج 
تراریختــه طــارم موالیــی بــا کارآزمایــی مداخلــه ای 
ــی  ــزارش »ارزیاب ــی« و گ ــای حیوان ــدل ه روی م
ــه«  ــج تراریخت ــه ای برن ــامت تغذی ــی و س ایمن
ــات، حاکــی از  ــن مطالع ــج ای ــه نتای ــرد ک اعــام ک

ــه اســت. ــج تراریخت ســامت برن
ایــن طــرح پژوهشــی در مرکــز تحقیقــات ســامت 
ــهید  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــذای دانش ــی غ و ایمن
صدوقــی یــزد انجــام و تاییــد ســامت برنــج 

ــری رئیــس ســازمان  ــی توســط عیســی کانت ــه ایران تراریخت
ــت. ــده اس ــام ش ــت، اع ــط زیس محی

نتایــج فــاز اول طــرح »بررســی ســامت برنــج تراریختــه طارم 
موالیــی بــا کارآزمایــی مداخلــه ای روی مــدل هــای حیوانــی« 
ــی و  ــی ایمن ــوان »ارزیاب ــا عن ــا انتشــار گزارشــی ب ــان ب همزم
ــر تمــام  ــج تراریختــه« کــه مــروری ب ــه ای برن ســامت تغذی
ــج  ــواع برن ــه ان ــی منتشــر شــده در زمین ــن الملل ــات بی تحقیق
ــه صــورت  ــد شــده در سراســر جهــان، ب ــه تولی هــای تراریخت

همزمــان منتشــر شــده اســت.
ــواد  ــری ســم شناســی م ــوق دکت ــدی، ف ــادر حاجــی محم به
غذایــی و سرپرســت مرکــز تحقیقــات ســامت و ایمنــی غذای 
دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید صدوقــی یــزد در تبییــن چرایی 
انجــام طــرح بررســی ســامت برنــج تراریختــه طــارم موالیــی 
ــامت و  ــی س ــورای عال ــه ش ــت: دبیرخان ــز گف ــن مرک در ای
امنیــت غذایــی تیرمــاه ســال گذشــته طــی نامــه ای، تدویــن 
ــن  ــه ای ــه را ب ــی تراریخت ــواد غذای ــامت م ــه س ــت نام سیاس

مرکــز محــول کــرد.
وی گفــت: متعاقبــاً، جلســات هــم اندیشــی و تبادل نظــر علمی 
در ایــن خصــوص بــا حضــور برخــی از اســاتید، صاحبنظــران و 
پژوهشــگران مرتبــط بــا ایــن موضــوع انجــام شــد تــا بــا جمــع 
ــه  ــن ب ــع و قری ــی جام ــان، گزارش ــی آن ــرات علم ــدی نظ بن
صحــت در خصــوص ســامت مــواد غذایــی تراریختــه تدویــن 

شــود.

حاجــی محمــدی خاطرنشــان کــرد: در بیــن انــواع مــواد غذایی 
تراریختــه مختلــف، برنــج پرمصرفتریــن وعــده غذایــی و قــوت 
غالــب ســبد غذایــی خانــوار ایرانــی را تشــکیل مــی دهــد. لــذا، 
ســنجش ســامت محصــول برنــج تراریختــه در اولویــت ایــن 
ــرای  ــی ب ــوان الگوی ــه عن ــت و ب ــرار گرف ــی ق ــم تخصص تی

ارزیابــی ســامت مــواد غذایــی تراریختــه انتخــاب شــد.
ــی  ــواد غذای ــی م ــت و ایمن ــی بهداش ــن علم ــازرس انجم ب
ایــران تصریــح کــرد: در ایــن طــرح کــه مراحــل مقدماتــی آن 
از شــهریورماه ســال گذشــته بــه طــور جــدی پیگیــری شــده و 
بــه تازگــی فــاز اول آن بــه پایــان رســیده اثــرات مصــرف برنــج 
تراریختــه طــارم موالیــی مقــاوم بــه آفــات پروانــه ای بــر مدل 

ــی )رت( بررســی شــده اســت. حیوان
وی ادامــه داد: بدیــن منظــور طــی دوره ای ٩0 روزه، مجموعــا 
1۲0 رت در ســه گــروه مختلــف مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. 
ــا  ــه عنــوان گــروه شــاهد ب ــر ب تعــداد ۲0 رت مــاده و ۲0 رت ن
برنــج غیرتراریختــه و بــه همیــن تعــداد رت هــای مــاده و نــر به 
عنــوان گــروه آزمــون بــا برنــج تراریختــه ایرانــی و بــه همیــن 
ــه  ــج تغذی ــدون برن ــی ب ــره غذای ــا جی ــی ب ــز رت های ــداد نی تع
شــده انــد کــه بررســی دقیــق تمامــی نمونــه هــا در ابتــدا، دوره 
هــای یــک هفتــه ای و پایــان طــرح نشــان داد مصــرف برنــج 
تراریختــه هیچگونــه عــوارض و اثــر ســوئی بر ســامت نــدارد.

مدیــر گــروه بهداشــت و ایمنــی مــواد غذایــی دانشــکده 
ــزد  ــی ی ــهید صدوق ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش بهداش
ــورت  ــه ص ــر 1۲0 رت ب ــق ه ــن تحقی ــرد: در ای ــح ک تصری

هفتگــی معاینــه و شــاخص هــای مختلــف از قبیــل 
عائــم پوســتی، مخاطــات، گوارشــی، مدفــوع، 
ــای  ــی ه ــی، ویژگ ــاری و حرکت ــم رفت ــو، عای م
مورفولوژیــک و مورفومتریــک، تومورهــا، نــرخ رشــد، 
ــر  ــرگ و می ــرخ م ــا، ن ــدام ه ــک از ان ــر ی وزن ه
احتمالــی و برخــی دیگــر از شــاخص هــای ســنجش 
ســامت عمومــی رت هــا بررســی شــده اســت. در 
پایــان هــم از رت هــا نمونــه بــرداری شــد کــه طــی 
ــق  ــاز اول تحقی ــده در ف ــام ش ــای انج ــی ه بررس
ــاهده  ــکوکی مش ــورد مش ــا م ــه ی ــه عارض هیچگون

ــد. نش
بــه گفتــه بــازرس انجمــن علمــی بهداشــت و ایمنی 
ــاز دوم طــرح  ــران، بررســی هــای ف مــواد غذایــی ای
ــده  ــج آن در آین ــوده و نتای ــی ب ــل نهای ــز در مراح نی
ــه  ــاز دوم طــرح، روی نمون ــک منتشــر خواهــد شــد. در ف نزدی
ــون  ــای خ ــه ه ــژه نمون ــه وی ــا ب ــه شــده از رت ه ــای گرفت ه
کــه بازتــاب دقیــق تــری از وضعیــت ســامت بــدن نشــان می 
دهــد، مطالعــات مولکولــی کاملتــری انجــام خواهــد شــد و بــه 
طــور ویــژه وجــود احتمالــی قطعــات ژن تراریختگــی در خــون 

حیوانــات بررســی مــی شــود.
حاجــی محمــدی خاطرنشــان کــرد: البتــه ایــن موضــوع از نظر 
ــن  ــه هــر حــال در ای ــا ب ــه نظــر مــی رســد ام ــد ب علمــی بعی
ــی از  ــد. در برخ ــد ش ــش خواه ــز آزمای ــورد نی ــن م ــق ای تحقی
ــی کــه در  ــه آزمایــش هــا و بررســی های ــات خارجــی ب مطالع
ــن  ــی در ای ــن طــرح انجــام شــده بســنده شــده ول ــاز اول ای ف
تحقیــق ارزیابــی تاثیــرات برنــج تراریختــه بــه دقیــق تریــن و 
ســختگیرانه تریــن شــکل ممکــن بــوده کــه در فــاز دوم طــرح 

محقــق مــی شــود.
وی گفــت: شــاخص هــای بیولوژیکــی اصلــی مــورد بررســی 
در 43 عنــوان مقالــه در فــاز اول ایــن مطالعــه، شــامل ســنجش 
ــرژی  ــیل آل ــی و پتانس ــرد تولیدمثل ــی، عملک ــامت عموم س
زایــی بــود. بــا اســتناد بــه آنالیــز جامــع و تحلیــل ادلــه موجــود 
ــی از  ــاهدی حاک ــچ ش ــون هی ــروری، تاکن ــزارش م ــن گ در ای
وجــود هرگونــه مخاطــره، ســمیت و یــا آثــار نامطلوب ناشــی از 
مصــرف برنــج تراریختــه وجــود نداشــته اســت و در نتایــج همه 
نویســندگان ایــن مقــاالت بــه صراحــت اعــام شــد کــه برنــج 

تراریختــه بــه انــدازه معــادل ســنتی آن ایمــن اســت.

نتایج احراز سالمت برنج تراریخته ایرانی منتشر شد

آستون مارتین 
زیردریایی می سازد

ــر  ــد زی ــوزه تولی ــد دارد وارد ح ــازی قص ــرکت خودروس ــک ش  ی
ــود.  ــی ش دریای

شرکت خودروسازی آستون مارتین قصد دارد زیردریایی بسازد!
 Project Neptune ایــن پــروژه شــرکت خودروســازی بــه نــام
بــا همــکاری »تریســتون ســابمارین« اجــرا مــی شــود کــه در حــوزه 
ســاخت زیردریایــی هــای لوکــس شــخصی فعالیــت مــی کنــد. در 
حــال حاضــر ایــن پــروژه هنــوز در مرحلــه طــرح اولیــه اســت امــا 

جدیدتریــن طــرح آن بســیار جالــب اســت.
ــا  ــت. ام ــده اس ــر نش ــروژه منتش ــن پ ــادی از ای ــات زی ــه جزیی البت
ــر را  ــت ســه نف ــی ظرفی ــر دریای ــن زی ــون مشــخص شــده ای تاکن

ــت. ــد داش خواه
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ربات ها باالخره مثل آدم راه می روند
اگرچــه در ســال هــای اخیــر علــم رباتیــک پیشــرفت زیــادی داشــته، امــا یــک چالــش اساســی 
در ایــن زمینــه نحــوه حرکــت و راه رفتــن رباتهاســت کــه بــا شــیوه حرکــت طبیعــی انســان هــا 

اختــاف نســبتا زیــادی دارد. 
محققــان مدتهاســت تــاش مــی کننــد ربــات هایــی طراحــی کننــد کــه بــه شــیوه ای طبیعــی و 
مشــابه انســان هــا حرکــت کننــد و بــه عنــوان مثــال در صــورت مواجهــه بــا شــرایط مشــکوک 

حرکــت خــود را کنــد کننــد یــا بــه ســرعت پشــت ســر خــود را نــگاه کننــد.
 COMAN پژوهشــگران سوئیســی بــرای اولیــن بــار نمونــه اولیــه یک ربــات انســان نما بــه نــام
را ســاخته انــد کــه اگــر چــه فاقــد ســر اســت، امــا مــی توانــد بــا دقــت و ظرافــت باالیــی قــدم 
ــه  ــده ک ــتفاده ش ــی اس ــک و دقیق ــزای کوچ ــل و اج ــات از مفاص ــن رب ــد ای ــرای تولی ــردارد. ب ب

خاصیــت کشســانی و انعطــاف باالیــی دارنــد.
همچنیـن الگوریتـم کنترلـی خاصی بـرای این ربـات ابداع شـده که باعث می شـود ربات یادشـده 

درک بهتـری از اجزای تشـکیل دهنـده خود پیـدا کند و بهتـر بتواند آنهـا را مدیریت کند.
ــه تنهــا باعــث قــدم برداشــتن  فهــم بــاالی ایــن ربــات از تقــارن دینامیکــی و ســاختار خــود، ن
طبیعــی آن مــی شــود، بلکــه انجــام اعمالــی ماننــد حمــل اشــیا، حرکــت بــر روی ســطوحی مانند 
پلــه هــا و واکنــش بــه رویدادهــای غیرمنتظــره را نیــز طبیعــی تــر مــی کنــد. به عنــوان مثــال اگر 
ایــن ربــات را هــل بدهیــد، دقیقــا خواهــد دانســت پــای خــود را تــا چــه حــد جلوتــر قــرار دهــد تــا 

از ســقوط خــود جلوگیــری کنــد.
فراینــد تکمیــل ایــن ربــات و از جملــه طراحــی یــک ســر بــرای آن هنــوز در دســت انجــام اســت 
و قــرار اســت ایــن ربــات در آینــده توانایــی هــای بیشــتری بــرای حمــل انــواع اشــیا و محصوالت 

پیــدا کنــد.

ــن ــای نوی فناوریه

نخستین تاکسی پرنده دنیا در دبی به طور واقعی آزمایش شد. 
بــه تازگــی شــرکت Volicopter  ازتاکســی هــای هوایــی دونفره خــود در دبی 
رونمایــی کــرد. ایــن وســیله نقلیــه بــا 1۸ پروانــه الکتریکــی بــرای نخســتین بــار 
روز دوشــنبه در آســمان دبــی بــه پــرواز درآمــد. بــه ایــن ترتیــب نخســتین خدمت 

تاکســی پرنــده دنیــا در ایــن کشــور آزمایش شــد.
ایــن وســیله نقلیــه خــودران بــرای حمــل دو ســفر از نقطــه الــف بــه ب و بــدون 
خلبــان طراحــی شــده اســت.  Volocopter  مــی توانــد بــه مــدت 30 دقیقــه 
پــرواز کنــد و حداکثــر ســرعت آن نیــز 100 کیلومتــر برســاعت اعام شــده اســت.

دبــی آزمایــش ایــن تاکســی هــای هوایــی را در مــاه ژوئــن اعــام و آن را بــا نــام 
»تاکســی هوایی خــودران« )AAT( نامگــذاری کرده بود.

بــه گفتــه مقامــات حمــل و نقــل دبــی تاکســی هوایــی خــودران ویژگــی هــای 
جالبــی ماننــد باالتریــن اســتانداردهای امنیتــی و ایمنــی دارد.

عــاوه برایــن مــوارد ایــن تاکســی مجهــز بــه چتــر نجــات، ٩ سیســتم مســتقل 
ــرق اســت. شــارژ کامــل  ــه شــبکه ب ــری، سیســتم شــارژ ســریع و اتصــال ب بات
نمونــه اولیــه وســیله نقلیــه حــدود ۲ ســاعت طــول کشــید کــه بــه گفته شــرکت 

درنســخه هــای تولیــدی کاهــش مــی یابــد.
ــا بقیــه وســایل حمــل ونقــل عمومــی دبــی   تاکســی هــای هوایــی خــودران ب
همخــوان مــی شــود و افــراد مــی تواننــد بــا اســتفاده از اپلیکیشــنی مخصــوص 
آن را ســفارش دهنــد. ایــن تاکســی هــا 5 ســال دیگــر خدمــات خــود را در دبــی 

آغــاز مــی کننــد.

آزمایش نخستین تاکسی پرنده دنیا در دبی
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ارتقای کیفیت خواب 
با این بالش آبی

یــک شــرکت فنــاوری بالشــی آبــی ســاخته کــه بــا تنظیــم دمــای خــود، کیفیــت 
خــواب کاربــر را ارتقــا مــی دهــد. 

ــا تنظیــم دمــا،  ــام Moona ســاخته کــه ب شــرکتی فرانســوی بالشــی آبــی بــه ن
ــک  ــه ی ــز ب ــش مجه ــن بال ــد. ای ــی ده ــا م ــود را ارتق ــر خ ــواب کارب ــت خ کیفی
اپلیکیشــن موبایــل اســت کــه حــرکات فــرد را طــی شــب ردیابــی و بــا توجه بــه آن 

دمــای گجــت را تنظیــم مــی کنــد.
بــه نوشــته وب ســایت کاال، ایــن نخســتین گجــت هوشــمندی اســت که بــا تنظیم 

دمــای بالــش، کیفیــت خــواب کاربــر خــود را ارتقــا مــی دهد.
ــن   ــاز دارد. بنابرای ــی نی ــای مختلف ــه دماه ــف شــب ب ــل مختل ــرد در مراح ــدن ف ب
ــه  ــای ســر و گــردن ب ــم دم ــر و تنظی ــا درک الگوهــای خــواب کارب ــا ب ــش مون بال
خــواب کمــک مــی کنــد. درهمیــن راســتا  بــرای آنکــه فــرد خــواب بهتــری داشــته 
ــد. ــان مــی یاب ــش جری ــدار کــردن او آب گــرم را در بال ــرای بی باشــد، آب ســرد و ب

محقق ایرانی چسب جراحی یک 
دقیقه ای ساخت

یــک محقــق ایرانــی چســب جراحــی ســاخته کــه در یــک دقیقــه زخــم را مــی بنــدد و مــی تــوان از آن در 
مواقــع اضطــراری ماننــد میــدان جنــگ و صحنــه تصــادف اســتفاده کــرد. 

چســب هــای پیشــرفته جراحــی کــه مــی تواننــد زخــم را ســریع تــر التیام بخشــند بــه معنــای کاهــش دوره 
نقاهــت بیمــار و مشــکات مربــوط بــه درمــان اســت. اکنــون نســیم عنابــی اســتاد دانشــگاه نورث ایســترن 
آمریــکا بــا همــکاری جمعــی از محققــان چســب جراحــی ســاخته انــد کــه در یــک دقیقــه زخــم را مــی بندد 

و مــی تــوان آن را بــه طــور مســتقیم روی زخــم بــه کار بــرد.  
این چســب جراحــی که MeToنام گرفتــه عاوه بر بســتن زخم مزایای دیگــری نیز دارد. با توجــه به عملکرد 
ســریع آن، پزشــکان می توانند در مواقع اضطــراری مانند صحنه تصادف یا  مناطق جنگی از آن اســتفاده کنند.

پروفســو نســیم عنابــی از دانشــگاه نــورث ایســترن  آمریــکا بــا همــکاری محققانــی در آمریــکا و دانشــگاه 
ــاره ایــن چســب آن  ــه جالــب درب ــد:  نکت ــاره مــی گوی ســیدنی ایــن چســب را ســاخته اســت. او در ایــن ب
اســت کــه بــه محــض تمــاس بــا بافــت بــدن بــه ســرعت  بــه ژل تبدیــل مــی شــود.  ایــن چســب ژلــه ای 
در مجــاورت اشــعه UV و در یــک دقیقــه پروتئیــن هــای ارتجاعــی و طبیعــی را بــا مولکــول هــای حســاس 

بــه نــور ترکیــب مــی کنــد.
ــای  ــه پیونده ــد و در نتیج ــک کن ــم نزدی ــه ه ــم را ب ــرف زخ ــب دوط ــود چس ــی ش ــبب م ــعه UV س  اش

ــود. ــاد ش ــه ایج ــدن در آن نقط ــت ب ــطح باف ــان س ــی می محکم
عــاوه برایــن مــوارد 
ــاوی  ــور ح ــب مذک چس
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس آنزیم
ــی  ــتکاری م ــی دس راحت
ــان  ــدت زم ــا م ــود  ت ش
ــب روی  ــدن چس باقیمان
زخــم را مشــخص کنــد.

از  چســب  ایــن   
چنــد  تــا  چندســاعت 
مــاه روی زخــم باقــی 
مانــد تــا بــه طــور کامــل 

یابــد. التیــام 

یک سوپرمارکت مسئولیت پر کردن 
یخچال مشتریان را بر عهده گرفت

یـک سـوپرمارکت زنجیـره ای قصـد دارد بـا کمـک یـک 
سیسـتم هوشـمند مسـئولیت پرکـردن یخچـال و کابینت 

مـواد غذایـی مشـتریان خـود را برعهـده گیرد. 
ایـده آنکـه فـردی در غیـاب صاحبخانه یخچـال و کابینت 
هـای  موادغذایـی خانـه را بـرای او پر کنـد، بسـیار جذاب 
اسـت. امـا بسـیاری از افـراد تمایلی ندارنـد غریبه هـا را به 
خانـه شـان راه دهنـد. در هرحـال فروشـگاه هـای زنجیره 
ای والمـارت قصـد دارند با بـه کارگیری فناوری پیشـرفت 
کنترل خانه متعلق به شـرکت آگوسـت مسـئولیت پرکردن 
یخچـال و کابینـت هـای مـواد غذایـی افـراد را بـه طـور 

هوشـمند کار گیـرد.  درهمیـن راسـتا قرار اسـت این فنـاوری به طور آزمایشـی در  سـیلیکون ولی اجرا شـود.
مشـتریان مـی توانند بـرای اسـتفاده از ایـن خدمت در وب سـایت فروشـگاه ثبت نـام کننـد. هنگامیکه یکی 
از کارمنـدان فروشـگاه، بـرای تحویـل کاالهـای مـورد نیـاز مشـتری پشـت در خانـه او حاضر می شـود، اگر 
صاحبخانـه حاضر نباشـد و زنـگ هوشـمند در بی پاسـخ بمانـد، کارمندان فروشـگاه با اسـتفاده از رمـز یکبار 
مصرفـی که شـرکت آگوسـت بـرای آنها ارسـال می کنـد، وارد خانه می شـوند. به محـض آنکه زنـگ در زده 

شـد، صاحبخانـه پیـام هشـداری در موبایل خـود دریافت مـی کند.
از سـوی دیگـر  موبایل فرد با سیسـتم دوربین های مدار بسـته خانه یکپارچه می شـود. بنابراین مشـتری می 
توانـد  هنگامیکه فرد بـرای تحویل کاال وارد خانه او می شـود، محیـط را رصد کند. هرچند این فناوری بسـیار 

جالـب به نظر می رسـد اما کارشناسـان معتقدند این فنـاوری بـه زودی  به بازار عرضه نمی شـود.  

فناوریهــای نویــن

این مارپیچ سلول سرطانی را 
شناسایی می کند

محققــان تراشــه ای بــا طــرح مارپیــچ ســاخته انــد کــه قــادر اســت میــان میلیاردهــا 
ســلول خــون، نمونــه ســرطانی را شناســایی کنــد. 

ردیابــی ســلول هــای ســرطانی فرایند مشــکلی اســت، زیــرا میــان میلیاردها ســلول 
ــان دانشــگاه  ــتا محقق ــن راس ــرطانی اســت.  در همی ــورد س ــک م ــط ی ــی فق خون
ــد  کــه ســلول  ــره شــکل ســاخته ان ــا طــرح مارپیــچ دای میشــیگان یــک تراشــه ب

هــای ســرطانی را از بقیــه جــدا مــی کنــد. 
بــرای ایــن کار ایــن مارپیــچ از قوانیــن خــارق العــاده فیزیــک اســتفاده مــی کنــد. به 
عبــارت دیگــر در پیــچ و خــم هــا  ســلول هــای ســرطانی بزرگتــر بــه جلو مــی روند 
) ســلول هــای کوچکتــر بــه دیــوار مارپیــچ مــی چســبند(. از ســوی دیگــر گوشــه 
هــای ایــن مارپیــچ  ســلول هــای خونــی را باهــم ترکیــب مــی کنــد و دوباره ســلول 

هــای ســفید را بــه وضعیــت ایــده آل برمــی گردانــد.
نتایــج اســتفاده از ایــن مارپیــچ ســریعتر از روش هــای معمــول مشــخص می شــود. 
جالــب آنکــه اگر پزشــک بــه نتایــج دقیقتــری نیــاز داشــته باشــد، مــی توانــد از یک 

تراشــه دیگــر اســتفاده کند.
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ــن ــای نوی فناوریه

کشف ترکیب دارویی جدید برای غلبه 
بر مقاومت سرطان کبد به درمان

ــی  ــای داروی ــان ه ــود درم ــرای بهب ــدی را ب ــی روش جدی ــره جنوب ــی در ک ــم تحقیقات ــک تی ی
ــرده اســت.  ــه ک ــوژی ارائ ــتفاده از سیســتم بیول ــا اس ــد ب ســرطان کب

ســرطان کبــد پنجمیــن ســرطان شــایع در جهــان محســوب مــی شــود کــه از نظــر کشــندگی 
در رتبــه دوم قــرار دارد. ســاالنه در کشــور کره جنوبــی، از هر 100 هــزار نفر ۲٩ نفر به دلیل ســرطان 
کبــد می میرند. این ســرطان عــاوه بر صعب العــاج بودن هزینه هــای درمانی زیادی نیــز به فرد و 

جامعــه تحمیل مــی کند.
بــه همیــن دلیــل ایجاد یــک درمــان جدیــد کــه بتواند نــرخ بقــای بیمــاران مبتا بــه این ســرطان 

را افزایش دهد امری الزامی است.
در بیــن داروهــای ضــد ســرطانی، داروی» Sorafenib « توانســته اســت نــرخ بقــای بیمــاران 
ــه  ــن زمین ــردی در ای ــود داروی منحصربف ــوع خ ــد و در ن ــش ده ــدی افزای ــا ح ــرطانی را ت س

محســوب مــی شــود.
بــا ایــن حــال حــدود ۲0 درصــد بیمــاران بــه ایــن دارو پاســخ مــی دهنــد و بقیــه رفتــه رفته بــه این 
درمــان مقاومــت نشــان می دهنــد. عــاوه براین، مکانیســم عمــل و مکانیســم مقاومت بــه آن نیز 

به خوبــی شناســایی نشــده اند.
پروفســور کوآنــگ هیوتــن در دانشــگاه ملــی ســئول بــه آنالیــز تغییــرات بیــان ژنــی در رده هــای 
ســلولی در پاســخ بــه Sorafenib بــا اســتفاده از سیســتم بیولــوژی پرداخــت تــا مکانیســم اثر و 

مقاومــت ایــن دارو را شناســایی کنــد.

ــه  ــد ک ــخص ش ــتی، مش ــای زیس ــش ه ــری و آزمای ــای کامپیوت ــازی ه ــبیه س ــب ش ــا ترکی ب
 Sorafenib نقــش مهمــی را در مکانیســم مقاومــت بــه )PDI(پروتئیــن دی ســولفید ایزومــراز
بــازی مــی کنــد و بــا بلــوک کــردن ایــن آنزیــم کارایــی Sorafenib بــه میــزان قابــل توجهــی 

بهبــود مــی یابــد.
اســتفاده از مــدل موشــی بــرای بررســی اثــر ســینرژیک مهــارPDI و Sorafenib روی 

کارســینومای هپاتوســلوالر نیــز ایــن یافته هــا را تاییــد کرد.
ایـن مطالعه نشـان می دهد که ایجـاد روش هـای جدیدی که بتواننـد بر مقاومت دارویی سـرطانی 

مقابله کنند با اسـتفاده از ترکیب سیسـتم بیولوژی و مطالعات آزمایشـگاهی مقدور است.

کشف ترکیب دارویی 
جدید برای غلبه بر مقاومت 

سرطان کبد به درمان
یک تیـم تحقیقاتـی در کره جنوبـی روش جدیـدی را بـرای بهبود درمـان های 

دارویـی سـرطان کبد با اسـتفاده از سیسـتم بیولـوژی ارائه کرده اسـت. 
ســرطان کبــد پنجمیــن ســرطان شــایع در جهــان محســوب مــی شــود کــه از 
نظــر کشــندگی در رتبــه دوم قــرار دارد. ســاالنه در کشــور کــره جنوبــی، از هــر 
ــد. ایــن ســرطان  ــد مــی میرن ــه دلیــل ســرطان کب 100 هــزار نفــر ۲٩ نفــر ب
عــاوه بــر صعــب العــاج بــودن هزینــه هــای درمانــی زیــادی نیــز بــه فــرد و 

جامعــه تحمیل مــی کند.
بــه همیــن دلیــل ایجــاد یــک درمــان جدیــد کــه بتوانــد نــرخ بقــای بیمــاران 

مبتا به این ســرطان را افزایش دهد امری الزامی اســت.
ــت  ــته اس ــرطانی، داروی» Sorafenib « توانس ــد س ــای ض ــن داروه در بی
نــرخ بقــای بیمــاران ســرطانی را تــا حــدی افزایــش دهــد و در نــوع خــود داروی 

منحصربفــردی در ایــن زمینــه محســوب مــی شــود.
بــا ایــن حــال حــدود ۲0 درصــد بیمــاران بــه ایــن دارو پاســخ مــی دهنــد و بقیــه 
رفتــه رفتــه بــه این درمــان مقاومت نشــان مــی دهنــد. عــاوه براین، مکانیســم 

عمــل و مکانیســم مقاومت بــه آن نیــز به خوبی شناســایی نشــده اند.
پروفســور کوآنــگ هیوتــن در دانشــگاه ملــی ســئول بــه آنالیــز تغییــرات بیــان 
ژنــی در رده هــای ســلولی در پاســخ بــه Sorafenib بــا اســتفاده از سیســتم 

بیولــوژی پرداخــت تــا مکانیســم اثــر و مقاومــت ایــن دارو را شناســایی کنــد.
ــتی،  ــای زیس ــش ه ــری و آزمای ــای کامپیوت ــازی ه ــبیه س ــب ش ــا ترکی ب
مشــخص شــد کــه پروتئیــن دی ســولفید ایزومــراز)PDI( نقــش مهمــی را در 
مکانیســم مقاومــت بــه Sorafenib بــازی مــی کنــد و بــا بلــوک کــردن این 

ــد. ــود مــی یاب ــل توجهــی بهب ــزان قاب ــه می ــی Sorafenib ب ــم کارای آنزی
اســتفاده از مــدل موشــی بــرای بررســی اثــر ســینرژیک مهــارPDI و 
Sorafenib روی کارســینومای هپاتوســلوالر نیــز ایــن یافته هــا را تایید کرد.
ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه ایجــاد روش هــای جدیــدی کــه بتواننــد بر 
مقاومــت دارویــی ســرطانی مقابلــه کنند بــا اســتفاده از ترکیب سیســتم بیولوژی 

و مطالعــات آزمایشــگاهی مقدور اســت.

اندام حیاتی بدن انسان برای اولین بار 
شبیه سازی شد

ــار  ــن ب ــرای اولی ــان ب محقق
عملکــرد  شــدند  موفــق 
ــد را  ــب، ریــه هــا و کب قل
آزمایشــگاهی  محیــط  در 
و در قالــب مدلــی بســیار 
کوچــک و یکپارچــه بــا 
ســازی  شــبیه  موفقیــت 

کننــد. 
آنــان همچنیــن از یــک 
ــا ارزش  ــع غنــی شــده ب مای
ــای  ــه ج ــاال ب ــه ای ب تغذی
ــرده و آن  ــتفاده ک ــون اس خ
را در انــدام هــای شــبیه 

ــد. ــردش درآوردن ــه گ ــدن ب ــده ب ــازی ش س
مهــم تریــن مزیــت این دســتاورد بــی ســابقه علمــی تســهیل آزمایــش تاثیــر داروهــای جدید بــر بدن انســان 
اســت. در حــال حاضــر بــرای ایــن کار ابتــدا از حیوانــات آزمایشــگاهی اســتفاده شــده و ســپس از مــدل هــای 
مصنوعــی اســتفاده مــی شــود. امــا ایــن نتایــج چنــدان قطعــی و اطمینــان آور نیســت و لــذا نمی تــوان آنهــا را 

ــدن انســان تعمیــم داد. به ب
تــا بــه حــال از انــدام انســانی رشــد داده شــده در آزمایشــگاه بدیــن منظــور اســتفاده شــده، امــا ایــن روش قادر 
بــه نمایــش تاثیــر داروهــا بــر دیگــر اجــزای مهــم بــدن انســان نیســت. حــال محققــان موسســه پزشــکی 
ویــک فارســت در کارولینــای شــمالی تمامــی ارگان هــای مهــم بــدن را در قالــب یــک سیســتم یکپارچــه 

شــبیه ســازی کــرده و بــرای اولیــن بــار بــدن انســان را بــا جزییــات فــراوان بازســازی کــرده انــد.
محققــان مغــز، کلیــه و قلــب انســان را بــه صــورت آزمایشــگاهی پــرورش داده انــد و بــا کاشــت ســلول هــای 
ارگان هــای مختلــف بــر روی تراشــه هــای پیشــرفته توانســته انــد کارکــرد آنهــا را تقلیــد کننــد. در ایــن روش 
کــه ارگان هــای بــدن بــر روی تراشــه هــا یــا organs-on-chips نامیــده مــی شــود، مــی تــوان کارآیــی 
ــا ســیگار  ــر بیمــاری هــای مختلــف ی ــه ســادگی بررســی کــرد و تاثی و تاثیرگــذاری داروهــای مختلــف را ب

کشــیدن و غیــره بــر روی کل انــدام بــدن را بهتــر بررســی کــرد.
ــر برخــی داروهــای ضــد ســرطان و همیــن طــور خطــرات  ــرای بررســی تاثی ــه حــال ب ــن سیســتم تاب از ای

ــدن اســتفاده شــده اســت. ــرای کل ب ســیگار ب
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انتقال دارو به بدن با چسب زخم 
موبایلی محقق ایرانی 

محققــان بــه تازگــی چســب زخــم هوشــمندی را تولیــد کــرده انــد کــه عــاوه بــر التیــام جراحات 
قــادر بــه انتقــال تدریجــی انــواع دارو بــه بــدن اســت و بــا تلفــن همــراه کنتــرل می شــود. 

ایــن چســب زخم کــه توســط پژوهشــگران دانشــگاه هــای نبراســکا – لینکولــن، هــاروارد و ام آی 
تــی تولیــد شــده، مجهــز بــه الیافــی رساناســت کــه بــا الیــه ای از هیــدروژل پوشــانده شــده انــد. 

ژل یادشــده قابلیــت جــذب و هدایــت انــواع داروهــا ماننــد آنتــی بیوتیــک هــا، داروهــای ضــددرد 
و غیــره را دارد.

بنابرایــن مــی تــوان بــا تغییــر الیــاف مــورد اســتفاده در ایــن چســب زخــم، داروهــای مختلفــی را 
بــا کاربردهــای گوناگــون وارد بــدن کــرد. چســب زخــم یادشــده مجهــز به یــک ریزکنتــرل کننده 
در ابعــاد یــک تمبــر پســتی نیز هســت کــه بــرای ارســال ولتــاژ از طریــق الیــاف منتخــب در زمان 
هــای تعییــن شــده بــه کار مــی رود. بــا ایــن کار الیــاف مذکــور گــرم مــی شــوند و ژل پوشــاننده 
خــود را هــم گــرم مــی کننــد. همیــن ژل داروهــای موجــود در خــود را بــه درون زخــم هدایــت 

مــی کنــد.
ریزکنتــرل کننــده ایــن چســب زخــم به طــور بی ســیم و بــا اســتفاده از یــک برنامــه تلفــن همراه 
یــا تبلــت قابــل کنتــرل اســت و در صــورت لــزوم مــی تــوان حســگرهای بیشــتری را بــه آن افزود 
تــا شــاخص هایــی ماننــد گلوکــوز، pH و غیــره نیــز قابــل انــدازه گیــری باشــند. بــا انــدازه گیری 
ایــن شــاخص هــا در صورتــی کــه چســب زخــم احســاس نیــاز کنــد، مــی توانــد به طــور خــودکار 

بــرای جــذب دارویــی خــاص اقــدام کنــد تــا شــاخص هــای حیاتــی بــدن ارتقــا یابد.
اســتفاده از ایــن چســب زخــم هــا بــه خصــوص بــرای افــراد مبتــا بــه دیابــت و انــواع زخــم های 

مزمــن یــا ســربازان آســیب دیــده در میــدان نبــرد مفید اســت.
علــی تمایــل اســتادیار دانشــگاه نبراســکا و فــارغ التحصیــل دکتــرای رشــته مهندســی مکانیــک 
از دانشــگاه ســیمون فریــزر کــه در تولیــد ایــن چســب زخــم همــکاری داشــته مــی گویــد: ایــن 
اولیــن چســب زخــم موجــود در دنیاســت کــه قــادر بــه انتقــال خــودکار دارو بــه بــدن بــر مبنــای 

دوز مــورد نیــاز اســت.
وی کــه در ایــران در دانشــگاه هــای شــیراز و شــریف تحصیــل کــرده، مــی افزایــد: از ایــن روش 
مــی تــوان بــرای انتقــال انــواع دارو بــه بــدن بــا یک چســب زخــم اســتفاده کــرد و این پیشــرفتی 

بــزرگ در مقایســه بــا دیگــر روش هاســت.

طرحی برای ساخت بلندترین سازه چوبی جهان در نیویورک
یــک اســتودیو معمــاری طــرح برجــی بــرای نیویــورک طراحــی کــرده کــه در صــورت ســاخت 

بلندتریــن ســازه چوبــی جهــان خواهــد شــد. 
اســتودیو طراحــی DFA در نیویــورک بــه تازگــی از طــرح اولیــه بــرای برجــی در ســنترال پــارک 
ایــن شــهر رونمایــی کــرده اســت. ایــن بــرج در صــورت ســاخت، بلندتریــن ســازه چوبــی جهــان 

خواهــد بــود و چشــم انــداز کاملــی از شــهر را فراهــم مــی کنــد.
ــا ارتفــاع ۲1۷ متــر ســاخته خواهدشــد. درون ســازه  بــرج مذکــور کــه شــبیه یــک دارت اســت ب

نیــز فضــا بــرای ســاخت فروشــگاه هــای خــرده فروشــی، رســتوران هــای کیوســکی و همچنیــن 
مکانــی بــرای تماشــا منظــره 3۶0 درجــه شــهر در نظــر گرفتــه شــده اســت.

بلندتریــن بــرج چوبی جهــان در درجــه اول از »گلوالم« )الوارهای چســبیده بهم( ســاخته می شــود 
که به طور گســترده در فرودگاه اســلو نیز استفاده شده اســت. به هر حال طرح این سازه پیچیده است 

و شــامل هســته ای فوالدین با نمایی از جنس چوب و پوسته پی وی سی است.
توازن این سازه به وسیله یک پایه سیمانی و کابل های تثبیت کننده فراهم می شود.

 

فناوریهــای نویــن
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بزرگترین فرودگاه جهان 
در پکن ساخته می شود

ــن  ــود. ای ــاخته ش ــن س ــان در پک ــرودگاه جه ــن ف ــت بزرگتری ــرار اس ق
ــود.  ــی ش ــی م ــرودگاه در ۲01٩ رونمای ف

قــرار اســت بزرگتریــن فــرودگاه جهــان در پکــن ســاخته شــود.  فــرودگاه 
جدیــد پکــن کــه ۲01٩ افتتــاح مــی شــود در حقیقت پاســخی بــه تقاضای 

روز افــزون حمــل و نقــل هوایــی در پکــن اســت.
زاهــا حدیــد طــراح مشــهور معمــاری ایــن فــرودگاه را طراحــی کــرده بــود. 
طــرح مذکــور مملــو از بــاغ هــای شــهری و بخــش هــای مجهــز بــرای 
پروازهــای داخلــی و خارجــی اســت تــا از ترددهــای بــی جــا در فــرودگاه  

بکاهــد.
بزرگتریــن فــرودگاه جهــان در فضایــی بــه مســاحت ۷00 هــزار مترمربــع 
ســاخته مــی شــود و مرکــز آن دارای ۶ ســتون  و راهروهایــی اســت کــه 

جهــت یابــی در ایــن فــرودگاه را تســهیل مــی کننــد.
ــاح مــی شــود و در مراحــل بعــدی ۲  ــرودگاه افتت ــد ف ــه اول 4 بان در مرحل
بانــد دیگــر نیــز اضافــه مــی شــود بــه ایــن ترتیــب ظرفیــت فــرودگاه بــه 

100 میلیــون مســافر در ســال خواهــد رســید.
 عــاوه بــرآن عملیــات ســاخت و ســاز  روی ایســتگاه  قطار ســریع الســیر 
انجــام مــی شــود. بــه ایــن ترتیــب مســافران مــی تواننــد بــا اســتفاده از 

قطــار بــه فــرودگاه رفــت و آمــد کننــد.

تولید پهپاد برای اکتشاف در 
عمق ۱۵۰ متری دریاها

ــه  ــه طــور خــودکار قــادر ب یــک شــرکت تجــاری پهپــادی طراحــی کــرده کــه ب
ــر  ــم ۸ براب ــن رق ــت. ای ــوس هاس ــا و اقیان ــری دریاه ــق 150 مت ــاف در عم اکتش

ــر آب اســت.  ــا در زی ــوان غواصــی انســان ه بیشــتر از ت
پهپــاد Blueye Pioneer مــی توانــد از طریــق یــک ســیم تصاویــر تهیه شــده 
را بــه جهــان خــارج ارســال کنــد تــا ایــن تصاویــر بــر روی تبلــت قابــل مشــاهده 

باشــند. طــول ایــن ســیم ۲50 متــر اســت.
ــت  ــد هدای ــی توانن ــتند و م ــوردار هس ــی برخ ــت کاف ــده از کیفی ــای یادش ویدئوه
مناســب پهپــاد را امــکان پذیــر کننــد. دســته کنتــرل ایــن پهپــاد زیرآبــی در واقــع 

ــازی هــای ویدئویــی ایکــس باکــس اســت. یــک دســته کنتــرل ب
ســرعت حرکــت ایــن پهپــاد ۲.5 متــر در ثانیــه یــا 5 گــره دریایــی اســت کــه باعث 
مــی شــود بتوانــد همپــای ماهــی هــا و برخــی جانــداران دریایــی حرکــت کــرده و 

تصاویــری زیبــا تهیــه کنــد.
دوربیـن ایـن پهپـاد یـک دوربیـن ویدئویـی فـوق دقیـق دارای زاویـه دید بیـش از 
حدمعمـول اسـت و می تواند به خوبـی در نور کم فعالیـت کند. باتری پهپاد یاد شـده 

عـاوه بـر تامیـن انرژی وظیفـه تثبیـت و حفظ تعـادل پهپاد را هـم بر عهـده دارد.
قیمــت محصــول یادشــده 3500 دالر اســت و عرضــه آن در نیمــه اول ســال ۲01۸ 
رخ مــی دهــد. پهپادهــای حرفه ای مشــابه مــورد اســتفاده فیلــم ســازان و نیروهای 

نظامــی بیــش از ۲0 هــزار دالر قیمــت دارد.

شرکت خودروسازی برج ۶۶ طبقه می سازد
یــک شــرکت خودروســازی از طرحــی بــرای یــک بــرج ۶۶ طبقــه رونمایــی کــرده کــه تــا ۲0۲1 میــادی 

ســاخته مــی شــود. 
ــون وارد بخــش  ــی، اکن ــک زیردریای ــی از طــرح ی ــس از رونمای ــن پ ــتون مارتی ــازی آس شــرکت خودروس

ــی کــرده اســت. ســاختمان ســازی شــده و از طــرح نخســتین آپارتمــان هــای خــود رونمای
ــا نمــای شیشــه و فــوالد در مرکــز شــهر میامــی )ایالــت  ایــن شــرکت طرحــی از یــک بــرج ۶۶ طبقــه ب

ــا ۲0۲1 میــادی  ــی کــرده کــه ت ــدا( رونمای فلوری
تکمیــل مــی شــود.

قیمـت آپارتمـان هـای ایـن بـرج ۶00 هزار تـا ۸.5 
میلیـون دالر  بـرای واحدهای مسـکونی و 14 تا 50 
میلیـون دالر بـرای پنت هاوس اعام شـده اسـت.
در کل 3٩1 آپارتمـان از جمله ۷ پنـت هاوس و یک 
پنـت هـاوس تریپلکـس بـا مسـاحت هایـی از ۶5 
تـا1۷00 متـر مربـع در این برج  سـاخته می شـوند.

همچنیـن در طبقـات 5۲ تـا 55 برای سـاکنان یک 
مرکـز ورزشـی دو طبقـه، باشـگاه بوکـس، گالـری 
هنری، اتاق گلف مجازی، دو سـالن سـینما و سـالن 
های زیبایی در نظر گرفته شـده اسـت. روی سـقف 

ایـن سـازه نیز یک اسـتخر سـاخته می شـود.
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بزرگتریــن هواپیمــای جهــان بــرای نخســتین بــار و بــه طــور موفقیــت آمیــزی موتورهــای توربوفــن 
خــود را روشــن کــرد. 

بزرگترین هواپیمای جهان یک گام به نخستین پرواز آزمایشی خود نزدیکتر شد.
ــار و بــه طــور موفقیــت آمیــز  ــام Stratolaumch، توانســت بــرای نخســتین ب ایــن هواپیمــا بــه ن
ــزار  ــا 4ه ــدام از موتوره ــد. هرک ــود را روشــن کن ــی« خ ــرات« و »ویتن ــن »پ ــای توربوف ــام موتوره تم

ــرم وزن دارند. کیلوگ
 ایــن هواپیمــا ایــده پــل آلــن، یکــی از موسســان شــرکت مایکروســافت اســت. آلن قصــد دارد با ســاخت 

چنیــن هواپیمایــی محمولــه هــای بــاری را بــا ســرعت بیشــتر و هزینــه کمتــر به فضــا ارســال کند.
  Stratolaumch حتـی مـی توانـد به جای ماهـواره یـک فضاپیمـایDream Chaser را نیز به 
فضـا ببرد. بـه عبارت دیگـر بزرگترین هواپیمای جهـان مانند یـک فضاپیمای کوچک  عمـل می کند که 

مـی تواند فضانـوردان و محموله هـای بـاری را فقط در ۲4 سـاعت به مدار زمین برسـاند.
قــرار بــود پــرواز هــای آزمایشــی ایــن هواپیمــا در ۲01۶ و ۲01۷ انجــام شــوند. امــا اکنــون آزمایــش هــا 

بــه دالیلــی بــه ۲01٩ میــادی موکــول شــده اســت.

موتورهای بزرگترین هواپیمای جهان روشن شد

آلومینیوم سبک تر از آب ساخته شد
محققان دانشگاهی آلومینیومی ساخته اند که از آب سبکتر است. 

محققــان نوعــی آلومینیــوم فــوق ســبک ســاخته انــد کــه روی آب شــناور مــی شــود. تولیــد ایــن 
آلیــاژ  مســیر را بــرای کاربردهــای نویــن از آلومنیــوم در حــوزه ســاخت فضاپیمــا و خــودرو فراهــم 

مــی کنــد.
بــه طــور معمــول چگالــی آلومینیــوم بیشــتر از آب اســت. بــه طوریکــه یــک قاشــق آلومینیومــی بــه 
تــه ظــرف آب مــی رود امــا محققــان دانشــگاه یوتــا بــا اســتفاده از مــدل بنــدی رایانشــی در ســطح 
مولکولــی تغییراتــی در آلومینیــوم ایجــاد کردنــد تــا کریســتالین هــای بســیار ســبک از آن بســازند.  

ــی اســت کــه  ــن درحال ــع اســت. ای ــر مرب ــه ازای هــر ســانتی مت ــن مــاده 0.۶1 گــرم ب ــی ای چگال
ــع اســت. ــه ازای هــر ســانتی مترمرب ــی ۲.۷ گــرم ب ــوم معمول ــی آلومینی چگال

بــه هرحــال ســبکی آلیــاژ جدیــد کاربردهــای جدیــدی را بــرای ایــن فلــز فراهــم مــی کنــد. مــی 
تــوان از آن در فنــاوری فضایــی، تجهیــزات درمانــی، ســیم کشــی و تولیــد قطعــات ســبک تــر و کم 

مصــرف تــر خــودرو اســتفاده کــرد.

این باتری در ۵ دقیقه دستگاه
 را شارژ می کند

محققــان بــا اســتفاده از مشــتقات آســفالت، نوعــی 
باتــری لیتیــوم فلــز ســاخته انــد کــه مــی توانــد در 
5 دقیقــه دســتگاه را بــه طــور کامــل شــارژ کنــد. 

فنــاوری هــای باتــری هــای لیتیــوم یونــی قدیمی 
ــابق را  ــی س ــد کارای ــی رس ــر م ــه نظ ــده و ب ش
نداشــته باشــد. بــه همیــن دلیــل تحقیقاتــی بــرای 
بــه کارگیــری نســخه هــای مختلفــی از آن ماننــد 
باتــری لیتیــوم- هــوا و لیتیــوم فلــز در حــال انجــام 

ــت. اس
اکنــون محققــان دانشــگاه رایــس بــا کمــک یــک 

مــاده عجیــب ســعی دارنــد نســخه ای از باتــری لیتیــوم فلــزی را بســازند. محققــان متوجــه شــده انــد افزودن آســفالت 
بــه آنــد باتــری لیتیــوم فلــزی بــه شــارژ ســریع تــر مــی انجامــد.

محققــان بــرای ســاخت باتــری، گیلســونیت فــرآوری نشــده )یکــی از مشــتقات آســفالت( را با رشــته هــای نانــو گرافن 
ترکیــب کردنــد. ســپس بــا فلــز لیتیــوم روی ایــن کامپوزیــت را پوشــانند تــا یک آنــد بــه وجــود بیاورند.

در مرحلــه نهایــی ایــن آنــد را بــا کاتــد ســولفور کربــن کنــار هــم قــرار داده شــدند.  محققــان باتــری جدیــد را بیــش از 
500 بــار آزمایــش کردنــد و متوجــه شــدند باتــری جدیــد ثبــات بیشــتری دارد.

تراکــم بــرق ایــن باتــری 13۲۲ وات بــه ازای هــر کیلوگــرم و تراکــم انــرژی آن ٩43 وات ســاعت بــر کیلوگــرم اســت. 
ایــن بــدان معناســت کــه ایــن نســخه نســبت بــه باتــری هــای لیتیــوم یونــی اســتاندارد ســریع تــر شــارژ مــی شــود.

ظرفیت این باتری  بسیار زیاد است و می تواند فقط در 5 دقیقه شارژ باتری را تکمیل کند.

قدرتمندترین لیزر جهان 
ارتقا می یابد

قــرار اســت بــا بودجــه ای ۲ میلیــون دالری قــدرت اشــعه هــای قــوی 
تریــن لیــزر جهــان از 300 بــه 500 هــزار میلیــارد وات برســد. 

بنیــاد علــوم ملــی آمریــکا بودجــه ای ۲ میلیــون دالری بــرای 
ــت. ــاص داده اس ــان اختص ــزر جه ــن لی ــوی تری ــردن ق قدرتمندترک
 محققــان دانشــگاه میشــیگان بــا همــکاری دانشــمندان سراســر جهان 
ــزار  ــه 500 ه ــزرHERCULES را از 300 ب ــدرت لی ــد ق ــد دارن قص

میلیــارد وات ارتقــا دهنــد.
آنهــا بــا کمــک لیــزر قدرتمندتر مــی تواننــد دســتگاه هــای کوچکتری 
ــی  ــد درمان ــرای مقاص ــس ب ــای ایک ــعه ه ــد ذرات و اش ــرای تولی ب
و امنیتــی بســازند. همچنیــن چنیــن لیــزری در حــوزه فیزیــک 

ــود. ــد ب ــد خواه ــی کارآم ــی و کوانتوم اخترشناس
قــدرت HERCULES از مجموعــه 5 پمــپ لیــزری تامیــن می شــود 

کــه پالــس هــای بســیار کوتــاه نــور را تقویــت مــی کنند.
بــرای ارتقــای قــدرت لیــزر مذکــور محققــان 3 پمــپ لیــزری کــه بــه 
طــور تخصصــی ســاخته شــده بــا پمــپ هــای تجــاری تعویــض مــی 

کننــد.
قــدرت فعلــی لیــزر معــادل ۲0 سکســتیلیون)یک میلیــارد تریلیــون یــا 
ــس از  ــا پ ــت. ام ــع اس ــانتیمتر مرب ــر س ــه ازای ه ــوان ۲1(ب ــه ت 10 ب

ــا 3 برابــر مــی شــود. ارتقــا، قــدرت لیــزر ۲ت
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انتظار برای  با  اکتبر ۲0۱۷ مانند سال های گذشته 
معرفی برندگان جوایز نوبل آغاز شد. مانند هر سال 
مدت  که  گرفت  تعلق  دانشمندانی  به  جوایز  این 
های طوالنی از عمر حرفه ای خود را صرف تحقیق در 
بهبود بخش هایی ناشناخته و پیچیده از زندگی بشر 
روی کره خاکی کردند. درهر حال جوایز نوبل امسال 
نکات جالب توجهی را نیز با خود به همراه داشت. 
از  را  سهم  بیشترین  آمریکایی  دانشمندان  امسال 
جوایز از آن خود کردند. در کل  9 دانشمند برنده 
جوایز نوبل در رشته های پزشکی، فیزیک و شیمی 

شدند که 6 نفر از آنان آمریکایی بودند.

علم و دانـش
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دانش و  علـــم 

ــکات  ــز نوبــل علمــی امســال در حالــی اعطــا شــد کــه ن جوای
جالــب و غیرمنتظــره ای را بــرای برنــدگان آن بــه همراه داشــت 
ــهای  ــه روی بخش ــازه ای را ب ــای ت ــه ه ــد دریچ ــق ش و موف

ناشــناخته جهــان بگشــاید. 
اکتبــر ۲01۷ ماننــد ســال های گذشــته بــا انتظــار بــرای معرفی 
ــک و  ــکی، فیزی ــای پزش ــته ه ــل در رش ــز نوب ــدگان جوای برن

شــیمی آغــاز شــد. البتــه ایــن انتظــار چنــدان طوالنــی نشــد. 
ماننــد هــر ســال ایــن جوایــز بــه دانشــمندانی تعلــق گرفــت که 
مــدت هــای طوالنی از عمــر حرفه ای خــود را صــرف تحقیق در 
بهبود بخش هایی ناشــناخته و پیچیــده از زندگی بشــر روی کره 

خاکــی کردنــد.
درهــر حــال جوایــز نوبــل امســال نــکات جالــب توجهــی را نیــز 
ــی  ــمندان آمریکای ــال دانش ــت. امس ــراه داش ــه هم ــود ب ــا خ ب
بیشــترین ســهم را از جوایــز از آن خــود کردنــد. در کل  ٩ 
دانشــمند برنــده جوایــز نوبــل در رشــته هــای پزشــکی، فیزیک 

ــد. ــان آمریکایــی بودن ــر از آن و شــیمی شــدند کــه ۶ نف
ــه در  ــد. آنچ ــی بودن ــمندانی اروپای ــز دانش ــده نی ــر باقیمان 3 نف
نوبــل ۲01۷ بــه چشــم مــی خــورد نبــود دانشــمندان آســیایی 

ــود.  ــن فهرســت ب ــی در ای و آفریقای

نوبل پزشکی از آن تحقیقی ناشناخته 
ــی  ــمند آمریکای ــه دانش ــه س ــکی ۲01۷ ب ــل پزش ــزه نوب  جای
ــم شــبانه  ــا » ریت ــاره ســاعت بیولوژیــک ی ــرای تحقیــق درب ب
روزی« بــدن تعلــق گرفــت.  جفــری ســی هال اســتاد دانشــگاه 
ــکل  ــتاد دانشــگاه براندیــس و مای ــکل راســباش اس ــن، مای می
دبلیــو یانــگ اســتاد دانشــگاه راکفلــر، ســه دانشــمند آمریکایــی  
بــرای تحقیقــات خــود دربــاره ســاعت بیولوژیــک بــدن انســان 

موفــق بــه دریافــت جایــزه نوبــل پزشــکی شــدند.
 آنهــا مطالعــات خــود دربــاره ایــن موضــوع را از 1٩۸4 میــادی 
آغاز کردند. ســه محقق آمریکایی متوجه شدند ساعت بیولوژیک 
بدن یــا » ریتــم شــبانه روزی« عامــل خوابیــدن افراد در شــب و 
ــن  ــت. ای ــان اس ــدن انس ــار و ب ــی در رفت ــرات مهم ــه تغیی البت
ریتــم شــبانه روزی  در تمــام ســلول هــای بــدن انســان، 
گیاهــان، حیوانــات و قــارچ هــا نیــز وجــود دارد. حــاالت روحــی، 
ســطح هورمون ها، دمای بدن و متابولیسم  همگی با توجه به این 
ریتم تنظیم می شوند.در کوتاه مدت، اختال در ساعت بدن روی 
تشــکیل حافظــه تاثیر مــی گــذارد امــا در بلنــد مدت خطــر ابتا 
به بیماری های مختلف از جمله دیابت نوع دوم، ســرطان و حمله 

قلبی را می افزاید.
 یکــی از نکات جالــب دربــاره نوبل پزشــکی ۲01۷ ناشــناختگی 
ایــن تحقیــق بــود. تصــور همــه بــر آن بــود کــه ابــزار ژنتیــک 
ــتفاده از  ــی ) اس ــون تراپ ــاره ایم ــات درب ــا تحقیق CRISPR ی
سیســتم دفاعــی بــدن بــرای مبــارزه بــا ســرطان( برنــده ایــن 

جایــزه باشــد.

حتما شوخی می کنید
ــت  ــک از فهرس ــچ ی ــده در هی ــمند  برن ــه دانش ــن س ــام ای ن
نامزدهــای احتمالــی ایــن جایزه وجــود نداشــت. حتی راســباش  
ــدن  ــده ش ــاره برن ــل درب ــه نوب ــی کمیت ــاس تلفن ــس از تم پ

ــد! ــی کنی ــا شــوخی م تحقیقاتــش گفــت: حتم
 بــه گفته محققان اطاع از ســاز و کار ســاعت بیولوژیــک بدن در 

حقیقت به مثابه کشف جعبه سیاه حیات بشر است.
جایــزه نوبــل پزشــکی در ســال ۲01۶ بــه یوشــینوری اوســومی 
ــاره  ــفیاتش درب ــات و کش ــر تحقیق ــه خاط ــی ب ــمند ژاپن دانش
مکانیــزم  هایــی کــه ســلولهای بــدن انســان خــود را بازســازی 
ــی و  ــک ژاپن ــید.اینکه ی ــاژی رس ــان اتوف ــا هم ــد ی ــی  کنن م
بــه تنهایــی برنــده ایــن جایــزه شــد از مهمتریــن نــکات قابــل 

توجهــی ایــن دوره نوبــل پزشــکی بــه شــمار مــی آیــد.

غیرمنتظره های نوبل ۲۰۱۷؛

 دریچه های تازه به روی تاریکی های دنیا
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علـــم و دانش

نوبل فیزیک  و تایید نظریه یک قرن قبل
 ایــن جایــزه نیــز در ســال  ۲01۷ بــه ســه دانشــمند آمریکایــی 
بــرای تحقیقــات دربــاره امــواج گرانشــی تعلــق گرفــت. راینــر 
ــده  ــمند برن ــه دانش ــش  س ــری باری ــورن و ب ــپ ت ــس، کی وی
ــل فیزیــک در ســال ۲01۷ هســتند.  ویــس اســتاد  ــزه نوب جای
ــش  ــک و باری ــگاه کل ت ــتاد دانش ــورن اس ــگاه MIT، ت دانش
اســتاد دانشــگاه برکلــی اســت. تحقیقــات آنهــا در حــوزه امــواج 
ــم فیزیــک در ســال  گرانشــی یکــی از دســتاوردهای مهــم عل

هــای اخیــر بــه شــمار مــی آیــد.
ــن  ــود ای ــز وج ــرت انیشــتین ، فیزیکــدان مشــهور نی ــه آلب البت
ــای  ــی از پیامده ــود و آن را یک ــرده ب ــی ک ــش بین ــواج را پی ام

ــت. ــی دانس ــبیت م ــه نس نظری
 بــه عبــارت دیگــر ردیابــی امــواج گرانشــی باالخره نظریــه 100 
ساله انیشــتین را تایید کرد.  براســاس این نظریه طی رویدادهای 
عظیــم در جهــان، ابعــاد» زمان-فضــا« خــود را امتداد مــی دهد، 
ــرزش هــای گرانشــی را ماننــد امــواج ســطح  مــی فشــارند و ل

یــک دریاچــه بــه سراســر جهــان ارســال مــی کنــد.
هرچنــد ایــن امــواج در نتیجــه رویدادهــای عظیــم آســمانی بــه 
وجــود مــی آینــد) ماننــد ادغــام ســیاهچاله هــا(، امــا انیشــتین 
معتقــد بــود ایــن امــواج چنــان نامحســوس هســتند کــه انســان 

بــا فنــاوری قــادر بــه رصــد آن نخواهــد بــود. امــا ســه محقــق 
گفتــه شــده ســاخت لیــزری را  رهبــری کردنــد کــه حساســیت 
الزم بــرای ردیابی امواج گرانشــی را داشــت. حاصــل تاش آنان  
دو رصد خانه LIGO در واشــگتن و لوییزیانا بود.ردیابی مســتقیم 
امواج گرانشــی صفحه جدیدی در اکتشــافات انسان درباره بخش 
»تاریــک« جهــان مــی گشــاید. ایــن امــواج چشــم انــدازی بــه 
زمــان هــا و اماکنــی فراهــم مــی کننــد کــه در تاریکــی محض 

بــه ســر مــی برنــد.
 جالــب آنکــه ایــن محققــان تصــور نمــی کردنــد ایــن تحقیــق 
نیــز برنــده جایــزه نوبــل شــود. امــا شــاید یکــی از نــکات حایــز 
اهمیــت جایــزه نوبــل فیزیــک ۲01۷ آن بــود که باالخــره پیش 

بینــی 100 ســاله انیشــتین را تاییــد کــرد.
ــد  ــه دیوی ــتراکی ب ــور اش ــه ط ــزه ب ــن جای ــته ای ــال گذش  س
ــرای کشــف  ــکان هالدیــن و مایــکل کاســتلریتز ب تولــس، دون
ــاده  ــاز توپولوژیــک و مراحــل توپولوژیــک م ــال ف نظــری انتق
اختصــاص یافــت. نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه هر ســه 

ــد. ــا بودن ــد بریتانی ایــن دانشــمندان متول
در تاریخچــه ایــن جایــزه فقــط یــک دانشــمند توانســته 2 بــار 
برنــده آن شــود. جــان بردیــن تنهــا فــردی اســت کــه در ســال 

هــای 1٩5۶ و 1٩۷۲ ایــن جایــزه را از آن خــود کــرد.

 نوبل شیمی برای سه دانشمند اروپایی
 برخاف دو حوزه پزشــکی و فیزیک، نوبل شــیمی ۲01۷ به ســه 
دانشــمند اروپایی تعلق گرفت. ژاک دو بوشه استاد دانشگاه لوزان 
از ســوئیس،  یواخیــم فرانک اســتاد دانشــگاه کلمبیــا در آمریکا و 
 MRCــگاه ــون از آزمایش ــارد هندرس ــی و ریچ ــت آلمان ــا ملی ب
در کمبریــج انگلیــس بــا ملیــت اســکاتلندی بــه طــور مشــترک 

برنــده جایــزه نوبــل شــیمی ۲01۷ شــدند.
 این سـه دانشـمند به دلیـل تاش های خود در توسـعه بررسـی 
شـیوه میکروسـکوپی کرایو الکترون با کیفیت بـاال جهت تعیین 
سـاختار مولکول های زیسـتی موفق به دریافت نوبل شدند.بررسی 
میکروسـکوپی کرایـو- الکتـرون در حقیقـت روشـی اسـت کـه به 
دانشـمندان اجازه مـی دهد تا مولکول های زیسـتی را فریـز کرده و 
فرایندهای مختلف فعل و انفعاالت آنها را به طور دقیق بررسی کنند. 
با کمک ایـن روش می توان ویروس و باکتری ها ) مانند ویروس 
زیکا( را در میکروسـکوپ و در وضعیت اولیه شـان بررسـی کرد.

چنین روشـی درک ابتدایی انسـان از مفهوم شـیمی حیات را ارتقا 
مـی دهـد  و به سـاخت داروهـای جدیـد کمک مـی کند.

 یکــی از نــکات جالــب دربــاره ژاک دو بوشــه یکــی از برنــدگان 
نوبــل شــیمی، معرفــی نامــه او در وب ســایت دانشــگاه لــوزان) 

محــل تدریس او( اســت.
 در این معرفی نامه ساده  او نوشته است:

 1٩41 والدینی خوش بین مرا به دنیا آوردند.
 1٩4۶ از تاریکــی دیگــر نمــی ترســیدم  چون خورشــید همیشــه 

برمــی گشــت. کوپرنیک ایــن موضــوع را توضیح داده اســت!
 1٩4۸-55 نخســتین بخــش از حرفــه علمــی خــود را در والیــز و 

لــوزان گذرانــدم) ابزارهــا: چاقــو، ســوزن، نــخ و کبریــت(
ســال گذشــته ژان پیر ســاونج شــیمیدان سرشــناس فرانســوی، 
برنــارد فرینــگا شــیمیدان هلنــدی از دانشــگاه گرونینگــن ایــن 
کشــور، فریــزر اســتادرت شــیمیدان اســکاتلند از دانشــگاه نورث 
وســترن آمریــکا بــرای ســنتر ماشــین آالت مولکولــی موفــق به 

دریافت این جایزه شدند.
نــوآوری آنها شــامل خلــق انواعــی از ماشــین آالت اســت که به 
طور طبیعی توسط مردم مورد استفاده قرار می گیرد، مانند موتورها، 
خودروهــا و یــا خــرد کننــده دانه هــای قهــوه البته با یــک تفاوت 
بــزرگ و آن اینکــه این ماشــین آالت در ابعاد نانویی هســتند و بر 
پایه مولکولهایی ساخته شده اند که از موی انسان هم کوچکترند.

 در ایــن رشــته نیــز فردریــک ســانگر تنهــا فردی اســت کــه دو 
بــار ایــن جایــزه را دریافت کــرده اســت. او در ســال هــای 1٩5۸ 

و 1٩۸0 میادی برنده این جایزه شده است.

بیش از ۷ هزار نمونه گیاهی به 
کشور بازگردانده شد

رئیــس مرکــز ذخایــر زیســتی و ژنتیکــی گفت:تاکنــون ۷ هــزار و ۲00 نمونــه گیاهــی کــه بــه هر 
طریقــی از کشــور خــارج شــده را بازگردانیــم و در مرکــز ذخایــر زیســتی و ژنتیکــی نگهــداری می 

 . کنیم
دکتر سیدحسـن شـاهزاده فاضلی اظهار داشـت: مرکز ذخایر ژنتیکی و زیسـتی ایران توانسـته با راه 
انـدازی تمامـی تکنیک ها و بخش ها در قالب اسـتانداردترین شـرایط بین المللـی بهترین موقعیت 

را در تمام  دنیا از نظر نمونه های زیسـتی در زیسـت بانک داشـته باشـد.
وی افــزود: ایــن اقدامــات بــه گونــه ای انجام شــده کــه توانســته ایــم اعتماد خیلــی از دانشــمندان 
خارجــی را در دنیــا بــه خــود جلــب کنیــم بــه نحــوی کــه نمونــه هــای زیســتی خارجــی نیــز در 

ایــن زیســت بانــک نگهــداری مــی شــود.
رئیــس مرکــز ذخایــر زیســتی و ژنتیکــی ایــران بــا بیــان اینکــه برخــی نمونــه هــا در ایــران وجود 
ندارنــد ولــی در کشــورهای دیگــر نگهــداری مــی شــوند، اظهــار داشــت: در حــال حاضــر برخــی 
ــدارد را  ــران رویشــگاهی ن ــه هــای زیســتی کــه توســط توریســت هــا خــارج شــده و در ای نمون

ــداری  ــک نگه ــت بان ــز در زیس نی
مــی کنیــم.

بــه گفتــه فاضلــی، بــه طــور مثــال 
برخــی نمونــه هــای مــا در آمریــکا 
ــه در  ــل اینک ــه دلی ــی ب ــت ول اس
ــا  ــه ه ــن نمون ــتیم ای ــم هس تحری
ــد.  ــی گردانن ــاز نم ــور ب ــه کش را ب
از ایــن رو آمــار دقیقــی نداریــم 
ــه هــای  ــه چــه میــزان نمون کــه ب

ــتند. ــر هس ــورهای دیگ ــا در کش ــتی م زیس
ــه هــای بومــی را کــه از کشــور  ــر اینکــه درصــدد هســتیم نمون ــد ب ــا تاکی ــی، ب شــاهزاده فاضل
توســط توریســت هــا یــا بــه هــر روشــی خــارج شــده را بازگردانیــم و در زیســت بانــک ذخیــره 
کنیــم، افــزود: تاکنــون ۷ هــزار و ۲00 نمونــه گیاهــی را کــه از کشــور خــارج شــده بــود، بازگردانده 

ایــم و در مرکــز ذخایــر زیســتی و ژنتیکــی نگهــداری مــی کنیــم.
رئیــس مرکــز ذخایــر ژنتیکی و زیســتی ایــران با بیــان اینکــه راه انــدازی کلکســیون بــرای ذخیره 
ســازی نمونــه هــای زیســتی هزینــه بــر اســت، عنــوان کــرد: تاکنــون خیلــی از ارگان ها بــرای راه 

انــدازی کلکســیون هایــی در زیســت بانــک پیشــقدم شــده اند.
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دانش و  علـــم 

با تحریک عصب مغزی؛

مردی در کما گریه کرد!
ــی  مــردی کــه 15 ســال زندگــی نبات
داشــت پــس از تحریــک عصــب 
ــه  ــار گری ــتین ب ــرای نخس ــزی ب مغ

ــرد.  ک
مــردی کــه 15 ســال  زندگــی نباتــی 
داشــت، پــس از تحریــک عصــب 
ــک  ــار اش ــتین ب ــرای نخس ــزی ب مغ
ریخــت. نــام ایــن بیمــار فــاش نشــده 

ــت. اس
ایــن مــرد 35 ســاله بــه دلیــل تصادف 
ــا دچــار آســیب مغــزی شــدید شــد  ب
ــس از  ــون پ ــت. او اکن ــا رف ــه کم و ب

ــا عائمــی کوچــک آگاهــی خــود از جهــان اطرافــش پــس از تصــادف را نشــان مــی دهــد. ــی ب مدتــی طوالن
ایــن تغییــر پــس از آن اتفــاق افتــاد کــه یــک محــرک الکتریکــی بــه مغــز او متصــل شــد. در همیــن راســتا وی 
توانســت لبخنــد بزنــد و حتــی هنــگام گــوش دادن بــه موســیقی دلخواهــش گریــه کــرد. همچنیــن ایــن بیمــار 
بــرای نخســتین بــار  پــس از آنکــه شــی جلــوی چشــمش حرکــت داده شــد، بــا چشــمانش آن را دنبــال کــرد و 

براســاس درخواســت ســر خــود تــکان دهــد.
در هــر حــال ایــن پیشــرفت هــا پــس از تحریــک عصــب »واگ« بــه وجــود آمــد، ایــن عصــب مغــز را بــه بقیــه 

بــدن متصــل مــی کنــد و در هوشــیاری انســان نقــش مهمــی دارد.
تاکنــون تصــور مــی شــد فــردی کــه بیــش از یــک ســال در وضعیــت حیــات نباتــی باشــد، نمــی توانــد دوبــاره 

هوشــیار شــود. محققــان اکنــون تصمیــم دارنــد از همیــن روش بــرای بیمــاران دیگــر نیــز اســتفاده کننــد.

پیشرفت ۵ پله ای ایران در 
رتبه بندی »نیچر ایندکس«
 

بــر پایه گــزارش »اشــپرینگر نیچــر« در ســال ۲01۷، ایران توانســته اســت 
در رتبه بنــدی کشــورهای »نیچــر ایندکــس« بــا پنــج پلــه صعــود جایــگاه 

33 جهــان را بــه دســت آورد. 
نتایــج تــازه »نیچــر ایندکــس« نشــان می دهــد کــه ایران ســومین کشــور 
ــوم  ــی مقاله هــای حــوزه عل ــه شــمار کســری وزن ــر پای ــی ب آســیای غرب
طبیعــی اســت و نســبت بــه ویرایــش پیشــین ایــن نظــام پنــج پلــه صعــود 

کرده اســت.
براســاس گزارش ســامانه نمــا )جایــگاه علم، فنــاوری، و نــوآوری ایــران در 
جهــان(، هــر ســاله »نیچــر ایندکــس« بــه رتبه بنــدی کشــورها در سراســر 
جهــان بــر پایــه دســتاوردهای پژوهشــی بــا کیفیــت بــاالی آنهــا در ســال 

گذشته می پردازد.
ــی  ــتاوردهای پژوهش ــی از دس ــش کوچک ــه بخ ــر پای ــدی ب ــن رتبه بن ای
کشــورها انجــام می شــود و بــرای درک بهتــر جایــگاه آنهــا بایــد 

نظام هــای رتبه بنــدی دیگــر نیــز مــرور شــوند.
»نیچــر ایندکــس« بــا شــمارش شــمار مقاله هــای پدیــدآوران در 
ــه ســه  ــر پای نشــریه های نمایه شــده اش، امــکان رتبه بنــدی کشــورها را ب
ــمار  ــری )FC(، و ش ــمار کس ــا )AC(، ش ــمار مقاله ه ــدی ش ــنجه کلی س

ــی آورد. ــم م ــی )WFC( فراه ــری وزن کس
ــی شــمار مقاله هــای منتشــر شــده در نشــریه ها  ــه معن ــا ب شــمار مقاله ه
بــدون توجــه بــه شــمار پدیدآوران اســت. شــمار کســری، ســهم مشــارکت 
ــاز  ــد )کل امتی ــبه می کن ــه محاس ــک مقال ــگارش ی ــدآور را در ن ــر پدی ه
ــا یــک اســت، یعنــی اگــر 10 نفــر در  شــمار کســری یــک مقالــه برابــر ب
نــگارش یــک مقالــه شــرکت کــرده باشــند شــمار کســری هــر پدیــدآور 

برابــر بــا یــک دهم اســت(.
ــمار  ــد. ش ــری، وزن می ده ــمار کس ــه ش ــز ب ــی نی ــری وزن ــمار کس ش
کســری وزنــی، ویرایــش اصاح  شــده شــمار کســری اســت. در حوزه های 
ستاره شناســی و اخترفیزیــک به دلیل آنکه حجم انتشــارات نســبت به دیگر 
حوزه هــا در نمایــه »نیچــر« بیشــتر اســت، بــه انتشــارات ایــن حــوزه وزن 

ــود. ــر ش ــان کمت ــا تاثیرش ــود ت داده می ش
ــه ۷0  ــک ب ــال ۲01۶ در نزدی ــورها در س ــده کش ــر ش ــای منتش مقاله ه
نشــریه برتــر در حوزه هــای شــیمی، علــوم محیــط و زمین شناســی، علــوم 

زیســتی و علــوم فیزیــک شــمارش و ارزیابــی شــده اند.
ــر  ــورهای »نیچ ــدی کش ــام رتبه بن ــران در نظ ــه ای ــاس رتب ــن اس برای
ایندکــس« بــا انتشــار ۲4۶ مقالــه، 33 اعــام شــده و شــمار کســری وزنــی 

مقــاالت نیز ٩1.45 اســت.
در ایــن رده بنــدی، کشــور »آمریــکا« جایــگاه نخســت رتبه بنــدی 
ــان«،  ــن«، »آلم ــورهای »چی ــت آورده و کش ــس« را به دس ــر ایندک »نیچ
»انگلســتان«، و »ژاپــن« نیــز بــه ترتیــب در رتبه هــای دوم تــا پنجــم ایــن 

فهرســت هســتند.

زمان زمین گیر شدن انسان پیش بینی شد
همزمــان بــا افزایــش ســن و ســال، انســان هــا دوســت دارنــد بداننــد تــا چه مــدت دیگر ســالم و ســرحال هســتند 

و بــرای تحقــق آرزوهــای خــود وقــت و زمــان دارند. 
گروهــی از محققــان مرکــز تحقیقاتــی گلــدن ســات آمریــکا روشــی را بــرای محاســبه مــدت زمــان باقی مانــده تا 
زمیــن گیــر شــدن هــر انســان ابــداع کــرده انــد کــه بــا اســتفاده از آن هــر فــردی درخواهــد یافــت تــا زمــان ابتــا 

بــه بیمــاری هــای صعــب العــاج و خانه نشــین شــدن حــدودا چنــد ســال دیگــر فرصــت دارد.
در ایــن روش بــا توجــه بــه شــاخص هایــی ماننــد رژیــم غذایــی فــرد، شــاخص تــوده بدنــی، وضعیــت خــواب 
شــبانه، نحــوه تغذیــه و ورزش و غیــره، تعــداد ســال هــای زندگــی ســالم کــه پیــش روی هــر فرد اســت، محاســبه 
مــی شــود. البتــه برخــی تفــاوت هــای جنســیتی و همیــن طــور ســطح درآمــد، آمــوزش، میــزان مصــرف دخانیات 

و الــکل و .... نیــز در ایــن روش محاســباتی در نظــر گرفتــه مــی شــود.
ایــن محققــان نمونــه ســاده شــده ای از ایــن ابــزار محاســباتی را از طریــق اینترنت در دســترس قــرار داده انــد. قرار 

اســت در آینــده بــا تکمیــل ایــن ابــزار، محاســبات دقیق تــری بــا اســتفاده از آن قابــل انجام باشــد.
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نتایــج یــک بررســی علمــی نشــان مــی دهــد از هــر شــش مــورد مــرگ رخ داده در جهــان در 
ســال ۲015 یکــی بــه علــت تنفــس گازهــای ســمی، آب آلــوده، آلودگــی خــاک یــا کار در هــوای 

ــوده رخ داده اســت.  آل
نتایــج ایــن بررســی کــه بــا مشــارکت دههــا دانشــمند آمریکایــی، انگلیســی، تایلنــدی، ســنگالی، 
اتریشــی و کانادایــی انجــام شــده و در نشــریه النســنت بــه چــاپ رســیده نشــان دهنــده شــدت 

تخریــب محیــط زیســت و فجایــع و تهدیدهــای آن بــرای تــداوم حیــات بشــر اســت.
ــدان معناســت کــه آلودگــی هــای زیســت محیطــی ســه  نتایــج ایــن بررســی تــکان دهنــده ب
برابــر ماالریــا، ایــدز و بیمــاری ســل انســان هــا را مــی کشــد. از ٩ میلیــون مــرگ و میــر ناشــی 
از آلودگــی هــوا در سراســر جهــان در هــر ســال، ٩۲ درصــد در کشــورهای فقیــر جهــان رخ مــی 
دهــد و ایــن هــم نشــانه ای مهــم از شــکاف اجتماعــی و اقتصــادی موثــر بــر تشــدید این مشــکل 

اســت.

کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه بــرای مقابلــه بــا آلودگــی هــای زیســت محیطــی دشــواری 
هــای فراوانــی دارنــد. بررســی هــا نشــان مــی دهــد بــرای حــل ایــن مشــکل بــه هزینــه ای 
برابــر بــا 4.۶ تریلیــون دالر در ســال نیــاز اســت و کشــورهای مذکــور قــادر بــه تامیــن ایــن 

مبلــغ نیســتند.
پرفســور فیلیــپ لندریــگان مدیــر ایــن پژوهــش هشــدار مــی دهــد کــه در ســال هــای آینــده این 
مشــکل تشــدید خواهــد شــد و کشــورهای بیشــتری را کــه قــادر بــه مقابلــه بــا آن نیســتند در بــر 
مــی گیــرد. تکمیــل بررســی یادشــده بــا مشــارکت 40 پژوهشــگر از سراســر دنیــا صــورت گرفتــه 

اســت.
بــر اســاس ایــن بررســی هــم اکنــون 1۶ درصــد از مــرگ و میرهــا درسراســر جهــان بــه علــت 
آلودگــی هــوا رخ مــی دهــد و ایــن رقــم 15 برابــر بزرگتــر از آمــار مــرگ و میــر ناشــی از جنــگ و 

خشــونت اســت.

با رصد پنجمین موج گرانشی؛

راز به وجود آمدن طال کشف شد

ــوج گرانشــی در جهــان منشــا عنصــر طــا را در  ــن م ــی پنجمی ــا ردیاب دانشــمندان ب
ــد.  ــن کشــف کردن زمی

ــتاره  ــورد دو س ــوم از برخ ــد طــا و اورانی ــنگینی مانن ــد عناصــر س دانشــمندان معتقدن
ــد.  ــده ان ــه وجــود آم ــی ب ــم نوترون عظی

در همیــن راســتا دیویــد ریتــز مدیــر عامــل آزمایشــگاه Ligo در دانشــگاه کل تک خبر 
از کشــف مقادیــر کانی طــا در فضــا داد.

ایــن طــا از  برخــورد دو ســتاره عظیــم در  فاصلــه 130 میلیــون ســال نــوری از زمیــن 
در فضــا منتشــر شــده اســت. قطــر هرکــدام از ایــن ســتاره هــا 1۲ مایــل بــوده اســت.

مقادیــر کان طــا و عناصــر ســنگین دیگر ماننــد پاتینیــوم و اورانیــوم در کوره هســته 
ای ناشــی از ترکیــب ســتاره هــای نوترونــی بــه وجــود آمد. 

ــی  ــه ردیاب ــرد و ب ــاد ک ــان ایج ــاده جه ــی در م ــن امواج ــب همچنی ــداد جال ــن روی ای
ــد. ــر ش ــن منج ــی در زمی ــوج گرانش ــن م پنجمی

ــداد را  ــن روی ــد زمان-فضــا صــدای ای ــات در بع ــری ارتعاش ــدازه گی ــا ان دانشــمندان ب
شــنیدند. آنهــا همچنیــن بــا اســتفاده از ماهــواره و تلســکوپ هــای زمینــی نــور و اشــعه 

ــد. ــام kilonova  مشــاهده کردن ــه ن ــداد برخــورد دوســتاره را ب هــای ناشــی از روی
فیزیــک اخترشناســان معتقدنــد ایــن کشــف فصــل جدیــدی اســت کــه دروازه هــای 

علــم را مــی گشــاید.
ــن در  ــن چنی ــدادی ای ــدای روی ــه ص ــت ک ــار اس ــتین ب ــن نخس ــز ای ــه ریت ــه گفت ب

ــود. ــی ش ــنیده م ــان ش کهکش
ردیــاب هــای حســاس رصدخانــه لیگــو در واشــنگتن و لوئیزیانــا ایــن رویــداد را رصــد 
کــرده انــد. ۲ ثانیــه پــس از رصــد ایــن رویــداد تلســکوپ ناســا نیــز اشــعه گامــا مربــوط 
بــه آن را رصــد کــرد.   ایــن در حالــی اســت کــه ریشــه ایجــاد طــا و عناصــر ســنگین 
دیگــر همیشــه یــک راز بــوده، امــا ایــن رویــداد نشــان مــی دهــد برخــورد ســتاره هــای 

نوترونــی در پیدایــش آنهــا تاثیــر داشــته اســت.  
ــوج  ــیگنال م ــد و س ــرار دارن ــام NGC4٩٩3 ق ــه ن ــانی ب ــور در کهکش ــتاره مذک  دوس
ــام GW1۷0۸1۷  در 1۷ آگوســت رصــد شــد. ــه ن ــا ب ــورد آنه گرانشــی ناشــی از برخ

گامی رو به جلو برای ژن درمانی 
بیماران ناشنوا

ــزرگ  ــرای مطالعــه بهتــر یــک پروتئیــن ب ــا ایجــاد راهــی ب محققــان دانشــگاه ایالتــی اورگــون ب
ــد.  ــته ان ــنوا برداش ــاران ناش ــی بیم ــی را در جهــت ژن درمان ضــروری، گام مهم

موتاســیون در پروتئیــن اتوفرلیــن )otoferlin( بــا از دســت دادن شــنوایی مــادرزادی شــدید همراه 
اســت کــه شــکلی شــایع از ناشــنوایی در بیمارانــی اســت کــه تقریبــا چیــزی نمی شــوند.

ایــن مطالعــه جدیــد پیشــنهاد مــی کنــد کــه اتوفرلیــن کــه در بخــش حلزونــی گــوش داخلــی قــرار 
دارد، بــه عنــوان یــک پروتئیــن لینکــر حســاس بــه کلســیم عمل مــی کنــد. همچنیــن ایــن مطالعه 
نشــان مــی دهــد کــه موتاســیون در اتوفرلیــن اتصــال بیــن پروتئیــن و ســیناپس کلســیمی گــوش 
را تضعیــف مــی کنــد و نقــص در ایــن برهــم کنــش ممکــن اســت ریشــه ناشــنوایی مربــوط بــه 

اتوفرلیــن باشــد.
انــدازه مولکــول اتوفرلیــن و ســخت حــل شــدن آن، مطالعــه چگونگــی عملکــرد آن را مشــکل مــی 
ســازد. بــه همیــن منظــور محققیــن اورگــون یــک ســنجش کولوکالیزاســیون تــک مولکــول متصل 
شــونده بــه تیتراســیون)smCoBRA( را بــرای پــروب کــردن کمــی اتوفرلیــن طراحــی کردنــد. 
اســتفاده از ایــن ســنجش نشــان داد کــه اتوفرلیــن تنهــا یــک هــدف دارد کــه کــد کــردن صداهــا در 
ســلول هــای مویــی حســی در گــوش داخلــی اســت و موتاســیون هــای کوچــک در اتوفرلیــن منجر 
ــه تولیــد  ــه ناشــنوایی عمیــق مــی شــود. ژن اتوفرلیــن واقعــا بــزرگ اســت و ایــن امــر منجــر ب ب

پروتئینــی بــزرگ مــی شــود.
روش هــای معمــول بــرای ســاختن پروتئیــن نوترکیــب شــامل اســتفاده از باکتــری »اشرشــیا کلی« 

اســت امــا ایــن باکتــری هــا پروتئیــن هــای بــزرگ را از بیــن مــی برنــد.
بــه همیــن دلیــل محققیــن بــه دنبال شــکلی کوتــاه تــر از ایــن ژن هســتند کــه قابلیــت اســتفاده در 

ژن درمانــی را داشــته باشــد.
ایــن شــکل کوتــاه تــر قابــل انتقــال بــه ویــروس هــا ناقــل بــوده و در نتیجــه مــی توانــد بــه خوبــی 

بــه بیمــاران منتقــل شــود و بــرای ژن درمانــی آن هــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

آلودگی محیط زیست مقصر مرگ یک نفر از هر ۶ نفر
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کارشناســان هشــدار داده انــد احتمــال فــوران بزرگتریــن آتشفشــان جزیــره بالــی قــوت گرفتــه 
اســت. درهمیــن راســتا 35 هــزار نفــر از ســاکنان خانــه هــای خــود را تخلیــه کردنــد. 

ــزی ســبب شــده بیــش از 35 هــزار  ــی در اندون ــره بال ــن آتشفشــان جزی ــوران بزرگتری ــم از ف بی
نفــر از ســاکنان منطقــه خانــه هــای خــود را تــرک کننــد.  ایــن در حالــی اســت کــه بــه دلیــل 
ــه  ــره ب ــن جزی ــات ای ــش فعالیــت هــای آتشفشــانی در اطــراف Mount Agung مقام افزای

ــد. ــردم هشــدار دادن م
آخریــن تحلیــل هــای کارشناســان منطقــه ای نشــان مــی دهــد انــرژی لرزشــی قلــه آگونــگ در 
حــال افزایــش اســت و احتمــال فــوران وجــود دارد. امــا بــه گفتــه آنهــا نمــی تــوان زمــان دقیــق 

آن را پیــش بینــی کــرد.
ــا شــعاع 1۲  ــه هــای خــود را ت ــد خان ــه مــردم اعــام کردن ــی ب ــن راســتا مقامــات محل  درهمی
کیلومتــری ایــن کــوه تخلیــه کننــد. بــه همیــن دلیــل هــزاران نفــر در پناهــگاه هــای موقــت، 
ــد. ــواده  خــود زندگــی مــی کنن ورزشــگاه هــا و ســالن هــای اجتماعــات روســتاها همــراه خان

این آتشفشان آخرین بار در سال 1٩۶3 میادی فوران کرد و 1100 نفر قربانی گرفت.

احتمال فوران بزرگترین آتشفشان »بالی« قدرت گرفت

تنفس در شهرهای آلوده 
کلیه ها را از کار می اندازد

در حالــی کــه پیــش از ایــن تصــور مــی شــد آلودگــی هــوا در شــهرهای بــزرگ 
بیشــتر موجــب تشــدید بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی و ابتــا بــه ســرطان می 
شــود، حــاال ثابــت شــده کــه کلیــه هــا هــم از عــوارض ایــن مشــکل در امــان 

 . نیستند
بــا تشــدید وقــوع مشــکل آلودگــی هــوا در شــهرهای بــزرگ و از جملــه تهــران 
ــده  در فصــل هــای پاییــز و زمســتان نگرانــی هــا در مــورد عــوارض ایــن پدی

بــرای ســامت انســان افزایــش یافتــه اســت.
ــراض  ــوع ام ــل وق ــوا عام ــی ه ــه آلودگ ــود ک ــان داده ب ــی نش ــات قبل مطالع
خطرناکــی همچــون ســکته قلبــی، ســکته مغــزی، ســرطان، آســم و بیمــاری 
مزمــن انســدادی ریــه اســت. امــا بررســی تــازه ای کــه در دانشــگاه واشــنگتن 
صــورت گرفتــه ثابــت مــی کنــد برخــی بیمــاری هــای کلیــوی هــم مربــوط به 

آلودگــی هواســت.
بــر همیــن اســاس برخــی بیمــاری هــای مزمــن کلیــوی بــه همیــن علــت رخ 
ــه  ــه از کارافتادگــی کلی ــی منجــر ب ــر ممکــن اســت حت ــن ام ــد و ای مــی دهن

ــود. ش
محققــان تاثیــر آلودگــی هــوا بــر بیمــاری هــای کلیــوی را بــر روی نزدیــک بــه 
۲.5 میلیــون نفــر آمریکایــی در یــک بــازه زمانــی ۸.5 ســاله بررســی کردنــد. این 
ــورد  ــه 44۷٩3 م ــود، نشــان داد ک ــاز شــده ب ــه از ســال ۲004 آغ ــات ک تحقیق
ــوارد از  ــورد از م ــوی و ۲43۸ م ــای کلی ــاری ه ــه بیم ــا ب ــد ابت ــوارد جدی از م
کارافتــادن کلیــه طــی ایــن مــدت ناشــی تشــدید آلودگــی هــوا و رســیدن تعداد 

ذرات معلــق بــه 1۲ میکروگــرم در هــر متــر مربــع بــوده اســت.
ایــن پژوهــش همچنیــن نشــان مــی دهــد کــه حتــی آلودگــی انــدک هــوای 
شــهرها مــی توانــد تاثیــر مخربــی بــر روی کلیه داشــته باشــد و ایــن تاثیــرات با 

تشــدید آلودگــی هــوا بیشــتر مــی شــود.

برنامه های تلفن همراه افسردگی را 
کاهش می دهند

بــر اســاس تحقیقاتــی کــه بــه تازگــی در اســترالیا انجــام شــده، اســتفاده از برنامــه هــای تلفــن همــراه مــی تواند 
یــک روش درمانــی بــرای کاهــش افســردگی در انســان هــا باشــد. 

بنابرایــن از ایــن طریــق مــی تــوان بــه شــیوه ای امــن و نســبتا ســاده بــه میلیــون هــا نفــر در سراســر جهــان که 
بــا مشــکل افســردگی دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد، کمــک کرد.

افســردگی شــایع تریــن اختــال روانــی در انســان هــا در سراســر جهــان و عامــل اصلــی ایجــاد ناتوانــی و حتــی 
معلولیــت در افــراد اســت. هزینــه معالجــه ایــن بیمــاری بســیار باالســت و در اکثــر مــوارد بــه نتیجه مطلــوب هم 

ــود. ــر نمی ش منج
پژوهشــگران اســترالیایی بــا مطالعــه بــر روی ۲۲ روش مداخلــه در درمــان بیمــاری افســردگی افراد کــه از طریق 
اســتفاده از برنامــه هــای موبایلــی خاصــی صــورت گرفتــه بــه ایــن نتیجــه رســیده اند. بررســی هــای یادشــده بر 
روی 3400 بیمــار زن و مــرد بیــن 1۸ تــا 5٩ ســال صــورت گرفتــه کــه از اختاالتــی همچــون افســردگی انــدک 

تــا حــاد، اختــال دوقطبــی، اضطــراب و بــی خوابــی رنــج مــی برند.
محققــان مــی گوینــد اســتفاده از برنامــه هــای تلفــن همــراه باعــث کاهــش عائــم افســردگی در افــراد شــده و 
ایــن روش درمانــی کــم هزینــه بــه خصــوص بــرای افــرادی مناســب اســت کــه بــه دالیــل مختلــف بــه کادر 
پزشــکی دسترســی ندارنــد. البتــه ایــن روش نمــی توانــد جایگزیــن روش هــای درمانــی بالینــی شــود ولــی مــی 

توانــد تــا حــدی از رنــج افــراد افســرده بکاهــد.

فسیل ۴۸ میلیون ساله پرنده در آلمان 
کشف شد

محققــان آلمانــی فســیل 4۸ میلیون ســاله یک پرنــده از 
اجــداد هدهــد را در آلمــان کشــف کردند. 

ــده ای در  ــاله پرن ــون س ــیل 4۸ میلی ــک فس ــای ی بقای
آلمــان کشــف شــده اســت.

ایـن موجـود عجیب بـه انـدازه یک گنجشـک بـوده و با 
اسـتفاده از روغـن های مـوم مانند پرهای خـود چرب می 

کـرده اسـت. این یافته ها نشـان مـی دهد دایناسـورهای پـردار از باسـتان پرهـای خـود را تمیز می کـرده اند.
محققــان موسســه تحقیقاتی ســنکنبرگ در فرانکفوریــت و MIT ایــن موجــود را در Messel Pit واقــع در مرکز 

آلمــان کشــف کــرده بودند.
پرنــده مذکــور  منقــاری بلنــد داشــته و زیســتگاه آن در جنــگل هــای مرکــز اروپــا بــوده اســت. محققــان معتقدند 

ایــن پرنــده باســتانی از خانــواده Messelirrisoridae بوده اســت.
ایــن کشــفیات پــس از دو دهــه مطالعــه روی فســیل به دســت آمــده اســت. همچنیــن مطالعات نشــان مــی دهد 

ایــن پرنــده کوچــک بــا منقــار بلند بــه انــدازه یــک گنجشــک بــوده و از اجــداد هدهدهــای فعلی اســت.
پرندگان مذکور بیشتر عمر خود را روی درختان می زیسته اند و از حشره ها تغذیه می کرده اند.
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قدرت آرواره شبیه گرگ؛

این قورباغه دایناسورخوار بوده است!
محققــان بیــن المللــی متوجــه شــده انــد یــک گونــه قورباغــه باســتانی کــه ۶۸ میلیون ســال قبل 

مــی زیســته ، دایناســورهای کوچــک و بچــه دایناســورهای بزرگتــر را می بلعیده اســت. 
گروهــی از محققــان بیــن المللــی طــی تحقیقاتــی متوجــه شــده انــد یــک قورباغــه باســتانی بــه 
ــا وزغ شــیطانی ۶۸ میلیــون ســال قبــل در ماداگاســکار  ــام Beelzebutfo Ampinga  ی ن
مــی زیســته کــه از دایناســورهای کوچــک و بچــه دایناســورهای بزرگتــر تغذیــه مــی کرده اســت.

ــواده ایــن قورباغــه کــه قورباغــه  ــدرت آرواره هــای خان ــری ق ــدازه گی ــا ان ــان توانســتند ب محقق
ــد. ــن بزنن ــه منقــرض شــده را تخمی ــن گون ــدرت آرواره ای ــده مــی شــود، ق شــاخدار نامی

ایــن تحقیق با حضور محققان دانشــگاه آدالید، دانشــگاه پلی تکنیــک کالیفرنیا و کالــج لندن انجام 
شــد. محققان قــدرت آرواره هــای قورباغه شــاخدار آمریــکای جنوبی را به وســیله دســتگاهی اندازه 
ــی  ــد و م ــی دارن ــه پوشــش چرم ــزی اســت ک ــور شــامل دو صفحــه فل ــد. دســتگاه مذک گرفتن
تواننــد بــه طــور دقیــق نیــروی آرواره هــای حیــوان را انــدازه گیــری کنند.بــه گفتــه محققــان ایــن 

نخســتین  بــار اســت کــه قــدرت آرواره هــای یــک قورباغــه انــدازه گرفتــه شــده اســت.
مــارک جونــاس یکــی از مولفان تحقیــق می گویــد: برخــاف بیشــتر قورباغه هــا کــه آرواره هایی 
ضعیــف دارنــد و معمــوال از طعمه هــای کوچک تغذیــه می کننــد، قورباغه هــای شــاخدار به کمین 

ــدگان مــی نشــینند. حیوانــات بزرگتــر ماننــد قورباغــه هــای دیگــر، مــار و خزن

بــه هرحــال نتایــج تحقیــق نشــان داد قورباغــه شــاخدار کــه عــرض ســرش فقــط 4.5 ســانتی متر 
اســت،  آرواره ای بــا قــدرت N30 دارد. بــه عبــارت دیگــر مــی توانــد 3 کیلوگــرم را ببلعد.

 Beelzebutfo محققــان در مرحلــه بعــد ایــن آمــار را بررســی کردنــد تــا قــدرت آرواره هــای
Ampingaرا تخمیــن بزننــد.  ایــن حیــوان عجیــب باســتانی بــا  41 ســانتی متــر طــول و 4.5 
کیلوگــرم وزن، آرواره ای بــا قــدرت ۲۲00N داشــته اســت. بــه عبــارت دیگــر قــدرت آرواره هــای 

قورباغــه باســتانی بــا گــرگ برابــر بوده اســت.

هیوالی یک چشم در آب های قطب کشف شد
یــک دانشــجوی کانادایــی یــک هیــوالی کوچــک در آب هــای قطــب کشــف کرده کــه فقــط یک چشــم دارد 

و عــاوه بــر آن دهــان نیز نــدارد. 
دانشــمندان یــک موجــود عجیــب بــا ۸ پــا کشــف کــرده انــد کــه در آب هــای تاریــک زیــر یــخ هــای قطــب 

زندگــی مــی کنــد.
بــه گفتــه محققــان ایــن موجــود ۲ میلیمتــری خطرنــاک نیســت اما بــه شــدت عجیب اســت. هیــوالی کوچک 

بدنــی شــفاف و فقــط یــک چشــم و دو شــاخک پــر مــو دارد. جالــب آنکــه این موجــود دهــان نیز نــدارد.
محققــان معتقدنــد ایــن موجــود هــم یکــی از 1۶0 گونــه »زوپانکتــون« هاســت کــه در اقیانوس های سراســر 

جهان زندگی می کنند.  
 اورلی دالفورج یکی از فارغ التحصیان  دانشگاه مانیتوبا این جانور را کشف کرده که دربخش قطبی آب های کانادا 

زندگی می کنند.
ــتقی از واژه  ــز مش ــود نی ــن موج ــام ای ــت. ن ــواده Monstrilloida اس ــوی از خان ــک عض ــوالی کوچ هی

هیــوال)Monster( اســت.

کشف شهر اختاپوس ها 
در استرالیا

محققان در شرق استرالیا شهری از اختاپوس ها کشف کرده اند. 
گروهـی از محققان بین المللی شـهر زیردریایی اختاپوس ها را کشـف 
کـرده انـد و آن را Octlanis نامیدنـد. ایـن شـهر حاوی تـوده های 
بزرگ و زیاد شـن و صدف اسـت کـه حدود 15 سـفالوپود در آن زندگی 
می کنند.  سـفالوپودها گروهی از موجودات هسـتند کـه اختاپوس ها و 

ماهیان مرکب را شـامل می شـود.
این محققان ویدئویی 10 سـاعته از این شـهر ثبت کرده اند که نشـان 
می دهـد برخاف تصـور عمومی که اختاپـوس ها موجـودات تنهایی 
هسـتند، آنها به طـور گروهی زندگی مـی کنند و رفتارهـای اجتماعی 
از خـود نشـان مـی دهند. ایـن شـهر اختاپوس هـا در عمـق 10 تا 15 
متری  آب و در خلیج جرویس واقع در شـرق اسـترلیا قـرار دارد.  دیوید 
شـیل از دانشگاه آالسـکا پاسـیفیک و همراهانش رفتارهای اجتماعی 

اختاپـوس هـای این شـهر را رصد کـرده اند.
ــی از  ــز گــروه مجزای ــی اســت کــه در ۲00٩ میــادی نی ایــن درحال

اختاپــوس هــا کشــف شــدند.

علـــم و دانش
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محققــان بــا کشــف ماهیــت یــک فســیل متوجــه شــده انــد 1۶3 میلیــون ســال قبــل در آب های 
اطــراف انگلیــس کروکدیلــی خطرنــاک زندگــی می کرده اســت. 

هــم اکنــون در آب هــای اطــراف قــاره اروپــا و انگلیــس هیــچ گونــه خزنــده خطرناکــی زندگــی 
نمــی کنــد. امــا 1۶3 میلیــون ســال قبــل کروکدیلــی بــه نــام »هیــوالی Melksham « در این 

آب هــا زندگــی مــی کرده اســت.
فســیل ایــن حیــوان 3 متــری در ســال 1۸۷5 میــادی  در منطقــه ویلتشــایر  کشــف شــده و از 
آن زمان تاکنون در موزه طبیعی لندن نگهداری می شــود. اما تا به حال ماهیت آن کشــف نشــده 
بــود. بــه هــر حــال کروکدیــل باســتانی در آب هــای گــرم و کــم عمــق دریاهــای قــاره اروپــا 

می زیســته اســت.
ایــن گونــه منقــرض شــده آرواره هــا و فکــی قدرتمنــد و دنــدان هــای متعــددی داشــت تــا بتوانــد 
از طعمــه هــای بــزرگ را ببلعــد. جالــب آنکــه موجــود باســتانی، یکــی از ترســناک تریــن حیوانــات 

درنــده عصــر خــود بوده اســت.
ــرا تحقیقــات روی ایــن   گروهــی از محققــان دانشــکده علــوم زمیــن شناســی در دانشــگاه ادینب

فســیل را انجــام داده انــد.
کشــف فســیل کروکدیــل باســتانی در انگلیــس درحالــی اتفــاق مــی افتــد کــه هــم اکنون بیشــتر 

کروکدیــل هــا در آســیا، آفریقــا، آمریــکا و اســترالیا زندگــی مــی کنند.

اجداد کروکدیل ها در اروپا می زیسته اند

یک هیوالی دریایی در 
فیلیپین کشف شد

جســد یــک موجــود دریایی بــه انــدازه یــک جــت جنگنــده در ســواحل فیلیپین 
ــده اســت.  یافت ش

موجــودی عظیــم الجثــه عجیبــی در ســواحل فیلیپیــن یافــت شــده اســت. این 
هیــوالی  دریایــی در ســاحل »ماســین ســیتی«  واقــع در جزیــره لیــت فیلیپین 

مشــاهده شــده اســت.
ــوان  ــع دریایــی منطقــه، نمــی ت ــه گفتــه مقامــات دفترشــیات و مناب البتــه ب
از روی جســد گونــه جانــوری هیــوال را تشــخیص داد زیــرا در حــال متاشــی 

شــدن اســت.
بــه هرحــال ایــن هیــوالی دریایــی انــدازه یــک جــت جنگــده اســت و محققان 

گمــان مــی کننــد یــک نهنگ باشــد.
ــه  ــرا حجــم آن ب ــد زی ــا برگرداندن ــه دری ــوان را ب ــات شــهری جســد حی مقام
قــدری بــزرگ اســت کــه نمــی تــوان آن را بــه خــاک ســپرد و عــاوه بــر آن 

ــز همــراه داشــت. خطــرات بهداشــتی نی

شناسایی فسیل ۲۰۰ میلیون ساله با 
شکمی پر از ماهی

محققـان موفق به کشـف فسـیلی با قدمت ۲00 میلیون سـال شـده اند. این فسـیل مربوط به یک خزنـده دریایی 
اسـت که در درون شـکم آن تعداد زیادی ماهی مرکب شـکار شـده هم وجـود دارد. 

، دیرینــه شناســان ایــن فســیل را بســیار اســتثنایی مــی داننــد، زیــرا مربــوط بــه دوره ای بــا قدمــت بســیار زیــاد 
اســت و شــرایط خــاص و بــه خصــوص وجود انبــوه فســیل ماهیــان در شــکم آن، مطالعــه آن را بســیار ارزشــمند 

کــرده اســت.
فســیل یادشــده کــه هــم اکنــون در مــوزه دانشــگاه بیرمنگهــام نگهــداری مــی شــود اســکلتی بــه طول حــدودا 
ــا ماهــی مرکــب در شــکم آن  ۶0 ســانتیمتر اســت و اولیــن فســیل یــک خزنــده دریایــی اســت کــه همــراه ب
شناســایی مــی شــود. هنــوز مشــخص نیســت ایــن خزنــده دریایــی در کــدام بخــش از جهــان زندگی مــی کرده 
ــده  ــا در چــه شــرایطی دفــن شــده کــه فرصــت هضــم ماهــی هــای شکارشــده را پیــدا نکــرده اســت. خزن ی

ــام دارد. ــده  Ichthyosaurus communis ن یادش
بــه نظــر مــی رســد خزنــده یادشــده هنــوز تــا دوران بلــوغ خــود فاصلــه زیــادی داشــته، زیــرا بررســی هــا نشــان 
مــی دهــد طــول آن پــس از بلــوغ کامــل بــه 4.5 متــر مــی رســد. تحقیقــات بــرای پــی بــردن بــه جزییــات 

بیشــتر در مــورد ایــن فســیل و شــیوه زیســت آن ادامــه دارد.

علـــم و دانش
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اسکلت ۷۶ میلیون ساله یک دایناسور شناسایی شد
دیرینه شناسان آمریکایی یک فسیل ۷۶ میلیون ساله کشف کرده اند. 

ــام  ــه ن ــم ب ــوری عظی ــل از  دایناس ــا کام ــکلت تقریب ــک اس ــی ی ــان آمریکای ــه شناس دیرین
ــد. ــرده ان ــف ک ــال کش ــون س ــت ۷۶ میلی ــا قدم ــوروس ب تیرانوس

 این دایناسور میلیون ها سال قبل در آمریکای شمالی می زیسته است.
 بــه هرحــال اســکلت مذکــور بــه مــوزه تاریــخ طبیعــی یوتــا بــرای مطالعــات بیشــتر منتقل شــده 

اســت.
 دانشمندان تخمین می زنند دایناسور مذکور هنگام مرگ 1۲ تا 15 ساله بوده است.

 Teratophoneus curriei ــه ــه گون ــق ب ــن اســکلت متعل ــن کارشناســان ای ــق تخمی طب
اســت کــه ۶۶تــا ٩0 میلیــون ســال قبــل وجــود داشــته انــد.

ــد  ــد ۷5 درص ــخص ش ــا مش ــت و در کاوش ه ــر اس ــا ۶ مت ــوان 5ت ــور نوج ــن دایناس ــول ای  ط
ــده اســت. ــظ ش ــای آن حف ــتخوان ه اس

 اســکلت در ســال ۲015 و در ســازند کایاریوویتــس  واقــع در دشــت هــای مرکــزی حفاظــت شــده 
ســازمان GSENIM آمریکا کشــف شــده اســت.

کشف موش درخت نشین در جزایر سلیمان
محققــان گونــه جدیــدی از مــوش در جزایــر ســلیمان کشــف کــرده انــد کــه مــی توانــد بــا دندانهایــش پوســت 

نارگیــل را بشــکافد و بــاالی درختــان زندگــی مــی کنــد 
ســاکنان محلــی جزایــر ســلیمان مدتهــا در بــاره مــوش هــای بزرگــی صحبــت مــی کردنــد کــه البــه الی درختان 
زندگــی مــی کننــد و مــی تواننــد نارگیــل را بشــکافند. امــا هیــچ گاه وجــود ایــن مــوش تاییــد نشــد. امــا اکنــون 

دانشــمندان ایــن گونــه ناشــناخته را کشــف کــرده انــد.
گونــه جدیــد  Uromys Vika نــام گرفتــه و وزن آن بــه یــک کیلوگــرم مــی رســد. همچنیــن ایــن مــوش 45.۷ 

ســانتی متــر طــول دارد و مــی توانــد بــا دندانهایــش پوســت نارگیــل را بشــکند.
تایرون الوری یکی از محققان موزه فیلد شیکاگو با همکاری  دو محقق دیگر این موش را کشف کرده اند. 

آنجــا که این موش باالی درختان زندگی می کند، ردیابی آن کار بســیاری دشــواری بوده اســت. این درحالی اســت که از 
Uromys Vika تنهــا یکــی از ۸ گونــه موشــی اســت کــه در جزایــر ســلیمان زندگــی مــی کننــد.

جزایر سلیمان در جنوب اقیانوس آرام قرار گرفته اند. 

علـــم و دانش

ژورنــال بیــن المللــی IJSEM فهرســتی از کلکســیونهای میکروبــی معتبــر از دیدگاه تاکســونومی 
را منتشــر کــرده کــه در آن، تنهــا نــام بانــک میکروارگانیســمهای مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و 

زیســتی ایــران وجــود دارد. 
ــز   ــن مرک ــس ای ــی، رئی ــاهزاده فاضل ــن ش ــید ابوالحس ــر س دکت
گفــت: از آنجایــی کــه انتشــار میکروارگانیســمهای جدیــد منــوط 
ــه ثبــت آنهــا در حداقــل یــک کلکســیون بیــن المللــی غیــر از  ب
ــام کلکســیون  ــدن ن ــی کشورهاســت، گنجان کلکســیونهای داخل
ــن  ــال بی ــران در ژورن ــتی ای ــی و زیس ــر ژنتیک ــی ذخای ــز مل مرک
ــرای کشــور جهــت  ــری را ب ــی نظی ــی IJSEM ، فرصــت ب الملل

ارائــه خدمــات بیــن المللــی فراهــم آورده اســت.
ــویه  ــتر س ــاهد ورود بیش ــوان ش ــی ت ــس م ــن پ ــزود: از ای وی اف
ــود. ــه ایــن کلکســیون ب هــای ارســال شــده از ســایر کشــورها ب
ــوان  ــران عن ــتی ای ــی و زیس ــر ژنتیک ــی ذخای ــز مل ــس مرک رئی
کــرد: کلکســیون میکروبــی )بانــک میکروارگانیســم هــای( ایــن 
مرکــز ، عضــو رســمی فدراســیون جهانــی کلکســیونهای کشــت 
WFCC اســت و از آغــاز تأســیس تاکنــون توانســته بیــش از 55 
ســویه بومــی متعلــق بــه تاکســونهای پروکاریوتــی و یوکاریوتی را 
شناســایی، ثبــت و نگهــداری کنــد و از ایــن نظــر مقــام اول را در 

ــاورد. کشــور بدســت بی
به گفته فاضلی، این کلکسـیون مطابـق با اسـتانداردهای جهانی و 
در چارچـوب مقـررات تدوین شـده توسـط کمیته های بیـن المللی 

سیسـتماتیک پروکاریوتهـا فعالیـت مـی کند و تـاش می کنـد جدیدترین روشـهای شناسـایی و 
نگهـداری را جهـت تعییـن هویت و نگهـداری میکروارگانیسـم ها بـه کار گیرد.

بانک میکروارگانیسم های مرکز ذخایر ژنتیکی دارای اعتبار جهانی شد
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فناوری خـودرو

در دنیای امروز فناوری ها پیوند عمیقی با خودروسازی دارند به نحوی که 
خودروسازان از فناوریهای نوین در تمام بخش ها از جمله ایمنی، کاهش 
مصرف سوخت، سرعت بیشتر، طراحی فضای داخلی و غیره استفاده می 
کنند. درهمین راستا استانداردهای خودروسازی هر روز باالتر می رود و 
خودروها هر روز هوشمندتر، راحت تر و زیباتر می شوند و شاهد روزی 

خواهیم بود که خودروهای برقی، خودران و شبکه ای کل دنیا را فرابگیرد.
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فنــاوری خــودرو

ســتاد توســعه فنــاوری حــوزه انــرژی معاونــت علمــی مرکــز ملــی توســعه فنــاوری خودروهــای 
خــودران هوشــمند را در کشــور راه انــدازی می کنــد.  ســتاد توســعه فنــاوری حــوزه انــرژی معاونــت 
علمــی  بــا مشــارکت مرکــز توســعه زیــر ســاخت خودروهــای برقــی وزارت نیــرو و شــرکت هــای 
دانــش بنیــان مرکــز ملــی توســعه فنــاوری خودروهــای خــودران هوشــمند را راه انــدازی می کنــد.

فنــاوری خودروهــای هوشــمند خــودران یکــی از فنــاوری هــای برافکــن تــا ســال ۲0۲5 خواهــد 
بــود کــه ابعــاد اقتصــادی آن تــا حــدود ۲ میلیــارد دالر نیــز پیــش بینــی شــده اســت.

از تاثیــرات محیــط زیســتی مهــم ایــن فنــاوری کــه بگذریــم توســعه آن مــی توانــد حداقــل 30 و 
حداکثــر 150 هــزار مــورد از تصادفــات کشــنده را کاهــش دهــد کــه رقمــی قابــل توجــه اســت. در 
واقــع زیرفنــاوری هــای اصلــی ایــن فنــاوری هــوش مصنوعــی، بینایــی رایانــه ای، سنســورهای 
پیشــرفته و ارتبــاط ماشــین – ماشــین اســت. بنابرایــن بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن مســئله ســتاد 
اقدامــات برنامــه ریــزی شــده همچــون شناســایی و ارزیابــی توانمنــدی بومــی و ایجــاد مرکــز ملی 
توســعه فنــاوری خودروهــای هوشــمند را در نظــر گرفتــه اســت و قصــد دارد تــا پایــان ســال آینــده 

ایــن مرکــز را بــا همــکاری و مشــارکت شــرکت هــای فنــاوری راه انــدازی کنــد.

مرکز ملی توسعه فناوری خودروهای خودران هوشمند ایجاد می شود

مسابقات جهانی خودروهای 
خورشیدی برگزار شد

مسابقات جهانی خودرو های خورشیدی در کشور استرالیا برگزار شد. 
 World Solar Challenge( مســابقات جهانــی خودروهــای خورشــیدی
ــت بیــش از 40 خــودرو کــه توســط دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی  ــا رقاب ۲01۷( ب
مختلــف از سراســر جهــان طراحــی و ســاخته شــده انــد، بــرای طــی کردن مســافتی 
ســه هــزار کیلومتــری در مســیر شــهرهای دارویــن در شــمال اســترالیا تــا آدالیــد در 

جنــوب ایــن کشــور برگــزار شــد.
خودروهایــی کــه قوانیــن فنــی مســابقات را رعایــت کــرده و حداقــل هــای ایمنــی 
حرکــت در جــاده را دارا باشــند، جــواز حضــور در مســابقه را کســب کــرده و  بایــد طی 

۶ روز بــه خــط پایــان برســند.
هــدف از ایــن رقابــت کــه هــر دو ســال یکبــار برگــزار مــی شــود، تشــویق تحقیقات 
بــر خودروهــای خورشــیدی اســت کــه امیــد مــی رود در آینــده ای نــه چنــدان دور 
وارد بــازار مصــرف شــود و حمایــت شــرکت هــای صنعتــی همچون تســا موتــور از 

ایــن مســابقات نیــز روز بــه روز در حــال افزایــش اســت.
مســابقات بیــن المللــی خــودرو خورشــیدی در اســترالیا در ســه کاس اصلــی برگزار 
شــد. در کاس Adventure خودروهــای ســه چــرخ تــک سرنشــین کــه ســاده 
ــرخ  ــای چهارچ ــد در کاس دوم)Challenger(  خودروه ــی را دارن ــن طراح تری
تــک سرنشــین و در کاس ســوم )Cruiser class( خودروهــای چهارچــرخ کــه 
ــای  ــه خودروه ــبیه ب ــری ش ــتند و ظاه ــین هس ــش از ۲سرنش ــل بی ــه حم ــادر ب ق

شــهری دارنــد، شــرکت کــرده انــد.
در سـالهای گذشـته تیـم هـای هاویـن و غـزال ۲ و 3 بـه نمایندگـی از ایـران در این 
مسـابقات شـرکت کرده اند و امسـال نیز تیم غزال 4 از دانشـگاه تهـران به نمایندگی 
از ایـران بـرای حضـور در این مسـابقات عازم کشـور اسـترالیا شـد که بـه دلیل عدم 

کسـب جـواز فنی حضـور در مسـابقات ، از رقابت ها کنار گذاشـته شـده اسـت .

آئودی فناورانه ترین خودروی
 جهان را می سازد

یــک شــرکت خودروســازی در ســال ۲01۸ اتومبیلــی بــه بــازار عرضــه مــی کنــد کــه دارای ســه نمایشــگر، 
1۲دوربیــن اولتراســاوند و حتــی یــک لیــزر لیــدار اســت. ایــن فناورانــه تریــن خــودروی جهــان بــه حســاب 

مــی آید. 
آئــودی A۸ ۲01٩ یکــی از فناورانــه تریــن خودروهــای جهان اســت کــه در ســال آتــی وارد بازار خواهد شــد. 
بــه گفتــه شــرکت تولیــد کننــده در ایــن خــودرو ســه نمایشــگر روی داشــبورد وجــود دارنــد کــه یکــی از آنها 
جایگزیــن کنتــرل هــای  نیمــه دیجیتــال نیمــه دســتی مــدل قبلی آئودی  اســت. نمایشــگر وســط سیســتم 
اطــاع رســانی )آئــودی MMI( اســت.  نمایشــگر ســوم  نیــز وضعیــت هــوا را کنتــرل مــی کنــد و کاربر می 

تواند بــا انگشــتش روی آن بنویســد.
 داخــل خــودرو نیــز تعــداد زیــادی حســگرهای مختلــف وجــود دارد ماننــد رادار با طــول مــوج بلنــد، 4 رادار با 

طــول مــوج کوتــاه، 1۲ دوربیــن اولتراســاوند و یــک لیــزر LIDAR نیــز در آن بــه کاررفته اســت!
بــا کمــک ایــن ابزارهــا می تــوان اطاعــات زیــادی جمــع آوری کــرد. تمام ایــن اطاعــات در بخــش کنترل 
دســتیار راننــده )zFAS( تجمیــع می شــوند. بــه این ترتیــب راننده مــی توانــد در 40 وضعیــت از حالت کمک 
راننــده اســتفاده کنــد، ماننــد  کمــک راننــده کــروز، کمــک راننــده  وضعیــت ترافیــک،  کمــک رانندگــی در 

محــل ســاخت و ســازو غیــره.
ــر  ــت اگ ــن وضعی ــت. در ای ــدن اس ــتیار رد ش ــودی A۸ ۲01۸ دس ــتیارهای آئ ــن دس ــب تری ــی از جال یک

ــد. ــی کن ــز م ــودکار ترم ــور خ ــه ط ــود، ب ــوی A۸ رد ش ــاک از جل ــرعت خطرن ــا س ــی ب خودروی
همچنین  این خودرو می تواد به طور خودکار  در فضاهای تنگ پارک کند.  
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فنــاوری خــودرو

ــی  ــابقات بین الملل ــی 4 را در مس ــزال ایران ــت غ ــل غیب دالی
ــد.  ــام ش ــران اع ــگاه ته ــوی دانش ــترالیا از س اس

ــی دانشــکده مهندســی  ــزال ایران ــز طراحــی و ســاخت غ مرک
مکانیــک پردیــس دانشــکده های فنــی دانشــگاه تهــران، 
ــی  ــابقات بین الملل ــی 4 را در مس ــزال ایران ــت غ ــل غیب دالی

ــرد. ــام ک ــترالیا اع اس
متــن اطاعیــه مرکــز طراحــی و ســاخت غــزال ایرانــی بــه این 

شــرح اســت:
مرکــز طراحــی و ســاخت غــزال ایرانــی طــی دو ســال گذشــته 
ــأت  ــای هی ــجویان، اعض ــراوان دانش ــش ف ــاش و کوش ــا ت ب
علمــی و مدیریــت دانشــکده های مهندســی مکانیــک، 
مهندســی بــرق و کامپیوتــر، مهندســی صنایــع پردیــس 
ــس  ــی پردی ــی صنعت ــکده طراح ــی و دانش ــکده های فن دانش
ــودرو  ــی، خ ــان مال ــت حامی ــا حمای ــران و ب ــر دانشــگاه ته هن
ــه شــکل  ــرد ب ــه ف ــا طراحــی منحصــر ب ــی 4 را ب ــزال ایران غ
ــه مدل هــای تجــاری طراحــی کــرده  یــک خــودرو نزدیــک ب

ــت. ــاخته اس و س
ــا 1٩  ــز ب ــران نی ــیدی دانشــگاه ته ــی خورش ــودرو برق ــم خ تی
ــه  ــی ۲01۷ ب ــابقات بین الملل ــرکت در مس ــرای ش ــجو ب دانش
اســترالیا اعــزام شــد. خــودرو برقــی خورشــیدی غــزال ایرانــی 
4 از طریــق مســیر هوایــی در تاریــخ 15 شــهریور توســط 
ــروع  ــل ش ــترالیا )مح ــن اس ــد داروی ــه مقص ــرکت DHL ب ش
مســابقات( ارســال و شــروع مســابقات نیــز در تاریــخ 1۶ 
مهرمــاه و تســت های مربــوط بــه خــودرو بــرای شــرکت در این 

مســابقات از تاریــخ 1۲ مهرمــاه آغــاز شــد.
ــور  ــه مقصــد و انجــام ام ــه صــورت هوایــی ب حمــل خــودرو ب
گمرکــی همگــی بــه طــور معمــول 1 هفتــه تــا 10 روز حداکثــر 
ــخ ۲۲  ــاد در تاری ــر زی ــا تأخی ــودرو ب ــد. خ ــول می انجام ــه ط ب
شــهریور بــه دبــی ارســال شــد تــا از آنجــا بــه ســیدنی و ســپس 

بــه دارویــن حمــل شــود.
محمولــه خــودرو در دبــی مــورد بازرســی پلیــس امــارات قــرار 
ــه دلیــل اینکــه  ــر ایــن بازرســی ناشــیانه و ب گرفــت کــه در اث

ــه شــکل صحیحــی  ــاز و مجــدداً ب ــه ب ــای اولی بســته بندی ه
ــول  ــات آن در ط ــودرو و متعلق ــد، خ ــده بودن ــدی نش ــته بن بس
ــه  ــد ک ــادی ش ــات زی ــز متحمــل صدم ــترالیا نی ــا اس ــیر ت مس

ــوده اســت. ــی ب ــن کار در دب شــرکتDHL مســئول ای
ــا پــرواز امــارات بــه ســیدنی  در تاریــخ اول مهــر مــاه خــودرو ب
ــه آنجــا رســید. حمــل خــودرو  ــاه ب ــخ ۲ مهرم حمــل و در تاری
بــه صــورت زمینــی تــا دارویــن 3 روز بــه طــول انجامیــد امــا به 
ســبب اینکــه در فــرودگاه دبی بســته بنــدی خــودرو و وســایل و 
متعلقــات آن بــاز شــده و مجــدداً بــه صــورت غیــر اصولی بســته 
بنــدی شــده بــود مــدارک ترخیــص دارای اشــکاالت متعــددی 

بود.
ــرف  ــابقات ص ــص مس ــم ترخی ــط تی ــادی توس ــان زی ــذا زم ل
ــد و  ــترالیا ش ــه اس ــودرو از قرنطین ــروج خ ــی و خ ــور گمرک ام
نهایتــاً خــودرو در روز جمعــه 14 مهرمــاه تحویــل تیــم داده شــد 
کــه مشــاهده شــد بدنــه خــودرو در بخش هــای مختلــف دچــار 

آســیب شــده و شیشــه های آن در زمــان بازرســی از جــا کنــده 
شــده و ظاهــراً چــون مأموریــن بازرســی اماراتــی متوجــه نشــده 
بودنــد کــه درب هــای خــودرو بــه صــورت عمــودی بــاز و بســته 
ــی  ــه صــورت افق ــا را ب ــد درب ه ــرده بودن ــعی ک ــوند، س می ش
بــاز کننــد و بــه همیــن دلیــل لوالها صدمــه خــورده و عــاوه بر 
آن داشــبورد و کنســول جلو کامًا از جا کنده شده و بخش هایی از 

سیستم تعلیق نیز خسارت دیده بود.
ــل ســلول های خورشــیدی و وســایل  بخش هــای دیگــری مث
دیگــر خــودرو کــه جداگانــه بســته بنــدی شــده بودنــد نیــز تــا 
ــاه )یــک روز پــس از مســابقه( تحویــل  روز دوشــنبه 1۷ مهرم
تیــم نشــدند. لــذا بــا توجــه بــه صدمــات فراوانــی کــه خــودرو 
ــات مهــم دیگــر  ــات و متعلق ــدم دریافــت قطع ــود و ع ــده ب دی
ــا  ــران ب ــی خورشــیدی دانشــگاه ته ــودرو برق ــم خ ــودرو، تی خ
مذاکــره بــا مســئولین مســابقات تصمیــم گرفت تــا از مســابقات 

ــد. ــری کن کناره گی

دالیل غیبت غزال ایرانی ۴ در مسابقات استرالیا

 تویوتا خودروی ترکیبی از »ون« 
و »اس یو وی« تولید می کند

یــک شــرکت خودروســازی طــرح اولیــه از خودرویــی ارائه کــرده کــه ترکیــب ون و »اس 
یــو وی«اســت . صندلــی هــای این خــودرو به حالــت کاما صــاف در مــی آید. 

شــرکت خودروســازی تویوتــا طــرح اولیــه یــک خــودرو را رونمایــی کــرده کــه ترکیبــی 
از ون و SUV است.

  »Tj Cruiserشــرکت در توضیــح ایــن طــرح آورده اســت: خــودروی »تویوتــا 
ــت. ــد SUVاس ــی قدرتمن ــاری و طراح ــک ون ب ــان ی ــی می ــت توازن درحقیق

 ایــن خودرو عــاوه بر طراحی، ویژگی های جالب دیگری نیــز دارد. به عنوان مثال صندلی 
هــای خودرو را می توان به حالــت کاما صاف درآورد. به این ترتیب اشــیایی با طول 3 متر 

)ماننــد تختــه مــوج ســواری یــا دوچرخــه( را مــی تــوان درون خــودرو قــرار داد.
ــراردادن و  ــودرو، ق ــب خ ــاز عق ــای ب ــراه فض ــودرو هم ــویی خ ــزرگ و کش ــای ب دره

ــد. ــی کن ــر م ــت ت ــودرو را راح ــل خ ــایل از داخ ــتن وس برداش
عاوه بر این موارد خودرو دارای تایرهای بزرگ مخصوصSUV اســت و می توان قابلیت 

تحرک را به چرخ های جلو یا عقب منتقل کرد.
ســقف خــودرو نیــز ضدخــش اســت. البتــه اطاعــات زیــادی از مشــخصات فنی خــودرو 
منتشر نشــده اســت. تا به حال مشــخص شــده این خودرو دارای موتور پاس هیبریدی با 

گنجایــش ۲ لیتــر اســت و احتمــاال از بســترTNGA نیز پشــتیبانی کند.
هنوز مشخص نیست این طرح ساخته خواهد شد یا خیر.
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خودروی هیبریدی با موتور ۴۱۶ 
اسب بخاری ساخته شد

یــک شــرکت خودروســازی خــودروی صنــدوق دار هیبریــدی ســاخته کــه در 5.1 ثانیــه ســرعت 
خــود را از صفــر بــه 100 کیلومتــر مــی رســاند. همچنیــن موتور خــودرو بــا 41۶ اســب بخــار دارد. 
ــتا  ــن راس ــد.  در همی ــد ش ــی خواه ــکا رونمای ــه زودی در آمری ــودروی Lexus LS ۲01۸  ب خ
شــرکت خودروســازی لکســوس  مشــخصات ســری جدیــد  وســیله نقلیــه خــود را اعــام کــرده 
اســت. البتــه نســخه ای از ایــن ســری خــودروی صنــدوق دار بــا ارتفــاع کمتــر و طــول بیشــتر در 

نمایشــگاه اتومبیــل دیترویــت نمایــش داده شــد.
موتــور اســتاندارد ایــن خــودرو توربوشــارژ دوقلــو بــا ۶ ســیلندر اســت کــه 41۶ اســب بخــار)310 
ــا 10 ســرعت  ــده اتوماتیــک ب کیلــووات( قــدرت دارد. همچنیــن خــودرو مجهــز بــه سیســتم دن

مختلــف اســت. در کنــار ایــن مــوارد چهارچــرخ خــودرو نیــز متحــرک اســت.
عــاوه بــر این موارد نســخه هیبریــدی LS500h با موتــور 3.5 لیتری، قابلیت های مشــابه نســخه 
LS500  دارد.  همچنین شــرکت ســازنده اعام کرده خودرو ســرعت خــود را در 5.1 ثانیه از صفر به 

100 کیلومتــر برســاعت برســاند.

عکس خودروی خودران اپل 
منتشر شد

بــه تازگــی عکســی از خــودروی خــودران اپــل منتشــر شــده کــه بــه نظــر مــی رســد یــک 
خــودروی »اس. یــو. وی« معمولــی باشــد امــا روی ســقف آن حســگرهای متعــددی نصــب 

شــده اســت. 
پــروژه خــودروی خــودران اپــل مــدت هاســت کــه بــه طــور مخفیانــه پیگیــری می شــود اما 

بــه تازگــی عکســی از آن در فضای مجازی منتشــر شــده اســت.
 ایــن خــودرو کــه یــک SUV معمولــی بــه نظــر مــی رســد، The Thing نــام گرفتــه و 

مجهــز بــه حســگرهای متعــدد و عجیبــی روی ســقف خــود اســت.
کارشناســان معتقدنــد مهندســان اپــل ایــن حســگرها  و تجهیــزات را بــه ایــن خودروهــای 

آزمایشــی منتقــل مــی کننــد.
در هــر حــال بــه نظــر مــی رســد شــرکت اپــل چنــد خــودروی SUV شــرکت لکســوس را 
بــا حســگرها و دوربیــن هــای مخصــوص تجهیــز کــرده و مشــغول آزمایــش پلتفــرم  نــرم 

افــزاری خــودروی خــودران جدیــد اســت.

خودروی هلندی برترین اتومبیل 
خورشیدی دنیا شد

بــا پایــان رقابــت هــای موســوم بــه چالــش جهانــی خورشــیدی در کشــور اســترالیا یــک 
خــودروی خورشــیدی ســاخت هلنــد عنــوان برتریــن خــودروی خورشــیدی دنیــا را بــرای 

ســومین بــار کســب کــرد. 
این خودرو توانست نزدیک به 3000 کیلومتر را تنها با تکیه بر نور خورشید طی کند.

ــار برگــزار مــی شــود  رقابــت هــای یادشــده از ســی ســال قبــل و هــر دو ســال یــک ب
و خــودروی هلنــدی Nuon توانســت دو ســاعت زودتــر از بقیــه رقبــا بــه خــط پایــان 
برســد. Nuon مســافت تقریبــا 3000 کیلومتــری را در عــرض 3۷ ســاعت و 10 دقیقه و 

۲1 ثانیــه پیمــود و متوســط ســرعت آن ۸۸ کیلومتــر در ســاعت بــود.
ــرار  ــه دوم ق ــیگان در رتب ــگاه میش ــیدی دانش ــودروی خورش ــد از Nuon خ بع
ــه  گرفــت و خــودروی خورشــیدی بلژیکــی Punch Powertrain هــم مرتب
ســوم را کســب کــرد.  ایــن خودروهــا بعــد از پشــت ســرگذاردن ســواحل شــمالی 
ــد. خودروهــای یادشــده هــر روز از  ــد پیمودن ــا شــهر آدالی اســترالیا مســیری را ت
ســاعت ۸ صبــح تا 5 بعــداز ظهر مســابقه می دادنــد و هر بــار در هفت نقطــه کنترل 

متوقــف مــی شــدند.
ــا  ــا ب ــت ه ــن رقاب ــال ای امس
دشــواری هــای خاصــی همــراه 
ــود  ــواردی وج ــرا در م ــود، زی ب
ابرهــای فــراوان و وزش بــاد 
ــر در  بــا ســرعت 100 کیلومت
ســاعت مشــکاتی را بــرای 
شــرکت کننــدگان ایجــاد کــرد.

همراه با دستیار صوتی؛

خودروهای خودران در چین تا سال 
۲۰۱۹ به تولید انبوه می رسد

ــوه  ــد انب ــد دارد تولی ــدو قص ــی بای ــرکت چین ش
ــاز  ــال ۲01٩ آغ ــا س ــودران را ت ــای خ خودروه
ــور  ــن منظ ــاوری بدی ــرکت فن ــن ش ــد. ای کن
ــکاری  ــازی BAIC هم ــه خودروس ــا مجموع ب

ــرد.  ــد ک خواه
بایــدو پیــش از ایــن قصــد داشــت بــا همــکاری 
ــا  ــد، ام ــد کن ــی ام و خودروهــای خــودران تولی ب
پــس از بــه نتیجــه نرســیدن مذاکــرات دو طــرف 

بایــدو تصمیــم گرفــت بــا شــرکت هــای دیگــری همــکاری  کنــد.
بایـدو از جملـه در ایـن زمینه با شـرکت ان ویدیـا مذاکره کـرد تا بتوانـد از برنامـه رانندگی خـودکار اپولو 
اسـتفاده کنـد. در حالـی کـه ایـن طـرح هنـوز در جریان اسـت، بایـدو همـکاری جدیـدی را با شـرکت 
خودروسـازی چینـی BAIC آغاز کرده تا فنـاوری الزم برای تولیـد خودروهای خودران را به دسـت آورد.
پــس از عرضــه اولیــن تولیــدات بایــدو در ســال ۲01٩، خودروهــای خــودران پیشــرفته تــری از ســال 
۲0۲1 تولیــد و بــه بــازار چیــن خواهــد آمــد. هــر دو ســری ایــن خودروها بــه طــور 100 درصد خــودران 

نبــوده و کمــاکان بــه فرمــان و پــدال مجهــز خواهنــد بــود.
بــر اســاس برنامــه مــدون بایــدو تــا قبــل از پایــان ســال ۲01۸ اولیــن ســری از خودروهــای خــودران 
بایــدو همــراه بــا سیســتم آپولــو و دســتیار صوتــی DuerOS خــود ایــن شــرکت عرضــه مــی شــوند. 
ســپس تــا ســال ۲01٩ یــک میلیــون خــودرو از ایــن دســت تولیــد و عرضــه مــی شــود. همچنیــن قرار 
اســت سیســتم هــای هوشــمند بررســی ترافیــک نیــز بــر روی ایــن خودروهــا نصــب شــده و مــورد 

اســتفاده قــرار بگیــرد.
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ــا از یــک فنــاوری جدیــد  ــا یــک شــرکت آمریکایــی اســت ت دولــت مالــزی در حــال مذاکــره ب
بــرای یافتــن هواپیمــای مســافربری ایــن شــرکت کــه از ســال ۲014 تــا بــه حــال مفقــود شــده، 

اســتفاده شــود. 
در ۸ مـارس سـال ۲014 یک فروند هواپیمای مسـافربری بوئینگ ۷۷۷ مالـزی از صفحه رادار محو 
شـد و علیرغـم گذشـت بیش از سـه سـال هنـوز هیچ خبـری در مـورد سرنوشـت ایـن هواپیما در 

دسـت نیسـت و ایـن امر به یکـی از اسـرار الینحل صنعـت هوانوردی مبدل شـده اسـت.
ــود  ــای موج ــاوری ه ــن فن ــرفته تری ــتجوگر از پیش ــروه جس ــا گ ــته دهه ــال گذش ــه س در س
بــرای یافتــن الشــه ایــن هواپیمــا اســتفاده کــرده انــد، امــا ایــن جســتجوها بــه جایــی نرســیده 
ــه از  ــروازی هواپیمــای یادشــده ک ــه پ ــن هواپیمــا و خدم و مشــخص نیســت ۲3٩ سرنشــین ای

کواالالمپور بــه پکن می رفت چه سرنوشــتی پیدا کــرده اند.
دولـت مالزی بـرای حل این مشـکل مذاکراتی را بـا شـرکت آمریکایـی Ocean Infinity آغاز 
کرده و در صورت نهایی شـدن قرارداد دو طرف، این شـرکت با اسـتفاده از شـش خـودروی خودران 
زیردریایـی خـود مناطقـی را جسـتجو می کند که ظـن سـقوط هواپیمای یادشـده در آنها مـی رود.

Ocean Infinity جستجوهای خود را با استفاده از هزینه شخصی انجام می دهد و دولت مالزی 
تنها در صورتی به این شــرکت هزینه پرداخت می کند که بقایای هواپیمای یادشــده یافت شود.

خودروهــای خــودران زیرآبــی ایــن شــرکت مــی تواننــد در عمــق ۶000 متــری آب بــه جســتجو 
بپردازنــد و تصاویــری بــا کیفیــت بــاال از محیــط اطــراف بــرای کشــتی هــای گشــت زنی کــه در 

ســطح آب حضــور دارنــد، ارســال کننــد.

ایــن خودروهــا از توانایــی هــای باالیــی در زمینــه نقشــه خوانــی و تصویربــرداری برخوردارنــد و 
قــرار اســت منطقــه ای بــه وســعت 130 هــزار کیلومتــر مربــع را در جنــوب اقیانوس هند جســتجو 

کننــد.

خودروهای زیرآبی راز سقوط هواپیمای مالزی را حل می کنند

قطار خودران استرالیایی بار 
حمل می کند

یــک شــرکت معدنــی اســترالیایی بــا اســتفاده از قطارهــای خــودران، محمولــه هــای 
ســنگ آهــن خــود را جــا بــه جــا مــی کنــد. 

اســتفاده از فنــاوری هــای حمــل و نقلــی خــودران عــاوه بــر حمــل محمولــه هــای 
دریایــی، در عملیــات معــدن کاوی کــه قطارهــا بارهــای ســنگین را حمل مــی کنند، 

کاربردهــای فراوانــی دارد.
ــن  ــتفاده از ای ــکان اس ــغول ام ــی Rio Tinto مش ــرکت معدن ــتا ش ــن راس درهمی
ــاری  ــار ب ــفر قط ــتین س ــون نخس ــرد و اکن ــی ک ــترالیا را بررس ــا در اس ــاوری ه فن
ــرای  خــودران را انجــام داده اســت. بــه گفتــه کارشناســان ایــن روشــی کارآمدتــر ب

ــن کشــور اســت. ــن در ای ــال ســنگ آه انتق
پــروژه ایــن شــرکت از ســال ۲01۲ میــادی شــروع شــده اســت. ریــو تینتــو امیــدوار 

اســت بــا کمــک قطارهــای بــاری خــودران فعالیــت هــای خــود را گســترش دهــد.
 قطــار بــاری خــودران مســافت 100 کیلومتــر را بیــن دو نقطــه طــی کــرد و کارگران 

ریوتینتــو و مقامــات ایمنــی راه آهــن محلــی آن را از راه دور کنتــرل مــی کردند.
از آنجــا کــه احتمــال دارد بــه دلیــل اســتفاده از فنــاوری هــای خــودران راننــدگان این 
شــرکت بیــکار شــوند، ریوتینتــو  برنامــه هــای آموزشــی بــرای آنهــا درنظرگرفتــه تــا 

مشــاغل جدیــدی را برعهــده گیرنــد.
 سیستم حمل ونقل خودران بار در ۲01۸ میادی به طور کامل اجرا می شود.

طرح اولیه اتوبوس سلول سوختی با 
۸ دوربین ارائه شد

یــک شــرکت خودروســازی طــرح اولیــه اتوبوســی مجهــز بــه ســلول ســوختی ارائــه کــرده کــه مجهــز 
بــه ۸ دوربیــن اســت تــا موانــع را در خیابــان رصــد کنــد. 

تویوتــا از طــرح اولیــه اتوبوســی رونمایــی کــرده کــه در نمایشــگاه اتومبیــل توکیــو عرضــه مــی شــود. 
طــرح اتوبــوس Sora مجهــز بــه ســلول ســوختی اســت و  فراینــد تولیــد آن از ۲01۸ میــادی آغــاز می 
شود. 100 دستگاه از این وسیله نقلیه پیش از المپیک ۲0۲0 میادی در مرکز شهر توکیو به کار گرفته خواهد 

شد.
نــام Sora  به طــور خاصه نشــان دهنده آســمان، اقیانــوس، رودخانه، هوا)چرخــه آب زمین( اســت. این 

اتوبوس مجهز به سیســتم ســلول ســوختی تویوتا اســت که برای خودروهای Mirai ســاخته شده بود.
ــدرت 113  ــا ق ــور ب ــی و دو موت ــلول ســوختی 114 کیلووات ــامل دو س ــورا ش ــه س ــرو محرک سیســتم نی
کیلــووات و گشــتاور 355Nm اســت. بــه عبــارت دیگــر قــدرت هــر کــدام از موتورهــا 15۲ اســب بخــار 
ــب  ــودرو نص ــز در خ ــکل)NiMH( نی ــدی نی ــری هیبری ــک بات ــن ی ــت.  همچنی ــده اس ــبه ش محاس
مــی شــود. در کنــار آن 10 تانــک هیــدروژن بــا ظرفیــت کلــی ۶00 لیتــر وجــود دارد. جالــب آنکــه ایــن 

اتوبــوس مــی توانــد در مواقــع اضطــراری یــا بایــای طبیعی بــرق تولیــد کند.
بــه هرحــال وســیله نقلیــه بــرای حمــل ۷٩ مســافر)۲۲ نفــر نشســته، 5۶ نفرایســتاده و یــک نفــر راننــده( 

طراحــی شــده اســت.  طــول، عــرض و ارتفــاع اتوبــوس بــه ترتیــب 10.5۲5، ۲.4٩ و3.34 متــر اســت.
عــاوه برتمــام ایــن مــوارد اتوبــوس ســورا دارای سیســتم کنتــرل ترجیحــی، کنتــرل ســرعت و غیــره 

اســت.
در سیســتم کنتــرل ترجیحــی ۸ دوربیــن بــا کیفیــت بــاال داخــل و خــارج اتوبــوس نصــب مــی شــود تــا 

عابــران، دوچرخــه ســواران و موانــع دیگــر را ردیابــی کنــد و بــه راننــده هشــدار دهــد.
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فنــاوری خــودرو

کامیونی که برق و آب تولید می کند
یــک شــرکت خودروســازی بســتری بــرای ســاخت کامیــون هــای مختلــف طراحــی کــرده کــه با 
ســلول ســوختی هیــدروژن کار مــی کنــد و قابلیــت فراهــم کــردن بــرق و آب در مواقــع اضطراری 

را دارد. 
باتوجــه بــه تندبادها و بایای طبیعی کــه در این اواخــر در آمریکا اتفاق افتاده، شــرکت جنرال موتورز 

طرحــی را برای مقامــات ارتش رونمایی کــرده که احتمــاال  در این موارد کارآمــد خواهد بود.
ــار  ــا چه ــورم ب ــک پلتف ــت ی ــه در حقیق ــرده ک ــی ک ــرکت از GM SURUS رونمای ــن ش ای
چــرخ اســت و مــی توانــد ماموریــت هــای مختلفــی انجــام دهــد و حتــی بــه طــور خــودران 

عمــل کنــد.
ایــن شــرکت معتقــد اســت  کامیونــی کــه روی ایــن پلتفــورم قــرار گیــرد عــاوه بــر کاربردهــای 
نظامی می تواند پشــتیبانی اضطــراری طی بایای ناگهانــی فراهم کند. این پلتفورم دارای سیســتم 
ــای  ــرای موتوره ــیته را ب ــه الکتریس ــت ک ــام Hydrotecاس ــه ن ــدی ب ــوختی جدی ــلول س س
الکتریکــی هــر محــور فراهــم مــی کنــد. ایــن خــودرو مــی توانــد بــا یــک بــار شــارژ هیــدروژن 
4۶۶ کیلومتــر طــی کنــد. چنیــن کامیونــی مجهــز به یــک پــک باتــری لیتیومی نیــز خواهــد بود.
ــره  ــای ذخی ــزن ه ــی و مخ ــای الکتریک ــوان موتوره ــی ت ــوختی م ــلول س ــود س ــل وج ــه دلی ب

ــت.   ــورم کار گذاش ــن پلتف ــر ای ــا را زی ــری ه ــدروژن و بات هی
جالــب آنکــه خــودرو مــی توانــد بــرای تامیــن بــرق در مواقــع اضطــراری، الکتریســیته تخلیــه کند 
و حتــی آب آشــامیدنی فراهــم کنــد. )آب  در حقیقــت یکــی از موادی اســت که از ســلول ســوختی 

هیدروژنــی خــارج می شــود(.
کامیون هایی که با این بستر ساخته می شوند، مجهز به فناوری خودران خواهند بود.

 جنــرال موتــورز قصــد دارد از ایــن طــرح بــرای تولیــد خودروهــای تجــاری اســتفاده کنــد و به نظر 
مــی رســد ارتــش آمریکا نخســتین مشــتری ایــن کامیــون ها باشــد.

تک چرخ برقی هم از راه رسید
بعــد از عرضــه خودروهــا، کامیــون هــا، دوچرخــه هــا و موتورســیکلت هــای برقــی، 
ــاه  ــای کوت ــی در مســافت ه ــرای جابجای ــی ب ــرخ برق ــک چ ــک ت ــاهد عرضــه ی ش

هســتیم. 
ایــن تک چــرخ کــه Uno Bolt نــام دارد، 1500 دالر قیمــت دارد و چرخ بــزرگ آن به 

گونه ای طراحی شده که تعادل فرد در حین استفاده از این دستگاه حفظ شود.
صندلــی ایــن تــک چــرخ دقیقــا بــر روی چــرخ قــرار دارد و یــک دســته بــزرگ هــم 
بــه فــرد کمــک مــی کنــد تــا مســیر حرکــت خــود را انتخــاب کنــد. بــرای کمــک بــه 

هدایــت ایــن وســیله بــرروی آن چنــد ژیروســکوپ هــم نصــب شــده اســت.
وزن ایــن تــک چــرخ حــدودا ۲0 کیلوگــرم اســت و بــا توجــه بــه نحــوه طراحــی بیشــتر 

بــرای پیمــودن مســیرهای کوتــاه مناســب اســت تــا مســیرهای شــلوغ و پرترافیک.
ــابه  ــوالت مش ــه محص ــبت ب ــرخ نس ــک چ ــن ت ــای ای ــن مزای ــم تری ــی از مه یک
ماننــد Segway این اســت که برای حفــظ تعادل و کنتــرل آن نیازی به ایســتادن 
ــرد.  ــت ک ــتن آن را هدای ــن نشس ــوان در حی ــی ت ــت م ــال راح ــت و باخی نیس
یادگیــری نحــوه هدایــت و حفــظ تعــادل بــرروی ایــن وســیله تنهــا بــه 15 دقیقــه 

ــاز دارد. ــت نی ــرف وق ص

دوچرخه تاشدنی که هیچ وقت
 پنچر نمی شود

بــه همــراه بــردن دوچرخــه در محیــط هــای شــلوغ و محــدود شــهری یکــی از آرزوهــای افــرادی اســت 
کــه از دوچرخــه ســواری لــذت مــی برنــد. تولیــد یــک دوچرخه تاشــو نیــز ایــن کار را راحــت کرده اســت. 
ایــن دوچرخــه کــه روم ســیتیزن نــام دارد، نــه تنهــا بــه راحتــی قابــل تــازدن اســت، بلکــه همــراه بــا یک 
ســاک کوچــک عرضــه مــی شــود تــا بعــد از بســته بنــدی بتــوان آن را در داخــل هواپیما یــا قطــار و غیره 

نیــز قــرار داد و بــه ســادگی بــا خــود بــه هــر نقطــه ای برد.
ــک ســاک مســافرتی  ــدازه ی ــه ان ــدی ب ــس از بســته بن ــدارد و پ ــادی هــم ن دوچرخــه یادشــده وزن زی
عــادی فضــا اشــغال مــی کنــد. ایــن دوچرخــه ٩.5 کیلوگرمــی را مــی تــوان در عــرض چنــد ثانیــه تــا زد 

یــا بــرای اســتفاده بــه حالــت عــادی بازگردانــد.
 Airless Muffin یکــی دیگــر از مزایــای ایــن دوچرخــه تایرهــای فاقــد هــوای خــاص آن موســوم بــه
اســت که باعث می شــود افــراد نگران پنچر شــدن دوچرخه خود نباشــند. زنجیــر این دوچرخه هــم به گونه 
ای طراحــی شــده کــه بــرای مــدت طوالنــی قابــل اســتفاده باشــد و نیــازی بــه اســتفاده از گریــس بــرای 

چــرب کردنــش نباشــد.
همـراه بـا این چرخ یـک برنامه تلفن همـراه نیز عرضه می شـود که به اشـتراک گـذاری ماجراجویی های 
صـورت گرفتـه با اسـتفاده از این دوچرخـه و همین طور تبـادل نظر با افـرادی که در مسـیرهای مختلف از 

آن اسـتفاده می کنند را تسـهیل می کند. قیمـت این دوچرخه 500 دالر اسـت.
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ویلچرهای خودکار مجهز به رادار 
معلوالن را به مقصد می رسانند

بــه تازگــی در دو کشــور ســنگاپور و ژاپــن از ویلچرهــای خــودکاری اســتفاده شــده کــه مــی توانند 
افــراد معلــول را بــدون نیــاز بــه دخالــت انســان بــه مقصد برســانند. 

ســالمندان و افــراد دارای ناتوانــی هــای حرکتــی بــا اســتفاده از ویلچرهــای یادشــده مــی توانند به 
راحتــی بــه مقصــد برســند. بــرای ایــن کار آنهــا تنهــا بایــد یــک برنامــه تلفــن همــراه را بــر روی 

گوشــی هــای خــود نصــب کننــد.
ویلچرهــای یادشــده ابتــدا در بیمارســتانی در ســنگاپور و ســپس در فرودگاهــی در ژاپــن بــه کار 

گرفتــه شــدند تــا جابجایــی معلــوالن و ســالمندان را تســهیل کننــد.
طراحــی ویلچــر مــورد اســتفاده در ســنگاپور کــه اســمارت یا هوشــمند نــام گرفتــه، از ژانویه ســال 
۲01۶ آغــاز شــده اســت. رایانــه رباتیــک ایــن ویلچــر از داده هــای ســه رادار بــرای نقشــه خوانــی 
و مســیریابی اســتفاده مــی کنــد. ســپس الگوریتــم مــکان یابــی ویلچــر مذکــور، موقعیــت آن را بر 
روی نقشــه مشــخص مــی کنــد. در ادامــه کاربــر مقصــد خــود را از طریــق برنامــه موبایلــی ویــژه 

ای مشــخص مــی کنــد تــا حرکــت بــه ســمت آن آغــاز شــود.
ویلچــر مشــابه ژاپنــی هــا کــه Whill Model M نــام دارد، از دو رادار برای شناســایی و کشــف 
محیــط اطــراف بهــره مــی بــرد و از فنــاوری حرکــت خــودکار پاناســونیک بهــره مــی گیــرد. ایــن 

ویلچــر هــم از طریــق یــک برنامــه موبایلــی خــاص عمــل مــی کند.

موتورسیکلت برقی با برد ۳۲۰ 
کیلومتر و زمان شارژ یک ساعت

یــک شــرکت تجــاری نمونــه اولیــه موتورســیکلتی را تولیــد کــرده کــه بــا هــر بــار شــارژ مــی 
توانــد تــا 3۲0 کیلومتــر را بپیمایــد و بــرای شــارژ شــدن بــه کمتــر از یــک ســاعت زمــان نیــاز 

دارد. 
تولیــد انبــوه ایــن موتورســیکلت توســط Zero Motorcycles از ســال ۲01۸ آغــاز مــی 
ــا برخــی  شــود. ایــن موتورســیکلت مجهــز بــه بانــک شــارژ ۶ کیلوواتــی اســت کــه البتــه ب

دیگــر از موتورســیکلت هــای تولیــدی ایــن شــرکت ســازگاری دارد.
شــرکت ســازنده مدعــی اســت باتــری موتورســیکلت جدیــد تــا 30 درصــد عملکــرد بهتــری 
دارد. قیمــت موتورســیکلت یادشــده کــه Zero FX نــام دارد ۸4٩5 دالر اســت و البتــه مــدل 
ــت  ــود، 10٩٩5 دالر قیم ــی ش ــده م ــه Zero S نامی ــر آن ک ــت ت ــران قیم ــر و گ قدرتمندت
دارد. عاقمندان برای نصب باتری اضافی بر روی این موتورســیکلت هــا باید ۲۲٩5 دالر اضافی 

بپردازند.

فنــاوری خــودرو

ــخ  ــهر مونی ــط در ش ــای مرتب ــیکلت ه ــیوم موتورس ــس کنسرس ــزاری کنفران ــان برگ در جری
ــا  ــر موتوره ــا دیگ ــر ب ــادل نظ ــت تب ــا قابلی ــدی ب ــیکلت جدی ــی ام و از موتورس ــان، ب آلم

ــرد.  ــی ک رونمای

ــاوری خاصــی بهــره منــد اســت کــه ارســال اطاعــات و بحــث و  موتورســیکلت یادشــده از فن
گفتگــو میــان موتورهــای خــودکار را ممکــن مــی کنــد.

کنسرســیوم موتورســیکلت هــای مرتبــط در ســال ۲01۶ و بــا حضــور شــرکت هایــی ماننــد بــی 
ام و، هونــدا و یاماهــا شــکل گرفتــه و قــرار اســت شــرکت هــای ســازنده موتورســیکلت دیگــری 

ماننــد کاوازاکــی، کــی تــی ام و ســوزوکی نیــز بــه آن بپیوندنــد.
ایــن کنسرســیوم قصــد دارد فنــاوری هــای خاصــی ابــداع کنــد که تبــادل اطاعــات هوشــمند را 
میــان موتورســیکلت هــا ممکــن کنــد و بــه آنهــا امــکان دهــد بــدون نیــاز بــه دخالــت انســان یــا 
سیســتم هــای دیگــر بــرای مســیریابی، عیــب یابــی، شناســایی موانــع، فــرار از ترافیــک و غیــره 

اقــدام کننــد.
سیســتم هــای ارتباطــی موتورســیکلت هــای هوشــمند کــه تــا بــه حــال ابــداع شــده انــد عمدتــا 
بــا اتومبیــل هــا و کامیــون هــا ســازگاری نداشــته انــد. امــا امیــد مــی رود سیســتم جدید بــه گونه 
ای توســعه یابــد کــه بــا خودروهــا، کامیــون هــا موتورســیکلت هــای تولیــدی تمامــی شــرکت 

هــای بــزرگ تولیــدی در سراســر جهــان ســازگار باشــند.
فنــاوری ارتباطــی جدیــد بــی ام و، اولیــن گام در ایــن زمینــه محســوب مــی شــود و عــاوه بــر 
 ٩00 Tracer هونــدا و موتــور CRF1000L Africa بــی ام و، موتــور R1۲00RS موتورســیکلت

یاماهــا نیــز بــا ایــن فنــاوری ســازگار هســتند.
ایــن سیســتم نــه تنهــا تبــادل نظــر میــان موتورســیکلت هــا را ممکــن مــی کنــد، بلکــه بــرای 
انتقــال پیــام بــه راننــده و سرنشــینان در مــورد شــرایط جــاده و وضعیــت دیگــر موتورســیکلت هــا 

نیــز قابــل اســتفاده اســت.

تبادل نظر موتورسیکلت »بی ام و« با بقیه موتورها
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این موتورسیکلت های برقی 
هوا را اصال آلوده نمی کنند

رونــد تولیــد موتورســیکلت هــای برقــی نیــز در کنــار تولیــد خودروهــای برقــی در حــال 
رشــد اســت و برخــی از ایــن محصــوالت بــه علــت آلودگــی زیســت محیطــی صفــر به 

شــدت مــورد توجــه قــرار گرفتــه انــد. 
ــه  ــوان ب ــه شــرکت هایــی کــه در حــال رقابــت در ایــن حــوزه هســتند، مــی ت از جمل
هارلــی دیویدســون، کــی تــی ام، یاماهــا، هونــدا و غیــره اشــاره کــرد کــه مدتــی اســت 

برخــی محصــوالت خــود را هــم روانــه بــازار کــرده انــد.
یکــی از موتورســیکلت های برقــی بــا آلودگــی صفــر Alta Redshift MX نــام دارد 
که 14٩٩5 دالر قیمت داشــته و دارای موتوری با حجم معادل ۲50 ســی ســی و قدرت 40 
اســب بخــار اســت. ایــن موتــور 11۸ کیلوگرمــی دارای باتــری لیتیومــی ضــدآب اســت و 

پــس از هــر بــار شــارژ تــا دو ســاعت قابل اســتفاده اســت.
Alta Redshift SM موتــور دیگــری بــا موتــور برقــی 40 اســب بخــاری و باتــری 
5.۸ کیلــووات ســاعتی اســت و پــس از هــر بــار شــارژ مــی توانــد حــدود 100 کیلومتــر را 

بپیمایــد. قیمت ایــن موتــور 154٩5 دالر اســت.
Café ۲ Brutus محصــول دیگــری اســت کــه دارای شاســی، دســته هــا و نشــیمن 
گاه قابــل تنظیــم بــوده و از باتــری 10 کیلــووات ســاعتی بهــره می گیــرد. زمــان عرضه 

و قیمــت ایــن محصــول هنوز اعام نشــده اســت.
Energica Ego45 یــک موتــور برقــی لوکــس بــا موتــور 13۶ اســب بخــاری اســت 
کــه بخــش هایــی از آن بــا چاپگرهــای ســه بعــدی تولیــد شــده و طراحــی بســیار خوبی 

دارد و عرضــه آن در ایتالیــا بــه زودی آغــاز مــی شــود.
ــت دارای  ــاخت ایتالیاس ــم س ــه آن ه ــی Energica Eva ک ــور برق ــت موت در نهای
ــا 1٩0 کیلومتــر را  ــار شــارژ ت ــا هــر ب ــا قــدرت ٩5 اســب بخــار اســت کــه ب موتــوری ب
طــی مــی کنــد و در عــرض نیــم ســاعت مــی تــوان ۸5 درصــد باتــری آن را شــارژ کرد.

کالشینکف موتورسیکلت
 هوایی می سازد

یک شرکت اسلحه سازی روس از موتور سیکلت هوایی رونمایی کرد که تک سرنشین است . 
کاشــینکف، اســلحه ســاز روســی بــه تازگــی یــک موتورســیکلت هوایــی ســاخته و رونمایــی کــرده 

اســت.
هنــوز مشــخص نیســت ایــن شــرکت موتورســیکلت پرنــده را بــرای چــه بــازاری طراحــی کــرده امــا 
بــه نظــر مــی رســد وســیله ای تــک سرنشــین بــرای حمل بــار باشــد. بــه عبــارت دیگــر با کمــک آن 

یــک ســرباز مــی توانــد  تســلیحات مختلــف را حمــل کند.
 بــه گفتــه ســخنگوی کاشــینکف ایــن موتور ســیکلت در مقایســه بــا خــودرو قابلیــت مانور بیشــتری 
دارد و بــه حفــظ محیــط زیســت کمــک بیشــتری مــی کنــد. همچنیــن مــی توانــد بــا یکبــار شــارژ 

مســافت 14٩ کیلومتــر را طــی کنــد.
نخستین پرواز این موتورسیکلت  با حضور مدیر انجمن مهندسان مکانیک روسیه انجام شد.

فنــاوری خــودرو

خداحافظی پاریس با خودروهای 
بنزینی و گازوئیلی تا سال ۲۰۳۰

آنــه هیدالگــو شــهردار پاریــس کــه قبــا از خداحافظی پایتخــت فرانســه بــا خودروهای 
دیزلــی تــا ســال ۲0۲4 خبــر داده بــود، اعــام کــرده کــه تمامــی خودروهــای گازوئیلــی 

را هــم بــه فهرســت خــود افــزوده اســت. 
مسـئوالن شـهر پاریـس قصـد دارنـد عبـور و مـرور تمامـی خودروهایـی را کـه دارای 
موتورهـای احتـراق داخلی هسـتند، ممنون کنند. لذا تا سـال ۲030 هیچ خـودروی بنزین 

سـوز یـا گازوئیل سـوزی حـق نـدارد در خیابـان های این شـهر عبـور و مـرور کند.
کریســتوف نادوفســکی یکــی از مســئوالن حمــل و نقــل شــهر پاریــس در ایــن مــورد 
ــد گازهــای  ــی تولی ــی حمــل و نقــل یکــی از عوامــل اصل ــه اســت: وضعیــت فعل گفت
ــا ســال ۲030 اســتفاده از خودروهــای مصــرف  ــذا قصــد داریــم ت ــه ای اســت. ل گلخان

کننــده ســوخت هــای فســیلی را ممنــوع کنیــم.
ــی  ــرا درم ــه اج ــی را ب ــه های ــن برنام ــه چنی ــت ک ــی نیس ــهر اروپای ــا ش ــس تنه پاری
آورد. پیــش از ایــن مقامــات شــهر آکســفورد در انگلیــس هــم از ممنــوع کــردن تــردد 
خودروهــای مصــرف کننــده ســوخت هــای فســیلی تــا ســال ۲0۲0 خبــر داده بودنــد. 
همچنیــن خریــد فــروش خودروهــای بنزیــن ســوز و گازوئیــل ســوز در فرانســه تا ســال 
۲040 بــه طــور کامــل ممنــوع خواهــد شــد. چیــن هــم در ایــن زمینــه برنامــه هــای 

مشــابهی دارد، هــر چنــد جزئیــات آن اعــام نشــده اســت.
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ــی  ــای مختلف ــاوری ه ــی از فن ــس دب ــی تک ــگاه ج در نمایش
تــا  گرفتــه  پرنــده  تاکســی  از  اســت.  شــده  رونمایــی 
ــه دارد و  ــرخ پروان ــای چ ــه ج ــه ب ــادی ک ــیکلت- پهپ موتورس

ــد.  ــی کن ــرواز م پ
در نمایشــگاه GITEX دبــی از تاکســی هــای پرنــده تــا 
ــه نمایــش  ــاده ب موتورســیکلت هــای گشــت زنــی  خــارق الع
ــد. تمــام ایــن فنــاوری هــای جدیــد ســمبل هایــی  درآمــده ان
از بلندپــروازی هــای امــارات بــرای تبدیــل شــدن به کانشــهر 

ــده هســتند. آین
ــده از ۷1  ــرکت کنن ــزار ش ــش از 4 ه ــا بی ــگاه ب ــن نمایش در ای
کشــور دنیــا،  تاکســی پرنــده شــرکت آلمانــی ولوکوپتــر توجــه 
ــه خــود جلــب کــرد.  مقامــات  بســیاری از بازدیدکننــدگان را ب
حمــل ونقــل جــاده ای دبــی پیــش بینــی مــی کننــد تا 5 ســال 
دیگــر آزمایــش هــای ایمنــی، فرایندهــای زیربنایــی و سیســتم 
نظارتــی بــرای ایــن تاکســی هــا در دبــی ایجــاد شــود. تاکســی 
دو نفــره مذکــور دارای 1۸ پروانــه و چترنجــات اضطــراری 
اســت. همچنیــن تاکســی پرنــده در ارتفــاع 1۲0 متــری پــرواز 
ــرار نمــی  ــن در مســیر پروازهــای تجــاری ق ــد بنابرای ــی کن م

ــرد. گی
از ســوی دیگــر پلیــس دبــی نیــز چنــد نــوآوری را در نمایشــگاه 

عرضــه کــرد.
ــن  ــا جدیدتری ــیکلتی ب ــا موتورس ــوآوری ه ــن ن ــی از ای یک
فنــاوری هــا بــود. ایــن موتورســیکلت توســط مهندســان ژاپنی 
ــاده  ــودران آم ــه طــور خ ــادی ب ــا ۲0۲0 می ســاخته شــده و ت

ــود. ــی ش ــس م ــروی پلی ــرای نی ــت ب خدم
 Hoversurf عاوه بــرآن یــک موتورســیکلت-پهپاد بــه نــام

Scorpion-3 اســت کــه بــه جای چرخــه دارای پروانه اســت 
و مــی توانــد پــرواز کنــد در ایــن نمایشــگاه بــه نمایــش درآمده 
اســت. ایــن وســیله نقلیــه کــه توســط مهندســان روس ســاخته 
ــه  ــدت ۲5 دقیق ــه م ــری و ب ــاع 5 مت ــد در ارتف ــی توان ــده م ش

پــرواز کنــد.
یکــی دیگــر از نــوآوری هــای موجــود در ایــن نمایشــگاه که در 

فــرودگاه هــا قابلیــت صرفــه جویــی در زمــان و انــرژی انســانی 
دارد نیــز رونمایــی شــد.  ایــن فنــاوری در حقیقــت تونلی اســت 
کــه جایگزیــن پلیــس هــای مــرزی و گمــرک مــی شــود. تونل 
مذکــور  بــه طــور خــودکار اطاعــات بیومتریــک مســافران را 
اســکن و جمــع آوری مــی کننــد. ایــن فنــاوری بــرای فــرودگاه 

بیــن المللــی و شــلوغ دبــی بســیار کارآمــد اســت.

فنــاوری خــودرو

تازه ترین فناوریها در جیتکس؛

این موتورسیکلت به جای چرخ پروانه دارد/ تونل جایگزین پلیس شد!
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تراشه رایانه ای برای تولید 
خودروی خودران ساخته شد

 یــک شــرکت تراشــه ســازی، نخســتین تراشــه رایانــه ای بــرای تولیــد خــودروی کامــا 
خودران رونمایی کرده اســت. 

شرکت NVIDIA  اعام کرده نخستین تراشه رایانه ای مجهز به هوش مصنوعی برای تولید 
خودروی کاما خودران  را ساخته است.

NVIDIA ایــن شــرکت کــه در حــوزه تولیــد تراشــه رایانــه ای کار مــی کنــد . بــه گفتــه
بیــش از ۲5 مشــتری ایــن شــرکت مشــغول ســاخت خودروهــای خــودران، روبوتاکســی و 

کامیــون هــای خــودران هســتند.
بــه هرحــالNVIDIA ایــن تراشــه را بــرای دو مشــتری خود یعنــی گــروه پســتی دی اچ ال 
آلمــان و شــرکت ZF) تهیــه کننــده برتــر قطعــات خــودرو( ســاخته اســت. ایــن دو شــرکت 
نیــز تصمیــم دارنــد ناوگانــی از کامیــون هــای حمــل بــار خــودران را بــا تراشــه هــای جدیــد 

NVIDIA در ۲01٩ میادی بســازند.
نســل ســوم تراشــه خــودروی Drive PX  خــط3 بــه نــام پگاســوس،  یــک پلتفــورم چنــد 

تراشــه ای و در ابعــاد پــاک  یک خودرو  اســت.
پگاســوس مــی توانــد 3۲0 هــزار میلیــارد عملیــات را در ثانیــه انجــام دهــد. ایــن رقم نشــان 
دهنــده 13 برابــر افزایــش قــدرت محاســبه نســبت به تراشــه هــای فعلــی PXخط ۲ اســت.
این تراشــه از نیمه ۲01۸ میادی برای خودروســازان عرضه می شــود تا آزمایش های ساخت 

خودرو الگوریتم های نرم افزاری را انجام دهند.

پهپادها مشکل ترافیک امارات را 
حل می کنند

مقامــات اماراتــی قصــد دارنــد بــا اســتفاده از یــک سیســتم مدیریــت هوشــمند ترافیــک مبتنی بر 
پهپــاد ایــن مشــکل را در ابوظبــی و دیگــر نقــاط ایــن کشــور برطــرف کنند. 

اداره حمــل و نقــل ابوظبــی جزئیــات ایــن طــرح را در اولیــن روز نمایشــگاه جیتکــس اعــام 
کــرده اســت.

بــرای اجــرای ایــن طــرح پهپادهــای Matric ۶00  و  Inspire ۲بــر فــراز شــهرهای هــدف به 
پــرواز درخواهنــد آمــد و وضعیــت ترافیکــی را کنتــرل کــرده و اطاعــات مربــوط بــه گــره هــای 

ترافیکــی را بــرای مراکــز تصمیــم گیــری شــهری ارســال مــی کننــد.
ــن  ــل ای ــل و نق ــرد. حم ــی گی ــورت م ــاص ص ــه ای خ ــتفاده از برنام ــا اس ــا ب ــت پهپاده مدیری
پهپادهــا در ســطح شــهر و بــه پــرواز درآوردن آنهــا توســط یــک خــودروی فــورد اف 150 صــورت 
مــی گیــرد و خودروهــای یادشــده بــه عنــوان مراکــز کنتــرل موقــت پهپادهــا بــه کار گرفته شــده 

و تصاویــر ویدئویــی زنــده را از طریــق شــبکه بــی ســیم وای – فــای دریافــت مــی کننــد.
داده هــای جمــع آوری شــده در مرکــز کنتــرل مــورد تجزیه و تحلیــل قرار مــی گیرنــد و در نهایت 
پیشــنهاداتی بــرای تســهیل وضعیــت ترافیکــی و مشــکات ناشــی از تصادفــات و همیــن طــور 

هدایــت ســریع تــر نیروهــای امــدادی بــه آنــان ارائــه مــی شــود.
صالــح المرزوقــی مدیــر سیســتم هــای ترافیــک هوشــمند در اداره حمــل و نقــل ابوظبــی، علــت 
اســتفاده از ایــن سیســتم را ارزان قیمــت تــر بــودن آن در مقایســه بــا روش نصــب دوربیــن هــای 

شــهری و اتصــال آنهــا بــه مرکــز کنتــرل از طریــق شــبکه فیبــر نــوری مــی دانــد.
هــر یــک از ایــن پهپادهــا مــی تواننــد پــس از شــارژ کامــل بــه مــدت ده ســاعت در هــوا پــرواز 
ــر از خودروهــای اف  ــا ۷ کیلومت ــد ت ــد. آنهــا مــی توانن ــاال برون ــا ارتفــاع 1۲0 متــری ب ــد و ت کنن
-150 فاصلــه بگیرنــد. البتــه بــر طبــق قوانیــن محلــی پهپادهــای یادشــده حــق ندارنــد از ارتفــاع 

۶0 متــری باالتــر برونــد.
نصــب دوربیــن هــای دمانــگار جمــع آوری اطاعــات توســط ایــن پهپادهــا را در صــورت وقــوع 
مــه یــا توفــان شــن نیــز ممکــن مــی کنــد. تکمیــل ایــن سیســتم کــه بــه زودی مــورد اســتفاده 

قــرار مــی گیــرد ســه ســال زمــان بــرده اســت.

فنــاوری خــودرو

پس از اتصال به خودروی برقی؛

این پهپاد خودروی در حال حرکت 
را شارژ می کند

بــه تازگــی حــق امتیــاز اختــراع پهپــادی در آمریــکا ثبــت شــده کــه پــس از اتصــال بــه خــودروی 
برقــی در حــال حرکــت، آن را شــارژ مــی کنــد. 

شــرکت آمــازون حــق امتیــاز اختــراع پهپــادی را ثبــت کرده کــه بــه خــودروی الکتریکــی در حال 
حرکــت متصــل مــی شــود و آن را شــارژ مــی کند!

در یکـی از تصاویـر ایـن حـق امتیـاز خودرویی با سیسـتم اتصال روی سـقف آن نشـان داده شـده 
اسـت. ایـن فنـاوری مـی تواند چند مشـکل مربـوط بـه بـازار خودروهـای الکتریکی را حـل کند.

 طبق این حق امتیاز، پهپاد قابلیت مکان یابی خودروی الکتریکی را دارد.
ــد  ــد شــارژ مانن ــع خطرســاز در فراین ــف موان ــا اســتفاده از حســگرهای مختل ــاد ب ــن پهپ همچنی

ــد. ــی کن ــایی م ــان را شناس درخت
از ســوی دیگــر بــرای اجتنــاب از دزدی انــرژی، فرایندهــای احــراز هویــت در نظــر گرفتــه شــده تا 
پهپــاد نــوع خاصــی از انــرژی را بــرای خــودروی در نظرگرفتــه شــده تامیــن کنــد. درهمین راســتا 
پهپــاد از خــودرو اطاعاتــی را درخواســت مــی کنــد تــا فراینــد ارســال انــرژی را بــا دقت بیشــتری 

انجــام دهــد.
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خودروهای خودران نقاط کور
 را می بینند

امــکان مشــاهده دقیــق و کامــل تمامــی اجــزای محیــط اطــراف و بــه خصــوص برخــی نقــاط 
کــور و زوایاســت. امــا یــک دوربیــن جدیــد مــی توانــد ایــن مشــکل را حــل کنــد. 

محققــان دانشــگاه ام آی تــی فنــاوری جدیــدی را در یــک دوربیــن بــه کار گرفتــه انــد کــه بــه 
خودروهــای خــودران امــکان مــی دهــد بخــش هایــی از محیــط پیرامونــی خــود را ببیننــد کــه 

ــود. پیــش از ایــن ممکــن نب
دوربیــن یادشــده بــا بررســی تغییــرات تابــش نــور مــی توانــد حــدس بزنــد کــه در زوایــای کــور و 
غیرقابــل دیــدن چــه موانــع و اشــیایی وجــود دارد و بدیــن شــکل از برخــورد اتومبیــل خــودران بــا 

آنهــا جلوگیــری مــی شــود.
بــه عنــوان مثــال اگــر فــردی از پشــت یــک دیــوار یــا از گوشــه ای غیرقابــل دیــدن از محیــط 
اطــراف بــه ناگهــان بــه جلــوی اتومبیلــی خــودران بپــرد، دوربین هــا و حســگرهای فعلــی قابلیت 
شناســایی او را نخواهنــد داشــت. امــا دوربیــن جدیــد بــا ســرعتی بــاال و با بررســی تغییــر وضعیت 
تابــش نــور حاصــل از حضــور ایــن فــرد مــی تواننــد هشــدار الزم را بــه سیســتم ترمــز خــودروی 

خــودران منتقــل کننــد.
ایــن دوربیــن بــا موفقیــت در شــرایط مختلــف و از جملــه در زمــان بــارش بــاران آزمایــش شــده و 
فنــاوری بــه کار گرفتــه شــده بــرای تولیــد آن نیــز ارزان قیمــت اســت و انتظــار مــی رود در آینــده 

نزدیــک در خودروهــای خــودران بــه کار گرفتــه شــود.

باتری خودرو که ۶ دقیقه ای 
شارژ می شود

بــه تازگــی باتــری تولید شــده کــه ظــرف ۶ دقیقــه شــارژمی شــود و مــی تواند مســافت 
3۲0 کیلومتــر را طــی کند. 

یکــی از نــکات مــورد توجــه خودروســازان الکتریکــی بــه حداکثر رســاندن  مســافت طی 
شــده هــر خــودرو بــا یکبار شــارژ اســت.  بــه همیــن دلیــل فنــاوری هــای باتــری  نقش 

مهمــی در  انطبــاق آنهــا و گســترش اســتفاده از خودروهای الکتریکــی دارند.
درهمیــن راســتا شــرکت توشــیبا باتــری ســاخته کــه ســریع شــارژ مــی شــود قادر اســت 
بــا یــک بــار شــارژ ســه برابــر مســافتی را طــی کنــد کــه درحــال حاضــر خودروهــا طــی 

مــی کننــد.
توشــیبا  باتــری  SCiB) باتری سوپرشــارژ یــون(  از ســال ۲00۷ میادی تولیــد می کند. 
مشــهور است که طی 5 دقیقه ٩0 درصد شــارژ می شود. همچنین این باتری 10 سال عمر 
مــی کند و ایمنی باالیــی دارد. تاکنون از ایــن باتری در برخی خودروهــای الکتریکی مانند 
iMeEV میتسوبیشــی و FitEV هوندا نیز اســتفاده شده اســت.در این  نسخه، آند باتری 
از اکســید لیتیــوم تیتانیــوم ســاخته شــده  اســت. امــا بــه گفتــه  توشــیبا نســخه جدیــد 

دارد. تغییراتی 
ــوم  ــوم تیتانی ــام اکســید نیوبی ــه ن ــدی ب ــاده جدی ــد از م ــری در آن ــن بات ــی ای نســل آت
اســتفاده مــی کنــد کــه ســاختاری کریســتالی دارد و مــی توانــد یــون هــای لیتیــوم را 
بــه طــور کارآمدتــری ذخیــره کنــد. بــه همیــن دلیــل تراکــم انــرژی در آن دوبرابــر شــده 

اســت.
شــرکت تولیــد کننــده نســخه 50 آمپــری باتــری جدیــد را آزمایــش کــرده اســت. بــه 

گفتــه ایــن شــرکت باتــری ایمنــی بــاال و چرخــه عمــر طوالنــی دارد.
باتــری مذکــور  پــس از قــرار گرفتــن در خــودرو بــا ۶ دقیقــه شــارژ مــی توانــد مســافت 
3۲0 کیلومتــر را طــی کنــد. ایــن مســافت ســه برابــر رکــورد باتــری هــای لیتیــوم یونی 

مشــابه اســت.

خودروی استرالیایی مجهز به ۲۸۴ 
سلول خورشیدی

یک شرکت استرالیایی خودرویی الکتریکی مجهز به ۲۸4 سلول خورشیدی ساخته است. 
ــن  ــد. ای ــی کن ــاز م ــود را آغ ــی خ ــور رونمای ــروز ت ــترالیاییSunswift Violet  از ام ــودروی اس خ
خــودروی صنــدوق دار الکتریکــی چهــار در  مجهــز بــه ۲۸4 ســلول هــای خورشــیدی میکروکریســتالین 
اســت. ایــن ســلول هــای خورشــیدی قابلیــت تولیــد 1.1 کیلــووات بــرق دارنــد. ســازندگان ایــن خــودرو 
ادعــا مــی کننــد وســیله نقلیــه ســرعت و قــدرت تحمــل مناســبی دارد. بــه هرحــال قــرار اســت وجــوه 
مختلــف ایــن خــودرو در مســیر مســابقه 30۲1 کیلومتــری دارویــن تــا آدالیــد  مــورد آزمایش قــرار گیرد.
نسـخه هـای قبلـی خودروهـایSunswift رکـورد سـرعت خودروهـای الکتریکـی در ۲011 و ۲014 
میادی را شکسـتند. خودروی مذکور توسط اعضای گروه مسابقه خورشـیدیSunswift در دانشگاه نیو 
سـاوت ولز سـاخته شـده اسـت. رهبر این گروه می گوید: Violet شـبیه یـک خودروی خانوادگی اسـت 
امـا به اندازه یک دسـتگاه تسـتر الکتریسـیته مصرف می کنـد. خودرو مجهز به سیسـتم های سـرگرمی، 

تهویـه، جهـت یابی، دوربیـن معکوس، حسـگرهای پـارک  و حتی وای فای اسـت.
قبل از آنکه این خودرو وارد مسیر مسابقه داروین تا آدالید شود، 4300 کیلومتر در جاده طی خواهد کرد.

فنــاوری خــودرو
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خودروهای آینده وضعیت هوا را 
پیش بینی می کنند

یــک شــرکت خودروســازی حــق امتیــاز اختــراع سیســتمی را ثبــت کــرده کــه بــه وســیله نقلیــه 
قابلیــت پیــش بینــی وضعیــت جــوی را مــی دهــد. 

هرچنــد  دســتگاه هــای پیــش بینــی کننــده  آب و هــوا دقیــق هســتند، امــا همیشــه امــکان 
ــود دارد. ــا وج ــدی از خط درص

ــاس آن  ــه براس ــرده ک ــت ک ــی را ثب ــاز اختراع ــق امتی ــدروور ح ــتا جاگوارلن ــن راس در همی
خودروهــای آتــی ایــن شــرکت قابلیــت پیــش بینــی وضعیــت آب و هــوا را مــی یابنــد. جالــب 
آنکــه بــه گفتــه ایــن شــرکت خودروهــا حتــی مــی توانند بــا تمرکــز بر شــرایط محلــی، بهتــر از 

ــد. ــی کنن آب و هواشناســان، وضعیــت جــوی را پیــش بین
ــوا،  ــار ه ــنجش فش ــتفاده از حســگرهای س ــا اس ــوا ب ــت آب وه ــی وضعی ــش بین  سیســتم پی
رطوبــت و نــور بــه خــودرو کمــک مــی کنــد تغییــرات جــوی را ردیابــی و خــود را با آنهــا منطبق 
کنــد. خودروهــای مجهــز بــه ایــن سیســتم  در صــورت پیــش بینــی آب وهــوای گرمتــر، بــه 

طــور خــودکار تهویــه را روشــن مــی کننــد و برعکــس.
از ســوی دیگــر ویژگــی هــای امنیتــی ماننــد سیســتم ترمــز، بخــش هــای کنتــرل و ردیابــی و  
تنظیمــات پــاک کننــده شیشــه جلــوی خــودرو نیــز بــه طــور خــودکار بــا سیســتم پیــش بینــی 

وضعیــت هــوا همخــوان مــی شــوند.
همچنیــن در توضیحــات حق اختراع به اســتفاده از اطاعات GPS خودرو نیز اشــاره شــده اســت. 
خــودرو بــا اســتفاده از ایــن اطاعــات تغییــرات جــوی در مســیر را بــه طــور محلــی ردیابــی مــی 
کنــد. بــه ایــن ترتیــب جاگوارلنــدروور خودروهــا را بــه ایســتگاه هــای هواشناســی ســیار تبدیــل 

مــی کنــد کــه مــی تواننــد وضعیــت جــوی را پیــش بینــی کننــد.

شارژ بی سیم خودروهای 
برقی ممکن شد

شــرکت بــی ام و نمونــه اولیــه یــک صفحــه شــارژ بــی ســیم را طراحــی کــرده کــه از آن مــی 
تــوان بــرای بــرق رســانی بــه خودروهــای برقــی اســتفاده کــرد. 

ایــن صفحــه شــارژ بــی ســیم نســبتا بــزرگ بــه یــک منبــع تامیــن بــرق ۲۲0 ولت متصــل می 
شــود. ســپس حســگرهای خــودروی برقــی بــی ام و بــه راننــده نشــان مــی دهنــد کــه بــرای 
ــا  آغــاز شــارژ بــی ســیم بایــد دقیقــا خــودرو در کجــا پــارک شــود. ســپس ارتبــاط اتومبیــل ب

شــارژر آغــاز مــی شــود.
ایــن صفحه شــارژ بــی ســیم مــی توانــد باتــری ٩.4 کیلــووات ســاعتی خــودروی هیبریــدی بی 

ام و 530e را در عــرض 3.5 ســاعت شــارژ کنــد.
ــه  ــوز در مرحل ــده هن ــاوری یادش ــد فن ــی گوی ــمالی م ــکای ش ــی ام و در آمری ــخنگوی ب س
آزمایشــی اســت و بعــد از تکمیــل در کشــورهای آمریــکا و کانــادا مــورد اســتفاده قــرار مــی 

گیــرد.
احتماال این صفحه شــارژ بی ســیم در ســال ۲01۸ میادی در دســترس قرار مــی گیرد و فعا 
تنهــا با خودروی 530e ســازگاری خواهد داشــت، امــا در آینده بــا ۷40e، X5 ،330e و همین 
ــوز  ــز هن ــور نی ــارژر مذک ــت ش ــود. قیم ــی ش ــازگار م ــی i3  و  i۸ س ــای برق ــور خودروه ط

ــده است. اعام نش

خودروی حبابی آینده بین زمین
 و هوا شناور است

دانشــجوی انگلیســی طــرح اولیــه خودرویــی را بــرای یــک خودروســاز ارائــه کــرده کــه بــا 
کمــک فنــاوری »شناورشــدن مغناطیســی« حرکــت مــی کنــد و چــرخ نــدارد. 

رنــو بــا دانشــجویان دانشــگاه هنــر لنــدن همــکاری کــرده تــا خودرویــی بــرای آینــده طراحی 
. کنند

ایــن دانشــجویان بــا موضــوع ایــده اولیــه از خودروهــای اوایــل دهــه ۲0۲0 طــرح هــای خــود 
را ارائــه کردنــد کــه دارای موتــور الکتریکــی، ویژگــی هــای خــودران و فنــاوری متصــل بهــم 

هســتند.
طــرح برنــده ایــن مســابقه کــه Float نامیــده مــی شــود از فنــاوری »شناورشــدن 
مغناطیســی« بــه جــای چــرخ هــای خــودرو اســتفاده کــرده اســت. بــه ایــن ترتیــب وســیله 

ــد. ــی کن ــت م ــن حرک ــطح زمی ــاالی س ــاب ب ــک حب ــد ی ــه مانن نقلی
ایــن خــودرو شیشــه هــای شــفاف و صندلــی هــای نقــره ای رنــگ دارد.  بــه گفتــه یوچــن 
کای طــراح ۲3 ســاله ایــن ایــده اولیــه، خــودروی مذکــور در حقیقــت یــک فضــای اجتماعــی 
اســت کــه بــه مســافران اجــازه مــی دهــد بــا دیگــر کاربــران خودروهــای دیگــر درجــاده و 

عابــران پیــاده ارتبــاط برقــرار کننــد.
ایــن وســیله نقلیــه قابلیــت افزایــش دارد. ایــن حبــاب کــه هرکــدام ظرفیت یــک تــا دو نفر را 
دارنــد، بهــم متصــل مــی شــوند. بــه عبــارت کاربــران حبــاب هــای دیگــر مــی توانند وســیله 
نقلیــه را خــود بــا کمــک یــک کمربنــد مغناطیســی بــه دیگــری بچســبانند. بــه ایــن ترتیــب 

وســیله هــای نقلیــه باهــم حرکــت مــی کنند.
ــد  ــی توانن ــران م ــه کارب ــز هســت ک ــل نی ــک اپلیکیشــن موبای ــه دارای ی ــن طــرح اولی  ای

ــد. ــاره کنن ــودرو را اج خ

فنــاوری خــودرو
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ــا سیســتم  ــی هوشــمند ب ــتیار صوت ــردن دس ــه ک ــا یکپارچ ــی ب ــه تازگ ــازان ب یکــی از خودروس
ــت.  ــرده اس ــم ک ــودرو را از راه دور فراه ــردن خ ــوش ک ــن و خام ــت روش ــش قابلی خودروهای

ــوازم خانگــی نیســت  آخریــن قابلیــت دســتیار هوشــمند آمــازون اتصــال بــه یــک گجــت یــا ل
ــد! ــد خودروهــای نیســان را روشــن کن بلکــه مــی توان

آلکســا، دســتیار هوشــمند صوتــی آمــازون بــا NissanConnect )بخــش خدمــات هوشــمند 
شــرکت نیســان( یکپارچــه مــی شــود و بســیاری از کارهــای ســاده را فقــط با یــک فرمــان صوتی 

از راه دور اجــرا مــی کنــد.
ایــن فعالیــت هــای ســاده عبارتنــد از روشــن یــا خامــوش کــردن موتــور خــودرو، قفــل کــردن و 

بــاز کــردن قفــل درهــای خــودرو، بــوق زدن و خامــوش و روشــن کــردن چــراغ هــا.
هـم اکنـون ایـن قابلیت در خودروهای نیسـان بـرای برخی مـدل های فعلی ارائه شـده اسـت. این 

مدل ها عبارتند از :نیسـان آلتیما، نیسـان ماکسـیما، نیسـان مورانو، نیسـان پث فاینـدر و غیره.

بارکلیـز پیش بینـی کرد که در سـال های آینده بـا افزایش تعداد کشـورهایی که موتورهـای احتراق 
داخلـی را از خیابان هـای خـود کنار می گذارنـد، مصرف نفت به شـدت کاهـش خواهد یافت. 

تحلیل گـر بارکلیز )بانک چند ملیتی انگلسـتان با 3۲5 سـال سـابقه بانـک داری( پیش بینی کرد که 
در سـال های آینـده بـا افزایش تعداد کشـورهایی کـه موتورهـای احتـراق داخلـی را از خیابان های 

خود کنـار می گذارنـد، مصرف نفـت به شـدت کاهش خواهـد یافت.
تحلیل گـر کاالهـای بارکلیـز در یادداشـتی تحقیقی نوشـت: به کارگیـری خودروهـای الکتریکی و 
مصـرف سـوخت بهبـود یافتـه تـا سـال ۲0۲5، می تواند باعـث حذف شـدن تقاضـای روزانـه 3.5 
میلیـون بشـکه نفت شـود. این معـادل تولیـد سـومین تولیدکننده بـزرگ اوپـک، ایران، اسـت که 

طبـق آمـار رویتـرز روزانـه 3.۸ میلیون بشـکه نفـت در روز تولیـد می کند.
اگـر خودروهای الکتریکی یک سـوم بازار خـودرو را تا سـال ۲040 در اختیار بگیرنـد در این صورت 
می تواننـد باعـث حـذف تقاضای روزانـه ٩ میلیون بشـکه نفت شـوند که ایـن معـادل ٩0 درصد از 
تولید عربسـتان سـعودی اسـت. طبـق پیش بینی اوپـک، تقاضـای نفت جهان امسـال برابـر ٩۶.۸ 

میلیـون بشـکه در روز خواهد بود.
بارکلیـز اشـاره کـرد کـه اخیـرا برخـی از مهم تریـن بازارهای خـودرو جهان شـروع بـه ممنوع 
کـردن یـا محـدود کـردن اسـتفاده از خودروهـای بـا سـوخت فسـیلی کرده انـد. ایـن شـامل 
کشـورهای پیشـرفته اروپایی، مانند فرانسـه، آلمان و انگلسـتان و همچنین بزرگترین بازارهای 
بـا رشـد بسـیار بـاال؛ چیـن و هنـد می شـود. ایالـت کالیفرنیـای آمریـکا هـم در نظـر دارد این 

ممنوعیـت را اعـام کند.
بارکلیـز می گویـد برای اطمینـان، هنوز موانع گوناگون بر سـر راه اسـتفاده از خودروهـای الکتریکی 
قـرار دارد. هنـوز بـه علـت قیمـت بـاالی ایـن خودروهـا و عمـر باتـری کـم آنهـا، ممکـن اسـت 
مصرف کننده هـا نسـبت به خریـد آنها بی میـل باشـند و هنوز ایـن که صنعت خـودرو بتوانـد تولید 

ایـن خودروهـا را به سـطح انبـوه برسـاند، جای سـوال دارد.
طبـق اعـام بارکلیـز، در سـال های آینـده طیـف خودروهـای با آلودگـی صفـر در بازار گسـترده تر 
می شـود؛ امـا همچنان میـزان فـروش آنها ماننـد قطـره ای در ظـرف آب کل بـازار خودرو اسـت.

طبـق اعـام آژانس بین المللی انرژی، سـال گذشـته فروش جهانـی خودروهای الکتریکـی  با ارائه 
آپشـن های بیشـتر و عملکـرد بهتـر خودروهـا، بیـش از 40 درصـد رشـد کـرد. هرچند ایـن آژانس 
اشـاره کـرد که ۲ میلیـون خـودروی الکتریکـی که در سـطح جاده هـا وجود دارنـد، هنوز تنهـا 0.۲ 

درصـد از نـاوگان خودروهای سـبک در سراسـر جهـان را به خـود اختصـاص داده اند.
طبـق اعـام اوپـک خودروهای الکتریکی سـال گذشـته فقـط 1.5 درصد تمـام خودروهـای جدید 

ثبـت شـده در اروپا را شـامل می شـدند.

خودروهای الکتریکی تهدیدی برای فروش طالی سیاه

این خودروها با دستور صوتی شما روشن و خاموش می شوند

فنــاوری خــودرو

طرح اولیه خودرویی که ضربه گیر 
خارجی دارد!

در نمایشــگاه اتومبیــل توکیــو از طــرح اولیــه خودرویــی رونمایــی شــده کــه بخــش بیرونــی آن 
مملــو از ایربــگ هــای مختلــف اســت تــا تاثیــر ناشــی از ضربــه بــه خــودرو را جــذب کننــد. 

شرکت ژاپنی Toyoda Gosei از طرح اولیه خودرویی عجیب رونمایی کرده است.
 Flesby II بـه نـام dent proof ایـن شـرکت در نمایشـگاه اتومبیـل توکیو از یـک خـودروی
رونمایـی کـرده که بخش خارجـی آن مملو از ایربگ هایی اسـت که منقبض و منبسـط می شـوند.

بــه گفته ایــن خودروســاز، طــرح مذکور با اســتفاده از  نوعی الســتیک ســاخته می شــود که شــکل 
آن تعییــر مــی کنــد. پنل هــای بدنــه Flesby II با نوعی الســتیک نرم پوشــیده شــده انــد که می 

تواننــد تاثیــر ناشــی از ضربــه بــه خــودرو را جــذب کننــد.
تاکاشـی ایشـیکاوا مدیر عامل شـرکت تولید کننده می گوید: مـا در فضای خارجی خـودرو از ایربگ 

اسـتفاده کردیـم. بخش هـای خارجی خودرو مانند سـپر را به طور کامـل محافظت کند.
انقبــاض و انبســاط ایربــگ هــای الســتیکی شــبیه فراینــد تنفــس اســت. جالــب آنکــه چــراغ 

ــد. ــن الســتیک پوشــیده شــده ان ــا همی ــز ب هــای ال ای دی خــودرو نی
 ایــن خــودرو هنــوز  در مرحلــه طــرح اولیــه اســت امــا شــرکت تولیــد کننــده تخمیــن مــی زنــد تا 

۲030 میادی ســاخته شــود.
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هـــوا و فضـا
هوافضای  توسعه  جامع  سند  در  فضایی  اکتشافات  گسترش  موضوع 
کشور به عنوان اولویت قرار گرفته است. به نحوی که در اهداف کالن 
این سند بر لزوم شناخت عظمت و نظم حاکم بر جهان و آسمان ها از 
طریق گسترش علوم و فناوریها و اکتشافات فضایی تاکید شده است.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

ــه  ــال هفت ــعار امس ــا« ش ــازه در فض ــای ت ــف جهان ه »کش
ــه  ــی دارد ک ــز برنامه های ــا نی ــور م ــت؛ کش ــا اس ــی فض جهان
توســعه تکنولــوژی تلســکوپها و همــکاری در رصــد زباله هــای 

فضایــی بخشــی از آنهــا اســت. 
همه ســاله کشــورهای عضــو اتحادیــه جهانــی مخابــرات از 4 تا 
10 اکتبــر )1۲ تــا 1۸ مهرمــاه( در هفتــه ای کــه بــه نــام »هفته 
جهانــی فضــا« نامگــذاری شــده راهکارهــای جدیــدی را بــرای 
ــه نمایــش مــی گذارنــد و برایــن  بهــره گیــری از علــم فضــا ب
باورنــد کــه هــر کــس از هــر کجــای جهــان مــی توانــد یــک 

رویــداد جهانــی هفتــه فضــا، ایجــاد کنــد.
علــت انتخــاب ایــن روزهــا بــه عنــوان هفتــه جهانــی فضــا دو 
نقطــه عطــف در تاش بشــر برای دســتیابی بــه فضا اســت. گام 
نخست پیشرفت بشر در 4 اکتبر 1٩5۷ با پرتاب نخستین ماهواره 
ــد و در 10  ــاز ش ــک« آغ ــپوتنیک ی ــی »اس ــر یعن ــاخت بش س
اکتبــر 1٩۶۷ قوانیــن مربــوط بــه فعالیــت کشــورها در فضــا بــا 
ــرام  ــر اج ــاه و دیگ ــه م ــتانه ب ــز و بشردوس ــح آمی ــرد صل رویک

آســمانی بــه امضــا رســید.
امســال نیــز انجمــن هفتــه جهانی فضــا، شــعار »کشــف جهان 
هــای تــازه در فضــا« را بــه عنــوان شــعار هفتــه جهانــی فضــا 
اعام کرده اســت تا نشــان دهد که فنــاوری فضایــی تنها پرتاب 
ــه  ــت؛ بلک ــن نیس ــره زمی ــواره در ک ــراردادن ماه ــک و ق موش
بشــر بــا کشــف ناشــناخته کائنــات، مــی توانــد رویاهای دســت 
نیافتنــی خــود از جهــان پیرامونــش را بــه واقعیــت تبدیــل کنــد.

جهان های تازه در فضا را کشف کنیم
هرســال انجمــن هفتــه جهانــی فضــا )WSWA( موضوعــی 
را بــرای هفتــه جهانــی فضــا )WSW( انتخــاب مــی کنــد تــا 
تمــام فعالیتهــا و رویدادهــای صــورت گرفتــه در جهــان در ایــن 
هفتــه پیرامــون ایــن شــعار برنامــه ریــزی شــود. از آنجایــی کــه 
امــروزه بشــر توانســته بــا اســتفاده از فنــاوری هــای فضایــی و 
ــن  ــاورای زمی ــان م ــدی از جه ــافات جدی ــوم، اکتش ــم نج عل
عرضــه کنــد، موضــوع »کشــف جهــان هــای تــازه در فضــا« به 
عنــوان شــعار امســال درنظــر گرفتــه شــده تــا بتــوان بــه بینش 
عمیق تــری از شناســایی اشــکال جهــان هســتی، دســت یافت.
ــت  ــه ظرفی ــت ک ــت اس ــن جه ــذاری از ای ــن نامگ ــت ای اهمی
ــای  ــناخته ه ــف ناش ــوده و کش ــدود ب ــر نامح ــی بش کاووش
کائنــات، موجــب شــناخت جهــان پیرامــون مــا مــی شــود. ایــن 
موضــوع همچنیــن نشــان مــی دهــد کــه ظرفیــت اکتشــافات 
ــم  ــل عظی ــرای خی ــی ب ــدارد و آســمان محدودیت ــی ن ــا پایان م

ــد. ــی ایجــاد نمــی کن مشــتاقان کشــفیات فضای
امســال موضــوع هفتــه جهانــی فضــا یــک موضــوع رو بــه جلو 

و از نــوع ماموریتهــای زیســت نجومــی اســت کــه بــه نظــر می 
رســد بــرای الهــام بخشــیدن بــه جهــان طرح شــده اســت.

ــرای اکتشــاف فضــا  ــه ماموریتهــای زیســت نجومــی ب از جمل
مــی تــوان بــه پــروژه  New Horizons بــه عنــوان اولیــن 
ــرد. از  ــاره ک ــر اش ــد کوئیپ ــو و کمربن ــه پلوت ــا ب ــت ناس مأموری
ســوی دیگر فضاپیمای چنــد منظــوره الکهید مارتین بــه عنوان 
اولین فضاپیمای ناسا که برای تسهیل اکتشاف جهان های تازه در 
اعماق فضــا برای دراز مدت طراحی شــد، از جملــه این ماموریتها 

است.
همچنــان نیز تــاش بازیگــران جدید فضایــی از جمله اســپیس 
ایکس ) Space X ( برای فراهم کردن امکان ســکونت انسان 
در ســیاره های دیگر نظیر مریخ از جمله اقداماتی اســت که بشــر 
ــه  ــه کار گرفت ــی ب ــع فرازمین ــرای اکتشــاف و اســتفاده از مناب ب

است.
مســئوالن انجمن هفته جهانی فضا معتقدند که موضوع »کشف 
جهان های تاره در فضا«، مشاجراتی را در خصوص اکتشافات آینده 
مــا، چه روی ماه، مریخ یا حتی فراتــر از آن ایجاد خواهد کرد و این 
موضــوع الهــام بخــش ســازمان دهنــدگان رویدادهــای فضایــی 
ــافات  ــج اکتش ــای مهی ــا رویداده ــد ت ــد ش ــان خواه در جه
ــاک  ــی، اف ــز علم ــگاهها، مراک ــدارس، دانش ــی را در م فضای
نماها، باشگاههای نجوم، شرکتها و حتی موزه ها ساماندهی کنند.

ــداف  ــا اه ــق ب ــران مطاب ــافی ای ــای اکتش فعالیته
ــی   کان مل

ماننــد اغلــب کشــورها در کشــور مــا موضــوع گســترش 
اکتشــافات فضایــی در ســند جامــع توســعه هوافضای کشــور به 
عنــوان اولویــت قــرار گرفتــه اســت. بــه نحــوی کــه در اهــداف 
کان ایــن ســند بــر لــزوم شــناخت عظمــت و نظــم حاکــم بــر 
ــا و  ــوم و فناوریه ــق گســترش عل ــا از طری جهــان و آســمان ه

اکتشــافات فضایــی تاکیــد شــده اســت.
از ســوی دیگــر دســتیابی به فنــاوری الزم بــرای مشــاهده زمین 
با دقت زیر 10 متر و نیز استفاده از دستاوردهای فضایی در شناخت 
کیهــان و توســعه اختــر فیزیــک و نجــوم از دیگــر اهــداف کان 

ــاف در فضا است. مرتبط با اکتش
محمدهمایــون صــدر معــاون ســازمان فضایــی ایــران ، در مورد 
اقداماتــی کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف کان ملــی در حــوزه 
اکتشــافات فضایــی در دســت انجام اســت، گفــت: در واحد نجوم 
ــش  ــی در بخ ــای مختلف ــروژه ه ــران، پ ــی ای ــازمان فضای س
ــن  ــروژه بی ــامل پ ــه ش ــده ک ــف ش ــی تعری ــافات فضای اکتش
ــی  ــه پایــش اپتیکــی اجــرام فضای ــن پای ــی سیســتم زمی الملل
)اپوســوس( ، هوشــمند ســازی رصدخانــه فضایــی ماهدشــت و 

شــبکه ســازی رصدخانــه هــای اپتیکــی کشــور اســت.
ــرای شناســایی پســماندهای  ــروژه اپوســوس ب وی از اجــرای پ
ــرای  ــور ب ــای کش ــه ه ــردن رصدخان ــیون ک ــی، اتوماس فضای
ــت  ــز حمای ــران و نی ــه کارب ــر و ب ــه یکدیگ ــی ب ــرویس ده س
ــرد و ادامــه داد : هــم  ــام ب ــروژه هــای رصــدی در کشــور ن از پ
اکنــون مرکــز فیزیــک نظــری در حــال اجــرای پروژه تلســکوپ 
ملــی اســت کــه ســازمان فضایــی ایــران نیــز آمادگی همــکاری 

در آن را دارد.
صــدر بــا بیــان اینکــه هنــوز کاوشــگری کــه بخواهیــم آن را به 
خــارج از کــره زمیــن و بــه ســیاره دیگــری بفرســتیم تــا بــرای 
مــا اطاعات بیــاورد ، نداریم، افــزود: اگرچه پروژه های اکتشــافی 
هنــوز در اولویــت قــرار ندارنــد امــا بــه صــورت مطالعاتی پــروژه 

هایــی در دانشــگاهها مطــرح و در حال کار اســت.
ــل  ــگر حام ــورد کاوش ــران در م ــی ای ــازمان فضای ــاون س مع
محمولــه زیســتی گفــت: آن پــروژه یــک کاوشــگر فضایــی بود 
ــری از ســطح  ــه 1۲0 کیلومت ــه زیســتی را در فاصل ــه محمول ک
ــان در  ــروژه همچن ــن پ ــد. ای ــرد و بازگردان ــت ک ــن هدای زمی
کشــور در حــال پیگیــری و در دســتور کار پژوهشــگاه هوافضــا 
ــت  ــک فعالی ــروژه ی ــن پ ــرار دارد. ای ــانی، ق ــه روزرس ــرای ب ب
ــی  ــگر نجوم ــه کاوش ــی ب ــت و ارتباط ــی اس ــی فضای تحقیقات

ــدارد. ن
وی بــا بیــان اینکــه شــعار امســال هفتــه جهانــی فضــا دربــاره 
ــا را  ــد و آنه ــی ده ــورها م ــه کش ــدار را ب ــن هش ــاف، ای اکتش
تشــویق مــی کنــد کــه بــرای شــناخت کائنــات برنامــه داشــته 
باشــند، اظهــار داشــت: بــا اســتفاده از اکتشــافات فضایــی مــی 
تــوان دانســت کــه در فضــای خــارج از جــو مــی تــوان بــه چــه 

ــت یافت. اطاعاتی دس

رصدخانــه  دارای  کشــور   3 میــان  در  ایــران 
فضایــی پســماندهای 

ــماندهای  ــه پس ــه رصدخان ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدر ب ــر ص دکت
ــره  ــش ک ــامانه پای ــری و س ــزار کیلومت ــق ه ــا عم ــی ت فضای
ــه اقدامــات انجــام  زمیــن در مرکــز فضایــی ماهدشــت از جمل
ــون ۸ تلســکوپ  ــم اکن ــت: ه ــن رابطــه اســت گف ــده در ای ش
فضایــی در کشــور، درحــال رصد اجــرام فضایــی و پســماندهای 

ــی هســتند. فضای
وی افــزود: امــا سیســتم تلســکوپ اپتیکــی اپوســوس رصدخانه 
ای اســت کــه اجــازه مــی دهــد تمــام اجــرام در هــزار کیلومتری 

اطــراف زمیــن شناســایی و مــدار آن بــه ثبت برســد.
ــروژه تلســکوپ  ــران در تشــریح پ ــی ای ــاون ســازمان فضای مع
اپتیکــی اپوســوس مــی گویــد: ایــن پــروژه بــا هــدف 

تکنولوژی تلسکوپ های فضایی توسعه می یابد/ رصد زباله های فضایی 
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ــوا و فضــا هـــ

ــه  ــی ک ــات فضای ــایی مصنوع ــی و شناس ــازی، ردیاب آشکارس
ــاز  ــرد کــه در دو ف ــد انجــام مــی گی ــه دور زمیــن مــی چرخن ب
شــامل ایجــاد شــبکه ای بــا هــدف ردیابی اشــیاء و پســماندهای 
فضایــی در مــدار لئــو)LEO (، تهیــه امکانــات جدیــد و 
گســترش توانایــی بــرای ردیابــی اشــیا و پســماندهای فضایــی 
در مــدار ژئــو )GEO ( و مئــو )MEO ( بــرای مقاصــد صلــح 

ــت. آمیز اس
معــاون ســازمان فضایــی ایــران بــا بیــان اینکــه ایــن رصدگــر 
قــادر اســت بــه آســانی نشــانه روی تیــوپ تلســکوپ بــه ســوی 
اجــرام فضایــی را کنتــرل کــرده و ردیابــی اتوماتیک انجــام دهد 
مــی افزایــد: الگوریتــم پیــش پــردازش هــا در ایــن سیســتم بــه 
گونــه ای تعبیــه شــده کــه پــس از رصــد، موقعیــت جــرم رصــد 
شــده را بــه صــورت اتوماتیــک محاســبه کــرده و نتیجــه آن را 
از طریــق اینترنــت، بــه مرکــز داده رصــد ســازمان همکاریهــای 

فضایــی آســیا – اقیانوســیه )اپســکو( ارســال مــی کنــد.
بــه گفتــه وی از جملــه اهــداف ایــن پــروژه، تبدیــل شــدن بــه 
شــبکه جهانــی پایــش فضــا و ایجــاد ســرویس هشــدار دهنــده 
ــن  ــرای ای ــه ب ــون 3 رصدخان ــم اکن ــه ه ــت ک ــگام اس زودهن
موضــوع در ایــران، پــرو و پاکســتان ایــن سیســتم را به ســفارش 
اپســکو نصب کرده و اطاعاتشــان تقسیم و به اشــتراک گذاشته 

می شود.
صــدر بــا بیــان اینکــه اکثــر اجرامــی کــه شناســایی مــی شــوند 
پســماندهای فضایــی هســتند کــه بــرای پرتــاب ماهــواره هــا و 
نیــز کــره زمیــن خطراتــی ایجــاد مــی کننــد، گفــت: از طریــق 
ایــن تلســکوپ اپتیکــی، ایــن اجــرام قابــل شناســایی خواهنــد 

بــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تلســکوپ در دو نــوع راداری و اپتیکــی 
بــرای شناســایی اجــرام کاربــرد دارد، افــزود: در رصدخانــه 

ــایی  ــدف شناس ــا ه ــی ب ــکوپ اپتیک ــت، تلس ــی ماهدش فضای
پســماندهای فضایــی راه انــدازی شــده و هــم اکنــون کاربــردی 

است.
ــا  ــی تنه ــماندهای فضای ــایی پس ــد و شناس ــت: رص ــدر گف ص
مختــص کشــورهایی کــه دارای زبالــه هــای فضایــی هســتند 
نیســت. البتــه کشــور مــا نیــز دارای پســماندهای فضایی اســت. 
چــرا کــه هــر پرتابــی کــه انجــام مــی شــود مــی توانــد پســماند 
ــماندهای  ــد پس ــایی و رص ــا شناس ــد. ام ــته باش ــی داش فضای
ــن موضــوع  ــه ای ــن سیســتم، ارتباطــی ب ــق ای ــی از طری فضای
نــدارد کــه ایــن زبالــه هــا از طــرف ایــران و یــا ســایر کشــورها و 

یــا ســایر پرتابهــا ایجــاد شــده باشــد.
معــاون ســازمان فضایــی ایــران بــا بیــان اینکــه این پســماندها 
ــد  اطــراف کــره زمیــن در حــال چرخــش هســتند و مــی توانن
ــرار  ــدار ق ــاب و در م ــد پرت ــه بخواه ــواره ای ک ــر ماه ــرای ه ب
ــد، ادامــه داد: تلســکوپ اپتیکــی  گیــرد مخاطراتــی ایجــاد کنن
یــک پــروژه بیــن المللــی از ســوی اپســکو اســت کــه در ایــران 

فعــال و درحــال اســتفاده اســت.

ــا  ــی ب ــافات فضای ــه اکتش ــه عرص ــران ب ورود ای
ــی ــای فضای ــن ه دوربی

ــه  ــه در زمین ــان اینک ــا بی ــران ب ــی ای ــازمان فضای ــاون س مع
اکتشــافات فضایــی در حــال حاضــر برنامــه هایــی روی کاغــذ 
ــی در  ــورت اجرای ــه ص ــه ای ب ــوز برنام ــا هن ــده ام ــن ش تدوی
ایــن بخــش بــه اجــرا گذاشــته نشــده اســت، بــه مهــر گفــت: 
موضــوع اکتشــافات فضایــی در اولویــت برنامــه هــای فضایــی 
کشــور نیســت.البته ایــن بــه معنــای بــی اهمیــت بــودن ایــن 
موضــوع نیســت؛ بلکــه موضــوع ایــن اســت کــه برنامــه هــای 
ــرا گذاشــته شــود کــه اکتشــاف در  ــه اج ــد ب ــوز بای ــادی هن زی

ــدارد. ــرار ن ــت نخســت ق اولوی
ــی  ــش فن ــر دان ــور از نظ ــدی کش ــه توانمن ــاره ب ــا اش وی ب
اکتشــافات فضایــی خاطرنشــان کــرد: بخشــی از ایــن موضــوع 
در دانشــکده هــای علــم نجــوم در کشــور حــال انجــام اســت. 
بــه نحــوی کــه هــم اکنــون توســعه دوربیــن هــای فضایــی که 
بتــوان بــا آن بــه آســمان دور نــگاه کــرد و توســعه کیفیــت ایــن 

ــرار دارد. ــتور کار ق ــا در دس دوربینه
ــای  ــام دوربینه ــا ن ــا ب ــن ه ــن دوربی ــان اینکــه ای ــا بی صــدر ب
تلســکوپی و یــا تلســکوپ فضایــی شــناخته مــی شــوند، افــزود: 
ــال  ــور در ح ــن در کش ــوع دوربی ــن ن ــاخت ای ــوژی س تکنول

ــعه است. توس
ــن،  ــش از ای ــالهای پی ــه س ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــر«  ــرای ســاخت تلســکوپی مشــابه تلســکوپ »کپل طرحــی ب
ــود، اظهــار داشــت: درایــن زمینــه نمــی توانــم  مطــرح شــده ب
نظــر بدهــم. چــرا کــه ایــن هــدف، چیــزی نیســت کــه بــه این 
ــکوپ  ــوژی تلس ــه تکنول ــرا ک ــید. چ ــه آن رس ــوان ب زودی بت
فضایــی یــا بــه عبارتــی دوربینــی کــه بتوانــد از دوردســت بــه 
فضــا نــگاه کنــد، چــون در تمــام زمینــه هــای دیگــر هــم مــورد 

اســتفاده اســت، در کشــور درحــال توســعه اســت.
ــم  ــه بتوانی ــا اینک ــد: ام ــادآورد ش ــی ی ــازمان فضای ــاون س مع
دوربینــی را در یــک ماهــواره ای قــرار دهیــم و بــه فضــا 
بفرســتیم فعا در ماهواره هایی که در دست برنامه ریزی مصوب 
شــورای عالــی فضایــی داریــم، دیــده نمــی شــود و فعــا قــرار 

نیســت ما تلســکوپی را روی ماهواره قرار دهیم.
ــوژی دوربیــن هــا و  صــدر تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر تکنول
تلســکوپ فضایــی در حــد مطالعــه و کار اســت و امــا از توســعه 
ــان  ــد زم ــع نیازمن ــور قط ــه ط ــاخت آن، ب ــا س ــوژی ت تکنول

هســتیم.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

ــای  ــت پروژه ه ــن وضعی ــران آخری ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
ــت:  ــرد و گف ــریح ک ــور را تش ــده در کش ــف ش ــواره ای تعری ماه

ــت.  ــاب اس ــت پرت ــتی« در نوب ــواره »دوس ماه
ــوص  ــده در خص ــام ش ــات انج ــن اقدام ــی آخری ــن بهرام محس
ــج  ــون پن ــت: هم اکن ــرد و گف ــریح ک ــی را تش ــای ایران ماهواره ه
ماهــواره دانشــگاهی »دوســتی«، »امیرکبیــر«، »ناهیــد 1«، 
»ظفــر« و »پــارس 1« در دســتور کار اســت و قراردادهــای پرتــاب 

ــد شــده اســت. ــا منعق آنه
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا بیــان اینکــه طراحــی و ســاخت 
ــام  ــه اتم ــریف ب ــگاه ش ــه دانش ــق ب ــتی« متعل ــواره »دوس ماه
رســیده، اضافــه کــرد: ایــن ماهــواره در نوبــت پرتــاب و مذاکــرات 
بــرای پرتــاب آن در حــال انجــام اســت. ماهــواره »امیرکبیــر« نیــز 
در مرحلــه نهایــی شــدن مــدل پــروازی بــوده و نمونه مهندســی آن 
ــه اتمــام رســیده اســت کــه پیش بینــی می کنیــم ظــرف ۶ مــاه  ب

آینــده بــه اتمــام برســد.
ــز  ــد« نی ــواره »ناهی ــروازی ماه ــدل پ ــرد: م ــح ک ــی تصری بهرام
ــم  در حــال نهایــی شــدن اســت و ماهــواره »ظفــر« دانشــگاه عل
ــدل  ــرای طراحــی م ــدی ب ــه جمع بن ــان ســال ب ــا پای ــت ت و صنع

جزئــی می رســد.
ــاز  ــارس 1« آغ ــواره »پ ــی ماه ــی مفهوم ــرد: طراح ــار ک وی اظه
ــیومی از  ــط کنسرس ــواره توس ــن ماه ــت ای ــرار اس ــه ق ــده ک ش

ــود. ــاخته ش ــی و س ــف طراح ــگاه های مختل دانش
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران در مــورد آخریــن وضعیــت ماهواره 
بلوکــه شــده »مصباح« کــه هم اکنــون در کشــور ایتالیــا قــرار دارد، 
ــا پرتــاب ایــن ماهــواره  ــرای بازپس گیــری و ی گفــت: مذاکــرات ب
ــک  ــه ی ــال ب ــان امس ــا پای ــم ت ــه دارد و امیدواری ــان ادام همچن

تصمیــم نهایــی در مــورد »مصبــاح« برســیم.
ــاح  ــواره مصب ــم ماه ــت داری ــا دوس ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــت ک ــن اس ــوع ای ــا موض ــرد: ام ــان ک ــود، خاطرنش ــاب ش پرت
ــر  ــاخت، درگی ــی و س ــس از طراح ــال ۸5 و پ ــواره از س ــن ماه ای
ــری  ــای دیگ ــون پروژه ه ــد و هم اکن ــی ش ــکات بین الملل مش
ــرای  ــه ب ــد ک ــود دارن ــتاورد وج ــت و دس ــن مأموری ــا ای ــز ب نی
ــران، کار  ــه ای ــا بازگشــت آن ب ــاب و ی ــری در مــورد پرت تصمیم گی
ســاده ای در دســت نداریــم و تعییــن تکلیــف ایــن پــروژه نیازمنــد 

ــت. ــه اس ــتر و هزین ــان بیش زم

ــا  ــجویی ب ــک و دانش ــای کوچ ــواره ه ــاخت ماه س
ــن ــکاری چی هم

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران، برنامــه هــای بین المللــی فضایــی 
ــواره  ــجویی و ماه ــواره دانش ــروژه ماه ــرای دو پ ــه اج ــران ب ای
کوچــک و حضــور ایــران بــه عنــوان تیــم مدیریتــی در ایــن پــروژه 
ــا همــکاری ســازمان  ــروژه هــا ب هــا اشــاره کــرد و گفــت: ایــن پ
همــکاری هــای فضایــی آســیا و اقیانوســیه )اپســکو( تعریف شــده 
ــه دانشــگاه هــای  ــروژه را ب ــن پ اســت و مســئولیت بخشــی از ای
امیرکبیــر و خواجــه نصیــر محــول کردیــم و بــا دانشــگاه بیهانــگ 

چیــن قــرارداد همــکاری بســتیم.
وی همچنیــن از اجرایــی شــدن دوره دوم ســاخت ماهــواره 
مکعــب ایرانــی خبــر داد و اظهــار داشــت: از آنجایــی کــه ســری 
ــید،  ــام رس ــه اتم ــت ب ــا موفقی ــروژه ب ــن پ ــرای ای ــت اج نخس
ــی،  ــاوری فضای ــال و در روز فن ــاه امس ــن م ــت بهم ــرار اس ق
ــن  ــر ای ــیم. ب ــته باش ــی را داش ــب ایران ــواره مکع ــاخت ماه س
ــگاه  ــه دانش ــی را ب ــواره مکعب ــروژه ماه ــت پ ــاس مأموری اس
ــواره  ــک تاس ــم ی ــال بتوانی ــر س ــا ه ــم ت ــذار کردی ــان واگ کاش

ــیم. ــته باش ــرده و داش ــف ک تعری
بهرامــی همچنیــن بــا اشــاره بــه راه انــدازی شــبکه رصدگــران در 
ــی  ــا وجــود تلســکوپ هــای فعل ــز خاطرنشــان کــرد: ب کشــور نی
ــری  ــاء کارب ــتفاده و ارتق ــطح اس ــش س ــدد افزای ــور در ص در کش
ــا ایجــاد یــک  تلســکوپ هــا در کشــور هســتیم و قصــد داریــم ب

شــبکه از تلســکوپ هــا، ضریــب کارکــرد آنهــا را افزایــش دهیــم. 

این پروژه از تلسکوپ ماهدشت آغاز می شود.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا بیــان اینکــه مرکــز یکپارچگــی 
ــز  ــی در مرک ــواره 500 گرم ــا، ماه ــواره ه ــرای ماه ــون ب و آزم
ماهدشــت در حــال بهــره بــرداری اســت گفــت: ایــن مرکــز مــی 
توانــد بــه کمــک پــروژه هــای تحقیقاتــی، بیایــد کــه قــرارداد آن 

در حــال انجــام اســت.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه در راســتای دســتور رئیــس 
جمهــور مبنــی بــر تجمیــع و تمرکــز بــر پــروژه هــای دانشــگاهی 
ــش  ــه زودی کنسرســیوم دانشــگاهی دان ــا ب ــه آنه و نظــم دادن ب
ــواره ای در  ــای ماه ــروژه ه ــدازی، پ ــاخت و راه ان ــرای س ــان ب بنی
نظــر گرفتیــم کــه بــه صــورت توزیــع کارت میــان دانشــگاه هــای 
شــریف، امیرکبیــر، علــم و صنعــت و خواجــه نصیــر الدیــن خواهــد 

ــود. ب
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه پــروژه هــای ماهــواره ای در دانشــگاه هــا، 
پــروژه هایــی تحقیقاتــی و توســعه ای اســت کــه نبایــد بــه آن نــام 
ــروژه هــا قابلیــت اجــرا و  ــروژه دانشــجویی داد. چــرا کــه ایــن پ پ

عملیاتــی شــدن دارنــد.
بهرامــی تصریــح کــرد: بــر این اســاس پــروژه ماهــواره ســنجش از 
دور پــارس 1 را بــا هــدف ارتقــای فنــاوری و داشــتن یــک ماهــواره 
ــی  ــال م ــیوم دنب ــن کنسرس ــق ای ــنجش از دور، از طری ــی س بوم
کنیــم و تاکنــون نیــز مشــابه و قــرارداد همــکاری بــا هیچ شــرکت 

خارجــی نداشــته ایــم.
ــده  ــاه آین ــا دو م ــم ت ــی کنی ــی م ــش بین ــت: پی ــی گف بهرام
تقســیم کار پــروژه ماهــواره ای پــارس 1 توســط ایــن کنسرســیوم 
دانشــگاهی انجــام شــود و مســئولیت هــر بخش بــه یک دانشــگاه 

ــود. ــذار ش واگ

اعزام انسان به فضا کار یک هفته نیست
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران در واکنــش بــه اخبــاری مبنــی بــر 
ارســال انســان و موجــود زنــده بــه فضــا گفــت: موضــوع فرســتادن 
انســان بــه فضــا کار یــک هفتــه ای نیســت و کار یــک پژوهشــگاه 
و یــا ســازمان فضایــی بــه تنهایــی نخواهــد بــود. بلکــه بایــد برای 

ایــن پــروژه تقســیم کار گســترده صــورت گیــرد.
وی افــزود: مــا نیازمنــد سیاســت گــذاری گســترده در ایــن 
خصــوص هســتیم و نبایــد بــه موضــوع اعــزام موجــود زنــده بــه 
ــع ایجــاد  ــم. چــرا کــه توق ــی دهی ــی و تبلیغات ــه هیجان فضــا جنب

ــت. ــه زا اس ــردن، صدم ک
معــاون وزیــر ارتباطــات ادامــه داد: بــرای جلوگیــری از هــر گونــه 
هیجــان و تبلیغــات صدمــه زا بــه مجریــان پــروژه هــا نامــه زده ایم 
ــران در خصــوص  ــی ای ــا ســازمان فضای ــدون هماهنگــی ب ــه ب ک
هیــچ پــروژه ای، اطــاع رســانی نکننــد و مــدل قــراردادی، 

ــدون هماهنگــی انجــام نشــود. تبلیغــات ب
ــا  ــا اشــاره بــه رصــد بحــران هــای زیســت محیطــی ب بهرامــی ب
اســتفاده از ماهــواره هــای ســنجش از دور و همــکاری بــا ســازمان 
ــاورزی  ــت و وزارت کش ــط زیس ــازمان محی ــران، س ــت بح مدیری
بــرای اســتفاده از تصاویــر ماهــواره ای خاطرنشــان کــرد: ســامانه 
پایــش ماهــواره زمیــن هــم اکنــون در مرکــز فضایــی ماهدشــت 
فعــال اســت و بــه طــور مرتــب موضوعاتــی ماننــد آتــش ســوزی، 
گــرد و غبــار و ســایر بحــران هــای زیســت محیطــی را در اختیــار 

ایــن ســازمان هــا قــرار مــی دهــد.
ــر،  ــرد: از ســوی دیگ ــح ک ــران تصری ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
ــارج  ــی از خ ــی و سنجش ــای مخابرات ــواره ه ــد ماه ــوع خری موض
کشــور را در دســتور کار داریــم تــا بتوانیــم پهنــای بانــد مــورد نیــاز 
ــات  ــن اطاع ــز تأمی ــی و نی ــای مخابرات ــواره ه ــق ماه را از طری

ــیم. ــته باش ــنجش از دور داش ــواره س ــق ماه ــی را از طری سنجش

ماهــواره مخابراتــی ایــران بــا همــکاری عــرب ســت 
تــا ســال 2030 تأمیــن اســت

معـاون وزیـر ارتباطات افـزود: هم اکنـون تأمین ماهـواره مخابراتی 
بـا ماهـواره عرب سـت تا سـال ۲030 صـورت مـی گیـرد و تأمین 
فرکانـس و نقطـه مـداری ماهـواره مخابراتـی بـرای داشـتن یـک 
ماهـواره کامـًا ایرانـی در مـدار را نیـز آغـاز کـرده ایـم و مذاکرات 

مفصلـی داشـته و توافقنامـه اولیـه را امضاء کـرده ایم.
وی تأکیــد کــرد: هــم اکنــون ماهــواره مشــترک ایــران بــا عــرب 
ســت بــه عنــوان »بــدر 5« تأمیــن پهنــای بانــد مخابراتــی ایــران 
ــتیبان در  ــوان پش ــه عن ــدر ۷« ب ــواره »ب ــده دار اســت و ماه را عه
ــات ماهــواره ای  ــده، خدم ــا 14 ســال آین ــرار دارد و ت ــدار ق ــن م ای
ــه  ــم ک ــه داری ــس از آن در برنام ــرای پ ــا ب ــرد ام ــد ک ــه خواه ارائ
ماهــواره مخابراتــی تمامــاً ایرانــی تحــت اختیــار ایــران و مدیریــت 

ــرد. ــرار گی کشــورمان در مــدار ق
بهرامــی افــزود: هــم اکنــون قــرارداد پرتــاب ماهــواره هــای داخلی 
بــا پرتــاب کننــده هــای داخلــی منعقــد شــده اســت و در صورتــی 
ــا پرتــاب  کــه ســاخت ماهــواره هــا بــه اتمــام برســد پرتــاب آن ب

گرهــای داخلــی قابــل انجــام خواهــد بــود.

آخرین وضعیت ۶ ماهواره بومی/ تعیین تکلیف »مصباح« تا پایان سال
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کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، کلیــات صــدور مجــوز 
ــب  ــور را تصوی ــواره ای در کش ــور ماه ــت اپرات ــوه فعالی و نح
کــرد کــه طبــق آن، ایــن اپراتــور بایــد تــا 10 ســال دیگــر، در 

ــد.  ــات ده ــران، خدم ــداری ای ــت م موقعی
کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات در جلســه شــماره ۲۶۲ 
خــود، بــا هــدف توســعه و انســجام فعالیتهای بخــش خصوصی 
ــدار-  ــازات م ــظ و توســعه امتی ــا، حف ــواره ه در اســتفاده از ماه
فرکانســی، تســریع در توســعه خدمــات ماهــواره ای درکشــور از 
طریــق اپراتــور داخلــی ماهــواره ای و حرکــت در جهــت حــذف 
ــات و  ــواره ای، کلی ــات ماه ــوزه ارتباط ــور در ح ــتگی کش وابس
چارچــوب حاکــم بــر صــدور پروانــه اپراتورهــای ماهــواره ای را 

تصویــب کــرد.

ــل و  ــواره ای در داخ ــات ماه ــه خدم ــکان ارائ ام
ــور  ــارج کش خ

ــد  ــای بان ــروش پهن ــع و ف ــامل توزی ــواره ای ش ــات ماه خدم
ــای اختصاصــی و  ــار، ایجــاد شــبکه ه ــای در اختی ــواره ه ماه
ارائــه هرگونــه خدمــات ارتباطــی و انتقــال داده از قبیــل خدمات 
ــت  ــه اینترن ــی ب ــاد دسترس ــواره ای، ایج ــیار ماه ــت و س ثاب
ــات و  ــی اطاع ــبکه مل ــه ش ــی ب ــاد دسترس ــرعت، ایج پرس
ــری،  ــی، تصوی ــات صوت ــه خدم ــر آن، ارائ ــی ب ــات مبتن خدم
ــزوده،  ــی و ارزش اف ــات محتوای ــواع خدم ــی و داده ای و ان متن
ــوب  ــواره ای در چارچ ــی ماه ــش همگان ــات پخ ــه خدم ارائ

ــود. ــی ش ــور م ــی کش ــی و مقررات ــط قانون ضواب
درایــن راســتا دریافــت کننــده مجــوز ایــن خدمــات، مــی توانــد 
ــی، ماحظــات حاکمیتــی  ــا رعایــت قوانیــن و مقــررات داخل ب
کــه در زمــان صــدور پروانــه تعییــن و بــه دارنــده پروانــه اعــام 
خواهــد شــد و همچنیــن رعایــت مقــررات بیــن المللــی از جمله 
مقــررات اتحادیــه جهانــی مخابــرات  )ITU(، نســبت بــه ارائــه 
ــی  ــای جغرافیای ــارج از مرزه ــه خ ــز ب ــل و نی ــات در داخ خدم

کشــور اقــدام کنــد.
ــل ۸0  ــد حداق ــت، بای ــوز فعالی ــده مج ــت کنن ــور دریاف اپرات

ــی  ــده فروش ــورت عم ــه ص ــی را ب ــازار داخل ــاز ب ــد نی درص
بــرای اپراتورهــای ارائــه دهنــده خدمــات انتقــال داده از طریــق 
ارتباطــات ماهوارهــای )SAP( و دیگــر ارائــه کننــدگان خدمات 
ــهم آن از  ــورت س ــد و در هرص ــن کن ــاز، تامی ــواره ای مج ماه
ــد  ــش از ۲0 درص ــی، بی ــی داخل ــرده فروش ــی خ ــازار داخل ب

ــود. ــد ب نخواه

ارائــه خدمــات از طریــق ماهــواره ایرانــی در 
موقعیــت مــداری ایــران 

ــدازی شــبکه ماهــواره  ــر راه ان در راســتای الزامــات حاکــم ب
ــا  ــت، ب ــه خدم ــاز ارائ ــد در آغ ــی توان ــه م ــده پروان ای،  دارن
هماهنگــی ســازمان فضایــی ایــران و بــا اجــاره امتیــاز 
ــار  ــه در اختی ــورها، نســبت ب ــر کش ــس از دیگ ــدار- فرکان م
ــه  ــق ب ــداری متعل ــت م ــه در موقعی ــواره ای ک ــن ماه گرفت
جمهــوری اســامی ایــران نیســت، اقــدام کــرده و بــه ارائــه 
ــان  ــا پای ــر ت ــد حداکث ــا بای ــردازد. ام ــواره ای بپ ــت ماه خدم
ســال دهــم، امــکان بهــره بــرداری و ارائــه خدمــات از طریق 
ــداری  ــت م ــه در موقعی ــرار گرفت ــواره ق ــک ماه ــل ی حداق

ــد. ــم کن ــران را فراه ــام ای ــه ن ــت شــده ب ثب
کنتــرل کامــل ماهــواره )داشــتن دسترســی، تجهیــزات، دانــش 
ــم روی  ــق و دائ ــرل دقی ــرای کنت ــروی متخصــص الزم ب و نی
تمامــی بخشــهای ماهــواره بــه منظــور انجــام عملیــات مانــور 
ــامانه  ــر س ــه و زی ــرل محمول ــت و کنت ــت موقعی ــداری، تثبی م
هــا(، قــراردادن ایســتگاههای کنتــرل اصلــی و پشــتیبان 
ــران و پوشــش کل  ــوری اســامی ای ــرو جمه ــواره در قلم ماه
قلمــرو جمهــوری اســامی، بــه محــض اســتفاده دارنــده پروانه 
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــق ب ــس متعل ــدار- فرکان ــاز م از امتی

ــن شــود. ــد تامی ــران، بای ای

ــواره ای  ــور ماه ــدازی اپرات ــی راه ان ــت فن پیوس
ــود ــی ش ــن م تدوی

ــی  ــازمان فضای ــکاری س ــا هم ــده ب ــف ش ــوری موظ رگوالت

ــه،  ــن مصوب ــب ای ــس از تصوی ــاه پ ــا دو م ــر ت ــران حداکث ای
ــت اپراتورهــای ماهــواره ای را  ــه فعالی ــر پروان اصــول حاکــم ب
بــه همــراه شــرایط متقاضــی، معیارهــای ارزیابــی کیفــی، فنــی 
ــه  ــب، ب ــرای تصوی ــی ب ــاب و امتیازده ــوه انتخ ــی و نح و مال
کمیســیون ارائــه کنــد. درهمیــن حــال ســازمان فضایــی ایــران 
ملــزم بــه تدویــن پیوســت فنــی حاکــم بــر راه انــدازی شــبکه 
ــه و ادامــه  ــده پروان ــه آغــاز فعالیــت دارن ــوط ب ماهــواره ای مرب

ــت. ــده اس ــت آن ش فعالی
درایــن مصوبــه ســهم ســهامدار خارجــی در اپراتــور ماهــواره ای 
حداکثــر 4٩ درصــد تعییــن شــده و حــق امتیــاز صــدور پروانــه 

نیــز ٩0 میلیــارد ریــال تعییــن شــده اســت.
ــه صــورت  ــه ب درصــد تســهیم درآمــد خدمــات موضــوع پروان
ــواره ای  ــد ماه ــای بان ــروش پهن ــع و ف ــی )توزی ــده فروش عم
ــواره ای  ــت ماه ــه خدم ــه دسترســی و ارائ ــدگان پروان ــه دارن ب
ــور  ــه اپرات ــه در صورتیک ــن شــده ک در کشــور(، 3 درصــد تعیی
ماهــواره ای طبــق تاییــد ســازمان فضایــی ایــران، موفــق بــه 
ثبــت و قرارگیــری ماهــواره در موقعیــت مــداری بــه نــام کشــور 
شــود، از یــک درصــد کاهــش در تســهیم درآمــد و در صورتــی 
کــه از تولیــدات و توانمندیهــای داخلــی در خصــوص ماهــواره و 
حمــل آن اســتفاده کنــد، از یــک درصــد کاهــش دیگــر در مبالغ 

تســهیم درآمــد بهــره منــد خواهــد شــد.
ــواره ای و بررســیهای  ــور ماه ــی اپرات ــر عملکــرد فن نظــارت ب
ــد و  ــداری جدی ــت م ــی موقعی ــن الملل ــت بی ــت ثب ــی جه فن
ــور و  ــود کش ــداری موج ــای م ــرداری از موقعیته ــره ب ــا به ی
همچنیــن بررســی نحــوه و میــزان اســتفاده از تولیــدات و 
ــه عهــده  ــوری، ب ــا هماهنگــی رگوالت ــی، ب توانمندیهــای داخل

ــت. ــده اس ــته ش ــران گذاش ــی ای ــازمان فضای س
ــدور  ــان ص ــت، از زم ــوز فعالی ــن مج ــار ای ــان اعتب ــدت زم م
پروانــه 15 ســال درنظــر گرفتــه شــده و درصورتیکــه شــرایطی 
ــا  ــق ب ــه مطاب ــد، پروان ــته باش ــود نداش ــه وج ــو پروان ــرای لغ ب
شــرایط مصــوب کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، قابــل 

ــود. ــد خواهــد ب تمدی

ــوا و فضــا هـــ

جزئیات ایجاد اپراتور ماهواره ای/ عرضه خدمت از مدار ثبتی ایران 

http://mehrnews.com


صفحه 59 |  شماره 16 | آبـــان 96 MEHR NEWSAGENCY

ــا ــوا و فضــ هـــ

ــی  ــط علم ــت: رواب ــران، گف ــی ای ــی فضای ــز مل ــس مرک رئی
ــا  ــدف ارتق ــا ه ــرفته ب ــورهای پیش ــران و کش ــگاهی ای و دانش

ــد.  ــعه می یاب ــی توس ــوزه فضای ــی در ح ــطح علم س
منوچهـر منطقـی در خصـوص توسـعه روابـط فضایی ایـران با 
دیگـر کشـورها، بیان کـرد: در حـوزه روابـط بین المللـی اولویت 
هایـی تعیین کرده ایـم که تامین ماهـواره سـنجش از دور پیش 
از سـاخت و بهـره بـرداری ماهـواره هـای بومـی یکـی از ایـن 

اولویـت های تعیین شـده اسـت.

وی افـزود: تامین ماهواره سـنجش از دور پیش از سـاخت و بهره 
بـرداری ماهـواره هـای بومی و توسـعه خدمات موقعیـت یابی با 

سـامانه های جهانـی از دیگر اولویت های تعیین شـده اسـت.
بــه گفتــه منطقــی، بــرای تحقــق ایــن اهــداف بــا کشــورهای 
ــبات  ــواره، مناس ــاخت ماه ــی و س ــوزه طراح ــرفته در ح پیش
علمــی و فنــاوری ارتباطاتــی برقــرار شــده کــه در حیــن تامیــن 
ــز  ــای الزم نی ــاوری ه ــال فن ــاز ، انتق ــورد نی ــای م ــواره ه ماه

ــرد. ــورت گی ص

ایران با همکاری کشورهای خارجی ماهواره 
های »میکرو« و »کیوب ست« می سازد

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران از همــکاری ایــران با کشــورهای عضــو ســازمان همکاریهــای فضایی آســیا و 
اقیانوســیه )اپســکو( بــرای طراحی و ســاخت ۲ پــروژه بیــن المللی ماهــواره ای خبــر داد. 

محســن بهرامــی بــا اشــاره بــه فعالیتهــای بیــن المللــی ایــران در عرصــه فنــاوری فضایــی از مشــارکت برای 
ســاخت دو پــروژه ماهــواره ای »کوچــک دانشــجویی« بــا همــکاری کشــورهای عضــو اپســکو خبــر داد.

وی بــا بیــان اینکــه پــروژه ماهــواره کوچــک دانشــجویی شــامل ماهــواره هــای »میکــرو« و »کیــوب ســت« 
مــی شــود، ادامــه داد: مــا در هــر دو ماهــواره، بخشــهایی را برعهــده گرفتــه ایــم کــه بــرای بخــش مربــوط به 

ماهــواره »میکــرو«، پیــش نویــس قــرارداد بــا دانشــگاه بیهانــگ چیــن بــه امضا رســیده اســت.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا تاکیــد براینکــه بخشــی از ایــن پــروژه در داخــل کشــور بــه دانشــگاههای داخلــی 
ســپرده مــی شــود، اضافــه کــرد: قــرار اســت بخــش هایــی از ماهــواره کوچک اپســکو، توســط دانشــگاههای 

داخــل کشــور ســاخته شــود.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه در اینگونــه پــروژه هــای بیــن المللی کــه چندین کشــور 
درگیــر آن هســتند، معمــوال تقســیم کار صــورت مــی گیــرد، گفــت: پــروژه میکــرو ماهــواره شــامل منظومــه 
ای 11 ماهــواره ای اســت کــه ســعی مــان برایــن اســت، ماهــواره ایرانــی نیــز یکــی از ایــن ماهــواره ها باشــد 

و مــا بتوانیــم از ســایر امکانــات ایــن منظومــه ماهــواره ای هــم اســتفاده کنیم.
ــا بیــان اینکــه ماهــواره کیــوب ســت نیــز یــک منظومــه کوچکتــر اســت کــه مــا در آن حضــور  بهرامــی ب
داریــم و پیــش نویــس قــرارداد و نیــز زمــان اجــرای آن، نهایــی شــده اســت، افــزود: از آنجایــی کــه بــر پــروژه 
هــای بیــن الملــی زمــان بنــدی مشــخصی حاکــم اســت، ایــن پــروژه هــا نیــز قــرار اســت ظــرف 3 ســال 

آینــده عملیاتــی شــود.
ــن  ــی بی ــن الملل ــکاری بی ــجویی )SSS ( هم ــک دانش ــواره کوچ ــروژه ماه ــدف از پ ــه وی، ه ــه گفت ب
دانشــگاههای کشــورهای عضــو اپســکو اســت تــا از ایــن طریــق، دانــش فضایی خــود را به اشــتراک گذاشــته 

ــا توانمندیهــای خــود در عرصــه فعالیتهــای فضایــی شــوند. و باعــث ارتق
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا تاکیــد براینکــه پــروژه ماهــواره کوچــک دانشــجویی بــه صــورت مشــترک 
بیــن ۸ کشــور ایران، چیــن، پاکســتان، ترکیه، مغولســتان، پرو ، تایلنــد و بنگادش انجام می شــود، خاطرنشــان 
کــرد: تصویربــرداری از زمیــن، کنترل ترافیــک هوایی، کنتــرل ترافیــک دریایــی و Formation Flying و 
لینــک بیــن ماهــواره ای از جملــه ماموریتهــای ایــن منظومــه ماهــواره ای اســت و ســاخت بانــد S  مخابراتی و 

زیرسیســتم محمولــه اپتیکــی ایــن میکروماهــواره بــه دانشــگاههای کشــور ســپرده مــی شــود.

روابط علمی و دانشگاهی در حوزه فضایی توسعه می یابد

ایجاد سکونتگاه فضایی در 
مدار ماه تا سال ۲۰۲۲

یــک شــرکت فنــاوری فضایــی در تــاش بــرای تاســیس ســکونتگاهی در مــدار 
مــاه بــرای انجــام فعالیــت هــای تحقیقاتــی و تجــاری تــا ســال ۲0۲۲ اســت. 

Bigelow Aerospace بــرای تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای این کار 
برخــی تجهیــزات ضــروری را بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی ارســال کــرده و 

در حــال همــکاری بــا برخــی شــرکت هــای فنــاوری دیگــر نیــز هســت.
ایــن ســکونتگاه بــی دوام کــه B330 نــام دارد تــا 5 ســال دیگــر در مــدار پایینــی 
قمــر مــاه تکمیل شــده و بــرای اســتفاده فضانــوردان قابــل بهــره بــرداری خواهد 
  ISS ــی ــن الملل ــی بی ــتگاه فضای ــوم ایس ــک س ــکونتگاه ی ــن س ــاد ای ــود. ابع ب

ناساســت.
انتظــار مــی رود از ایــن مرکــز بــرای انجــام امــوری همچــون تعلیــم و آمــوزش 
فضانــوردان و اجــرای برنامــه هــای طوالنــی مــدت اکتشــاف فضایــی اســتفاده 
شــود. ایــن احتمــال وجــود دارد کــه مرکــز یادشــده بــه محــل اعــزام فضانــورد 
ــرای حضــور طوالنــی مــدت  ــا زمینــه را ب ــه کــره مریــخ هــم مبــدل شــود ی ب

انســان بــر روی کــره مــاه فراهــم کنــد. 

ماهواره جاسوسی آمریکا
 به فضا رفت

آمریکا یک ماهواره جاسوسی به فضا فرستاد. 
آمریــکا ماهــواره جاسوســی NROL-4۲ را از پایــگاه نیــروی هوایــی وندربــرگ 
 United در ایالــت کالیفرنیــا بــه فضــا فرســتاد. ایــن ماهــواره همــراه موشــک

Launch Alliance Atlas V  بــه آســمان رفــت.
 National 4۲ آخریــن ماهــواره از نــاوگان فضــا پیماهــای ســازمان-NROL 
Reconnaissance Office )NRO(   اســت در مــدار زمین قرار می گیرد.  
ماموریــت ماهــواره هــای NRO محرمانــه هســتند بنابرایــن مشــخص نیســت 

NRLO-4۲ در کــدام قســمت مــدار زمیــن قــرار مــی گیــرد.
ــک  ــسV  ی ــک اطل ــه  موش ــت ک ــه ای اس ــن مرتب ــن پانزدهمی ــن ای  همچنی

ــرد. ــی ب ــا م ــه فض ــواره NRO را ب ماه
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ــران  ــام ای ــد بن ــداری جدی ــت 5 نقطــه م ــر ارتباطــات از ثب وزی
خبــر داد و گفــت: در حــال هماهنگــی بــرای قــرار دادن ماهواره 

در مــدار 43.5 درجــه هســتیم. 
محمدجــواد آذری جهرمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه نقــاط مــداری 
کــه بــه نــام یــک کشــور در مــدار زمیــن بــه ثبــت مــی رســد تا 
دو ســال قابــل رزرو خواهــد بــود، اضافــه کــرد: در ایــن نقــاط بــا 

توجــه بــه نیــاز هــر کشــور ماهــواره قــرار مــی گیــرد.
ــه تحریــم  ــا توجــه ب وزیــر ارتباطــات افــزود: در دولــت قبــل ب
ایــران موفــق بــه قــرار دادن ماهــواره در نقــاط ثبــت شــده بنــام 
ایــران نبــود امــا هــم اکنــون بــا هماهنگــی صــورت گرفتــه 5 

درخواســت جدیــد را بــرای ثبــت نقــاط مــداری داشــته ایــم.
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون در دو حــوزه صــدا و تصویــر 
و تبــادل دیتــا از نقــاط فضایــی ثبــت شــده متعلــق بــه ایــران 
بــا هماهنگــی فرکانســی صــورت گرفتــه اســتفاده مــی کنیم 
خاطرنشــان کــرد: از ایــن لحــاظ مشــکلی وجــود نــدارد و در 
حــال هماهنگــی بــرای ثبــت و قــرار دادن ماهــواره در نقــاط 
ــا  ــم ب ــد داری ــال قص ــن ح ــتیم. در همی ــد هس ــداری جدی م
تعامــات بیــن الملــل ایــن نقــاط مــداری را بــه اپراتورهــای 
ــاره  ــواره اج ــرار دادن ماه ــتفاده و ق ــرای اس ــی ب ــن الملل بی

ــم. دهی

ــواره ای در  ــات ماه ــراری ارتباط ــه برق ــازی ب  نی
ــم ــتانی نداری ــق کوهس مناط

وزیــر ارتباطــات در مــورد فعالیــت ماهــواره هــای خارجــی برای 
ارتبــاط رســانی تلفنــی در مناطــق کوهســتانی و صعــب العبــور 
گفــت: تاکنــون گزارشــی نداشــتیم کــه در مناطــق کوهســتانی 
ــردم از  ــی م ــات تلفن ــراری ارتباط ــرای برق ــور ب ــب العب و صع
ارتباطــات ماهــواره ای و تلفــن های ماهــواره ای اســتفاده کنند. 
در حــال حاضــر تنهــا برخــی ســازمان هــا ماننــد هــال احمــر 
و اورژانــس از تلفــن هــای ماهــواره ای در برخــی نقــاط اســتفاده 

مــی کننــد کــه ممانعتــی نیــز وجــود نــدارد.
ــا  ــه صــورت تجــاری و ب ــا ب ــبکه ه ــن ش ــرد: ای ــد ک وی تاکی
ــه  ــا توجــه ب ــوری در حــال فعالیــت هســتند و ب مجــوز رگوالت
ــه  ــرون ب ــدارد مق ــرویس ن ــن س ــه ای ــازی ب ــور نی ــه کش اینک

صرفــه نخواهــد بــود کــه بخواهیــم بــرای ارتباطــات مناطــق 
ــم. ــتفاده کنی ــواره ای اس ــات ماه ــور از ارتباط ــب العب صع

نقشــه راهبــردی خدمــات فضایــی در کشــور 
ــود ــی ش ــن م ــاه تدوی ــه م ــرف س ظ

ــای  ــتفاده از کاربرده ــزوم اس ــر ل ــد ب ــا تاکی ــی ب آذری جهرم
فنــاوری فضایــی در زندگــی مــردم و جلوگیــری از هــدر رفــت 
ــردی و طــرح  ــد نقشــه راهب ــی گفــت: بای ــه هــای فضای هزین
توســعه صنعــت فضایــی بــرای کاربــرد ایــن خدمــات در کشــور 

ــود. ــن ش تدوی
ــن درخواســت را  ــش ای ــاه پی ــک م ــرد: حــدود ی ــه ک وی اضاف
بــه رئیــس ســازمان فضایــی داده ایــم کــه حداکثــر ظــرف ســه 
مــاه پیــش نویــس اولیــه نقشــه راه توســعه فنــاوری فضایــی در 

کشــور تدویــن و بــه مــا ارائــه شــود.
وزیــر ارتباطــات گفــت در ایــن برنامــه جامــع بایــد پــروژه هــای 
کــه مــی توانــد از نظــر اقتصــادی بــه صرفــه باشــد مشــخص 
ــردم  ــره م ــی روزم ــه در زندگ ــی ک ــروژه های ــز پ ــود و نی ش
ــرآورد بودجــه  ــردد و متناســب آن ب ــن گ ــردی اســت تعیی کارب

ــم داشــت خواهی
ــی  ــعه فضای ــه توس ــدد برنام ــن مج ــل تدوی ــورد دلی وی در م
ــاله  ــه 10 س ــن برنام ــش از ای ــه پی ــه اینک ــه ب ــا توج ــور ب کش
فضایــی بــه تصویــب رســیده اســت گفــت: نقشــه راه توســعه 
صنعــت فضایــی یــک الیــه باالتــر از برنامــه 10 ســاله فضایــی 
ــه  ــدارد بلک ــا آن ن ــی ب ــچ تعارض ــود و هی ــد ب ــور خواه کش
ــوده و در الیــه هــای کاربــردی اقدامــات مدنظــر  مکمــل آن ب
را اســتخراج کنــد در همیــن حــال ممکــن اســت نیــاز داشــته 
باشــد کــه برنامــه 10 ســاله فضایــی کشــور را در برخــی مفــاد با 

ــم. ــن نقشــه راه بازنگــری کنی ــه ای توجــه ب

ــور در  ــی در کش ــای فضای ــاوری ه ــتفاده از فن اس
ــت ــی نیس ــتانداردهای جهان ــد اس ح

جهرمــی بــا انتقــاد از اینکــه هــم اکنــون علــم فضــا در زندگــی 
ــت  ــن صنع ــتفاده از ای ــت و اس ــاری نیس ــردم ج ــره م روزم
متناســب بــا اســتانداردهای جهانــی نبــوده گفــت: بایــد بجــای 
شــعار هفتــه جهانــی فضــا کــه »اکتشــاف جهــان هــای جدیــد 

در فضــا« اســت، شــعار »کاربردهــای جدیــد فضایــی در ایران« 
را جایگزیــن کنیــم.

وزیــر ارتباطــات افــزود :اینکــه چنــد ماهــواره و پرتــاب داشــته 
باشــیم اگرچــه مهــم اســت امــا بــدون هــدف معنــا نمــی دهــد 
و بایــد طــوری باشــد کــه بتوانیــم کاربــرد اساســی این فنــاوری 
ــی  ــای پژوهش ــت ه ــط فعالی ــم و فق ــف کنی ــور کش را در کش
برایمــان مهــم نباشــد. بــر ایــن اســاس نیازمنــد تدویــن نقشــه 
جامــع فضایــی کشــور هســتیم تــا تقســیم کار مطلــوب در ایــن 
حــوزه شــکل بگیــرد امــروز حــوزه هــا و فعالیــت هــا مشــخص 

نیســت و شــاهد مــوازی کاری در عرصــه فضــا هســتیم.
جهرمــی بــا اشــاره بــه پیوســت حکــم اباغــی وزیــر ارتباطــات 
کــه توســط رئیــس جمهــور ارائــه شــده اســت، گفــت: 
نیازمندهایــی در حــوزه فضــا بــه وجــود آمــده اســت و بــر ایــن 
ــه  ــا در عرص ــی م ــادی و حاکمیت ــداف اقتص ــد اه ــاس بای اس
ــال  ــن ح ــی در کشــور مشــخص شــود در همی ــاوری فضای فن
بایــد اهــداف پــروژه هــای پژوهشــی در ایــن بخــش نیــز تفهیم 

ــود. ش
ــی در  ــاوری فضای ــوزه فن ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دنیــا حرفهایــی بــرای گفتــن داریــم امــا بــه دلیــل نداشــتن 
ماهــواره عملیاتــی شــاهد هســتیم کــه برخــی شــبکه 
ــت:  ــد ، گف ــذف کردن ــا ح ــواره م ــی را از ماه ــای تلویزیون ه
ــا  ــاب مــی شــود ی ــی پرت ــم ماهــواره چــه زمان اینکــه بگویی
چــه اتفاقــی مــی افتــد کــه ماهــواره ای پرتــاب نمــی شــود 
موضــوع درســتی اســت امــا بایــد بیشــتر پرســید کــه 

ــت؟ ــا چیس ــی م ــی فضای ــتاوردهای علم دس
ــر ارتباطــات از نخبــگان عرصــه فضــا در کشــور خواســت  وزی
کــه بــه عنــوان خــرد جمعــی بــرای وی بنویســند کــه کاربــری 
ــه و  ــز هزین ــاوری فضایــی و نی هــای اساســی مــا در حــوزه فن
ــند  ــاس س ــر اس ــوان ب ــا بت ــوده ت ــه ب ــاوری چ ــن فن ــده ای فای
ــک مســیر درســت را  ــده ی ــداف مشــخص ش ــتی و اه باالدس

ــرد. ــی در کشــور انتخــاب ک ــاوری فضای ــه راه فن ــرای ادام ب

ــه  ــه س ــاختند ک ــواره ای س ــی ماه ــگان ایران نخب
ــد ــی مان ــا م ــال در فض س

وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون دانشــمندان و 
نخبــگان فضایــی در کشــور بــدون کمــک مراجــع بیــن المللی 
ــت:  ــد گف ــدد را دارن ــای متع ــواره ه ــاخت ماه ــدی س توانمن
ــن  ــه ای ــتیم ک ــاهد هس ــی فضــا ش ــه جهان در نمایشــگاه هفت
ــه  ــواره ای بســازند ک ــد ماه ــی توانن ــگان م دانشــمندان و نخب
ســه ســال در فضــا مــی مانــد. بایــد بگوییــم از لحــاظ دانــش 
ــزم  ــد ع ــا بای ــم ام ــکلی نداری ــاخت مش ــدی س ــی و توانمن فن

ــی داشــته باشــیم. ــه هــای فضای ــرای برنام جــدی ب
ــه جــای بهــره  وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه ســال آینــده ب
بــرداری و افتتــاح پــروژه بگوییــم کــه چــه تعــداد کاربــرد و ارائه 

خدمــات در حــوزه فنــاوری فضایــی داشــته ایــم.
ــز  ــح آمی ــای صل ــواره ه ــوزه ماه ــرد : در ح ــد ک ــی تاکی جهرم
ــا وزارت ارتباطــات  اســت و ایــن  ــام ب غیردفاعــی مســئولیت ت
وزراتخانــه بایــد ســند راه فعالیــت فضایــی در کشــور و تقســیم 

ــد. ــی را انجــام ده کار مل

برجام قابل مذاکره مجدد نیست
ــر وی  ــه از نظ ــر اینک ــی ب ــوالی مبن ــه س ــخ ب ــی در پاس جهرم
ــور  ــت:  همانط ــت گف ــدد اس ــره مج ــل مذاک ــام قاب ــا برج آی
کــه رئیــس جمهــور نیــز تاکیــد کــرده انــد ســند برجــام قابــل 
مذاکــره مجدد نیســت و ابعــاد و شــرایط آن در زمان مشــخصی 
بــه یــک توافــق بیــن المللــی رســیده و طرفیــن بــر آن توافــق 
کــرده انــد. بــه همیــن دلیــل نیــازی نیســت کــه ایــن توافــق 

بخواهــد مجــددا تکــرار شــود.

۵ نقطه مداری به نام ایران ثبت شد
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ــا ــوا و فضــ هـــ

ــبکه  ــران از ش ــی ای ــازمان فضای ــنجش از دور س ــرکل س مدی
راســتای  در  کشــور  اپتیکــی  هــای  رصدخانــه  ســازی 
هدفمندســازی و یکپارچــه کــردن توانمنــدی ها و پتانســیلهای 

ــر داد.  ــی خب ــد نجوم ــوم و رص ــوزه نج ــی در ح داخل
علــی صادقــی نائینــی ، با بیــان اینکــه هــم اکنــون ۲ رصدخانه 
اصلــی در مرکــز فضایــی ماهدشــت در حــال فعالیــت هســتند، 
اضافــه کــرد: یکــی از ایــن رصدخانــه هــا بــه صــورت شــبکه 
ای بــا 3 کشــور چیــن، پــرو و پاکســتان تعامــل دارد و اطاعــات 

نجــوم رصــدی را مبادلــه مــی کننــد.
ــتن  ــود داش ــا وج ــز ب ــور نی ــل کش ــرای داخ ــا ب ــت: ام وی گف
چندیــن رصدخانــه کــه دارای امکانــات ســخت افــزاری و نــرم 
ــادل  ــل در تب ــدم تعام ــاهد ع ــا ش ــتند ام ــی هس ــزاری خوب اف

ــتیم. ــی هس ــات نجوم اطاع
ــی در  ــه های ــیس رصدخان ــه تاس ــاره ب ــا اش ــی ب ــی نائین صادق
دانشــگاههای شــیراز و زنجــان، دانشــگاه آزاد تفت ، شــهرداری 
بوشــهر و رصدخانــه قــم افــزود: ایــن رصدخانــه هــا بــه صورت 
مجــزا عمــل کــرده و در دریافــت و پــردازش اطاعــات تعامــل 
ــه و  ــورت گرفت ــای ص ــا هماهنگیه ــاس ب ــن اس ــد. برای ندارن
ایجــاد یــک دبیرخانــه، طــرح شــبکه ســازی رصدخانــه هــای 
اپتیکــی کشــور را کلیــد زدیــم تــا بــا ایجاد همــکاری مشــترک 
میــان ایــن رصدخانــه هــا شــاهد یکپارچــه ســازی توانمنــدی 

هــا و پتانســیلهای داخلــی باشــیم.

مدیــرکل ســنجش از دور ســازمان فضایــی ایــران ایــن طــرح 
ــات و  ــا و تحقیق ــذاری داده ه ــتراک گ ــرای اش ــتری ب را بس
هــم افزایشــی پژوهشــهای حــوزه نجــوم عنــوان کــرد و 
گفــت: شــبکه رصدخانــه هــای اپتیکــی کشــور، وظیفــه اخــذ 
ــده دارد  ــف را برعه ــران مختل ــان و رصدگ درخواســت از منجم
و براســاس جزئیــات درخواســت و زمــان درنظــر گرفتــه شــده 
ــه هــای فعــال  ــرای رصــد، ایــن درخواســت را بیــن رصدخان ب

ــد. ــی کن ــع م کشــور توزی
ــه  ــی ک ــال زمان ــرای مث ــه داد: ب ــی ادام ــان مثال ــا بی ــی ب نائین
منجمــی درخواســت رصــد ســتاره ای را در یــک شــب خــاص 
بــه دبیرخانــه شــبکه رصدخانــه هــای کشــور ارائــه مــی دهــد، 
ــرم  ــزاری و ن ــخت اف ــات س ــی امکان ــس از بررس ــه پ دبیرخان
ــت  ــا، درخواس ــه ه ــک از رصدخان ــر ی ــه ه ــوط ب ــزاری مرب اف

ــد. ــی ده ــاع م ــه ارج ــک رصدخان ــه ی منجــم مربوطــه را ب
وی گفــت: در حقیقــت شــبکه رصدخانــه هــای اپتیکــی کشــور 
ــا و  ــه ه ــی از رصدخان ــک اطاعات ــک بان ــاد ی ــدف ایج ــا ه ب
نجــوم رصــدی، شــکل گرفتــه و بــه دنبــال ایجــاد زیرســاخت 
ــه  ــه جامع ــدی ب ــی و رص ــی پژوهش ــات آموزش ــه خدم و ارائ

ــی کشــور اســت. ــی و عرصــه فضای نجوم
ــت  ــران، دریاف ــی ای ــازمان فضای ــنجش از دور س ــرکل س مدی
اطاعــات و مدیریــت درخواســت و رصــد نجومــی را از جملــه 
رویکردهــای ایــن طــرح بــا محوریــت مرکــز فضایی ماهدشــت 

برشــمرد و گفــت: در شــبکه رصدخانــه هــای اپتیکــی، 
تجهیــزات ســخت افــزاری زمینــی بــرای رصــد نجــوم و اجــرام 

ــود دارد. ــمانی وج آس
وی بـا اشـاره بـه ترویـج و فرهنـگ سـازی فعالیتهـای نجومی 
و ارتقـای قابلیتهـای رصـد هماهنـگ سراسـری در کشـور بـه 
عنـوان اهـداف ایـن طـرح، خاطرنشـان کـرد: بـا ایجـاد شـبکه 
سـازی رصدخانـه های اپتیکی کشـور، بسـتر همکای مشـترک 
و پایدار در جامعه نجوم کشـور ایجاد می شـود و درنهایت شـاهد 

افزایـش بـازده علمـی فعالیتهای نجومـی خواهیـم بود.
صادقــی نائینــی بــا بیــان اینکــه ایجــاد فرصــت و انگیــزه برای 
تحــرک ملــی در حــوزه نجوم و امــکان مدیریــت منابــع و پرهیز 
از مــوازی کاری در رصدخانــه هــا از مزایــای اجــرای ایــن طــرح 
اســت، گفــت: در ایــن طــرح بــا اســتفاده از تلســکوپ هایــی بــا 
ــدازه متوســط، شــاهد توســعه مهــارت پژوهشــی و رصــدی  ان
ــذب  ــکان ج ــه، ام ــبکه یکپارچ ــک ش ــاد ی ــا ایج ــتیم و ب هس
ــور ،  ــی کش ــاختهای نجوم ــعه زیرس ــرای توس ــد ب ــع جدی مناب
ــروژه هــای تحقیقاتــی و صرفــه جویــی در هزینــه و  اجــرای پ

ــان، وجــود خواهــد داشــت. زم

 مجــری وقــت ماهــواره بلوکــه شــده مصبــاح بــا 
ــردی  تاکیــد براینکــه ایــن ماهــواره کامــا کارب
بــوده و قابلیــت پرتــاب دارد، گفــت: ایــن ماهواره 
پیشــرفته تــر از ماهــواره هــای درحــال ســاخت 

در کشــور اســت. 
محمدحســن انتظــاری در مــورد موضوع بررســی 
جوانــب بــاز پــس گیــری ماهــواره بلوکــه شــده 
ــز  ــرار دارد و نی ــا ق ــور ایتالی ــه در کش ــاح ک مصب
کاربــردی بــودن یــا نبــودن ایــن ماهــواره 
مخابراتــی،  گفــت: ماهــواره مصبــاح بــا گذشــت 
ــه،  ــاخت اولی ــی و س ــال از طراح ــدود 1۶ س ح
کمــاکان از ماهــواره هــای فعلــی و موجــود 

ــت . ــر اس ــرفته ت ــور ، پیش کش
ــردی  ــا کارب ــاح کام ــواره مصب ــت: ماه وی گف
بــوده و بایــد پرتــاب شــود. ایــن موضــوع نیازمند 

کار کارشناســی نیســت.
معــاون ســازمان پژوهشــهای علمــی صنعتی بــا تاکیــد براینکه 
ــن  ــزود: ای ــاب دارد اف ــی پرت ــی آمادگ ــاح گواه ــواره مصب ماه
ماهــواره در اتحادیــه جهانــی مخابــرات به ثبــت رســیده و دارای 

پوشــش فرکانســی جهانــی اســت.
وی ادامــه داد: ایــن ماهــواره حداقل تضمیــن 3 ســاله ماندگاری 

مــداری دارد و تمــام شــرایطش بــرای پرتــاب فراهم اســت.
انتظـاری در مـورد برخـی اظهارنظرها مبنـی بر اینکـه باید برای 
تصمیم گیـری درباره پرتـاب این ماهواره کار کارشناسـی شـود، 
گفت: موضـوع حل مشـکل ماهواره مصبـاح، نیازمند یـک اراده 
جدی از سـوی متولیان امر اسـت و بـرای حل آن بایـد با جدیت 

روی ایـن موضوع تمرکـز کرد.
وی بــا اشــاره بــه کاربــرد انتقــال دیتــا و اطاعــات بــه عنــوان 
ــون  ــزود: اگرچــه هــم اکن ــی اف ــن ماهــواره مخابرات قابلیــت ای
ــد  ــای جدی ــا تکنولوژیه ــی پیشــرفته ب ــای مخابرات ــواره ه ماه
ــه  ــوان گفــت ک ــی ت ــه جــرات م در دســت تســت اســت،اما ب
ــر از  ــرفته ت ــه دارد پیش ــی ک ــا ویژگیهای ــاح ب ــواره مصب ماه

ــت. ــود اس ــای موج ــواره ه ماه
مجــری پــروژه ماهــواره مخابراتی مصبــاح تصریح کــرد: نیازی 
بــه بــرآورد فنــی و هزینــه ای، برای پرتــاب ایــن ماهــواره وجود 
نــدارد و در صــورت رایزنــی مناســب ، ایــن ماهــواره بــه کشــور 

ــاب دارد. بازگشــته و قابلیت پرت
بازپــس گیری ماهــواره مصبــاح از کشــور ایتالیــا از جملــه وعده 

ــود  ــم ب ــت یازده ــات در دول ــای وزارت ارتباط ه
کــه بــه دالیــل مختلــف انجــام نشــد.

ــروژه  ــتین پ ــی از نخس ــاح« یک ــواره مصب »ماه
ــوب  ــاب محس ــس از انق ــواره ای پ ــای ماه ه
مــی شــود کــه پــس از تعریــف اولیــه در اوایــل 
انقــاب، ســاخت نمونــه آزمایشــگاهی آن در 
ســال ۷5 توســط ســازمان   پژوهش هــای علمــی 
ــوم،  ــه وزارت عل ــته ب ــران )وابس ــی ای و صنعت

ــد. ــاز ش ــاوری( آغ ــات و فن تحقیق
ــوم  ــان وزارت عل ــه ای می ــس از آن، موافقتنام پ
و وزارت ارتباطــات بــرای ســاخت ایــن ماهــواره 
بــه امضــا رســید و از ســال ۷۷ نیــز یــک 
شــرکت ایتالیایــی بــا امضــای قــرارداد بــا وزارت 
ارتباطــات، مشــارکت در ســاخت مدل مهندســی 

ــرد. ــاز ک ــروژه را آغ ــن پ ــی ای و فضای
درنهایت ماهواره مصباح در 1۲ مرداد سـال ۸4 توسـط سیداحمد 
معتمـدی، وزیر وقـت ارتباطات، رونمایی شـد و قرار بـود به فضا 
فرسـتاده شـود امـا به دلیـل عـدم همکاری کشـورهای روسـیه 
و ایتالیـا بـرای پرتـاب آن  وبـه دلیـل مشـکات تحریـم ایـن 
ماهواره در کشـور ایتالیا مصادره شـد و همچنان پس از 1۶ سـال 

سرنوشـت این ماهـواره در ابهام قـرار دارد.
مســئوالن وزارت ارتباطــات معتقدنــد که«امــروز ماهــواره هــای 
ــم روی آن  ــی توانی ــه م ــم ک ــاح داری ــری از مصب ــرفته ت پیش
تمرکــز کنیــم امــا چنانچــه مســئوالن ســازمان فضایــی ایــران 
بــه ایــن نتیجه برســند کــه ایــن ماهــواره قابلیــت اســتفاده دارد، 

ــه کشــور برگردانیــم.« مــی توانیــم آن را ب

دفاع از ماهواره ای که بازنگشت/ مصباح گواهی آماده پرتاب دارد

شبکه سازی رصدخانه های اپتیکی در کشور/ 
یکپارچه شدن فعالیتهای نجومی
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ــوا و فضــا هـــ

اعزام جهانگرد به فضا
 از بهار ۲۰۱۹ آغاز می شود

شــرکت بلواوریجیــن مــی گویــد اعــزام جهانگــرد بــه فضــا را از مــاه آوریــل ســال ۲01٩ آغاز 
مــی کنــد. ایــن شــرکت قبــا وعــده داده بــود از ســال ۲01۸ ایــن کار را آغــاز مــی کنــد. 

ــزام  ــرای اع ــوردی ب ــای خصوصــی فضان ــرکت ه ــی ش ــت برخ ــر رقاب ــای اخی ــال ه در س
فضانــورد در قالــب جهانگــرد بــه خــارج از کــره زمیــن آغــاز شــده اســت و بلواوریجیــن مــی 
گویــد اولیــن گــروه از فضانــوردان جهانگــرد را در بهــار ســال ۲01٩ بــه فضــا مــی فرســتد.
بلواوریجیــن ســرمایه جمــع آوری شــده از ایــن طریــق را بــرای پیشــبرد طــرح هــای کان 
خــود و از جملــه پرتــاب تعــدادی ماهــواره پیشــرفته بــه فضــا هزینــه خواهــد کــرد. در حالــی 
کــه هنــوز هزینــه ایــن ســفرها بــه طــور دقیــق اعــام نشــده، ایــن شــرکت وعــده داده ارقام 

اعامــی مقــرون بــه صرفــه و قابــل دســترس بــرای مــردم باشــند.
ــپیس ایکــس و  ــتند اس ــه فضــا هس ــرد ب ــزام جهانگ ــال اع ــه دنب ــه ب ــر ک ــرکت دیگ دو ش
ــن طــرح را  ــا اواخــر ســال ۲01۸ ای ــی وعــده داده ت ــد کــه اول ــام دارن ــن گاالتیــک ن ویرجی
عملیاتــی کنــد. امــا ویرجیــن گاالتیــک از آغــاز ســفرهای فضایــی بــرای افــراد عاقمنــد از 

ــت. ــر داده اس ــال ۲01۸ خب ــل س اوای
در حالــی کــه اســپیس ایکس مســافران فضایــی را بــه دور مــاه خواهــد چرخانــد، بلواوریجین 
آنهــارا تنهــا تــا بــدان حــد از زمیــن دور مــی کنــد کــه شــرایط بــی وزنــی را تجربــه کننــد و 

کــره خاکــی را از دور مشــاهده کننــد.

ــرار اســت از طــرح اولیــه  یــک شــرکت آمریکایــی ق
ــو  ــرای کاوش در پلوت ــین ب ــی سرنش ــی ب فضاپیمای
رونمایــی کنــد کــه روی ســطح ســیاره مــی جهــد تــا 

نمونــه و اطاعــات جمــع آوری کند. 
 Global Aerospace آمریکایــی  شــرکت 
Corporation)CAG(   قــرار اســت طــرح اولیــه 
ــو  ــرای کاوش در پلوت ــی سرنشــین ب ــی ب از فضاپیمای
را رونمایــی کنــد  کــه قــادر بــه جهیــدن روی ســطح 
 Pluto Hop, ســیاره اســت.  طرح اولیــه ماموریــت
Skip and Jump  در ســمپوزیوم طــرح هــای 

اولیــه نــوآور ناســا نمایــش داده خواهــد شــد.
 فضاپیمــا مذکــور نــه تنهــا قــادر  بــه فــرود آســان بــر 
ســیاره کوتولــه اســت بلکــه بــه طــور خــودکار خــود 
صدهــا کیلومتــر را از یــک نقطــه بــه نقطــه ای دیگــر 
ــی  ــی م ــیاره را بررس ــخ زده س ــطح ی ــرد و س ــی پ م

ــد. کن
ایــن طــرح اولیــه بــا توجــه بــه جاذبــه گرانشــی ایــن 
ســیاره کــه 0.0۶ درصدجاذبــه زمین اســت و اتمســفر 
ــده اســت. در  ــه ش ــان آن ارائ ــروژن و مت ــو از نیت ممل

ــر  فضاپیمــا  ــا قطــر ۸0 مت ــی ب ــه بالن ــده اولی ــن ای ای
ــن  ــن  بال ــرد. همچنی ــی ب ــو م ــمت پلوت ــه س را ب
ــر  ــزار کیلومت ــش از 4۸ ه ــرعت بی ــا س ــد ب ــی توان م
برســاعت حرکــت کنــد و فقــط بــا تکیــه بــر نیــروی 
جاذبــه ایــن ســیاره از ســرعت خــود کاســته و آمــاده 
فــرود مــی شــود. در ایــن نقطــه بالــن از فضاپیمــا جدا 

مــی شــود.
همچنیــن فضــا پیمــا پــس از فــرود، وارد فــاز 
»جهــش« مــی شــود و بــا وارد کــردن نیرویــی کــم 

ــد. ــی کن ــی م ــش ط ــا جه ــر را ب ــا کیلومت صده
ــو   ــود در پلوت ــت خ ــدت اقام ــا در م ــا پیم ــن فض ای
ریشــه ایــن ســیاره کوتولــه، بخــش هــای زیر پوســته 
ای، گازشناســی ســطحی و دمــای اتمســفر ایــن 
ســیاره را بررســی خواهــد کــرد. عــاوه بــر آن نمونــه 
هایــی از ســیاره بــرای مطالعــات آزمایشــگاهی جمــع 

ــد. ــی کن آوری م
بــه هرحــال ایــن طــرح اولیــه هنــوز در مراحــل اولیــه 
آزمایــش هــای فیزیکــی اســت تــا در صــورت تاییــد  

وارد بخــش طراحــی و ســاخت  مــی شــود.

طرح اولیه فضاپیمای جهنده را ببینید

شناسایی یک غار جدید 
در ماه برای سکونت فضایی

در شــرایطی که ســازمان 
ــکا  ــی آمری ــای فضای ه
دنبــال  بــه  روســیه  و 
همــکاری بــا یکدیگــر 
ــاه  ــل م ــور تبدی ــه منظ ب
بــه یــک پایــگاه فضایــی 
هســتند، یــک کشــف 
ایــن  تحقــق  جدیــد 
ــرده  ــدف را تســهیل ک ه

اســت. 
ــن  ــی ژاپ ــازمان فضای س
موفــق بــه شناســایی 
ــه  ــر ب ــار منحص ــک غ ی
فــرد در زیــر ســطح کــره 

مــاه شــده کــه تبدیــل آن بــه یــک پایــگاه فضایــی مــی توانــد تــا حــد قابــل توجهــی از دشــواری 
ــد. ــن بکاه ــره زمی ــر ک ــن قم ــطح ای ــی در س ــای زندگ ه

ــاه  ــه ای از م ــق دارد و در منطق ــر عم ــا و 50 مت ــر پهن ــده، 50 مت ــاد ش ــار ی ــه غ دهان
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــار ب ــن غ ــایی ای ــت. شناس ــع اس ــه Marius Hills واق ــوم ب موس
ــه عمــق  ــرده ک ــت ک ــای بیشــتر ثاب ــه و بررســی ه ــژه صــورت گرفت سیســتم راداری وی
ــات  ــزات و امکان ــوان تجهی ــی ت ــن م ــد و بنابرای ــی رس ــر م ــه 50 کیلومت ــور ب ــار مذک غ

ــای داد. ــار ج ــن غ ــادی را در ای زی
درون ایــن غــار مملــو از صخــره هایــی اســت کــه ممکــن اســت حــاوی آب نیــز باشــند و ایــن 
امرســکونت طوالنــی مــدت در کــره مــاه را تســهیل خواهــد کــرد. دانشــمندان معتقدنــد شــکل 
ــل  ــارد ســال قب ــاه در 3.5 میلی ــن غــار ناشــی از فعالیــت هــای آتشفشــانی در کــره م ــری ای گی

اســت.
ایــن غارهــا کــه بعــد از سردشــدن گــدازه هــای آتشفشــانی وضعیــت تثبیــت شــده ای یافتــه انــد، 
شــرایط دمایــی ثابتــی نیــز دارنــد و بــا ســکونت در آنهــا مــی تــوان جــان انســان هــا و تجهیــزات 
فضایــی را در برابــر تشعشــعات خطرنــاک خورشــید کــه بــه ســطح کــره مــاه تابیــده مــی شــود، 

حفــظ کــرد.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

نخستین شهاب سنگ 
دوگانه با دنباله رصد شد

محققــان بــا بررســی تصاویــر هابل، نخســتین سیســتم شــهاب ســنگ 
ــه  ــد و دنبال ــی زنن ــدار م ــر م ــه دور یکدیگ ــد ک ــد کردن ــه را رص دوگان

ــد.  دارن
گروهــی از ســتاره شناســان ناســا بــا کمــک تلســکوپ هابــل یک شــی 

فضایــی غیــر معمــول بــا ویژگــی هــای جالــب را مشــاهده کردند.
ایــن شــی بــه نــام ۲۸۸P کــه در کمربنــد شــهاب ســنگی میــان مریــخ 
و مشــتری قــرار دارد، در حقیقــت دو جــرم فضایــی دنبالــه دار اســت کــه 
دور یکدیگــر مــدار مــی زننــد.  ایــن نخســتین سیســتم شــهاب ســنگ 

دوگانــه اســت کــه دنبالــه دارد.
در ســپتامبر ۲01۶ و قبــل از آنکــه شــهاب ســنگ ۲۸۸P بــه خورشــید 
بســیار نزدیــک شــود، بــه انــدازه ای بــه زمیــن نزدیــک شــد کــه ســتاره 
شناســان توانســتند بــا کمــک تلســکوپ هابــل آن را بــه دقــت بررســی 

کننــد.
تصاویــر هابــل نشــان داد در حقیقت ۲۸۸P دو شــهاب ســنگ اســت که 
ــه  ــر فاصل ــا یکدیگــر 100 کیلومت ــد و ب ــدازه ای مشــابه دارن حجــم و ان
دارنــد. نکتــه جالــب آنجاســت کــه چــون هــر دو شــهاب ســنگ دور هم 
مــدار مــی زننــد، حجــم هــر شــی را مــی تــوان بــه راحتــی در چنیــن 

سیســتمی انــدازه گیــری کــرد.
درهرحــال مشــاهدات بیشــتر حاکــی از فعالیــت هــای مــداوم در ایــن 
ــک  ــس پان ــه ماک ــیکا آگاروال از موسس ــود. جس ــه ب ــتم دوگان سیس
آلمــان و رهبــر ایــن تحقیــق مــی گویــد: مــا نشــانه هــای قدرتمنــدی 
از وجــود یــخ آب شــده در ایــن شــهاب ســنگ هــا یافتیــم کــه گرمــای 

ــه شــمار مــی رود.   خورشــید عامــل ذوب شــدن ب

استرالیا سازمان فضایی تاسیس می کند
 

دولــت اســترالیا در کنگــره بیــن المللــی ســتاره شناســی اعــام 
کــرد ســازمان فضایــی خــود را تاســیس مــی کنــد. 

ــود را  ــی خ ــی مل ــازمان فضای ــد دارد س ــترالیا قص ــت اس دول
تاســیس کنــد. هــر چنــد سالهاســت کــه ایــن کشــور نقشــی 
کلیــدی در برنامــه هــای فضایــی بیــن المللــی دارد، امــا ایجــاد 
چنیــن ســازمانی بــه اســترالیا کمــک مــی کند تــا همچنــان در 

ــد. ــی پیشــرو بمان ــاوری فضای حــوزه فن
تصمیـم بـرای ایجاد سـازمان فضایـی اسـترالیا در  کنگـره بین 
المللی سـتاره شناسـی در آدالید اعام شـده اسـت. قرار است الون 
ماسـک و برخـی از مقامات ناسـا در این کنفرانس حاضر شـوند.

روسیه و آمریکا ایستگاه فضایی 
در ماه می سازند

ــی در  ــتگاه فضای ــک ایس ــد ی ــد دارن ــکا قص ــیه و آمری روس
مــدار مــاه بســازند کــه میزبــان فضانوردانــی از سراســر جهان 

ــود.  خواهــد ب
ــد ایســتگاه فضایــی در مــدار  ــکا تصمیــم دارن روســیه و آمری
ــا  ــازند.  ب ــامDeep Space Gateway بس ــه ن ــاه ب م
ــه  ــی انســان بیــش از پیــش ب ــن ایســتگاه فضای ــاخت ای س

ــود. ــی ش ــا وارد م ــاق فض اعم
ــای  ــت ه ــد و فرص ــی زن ــدار م ــاه م ــتگاه دور م ــن ایس  ای
بســیاری بــرای اکتشــاف در  مــاه و اعمــاق فضــا فراهــم مــی 
کنــد. ســاخت نخســتین مــاژول ایــن ایســتگاه از ۲0۲۲ آغاز و 

در ۲0۲4 میــادی تکمیل می شــود.
این پایگاه هم مانند »ایستگاه فضایی بین المللی« میزبان فضانوردان از سراسر جهان خواهد بود.

همچنیــن پیــش بینــی مــی شــود چیــن، هنــد و بقیــه اعضــای کشــوره گــروه BRICS)چیــن، هنــد، روســیه، برزیل و 
آفریقــای جنوبــی( نیــز در ایــن پــروژه شــرکت کنند.

 ایده اولیه ساخت چنین ایستگاهی در بهار ۲01۶ میادی اعام شد.

تایلندی ها با همکاری موسس آمازون 
صاحب ماهواره می شوند

شــرکت بلــو اورجیــن که توســط جــف بزوس موســس آمــازون تاســیس شــده قصــد دارد تــا ســال ۲0۲1 تایلنــدی ها 
را صاحــب یــک ماهــواره اختصاصــی کند. 

شــرکت طــرف همــکاری جــف بــزوس در تایلنــد، mu Space نــام دارد. ایــن اولیــن بــار اســت کــه یــک کشــور 
آســیایی بــا همــکاری یــک شــرکت فضایــی خصوصــی ماهــواره ای را بــه فضــا پرتــاب مــی کنــد.

ــی  ــی و اینترنت ــات مخابرات ــه خدم ــدف آن ارائ ــده و ه ــیس ش ــد تاس ــل در تایلن ــاه قب ــک م ــا ی mu Space تنه
ــی  ــده ســفرهای فضای ــن شــرکت قصــد دارد در آین ــه ای ــاب ماهــواره اســت. البت ــق پرت ــد از طری پرســرعت در تایلن
ــرای  ــی ب ــه محل ــد را ب ــی شــدن تایلن ــه در صــورت عملیات ــن زمین ــد. طــرح mu Space در ای ــز ممکــن کن را نی
اجــرای طــرح هــای جهانگــردی فضایــی مبــدل مــی کنــد. در حــال حاضــر دو شــرکت فضایــی خصوصــی در آمریکا 

بــه نــام هــای اســپیس ایکــس و بلواوریجین مشــغول 
فعالیــت هســتند و در ایــن میان اســپیس ایکــس برای 
ــت هــای خــود در حــال  ــه فعالی ســرعت بخشــیدن ب
همــکاری بــا ناســا اســت. اما بلــو اوریجیــن قصــد دارد 
ــن  ــو زمی ــه ج ــی را ب ــل ســال ۲01۸ فضانوردان در اوای

اعــزام کنــد.
بلــو اوریجیــن همچنیــن در حــال تولیــد راکــت هــای 
ــل از  ــا را قب ــت آنه ــدوار اس ــت و امی ــی اس اختصاص

ــد. ــه فضــا کن ــاب ب ــاده پرت ــان ســال ۲0۲0 آم پای
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کشف یخ در سیاره مریخ
ــل  ــر قاب ــخ، مقادی ــا در مری ــای ناس ــت ه ــی از ماموری ــاره یک ــی دوب ــا بررس ــان ب محقق

ــد.  ــف کردن ــیاره کش ــن س ــتوای ای ــور اس ــخ در مح ــی ی توجه
بررســی دوبــاره محققــان دانشــگاه جــان هاپکینــز از اطاعــات قدیمــی نشــان داد احتماال 
در خــط اســتوای ســیاره مریــخ  مقــداری یــخ پنهــان شــده باشــد. ایــن درحالــی اســت که 

دانشــمندان قبــا گمــان نمــی کردنــد ایــن مــاده در آنجــا وجود داشــته باشــد.
ــای اودیســه  ــت فضاپیم ــه ماموری ــوط ب ــات مرب ــگام جســتجو در اطاع دانشــمندان هن

ــدند.   ــه ش ــدروژن مواج ــادی هی ــدار زی ــا مق ــادی( ب ــا ۲00٩ می ــخ  )۲00۲ ت مری
هیــدروژن در ارتفــاع بــاال نشــان دهنــده یــخ هــای مدفــون اســت امــا دانشــمندان ناســا 
گمــان نمــی کردنــد در محــور اســتوای ســیاره، یــخ یــا نشــانی از آب وجــود داشــته باشــد.
بــه هرحــال وجــود آب در ایــن ســیاره بــرای ماموریــت هــای آتی انســان بــه مریخ بســیار 
کمــک حــال خواهــد بــود. زیــرا بــه ایــن ترتیــب فضانــوردان مجبــور به حمــل آن بــا خود 

نخواهنــد بــود و مــی تواننــد از آب موجــود در ســیاره اســتفاده کنند.

ــوا و فضــا هـــ

دبــی قصــد دارد شــهری بــرای شــبیه ســازی زندگــی در مریخ 
بــا مســاحت 1۷۶51۶ متــر مربــع و بودجــه 13٩ میلیــون دالر 

بســازد. 
ــات در ســیاره  هــدف از ســاخت ایــن شــهر شــبیه ســازی حی

ــگ اســت. ســرخ رن
ــع ســاخته مــی  ــا مســاحت 1۷۶,51۶ مترمرب  شــهر مذکــور ب
شــود و بــه ایــن ترتیــب بزرگتریــن شــهر شــبیه ســازی شــده 

جهــان بــه حســاب مــی آیــد.
 گــروه محققــان یــک ســال در ایــن پــروژه زندگــی مــی کنند. 

ــه مــواد  ــا انجــام آزمایــش هــای مختلــف در ایــن شــهر نیازهــای انســان ب آنهــا ب
غذایــی، آب و انــرژی را بــرای ادامــه حیــات در مریــخ بررســی مــی کننــد.

 ایــن شــهر بخشــی از اســتراتژی Mars۲11۷ دبــی اســت. هــدف ایــن اســتراتژی  
ســاخت نخســتین پایــگاه در مریــخ در 100 ســال آتــی اســت.

در ایــن شــهر آزمایــش هــای پیشــرفته آب  وهــوا و محیــط خشــن ســیاره را شــبیه 
ســازی مــی کننــد.

 

دبی »شهر مریخی« می سازد
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اروپا در ماه دهکده می سازد
 

 ســازمان فضایــی اروپــا قصــد دارد دهکــده ای در مــاه بســازد. ایــن نخســتین گام 
بــرای گســترش اکتشــافات در فضــا اســت. 

ــا قصــد دارد دهکــده ای در مــاه بســازد. ایــن نخســتین گام  ســازمان فضایــی اروپ
بــرای گســترش اکتشــافات در فضــا اســت.

یکــی از مقامــات  ESA در گردهمایی ســاالنه 4 هزار کارشــناس فضایی در اســترالیا 
اعام کرد ماه مکان مناســبی برای گســترش فعالیت های اقتصادی زمین  اســت، اما 

اکتشــاف مریــخ همچنــان اولویــت اصلی کارشناســان اســت.
پیــرو مســینا یکــی از مقامــات ESA در ایــن بــاره گفــت: اکنــون 1۷ ســال اســت 
ــا  ــا م ــد. ام ــن ایســتگاهی بســازد و زندگــی کن ــدار زمی کــه انســان توانســته در م
همچنــان قصــد داریــم بــه مریــخ هــم ســفر کنیــم. در فاصلــه بیــن مــدار زمیــن 
و مریــخ فرصــت هــای متعــددی بــرای ســاخت یــک اقامتــگاه دائــم و مانــدگار در 

ــود دارد. ــاه وج م
بـه گفته مسـینا نخسـتین گام ESA نیـز اسـتمرار حضور خـود در ماه طـی دهه آتی 
اسـت. او در ایـن بـاره افزود: بـرای 10 سـال آتی چنـد ماموریت طراحی شـده و تمام 

ایـن ماموریـت ها اطاعات غنی برای سـاخت دهکـده در ماه فراهـم می کند.

ــا ــوا و فضــ هـــ

هواپیمای مافوق صوت
 بدون سرنشین آزمایش شد

یــک شــرکت تولیــد کننــده هواپیمــا مشــغول آزمایــش یــک هواپیمــای مافــوق صــوت 
بــدون سرنشــین اســت کــه قابلیــت انجــام ماموریــت هــای شناســایی را دارد. 

بــازوی Skunk Work شــرکت الکهیــد مارتیــن مشــغول آزمایــش یــک نســخه ارتقا 
 SR Mach3 یافته از هواپیمای جاسوســی مافوق صوت اســت. این هواپیمای ارتقا یافتــه

Blackbird نــام دارد.
 بــه نظــر مــی رســد ایــن هواپیمــا نمونــه اولیــه یــک هواپیمــای بــدون سرنشــین باشــد  
کــه در مــاه جــوالی از مقــرPlant 4۲ نیــروی هوایی به پــرواز درآمــده اســت.  هواپیمای 
مافــوق صــوت مذکــور قابلیــت انجــام ماموریــت هــای شناســایی وعملیات هــای ضربتی 

را دارد  و از Mach۶ قدرتمندتــر اســت.
فنـاوری هـای موفـق صوت شـامل سیسـتم محرکـه چرخـه ای اسـتو در حقیقـت موتور 
موشـک را بـا موتـور جت مافوق صـوت ترکیب می کنـد. این سیسـتم اکنون چنان پیشـرفته 
شـده که حتـی برنامه ریزی برای سـاخت پـروژه هواپیمـایSR-۷۲ نیز آغاز شـده اسـت.

الماس مصنوعی به آسمان 
فرستاده می شود

 قرار است طی یک پروژه هنری الماسی مصنوعی به ارتفاع 5۷5 متری زمین ارسال شود. 
ــن  ــد.  ای ــا آســمان شــب را روشــن کن ــه فضــا فرســتاده شــود ت ــک المــاس مصنوعــی ب ــرار اســت ی ق

ــد اســت. ــری جدی ــروژه هن ــک پ بخشــی از ی
الماس مصنوعــی مذکور به نــام Orbital Reflector در حقیقت یک مجســمه فضایی اســت که از مواد 
ســبک ساخته شده است. قرار اســت این الماس همراه موشک اسپیس ایکس در سال ۲01۸ میادی به ارتفاع 

5۷5 کیلومتری زمین فرستاده شود و به این ترتیب با چشم غیر مسلح  از زمین قابل رویت خواهد بود.
تــرور پــاگان  برای ســاخت این پــروژه با موزه هنــر نوادا همــکاری می کند. به گفتــه او المــاس مذکور  یک 

ماهواره اســت که هدف ارســال آن به فضا تجاری، نظامی یا علمی نیســت.
ــس از  ــود و پ ــی ش ــال م ــا ارس ــه فض ــک CubeSat ب ــواره کوچ ــک ماه ــل ی ــور داخ ــاس مذک الم
قرارگرفتــن در فضــا آزاد مــی شــود و ماننــد یــک بالــن بــه طــور خــودکار حجمــش افزایــش مــی یابــد.

یک ماده گمشده در جهان کشف شد/ 
رمزگشایی از اتصال کهکشانها 

دوگـروه از محققـان در انگلیـس و فرانسـه بـه طـور جداگانـه مـاده گمشـده ای را کشـف کـرده اند که 
کهکشـان هـا را بهم متصـل می کنـد.  یکی از بهتریـن راه هـای مطالعه جهـان، خلق نمونـه ای از آن 

داخـل رایانـه و مطالعـه آن به صورت شـبیه سـازی اسـت.
به عنوان مثال ماده تاریک با مطالعه شـبیه سـازی ها کشـف شـد. درهمین راسـتا این شـبیه سـازی ها 
پیـش بینی کـرده اند تمام کهکشـان هـای جهان باید به رشـته هـای بلندی متصل باشـند کـه از یک 

مـاده معمولی سـاخته اند. البتـه این ماده تاکنون رصد نشـده اسـت.
اکنـون دو گـروه جداگانـه از محققان دانشـگاه کالج لندن و موسسـه آسـتروفیزیک در اورسـی فرانسـه، 
توانسـته انـد ایـن رشـته هـا را رصـد و ثابـت کنند شـبیه سـازی هـای جهـان درسـت هسـتند. اکنون 
سالهاسـت که دانشـمندان طبق شـبیه سـازی های متعدد وجود رشـته های بلنـد از بریـون را در جهان 
پیـش بینـی می کنند که بین کهکشـان هـا وجود دارنـد و آنها را بهم متصـل می کند. بریـون یک ماده 
»سـاب اتومیک« ترکیبی اسـت که از سـه کوارک سـاخته شـده اسـت. باریون  به خانواده ذرات هادرون 
تعلـق دارد. بـه همیـن دلیل این رشـته هـا اهمیـت خاصی دارنـد. اگر رشـته ها وجود نداشـته باشـند یا 
انـدازه آنهـا کوچکتـر یـا بزرگتر از میـزان پیش بینـی شـده باشـد، بنابراین می تـوان نتیجـه گرفت که 
نظریه ها اشـتباه هسـتند. اما مشـکل اینجاسـت که رشـته ها چنان دور از هم و چنان سـرد هسـتند  که 

نمـی توان با تلسـکوپ آنهـا را مشـاهده کرد.
دو گـروه از محققان به طـور جداگانه راه حل هوشـمندانه ای ارائه کردند. آنها به جـای مطالعه فضای میان دو 
کهکشـان سـعی کردند همزمان فضای بین همه جفت های کهکشـان در جهان را مطالعه کننـد. برای این 

منظـور  آنها صدهـا هزار عکس از جفت های کهکشـانی را  از ماهواره پانک بررسـی کردند.
با این روش آنها سـیگنال های ضعیف رشـته های کهکشـانی را قدرت بخشـیدند تا قابل ردیابی شـوند. 
بـا توجـه بـه این سـیگنال ها نه تنهـا در جهـان ذرات بریـون وجـود دارد بلکـه طبق پیش بینـی نظریه 
تعـداد آنهـا به حدی اسـت که بـه یکدیگر متصل  می شـوند و رشـته ها را تشـکیل می دهنـد. اما نمی 

توان با تلسـکوپ هـای معمولی آن را مشـاهده کرد.
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