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نسل پنجم موبایل در ایران تست شد
تولد سومین بز شبیه سازی شده

انتقاد از عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی
ارتقای رتبه ایران در کشف شهاب سنگ

با پژوهش گذشت یک ماه 
ایران بزرگترین گردهمایی محققان مسلمان در 
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نوین فناوریهای 

علمی  جایزه  اعطای  برای  ایران  در  مسلمان  محققان  گردهمایی 
مصطفی)ص( به برگزیدگان پژوهشی، نقطه عطفی در حوزه پژوهش 
و فناوری کشور است که آذرماه امسال صورت گرفت و با برگزیده 
شدن یک ایرانی نیز همراه بود. در همین حال برگزاری نمایشگاه هفته 
پژوهش به رسم هرساله در آذرماه، سبب شد تا آذرماه رنگ و بوی 

کامال پژوهشی به خود گیرد.
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فناوریهــای نویــن

ــا  ــش/ ب ــه پژوه ــگاه هفت ــون نمایش ــد وچ چن
دســت اندازهــای فنــاوری چــه کنیــم!

نمایشــگاه هفتــه پژوهــش امســال برخــاف ســالهای گذشــته 
در کمتــر از یــک هفتــه بــه پایــان رســید و همچنــان امیــد مــی 
رود ایــن پایــان بتوانــد ســرآغاز فزونــی تــاش محققــان بــرای 

جــذب ســرمایه گــذار باشــد. 

یک هفته یا چند روز!
ــنبه ۲1  ــه ش ــال، از س ــاوری امس ــش و فن ــی پژوه ــه مل هفت
ــور و  ــا مح ــش تقاض ــعار »پژوه ــا ش ــاه ب ــا ۲۷ آذرم ــاه ت آذرم
تجــاری ســازی فنــاوری؛ زیربنــای تولیــد و اشــتغال« آغــاز بــه 
ــر منصــور غامــی،  ــه نمایشــگاه، دکت کار کــرد. در روز افتتاحی
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، دکتر ســورنا ســتاری، معاون 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، دکتــر بهــزاد ســلطانی، 
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، دکتــر وحیــد احمــدی، 
ــاون  ــد مع ــعود برومن ــر مس ــوم، دکت ــر عل ــابق وزی ــاون س مع
ــان وپژوهشــگران و  ــی از محقق ــوم و جمع ــر عل پژوهشــی وزی

اســاتید دانشــگاهی حضــور داشــتند.
در ایــن دوره از نمایشــگاه کــه با شــعار »پژوهــش تقاضامحور و 
تجــاری ســازی فنــاوری؛ زیربنــای تولیــد و اشــتغال« دایر شــد، 
دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری پــارک هــای علم و فنــاوری، 
دانشــگاههای دولتــی، علمــی کاربردی، آزاد اســامی از سراســر 
ــی،  ــز تحقیقات ــا، مراک ــکده ه ــگاهها و پژوهش ــور، پژوهش کش
مراکــز رشــد ، واحدهــای فنــاور مســتقر در دانشــگاهها و 

مخترعــان بــه نمایــش گذاشــته شــد.
ــان، موسســات  ــش بنی در نمایشــگاه امســال، شــرکت های دان
ــتان،  ــون پاکس ــورهایی چ ــرمایه گذار از کش ــگاهی و س دانش

ــز حضــور داشــتند. آذربایجــان، قزاقســتان و قرقیزســتان نی

ــت  ــش، هف ــه پژوه ــگاه هفت ــه نمایش ــت ک ــال اس ــده س  هف
ــه کار مــی  ــا نواختــن زنــگ پژوهــش در مدرســه آغــاز ب روز ب
کنــد و امســال بــرای هجدهمیــن دوره طــوری برگــزار شــد که 
ــتاوردهای  ــر از 5 روز دس ــا کمت ــید و تنه ــه نرس ــک هفت ــه ی ب

ــه نمایــش گذاشــته شــد. پژوهشــگران کشــور ب

حضور رئیس جمهور برای تقدیر از پژوهشگران
ــام  ــد از اتم ــم بع ــه بدانی ــت ک ــف نیس ــی از لط ــه خال البت
ــاه از ۲1  ــا ۲۷ آذرم ــادف ب ــش مص ــه پژوه ــگاه هفت نمایش
ــی  ــش بین ــود. پی ــی ش ــر م ــر تقدی ــاور برت ــگر و فن پژوهش
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــور، مع ــس جمه ــه رئی ــی شــود ک م
ریاســت جمهــوری، وزیــر بهداشــت و وزیــر  علــوم  در ایــن 

ــند. ــته باش ــور داش ــم حض مراس
در چنــد ســال اخیــر قــول هــای حضــور رئیــس جمهــور بــرای 
ــده؛  ــق نش ــی محق ــود ول ــی ش ــگران داده م ــر از پژوهش تقدی
امســال هــم زمزمــه هایــی مبنــی بــر حضــور رئیــس جمهــور 

ــرای تقدیــر از پژوهشــگران برتــر شــنیده مــی شــود. ب

رونمایی یا بازرونمایی!
یــک ســنت دیرینــه در نمایشــگاه هفته پژوهــش همــواره وجود 
دارد کــه تعــدادی محصــول جدیــد کــه تاکنــون در جایــی ارائــه 
نشــده رونمایــی شــود. ایــن رونمایــی هــا مــی توانــد سرنوشــت 

یــک پــروژه علمــی را بــه خوبــی رقــم بزنــد.
ــی  ــی م ــول رونمای ــه 40 محص ــک ب ــته نزدی ــالهای گذش س

ــد. ــی ش ــه معرف ــول نوآوران ــال ۶4 محص ــا امس ــدند ام ش
ــا وجــود اینکــه مــی تــوان بــه افزایــش تعــداد رونمایــی هــا  ب
ــای  ــا در الب ــد ام ــره ش ــته غ ــای گذش ــال ه ــه س ــبت ب نس
طــرح هــای جدیــد طرحهایــی به چشــم مــی خوردنــد کــه وارد 

ــا ایــن  ــه خوبــی ب ــد و اکنــون مصــرف کننــده ب ــازار شــده ان ب
محصــول آشناســت.

ایــن رونمایــی یــا بازرونمایــی شــاید بــه گمــان مســئوالن یــا 
محققــان پــروژه، سرنوشــت طــرح را خــوب تــر رقــم بزنــد! یــا 

شــاید در فــروش محصــول تاثیــر دوچنــدان بگــذارد.
در گوشــه کنار نمایشــگاه هفته پژوهــش به غیــر از محصوالتی 
کــه رونمایی شــدند طــرح هــای تکــراری به چشــم می خــورد. 
برخــی از آنهــا  ارتقــا یافتنــد یــا برخــی همــواره هماننــد یــک 

میــراث پایشــان بــه نمایشــگاه بــاز می شــود.

تکرار مکررات برای جذب سرمایه گذار بیشتر
ــه  ــورد ک ــی خ ــه چشــم م ــی ب ــت های ــه ثاب در نمایشــگاه پای
ــل حضورشــان تنهــا جــذب ســرمایه گــذار بیشــتر اســت.  دلی
یکــی از نماینــدگان حاضر در غرفــه دانشــگاه آزاد در نمایشــگاه 
امســال مــی گویــد: بــا وجــود اینکــه ایــن خــودروی برقــی کــه 
ــون  ــه نتیجــه رســیده و تاکن ــان دانشــگاه آزاد ب توســط محقق
قراردادهایــی مبنــی بــر تولیــد آن منعقــد شــده اســت؛ بــاز هــم 

در نمایشــگاه حضــور مــی یابــد.
وی گفــت: نمایشــگاه بــرای جــذب ســرمایه گــذار اســت و اگــر 
تعــداد ســرمایه گــذار بیشــتر باشــد کــه نمــی تواند بــد باشــد؛ از 

ایــن رو در نمایشــگاه مجــددا حضــور یافتــه ایــم.

فروش در نمایشگاه عرضه دستاوردهای فناورانه!
هفتــه پژوهــش در ابتــدا با هــدف معرفــی آخرین دســتاوردهای 
ــت  ــا گذش ــا ب ــد ام ــاب ش ــور انتخ ــی در کش ــی و پژوهش علم
چندیــن ســال از برگــزاری ایــن هفتــه اکنــون هــدف بزرگتــر 
و کاربــردی تــری بــرای ایــن هفتــه در نظــر گرفتــه شــده و آن 
هــم زمینــه ســازی بــرای تجــاری ســازی محصــوالت فناورانه 

در کشــور اســت.
ــه جــذب  ــه ب ــد ک ــز بودن ــا نی ــه ه ــان  برخــی غرف ــن می در ای

ــد. ــی کردن ــی م ــرده فروش ــوده و خ ــع نب ــذار قان ــرمایه گ س

گالیه های تمام نشدنی...
ــی  ــز م ــگران تمرک ــمت پژوهش ــه س ــگاه ب ــی در نمایش وقت
ــه  ــن گای ــا ای ــود؛ گوی ــان ب ــی در میانش ــه های ــم گل کردی
ــی از  ــه طریق ــدام ب ــدارد. هرک ــی ن ــت تمام ــچ وق ــاوران هی فن
دســتاورد خــود دفــاع مــی کردنــد تــا بتواننــد ســرمایه گــذاری 
ــاد  ــان در اقتص ــد محصولش ــر تولی ــاوه ب ــا ع ــد ت ــذب کنن ج

ــد. ــذار باش ــر گ ــور تاثی کش
ــی را جــذب  ــن محصــوالت کــه نظــر هــر مخاطب یکــی از ای
ــه  ــود ک ــمند ب ــای هوش ــان و عص ــل نابینای ــرد، موبای ــی ک م
توســط ســازمان پژوهــش هــای علمــی و صنعتــی ایــران برای 

ــده اســت. ــراع داوری ش ــت اخت ثب
ســیده اســری پاکنهــاد، مختــرع دســتبند الکترونیکــی و عصای 
هوشــمند کــه گلــه منــد از خــاک خــوردن طــرح خــود بــود می 
گویــد: بــا وجــود اینکــه در پنجمیــن نمایشــگاه و جشــنواره ربع 

آذر؛ ماهی که با پژوهش گذشت 

با مهمترین دستاوردهای هفته پژوهش و برندگان جایزه مصطفی )ص( آشنا شوید
تقارن هفته »پژوهش« و برگزاری جایزه علمی »مصطفی)ص(« در آذرماه 
روزهای مهمی را پیش روی فعاالن عرصه فناوری قرار داد. روزهای پاییزی 
آذرماه، هر سال بازار دستاوردهای پژوهشی گرم است به طوریکه 
محصوالت و نمونه های اولیه حاصل تحقیقات علمی محققان در نمایشگاه 
ملی هفته پژوهش در معرض دید قرار می گیرد؛ محققان کشورمان 
همواره درصدد هستند تا تحقیقات خود را به نتیجه برسانند و آن را 
طوری به نمایش بگذارند که بتوانند سرمایه گذار جذب کنند و درآمدی 

از تحقیقات خود بدست بیاورند. به همین دلیل نمایشگاه هفته پژوهش 
در این ماه به اوج نمایش دستاوردهای فناورانه تبدیل می شود. از طرف 
دیگر، گردهمایی محققان مسلمان در ایران برای اعطای جایزه علمی 
مصطفی)ص( را می توان نقطه عطفی در حوزه پژوهش و فناوری دانست 

که امسال با برگزیده شدن یک ایرانی نیز همراه بود.
پیشنهاد می کنیم با دستاوردهای هفته پژوهش و نیز برپایی جایزه علمی 

مصطفی )ص( بیشترآشنا شوید.
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ــن ــای نوی فناوریه

ــی هنــوز ســرمایه گــذاری  ــزه دریافــت کــردم ول رشــیدی جای
بــرای طرحــم وجــود نــدارد.

ــز رشــد دانشــگاه آزاد  ــن طــرح در مرک ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
ــا وجــود  ــار داشــت: ب ــه نتیجــه رســیده اســت، اظه ســنندج ب
تمــام افتخاراتــی کــه در راســتای تحقیقاتــم وجــود دارد و بانوی 
فنــاور برتــر اســتان کردســتان هســتم و توانســتم پــروژه موبایل 
ــه  ــا ب ــار در دنی ــرای اولیــن ب نابینایــان و عصــای هوشــمند را ب
ــب  ــروژه در قال ــن پ ــوز ای ــا اینهمــه هن ــا  ب نتیجــه برســانم؛ ام

طــرح باقــی مانــده اســت.
ــن  ــتی بهتری ــه بهزیس ــود اینک ــا وج ــد ب ــی کن ــد م وی تاکی
مشــتری مــا محســوب مــی شــود بــه دلیــل اینکــه پــروژه در 
ــوه نرســیده اســتقبال نمــی  ــد انب ــه تولی حــد طــرح اســت و ب

ــد. کن
پاکنهــاد گفــت: برخــی شــرکتها هســتند که مــی تواننــد کمک 
بــه فــروش چنیــن محصولــی کننــد امــا مهــم تولیــد اســت؛ در 

واقــع اکنــون حامــی بــرای تولیــد نداریم.

رقیــب خارجــی بــا برنــد ایرانــی بــرای محصوالت 
کامــال ایرانی

ــذار در  ــرمایه گ ــود س ــاوران از نب ــای فن ــه ه ــی از گل جدای

بخــش فنــاوری کــه تعــداد آنهــا انــدک نیســت، مشــکات 
دیگــری گریبــان گیــر شــرکت هــای دانــش بنیــان و 

ــت. ــاوران اس فن
علــی نظــری، کارشــناس فــروش شــرکت دانــش بنیــان تولیــد 
ــدی   ــای ارتوپ ــل ه ــارژ در عم ــل ش ــی قاب ــده »اَره جراح کنن
مغــزو اعصــاب و ... « در زمینــه موانــع پیشــرفت شــرکت گفت: 
یکــی از مشــکات مــا در شــرکت دانــش بنیــان تولیــد کننــده 
تجهیــزات پزشــکی ایــن اســت کــه بــا وجــود آگاهــی از اینکــه 
رقیــب ایرانــی نداریــم ولــی دو شــرکت هســتند کــه رقیبمــان 

محســوب مــی شــوند.
وی در خصــوص فعالیــت ایــن شــرکتهای ایرانــی گفــت: ایــن 
ــد  ــی کنن ــاق م ــع محصــول خارجــی را قاچ دو شــرکت در واق
ــال  ــن ح ــا ای ــانند و ب ــی رس ــروش م ــه ف ــی ب ــد ایران ــا برن و ب
ایــن شــرکت رقیــب مــا بــه شــمار مــی رود کــه ایــن موضــوع 
مــی توانــد تمــام فعالیــت هــای یــک شــرکت دانــش بنیــان را 

ــد. خدشــه دار کن
ــا«  ــد نم ــی »تولی ــه داخل ــن نمون ــع ای ــه وی، در واق ــه گفت ب
ــی  ــت م ــم رقاب ــی داری ــول ایران ــه محص ــا ک ــا م ــتند و ب هس

ــد. کنن
وی گفــت: اره هــای جراحــی کــه تولیــد کــرده ایــم از دقــت و 

ســرعت باالیــی نســبت بــه نمونــه خارجــی برخــوردار اســت و 
از لحــاظ قیمتــی یــک پنجــم یــا یــک ششــم نمونــه خارجــی 
ــه  ــان و نمون ــون توم ــی 100 میلی ــه خارج ــی نمون ــت یعن اس
ــان  ــون توم ــاندیم ۲0 میلی ــد رس ــه تولی ــه ب ــی ک ــای ایران ه

ــت. اس
ایــن مشــکات بــرای فنــاوران همــواره فراگیــر اســت کــه بــه 

صــورت مــوردی بــه آن اشــاره شــد.

اولین بارها سخت  است!
ــک  ــر ی ــرع و مدی ــی مخت ــز گیاس ــر پروی ــوی دیگ از س
ــای خــاص و  ــده خودروه ــد کنن ــان تولی ــش بنی شــرکت دان
دســت ســاز  هــم در خصــوص مشــکات خــود گفــت: مــا 
خودرویــی را تولیــد کردیــم کــه  کاربــردی اســت؛ در ســاخت 
ایــن خــودرو مشــکاتی وجــود داشــت زیــرا بــرای اولیــن بار 
ــال  ــک س ــت. ی ــی گرف ــی انجــام م ــن طراح ــه چنی ــود ک ب
ــن کــه چنیــن طرحــی وجــود نداشــت و همــه  ــه دلیــل ای ب
ــرد کــه بتوانیــم  ــود زمــان ب ــار ب ــرای اولیــن ب طراحــی آن ب

ــانیم. ــه نتیجــه برس طــرح را ب
 

و در پایان
ــتاوردهای  ــزاری نمایشــگاههایی همچــون نمایشــگاه دس برگ
ــد  ــی توان ــی م ــن درحال ــی ای ــت ول ــر اس ــر ثم ــه مثم فناوران
ــرای  ــی ب ــای پژوهش ــرح ه ــه ط ــد ک ــش باش ــت بخ رضای
ــد از   ــا بع ــدی باشــد ت ــذاران همــواره موضــوع جدی ســرمایه گ
نمایــش اولیــن بــار، مذاکراتــی بــرای تولیــد آن صــورت گیــرد؛ 
ــرح  ــوان ط ــه عن ــم ب ــدی ه ــگاههای بع ــه در نمایش ــه اینک ن

ــوند.  ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــی ب پژوهش
اکنــون در ایــن برهــه زمانــی کــه خــاک خــوردن طــرح هــای 
ــه فراموشــی ســپرده شــود ضــروری اســت  ــد ب پژوهشــی بای
شــاهد بــه میــان آمــدن صنعــت و بخــش خصوصــی باشــیم تا 
فنــاوری در زندگــی مــردم محســوس و ملمــوس شــود. در ایــن 
ــه آنهــا مــی  ــان و پژوهشــگران و اعتمــاد ب ــاور محقق راســتا ب

ــد. ــرای کشــور رقــم بزن ــد سرنوشــت جدیــدی را ب توان
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فناوریهــای نویــن

آذرمــاه امســال شــاهد یکــی از بزرگتریــن رویدادهــای علمــی 
دنیــا در کشــورمان بودیــم و ایــران بــرای دومیــن بــار میزبــان 
مهمتریــن دانشــمندان مســلمان از کشــورهای مختلــف بــود.. 
بــا قــدم نهــادن جوامــع انســانی بــه عصــر تکنولــوژی، رشــد 
ــه وجــود آمــده اســت. جوامــع  ــاوری ب ــم و فن ســریعی در عل
مختلــف در کشــورهای مختلــف در راســتای پیشــرفت و 
ــزی را در نظــر مــی  ــش، جوای ــم و دان ــه عل ــردم ب ترغیــب م

ــد. ــی خــود اعطــا کنن ــه دانشــمندان محل ــا ب ــد ت گرفتن
ــر همیــن اســاس فرهنــگ تقدیــر از دانشــمندان و عالمــان  ب
در جهــان را مــی تــوان بــا جوایــز مختلــف ارزیابــی کــرد بــه 
طوریکــه امــروزه حــدود 3۹0 جایــزه علمــی معتبــر در سراســر 
ــه  ــی نوآوران ــه فعالیت ــرد ک ــق می گی ــانی تعل ــه کس ــان ب جه
ــا ســطح  ــت زندگــی بشــر و ارتق ــود کیفی ــرای بهب ــد ب و مفی

ــش، انجــام داده  باشــند. دان
ــد  ــان می آی ــه می ــی ب ــزه علم ــخنی از جای ــرگاه س ــاید ه  ش
جایــره نوبــل و جایــزه فیلــدز بیشــترین توجــه را به خــود جلب 
ــری  ــر و گران بهات ــز قدیمی ت ــی برخــی جوای کــرده باشــند ول
در علــم و فنــاوری وجــود دارنــد کــه کمتــر ســخنی از آنهــا به 
میــان آمده اســت بــا ایــن حــال نمی تــوان از اعتبــار و اهمیــت 

ــرد. ــا چشم پوشــی ک آنه
امســال پروفســور محمــد امیــن شــکراللهی از ایــران در بخش 
ــوان  ــه عن ــر دانشــمند مســلمان ب ــی طــرح برت ــی یعن عموم
ــزه مصطفــی)ص( انتخــاب شــد.  ــده دومیــن دوره جای برگزی
محمدامیــن شــکراللهی در ســال 1۹۶4 میــادی ) 1343 
خورشــیدی( در ایــران متولــد شــد. وی دیپلــم آلمانــی و 
ــات از  ــته ریاضی ــود را در رش ــد خ ــی ارش ــنامه کارشناس دانش
دانشــگاه کارلســروهه در ســال 1۹۸۸ دریافــت کــرد، ســپس 
ــوم  ــته عل ــود را در رش ــری خ ــدرک دکت ــال 1۹۹1 م در س
کامپیوتــر و ریاضیــات از دانشــگاه بــن آلمــان گرفــت و عنــوان 
تــز دکتــری وی »کمــک بــه نظریــه کدگــذاری و پیچیدگی از 

طریــق زمینــه هــای تابــع جبــری« اســت.
 یکــی دیگــر از برگزیــده هــا نیــز ســامی ارول گلنبــی اســت 
کــه در بخــش فنــاوری اطاعــات بــه عنــوان برگزیــده دومین 

دوره جایــزه مصطفــی)ص( انتخاب شــد.
ســامی ارول گلنبــی دانشــمند کامپیوتــر، مهنــدس الکترونیــک 
ــه، عضــو انجمــن علمــی  ــردی اهــل ترکی ــدان کارب و ریاضی
ترکیــه )انجمــن بیلیــم( اســت و مقــام اســتادی گبــور دنیــس 
ــلطنتی  ــگاه س ــک دانش ــرق و الکترونی ــی ب ــته مهندس در رش

ــدن دارد. لن
ــز مهــم و علمــی شــناخته  ــه برخــی جوای در ایــن گــزارش ب

شــده اشــاره مــی کنیــم:

)Nobel prize(  جایزه نوبل
ــزه  ــا جای ــی دنی ــزه علم ــده ترین جای ــتین و شناخته ش نخس

نوبــل، برگرفتــه از نــام »آلفــرد برنــارد نوبــل« اســت کــه هــر 
ــک،  ــن دانشــمندان فیزی ــه برتری ــته علمــی ب ســال در 4 رش
ــی  ــر علم ــته غی ــاد و دو رش ــی، اقتص ــت  شناس ــیمی، زیس ش

ــود. ــا می ش ــان اعط ــر جه ــح در سراس ــات و صل ادبی
معمــوال رونــد پیشــنهاد نامــزد و انتخــاب برنــده جایــزه نوبــل، 
طوالنــی و موشــکافانه بــوده و ایــن مســئله موجــب 
برتــری اعتبــار جایــزه نوبــل نســبت بــه ســایر جوایــز 

شده اســت.

)Turing prize(  جایزه تورینگ
 )ACM( ــب ــین های محاس ــن ماش ــوی انجم ــاالنه از س س
بــه اشــخاصی کــه ســهم به ســزایی در پیشــرفت های زمینــه 
ــگ  ــزه تورین ــوان جای ــت عن ــزه ای تح ــد، جای ــر دارن کامپیوت
ــل  ــرای نوب ــبی ب ــادل مناس ــزه مع ــن جای ــود. ای ــا می ش اعط

است.
 Wrigth brothers`(  جایـزه بـرادران رایـت

)prize
ایــن جایــزه بــه خلبانانــی حرفــه ای، مســتعد و با ســابقه پــرواز 
پنجــاه ســال پیاپــی و یــا بیشــتر، اعطــا می شــود کــه شــامل 
گواهی نامــه و مــدال خلبانــی بــوده و همزمــان مقــام افتخــاری 
ــه  ــن برنام ــی ای ــان و ملیــت وی در ســایت اصل ــام خلب ــه ن ب

قــرار می گیــرد.
)Fields prize(  جایزه فیلدز

ایــن جایــزه هــر چهــار ســال یکبــار از ســوی کنگــره اتحادیــه 
جهانــی ریاضیــات بــه دو، ســه و یــا چهــار ریاضــی دان کمتــر 
ــرفته  ــدگار و پیش ــتاوردهای مان ــه دس ــال در زمین ــل س از چه
ــتین  ــی، نخس ــم میرزاخان ــود. مری ــا می ش ــات، اعط در ریاضی
ــراه ســه  ــه هم ــود کــه در ســال ۹3 ب ــی ب دانشــمند زن جوان
دانشــمند جــوان دیگــر، موفــق بــه دریافــت ایــن جایزه شــد و 

افتخــار ارزشــمندی بــرای ایــران بــه ارمغــان آورد.
 

)UNESCO prize(  جایزه یونسکو
ایــن جایــزه از ســوی ســازمان علمــی، آموزشــی و فرهنگــی 
ــی  ــهم مهم ــه س ــردی ک ــه ف ــکو( ب ــد )یونس ــل متح مل
ــورهای در  ــا کش ــق دور ی ــوژی در مناط ــرفت تکنول در پیش
ــی  ــات علم ــق تحقیق ــازمان از طری ــو س ــعه عض ــال توس ح
و تکنولــوژی )بــه ویــژه در زمینــه آمــوزش، مهندســی و 

پیشــرفت های صنعتــی( داشــته  اســت، اعطــا می شــود.

)tang prize(  جایزه تنگ
ایــن جایــزه ســال ۲01۲ توســط دکتــر ســاموئل لییــن 
ــار  ــال یکب ــر دو س ــزه ه ــن جای ــت. ای ــده اس ــذاری ش پایه گ
ــا دســتاوردهای مهــم در هــر یــک  ــا ســه کاندیــدا ب بــه دو ی
از زمینه هــای توســعه پایــدار، علــوم زیســتی و دارویــی، 
ــوق  ــن( و حق ــوم چی ــات و رس ــه ادبی ــی )مطالع چین شناس

ــرد. ــق می گی تعل

 queen Elizabeth(  جایــزه ملکــه الیزابــت
)prize

جایــزه 1.5 میلیــون دالری ملکــه الیزابــت در علــوم مهندســی 
بــه مهندســانی بــا ابداعــات مهندســی مفیــد در زمینــه  
ــعه  ــدف آن توس ــرد و ه ــق می گی ــی تعل ــرفت های زمین پیش
تفکــر عمومــی در علــوم مهندســی و تشــویق جوانــان بــرای 

ــی اســت. ــن فعالیت های ــرکت در چنی ش

 Break(  جایزه پیشــرفت ســریع در بنیــاد علــوم
)through prize

ایــن جایــزه بــه دســتاوردهای مهــم و جدیــد در زمینــه مبانــی 
فیزیــک، علــوم حیــات و ریاضیــات تعلــق می گیــرد.

)Mustafa prize(  جایزه مصطفی

ــورهای  ــه در کش ــی ک ــزه علم ــه جای ــن هم ــد از ای ــا بع ام
ــاه  ــرداد م ــود در خ ــی ش ــا م ــمندان اعط ــه دانش ــی ب خارج
13۹1 جایــزه جدیــدی توســط اعضــای شــورای عالــی انقاب 
ــام  ــا ن ــد ب ــزه جدی ــن جای ــید. ای ــب رس ــه تصوی ــی ب فرهنگ

ــان گــذاری شــد. ــزه مصطفــی)ص( بنی جای
ــتاری،  ــورنا س ــزه س ــذاری جای ــت گ ــورای سیاس ــس ش رئی
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری اســت و رئیــس 
ــورای  ــر ش ــو و دبی ــوان عض ــس به عن ــاوری پردی ــارک فن پ

ــد. ــی کن ــت م ــزه فعالی ــت گذاری جای سیاس
بــر مبنــای اساســنامه جایــزه مصطفــی)ص( شــورای 
ــه از  ــت ک ــزه اس ــن جای ــن ای ــن رک ــت گذاری مهم تری سیاس
ــگاه ها  ــه و دانش ــای عالی رتب ــتگاه ها و نهاده ــدگان دس نماین
ــی تشــکیل  ــی و بین الملل و مؤسســات علمــی برجســته ایران
شــده اســت. اعضــای بین المللــی کــه در حــال حاضــر در ایــن 
شــورا حضــور دارنــد بانــک توســعه اســامی، آکادمــی علــوم 
جهــان اســام، دانشــگاه کراچــی – پاکســتان، دانشــگاه ماالیا 

– مالــزی هســتند.
ــگاههای  ــر دانش ــای دیگ ــزه از رؤس ــه جای ــن دبیرخان همچنی
ــرای  ــورا، ب ــر ش ــوان عضــو ناظ ــان اســام، به عن ــزرگ جه ب
ــه  ــوت ب ــت گذاری، دع ــورای سیاس ــات ش ــور در جلس حض

ــی آورد. ــل م عم
نهادهـای عالی رتبـه و موسسـات علمـی ایرانـی عضـو شـورا، 
شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی، وزارت علـوم و تحقیقـات و 
فنـاوری، وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی، وزارت 
امورخارجه،کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس شـورای 
اسـامی، کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس شـورای 

مروری بر دومین جایزه مصطفی؛
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اسـامی، فرهنگسـتان علـوم، فرهنگسـتان علـوم پزشـکی، 
تهـران،  دانشـگاه  اسـامی،  ارتباطـات  و  فرهنـگ  سـازمان 
دانشـگاه صنعتـی شـریف، جامعه المصطفـی العالمیه هسـتند.
ــی)ص(،  ــزه مصطف ــی جای ــند اجرای ــاس س ــن براس همچنی
ــه دائمــی  ــاوری پردیــس مســئولیت ایجــاد دبیرخان ــارک فن پ

ــی را دارد. ــای اجرای ــزاری فرآینده ــزه و برگ جای
ــاوری اســت  ــزه عالــی علــم و فن ــزه مصطفــی)ص(، جای جای
ــگران  ــمندان و پژوهش ــه دانش ــار ب ــال یک ب ــر دو س ــه ه ک
برتــر جهــان اســام اعطــا می شــود. ایــن جایــزه بــه احتــرام 
نــام پیامبــر اعظــم اســام)ص( و بــه دلیــل تأکیــد بســیار آن 
ــان،  ــاب ایش ــی از الق ــام یک ــه ن ــوزی، ب ــه علم آم ــرت ب حض

ــده، نام گــذاری شــده اســت. ــه معنــای برگزی مصطفــی، ب
جایــزه مصطفــی)ص(، جایــزه عالــی علــم و فنــاوری اســت 
ــه دانشــمندان و پژوهشــگران  ــار ب کــه هــر دو ســال یک ب
ــه  ــزه ب ــن جای ــود. ای ــا می ش ــام اعط ــان اس ــر جه برت
احتــرام نــام پیامبــر اعظــم اســام)ص( و بــه دلیــل تأکیــد 
بســیار آن حضــرت بــه علم آمــوزی، بــه نــام یکــی از 
القــاب ایشــان، مصطفــی، بــه معنــای برگزیــده، نام گــذاری 

ــده است ش
ــای  ــه ای نهاده ــط منطق ــعه رواب ــگام توس ــزه پیش ــن جای ای
علمــی و فنــاوری در کشــورهای اســامی اســت و بــا تقویــت 
ــان  ــگران جه ــمندان و پژوهش ــان دانش ــی می ــاط علم ارتب

ــامی  ــورهای اس ــی در کش ــی علم ــد و تعال ــه رش ــام ب اس
ــرد. ــد ک ــک خواه کم

اعطای جایزه 500 هزار دالری
منابــع مالــی ایــن جایــزه بــه مبلــغ 500 هــزار دالر از طریــق 
ــور در  ــن منظ ــه همی ــود؛ ب ــن می ش ــی تامی ــات علم موقوف
ابتــدای تشــکیل ایــن جایــزه در ســال 13۹1، صندوق ســرمایه 
گــذاری و موقوفــات جایــزه مصطفــی)ص( نیــز در دســتور کار 

قــرار گرفــت.

اعطای جایزه در 4 رشته
»علــوم و فنــاوری نانــو«، »علــوم و فنــاوری زیســتی و 
پزشــکی«، »علــوم و فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات« و 
ــی  ــته های ــه رش ــلمان« از جمل ــمند مس ــر دانش ــرح برت »ط
ــورد  ــا م ــن رشــته ه ــر اســاس ای ــدگان ب هســتند کــه برگزی

ــد. ــی گیرن ــرار م ــی ق ارزیاب
ــاز  ــه زمینه س ــرد ک ــق می گی ــی تعل ــه طرح های ــزه ب ــن جای ای
ــه  ــان دســت ب ــا محقق ــوده و در آن ه ــود زندگــی بشــر ب بهب
ــا  ــاوری زده ی ــش و فن ــای دان ــای مشــهود در مرزه نوآوری ه
ــدف از  ــند. ه ــرده باش ــه ک ــدی ارائ ــی جدی ــای علم روش ه
ــوزی و  ــویق علم آم ــج و تش ــی تروی ــزه مصطف ــای جای اعط

پژوهــش در جوامــع اســامی اســت..

اتفاقات تعویق در برگزاری اولین دوره جایزه
ــا دو عنــوان مصطفــی و پیامبــر اعظــم  ــزه ب ــام جای ــدا ن درابت
خوانــده مــی شــد  اما بــه دلیــل تفــاوت حــروف الفبــای عربی 
و فارســی، مصطفــی)ص( بــه عنــوان نــام نهایی انتخاب شــد.
ــذاری  ــت گ ــورای سیاس ــای ش ــی ه ــد از بررس ــن بع همچنی
ــا  ــدگان اعط ــه برگزی ــزه ب ــن جای ــال ۹3 ای ــود در س ــرار ب ق
شــود امــا بــه دلیــل نبــود فــرد شایســته بــرای کاندیــد دریافت 
جایــزه، عــدم برنامــه ریــزی هــای صحیــح و یــا حتــی کمبــود 
بودجــه ایــن جایــزه بــه کســی اعطــا نشــد و در پــی آن برنامه 

ای نیــز برگــزار نشــد.
امــا بــا یــک ســال تاخیــر، نخســتین دوره جایــزه عالــی علم و 
فنــاوری مصطفــی )ص( در چهــارم دی مــاه 13۹4 بــا حضــور 
۶0 دانشــمند برتــر جهــان اســام از ۲۸ کشــور جهــان، 
ــاوری ریاســت  ــاون علمــی و فن ــوم و بهداشــت، مع وزرای عل
جمهــوری، برخــی نماینــدگان مجلــس و چهــره هــای ماندگار 
ــان  ــمندان جه ــن از دانش ــه دو ت ــزار و ب ــاوری برگ ــم و فن عل

اســام اعطا شــد.
پروفســور »جکــی یینــگ« مدیرعامــل و عضــو هیــات 
علمــی موسســه نانو فنــاوری و مهندســی زیســتی از ســنگاپور 
در حــوزه علــوم و فنــاوری نانــو زیســتی و  پروفســور »عمــر 
ــرژی  ــو ان ــوم نان یاغــی« از کشــور اردن، رئیــس موسســه عل
ــکا، در  ــی آمری ــات علمــی دانشــگاه برکل ــی و عضــو هی کاول
حــوزه علوم و فنــاوری نانــو جایــزه مصطفــی)ص( برگزیدگان 

ــد. نخســتین دوره بودن
 

اضافــه شــدن دو رشــته دیگــر بــه بخــش 
مصطفــی )ص( جایــزه  عمومــی 

صبــح شــنبه 5 دی مــاه ۹4 دقیقــا یــک روز بعــد از برگــزاری 
ــور  ــا حض ــزه ب ــتگذاری جای ــورای سیاس ــت ش ــزه، نشس جای
اعضــاء برگــزار و دربــاره اعطــای دومیــن دوره جایــزه و 
مصوبــات بعــدی آن تصمیــم گیــری شــد. بــر اســاس 
مصوبــه نشســت آن روز مقــرر شــد دو رشــته دیگــر »اقتصــاد 
ــش  ــه بخ ــناختی« ب ــوم ش ــامی« و »عل ــداری اس و بانک

ــود. ــه ش ــزه اضاف ــی جای عموم

اعطای نشان خادم المصطفی)ص(
مهـدی صفـاری نیـا، رئیـس پـارک فنـاوری پردیـس و دبیـر 
شـورای سیاسـت گذاری جایزه مصطفی)ص( در این خصوص 
می گویـد: به زودی نشـان خـادم المصطفی در ۹0 کشـور دنیا 

ثبت مـی  شـود تا بـه نشـانی جهانی تبدیل شـود.
وی در ایــن خصــوص خاطــر نشــان کــرد: ایــن نشــان در اداره 
کل مالکیــت صنعتــی کشــور به ثبــت رســیده و اکنــون در ۹0 
کشــور در حــال ثبــت شــدن اســت. قــرار اســت این نشــان ها 
در کشــورهای اســامی، اروپایــی، آمریکایــی با همــکاری اداره 

مرکــزی ثبــت صنعتــی قــوه قضاییــه بــه ثبت برســد
ــه  ــل ب ــی)ص( از دوره قب ــادم المصطف ــان خ ــزود: نش وی اف
خیریــن و واقفیــن اعطــا مــی شــود و قــرار اســت طــی آیینــی 
بعــد از اعطــای دوره دوم جایــزه، اعطــا شــود. در دوره اول 300 

نفــر ایــن نشــان را دریافــت کردنــد.

ســردیس دانشــمند برگزیــده جایــزه مصطفــی در 
پــارک فنــاوری پردیــس

شـهریور ماه سـال ۹5 بود که سردیس دانشـمند برگزیده جایزه 
مصطفی )ص( پروفسـور جکی یینـگ به منظـور ارج نهادن به 
زحمـات و تاش هـای ایـن دانشـمند مسـلمان و مطـرح، طی 

مراسـمی در پارک فنـاوری پردیس رونمایی شـد.
ایــن کار بــا هــدف توزیع و گســترش فرهنــگ علــم و فناوری 
ــه،  ــه و نوآوران ــای فناوران ــرای کاره ــمندان ب ــویق دانش و تش
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فناوریهــای نویــن

امــکان تبــادل فنــاوری و ارتبــاط بیــن مراکز مختلــف علمی و 
فنــاوری را فراهــم می کنــد.

 
وقت اضافه جایزه مصطفی)ص(

از برگــزاری نخســتین دوره جایــزه مصطفــی)ص( تــا امســال 
ــرار اســت دوره دوم آن برگــزار شــود وقــت اضافــه ای  کــه ق
ــان  ــدت واقف ــن م ــد. در ای ــی ش ــوب م ــزه محس ــرای جای ب
زیــادی بــه جمــع ســایر وقــف کننــدگان پیوســتند بــه طوریکه 
ــان ســال ۹5 بیــش از 330 نفــر جــزء واقفیــن علــم و  ــا پای ت

ــزه مصطفــی)ص( شــدند. ــاوری از جای فن
ــام  ــان اس ــمندان جه ــه دانش ــزه ب ــای جای ــر از اعط ــه غی ب
اهــداف دیگــری در راســتای جایــزه مصطفــی)ص( همچــون 
اعطای نشــان خــادم المصطفــی)ص(، مســابقه دانــش آموزی 
نــور و...  محقــق شــد و در ایــن میــان فراخــوان هایــی بــرای 

شــرکت در دومیــن دوره جایــزه مصطفــی نیــز اعــام شــد.

جایزه مصطفی)ص(نوبل اسالمی را برگزار می کند
ــر علمــی  از ســوی دیگــر نشــریه ســاینس، از نشــریات معتب
دنیــا در شــماره 351 خــود ضمــن ارائــه گزارشــی از نخســتین 
مراســم اعطــای جایــزه مصطفــی)ص( از اهداف و ســیا ســت 
ــام  ــان اس ــاوری جه ــم و فن ــی عل ــان عال ــن نش ــای ای ه

ســخن گفته اســت.
ــت:  ــود نوش ــزارش خ ــی در گ ــی آمریکای ــریه علم ــن نش  ای
ــد کــه  ــد ســودمندی اعطــا می کن ــزه علمــی جدی ــران جای ای
ــه  ــه پیشــبرد اهدافــش در شــناخته شــدن ب ــدوار اســت ب امی

ــد. ــی کمــک کن ــد تحقیقات ــک مول ــوان ی عن
ــد  ــزه علمــی جدی نشــریه علمــی ســاینس نوشــت:ایران جای
ــبرد  ــه پیش ــت ب ــدوار اس ــه امی ــد ک ــا می کن ــودمندی اعط س
اهدافــش در شــناخته شــدن بــه عنــوان یــک مولــد تحقیقاتی 
کمــک کنــد جایــزه مصطفــی)ص(، بــرای غیــر مســلمانان در 

کشــورهای اســامی نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت.

برگــزاری دومیــن دوره جایــزه مصطفــی)ص(  12 
آذرمــاه در تــاالر وحــدت

ــتگذاری  ــورای سیاس ــای ش ــی ه ــد از هماهنگ ــرانجام بع س
جایــزه مصطفــی)ص( تاریــخ نهایــی برگــزاری دومیــن آییــن 
ــام 1۲  ــان اس ــای جه ــن ه ــه برتری ــزه ب ــن جای ــای ای اعط

آذرمــاه در محــل تــاالر وحــدت اعــام شــد.
دکتــر علــی عمرانــی، رئیــس کارگــروه اجرایــی جایــزه 
ــراد  ــان اینکــه بیــش از هــزار نفــر از اف ــا بی مصطفــی)ص( ب
ــن دوره  ــوان دومی ــاوری فراخ ــای فن ــوزه ه ــته در ح برجس
جایــزه مصطفــی)ص( را دریافــت کــرده انــد و بیــش از 300 
نهــاد همراهــی کردنــد کــه در ایــن دوره حضور داشــته باشــند 
ــت؛  ــده اس ــخص ش ــدگان مش ــامی برگزی ــون اس ــت: اکن گف
ــی  ــزه مصطف ــن دوره جای ــا دومی ــتا 31 کشــور ب ــن راس در ای

ــتند. ــارکت داش مش

میزبانی از 90 دانشمند جهان اسالم در ایران
ــکات مــورد توجــه در ایــن  ــوان کــرد: یکــی از ن عمرانــی عن
ــرداری  ــره ب ــز به ــاوت و تمای ــی)ص( تف ــزه مصطف دوره جای
بیشــتر جامعــه علمــی از تعامــل بــا یکدیگــر در قالــب جایــزه 
ــمند  ــش از ۹0 دانش ــر بی ــال حاض ــه در ح ــه طوریک ــت؛ ب اس
جهــان اســام مهمــان ایــن دوره از جایــزه هســتند. البتــه کــه 
ــا روز برگــزاری افزایــش خواهــد یافــت. ــراد ت ــداد ایــن اف تع

یک هفته با برگزیدگان جایزه مصطفی)ص(
عمرانــی در خصــوص نشســت هایــی کــه قــرار اســت از یــک 
ــزار  ــی)ص( برگ ــزه مصطف ــن جای ــزاری آیی ــل از برگ روز قب

ــام  ــر اس ــاد پیامب ــیدن می ــرا رس ــا ف ــد: ب ــی گوی ــود، م ش
حضــرت محمــد)ص(، دومیــن آییــن اعطــای جایــزه 
ــاه ۹۶ و  ــا 15 آذرم ــه از 10 ت مصطفــی)ص(، طــی یــک هفت
بــا بیــش از ۲0 برنامــه شــامل بازدیدهــای فرهنگــی، علمــی، 
نشســت هــا و ســخنرانی هــای علمــی بــا حضــور برگزیــدگان 

جایــزه مصطفــی)ص( برگــزار خواهــد شــد.
رئیس کارگـروه اجرایی جایزه مصطفی)ص( بـا بیان اینکه این 
نشسـت هـای علمـی به صـورت تخصصـی و عمومـی برگزار 
خواهد شـد، ادامه داد: روز شـنبه 11 آذرماه ۹۶ در ۷ دانشـگاه از 
جمله تهران، صنعتی  شـریف، شـهید بهشـتی، امام صادق)ع(، 
تربیـت  مـدرس، علوم پزشـکی تهـران و علم و صنعـت ایران 
نشسـت عمومـی و تخصصـی تبادل تجربیـات علـم و فناوری 
در کشـورهای اسـامی )STEP Symposiums( در دو 
نوبـت صبـح و عصـر بـا حضـور اسـاتید و مهمانـان خارجی و 

دانشـجویان برگزار می شود.
عمرانـی گفـت: همچنیـن یک برنامـه تخصصی نیز بـا حضور 
سـرمایه گـذاران خطـر پذیر کشـورهای دی ۸ با همـکاری فن 
بازار کشـورهای عضو D۸ (گروهی اقتصادی متشـکل از هشـت 
کشـور در حال توسعه اسـامی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگادش، 

اندونـزی، مالـزی، مصـر و نیجریـه) نیـز دایـر مـی شـود.
وی تاکیــد داشــت کــه ایــن نشســت هــا باعــث تعامــات هــر 
ــز  ــی نی ــتاوردهای ایران ــا دس ــده و ب ــورها ش ــتر کش ــه بیش چ

آشــنا مــی شــوند؛ همچنیــن مــی توانــد بســتر خوبــی بــرای 
دانشــندان جهــان اســام باشــد.

عمرانــی بــا اشــاره بــه نشســت ســیزدهم آذرمــاه برگــزار مــی 
شــود، گفــت: ایــن نشســت در حــوزه ســامت، انــرژی، محیط 
ــی  ــتای بررس ــاد در راس ــات و اقتص ــاوری اطاع ــت، فن زیس
ــی  ــا م ــی برپ ــای علم ــه راهکاره ــه و ارائ ــکات جامع مش

شــود.
ــه داد:  ــی)ص( ادام ــزه مصطف ــی جای ــروه اجرای ــس کارگ رئی
همچنیــن چهاردهــم آذرمــاه، نشســت هایــی در دانشــگاههای 
اصفهــان برگــزار مــی شــود کــه در حــوزه زیســت فنــاوری و 

ــاوری اطاعات اســت. فن

آغاز شمارش معکوس معرفی برگزیدگان
جایــزه  دوره  دومیــن  برگــزاری  معکــوس  شــمارش 
مصطفــی)ص( چنــد روزی اســت کــه آغــاز شــده و 
ــزه  ــت جای ــه دریاف ــق ب ــمند، موف ــا 4 دانش ــنیده ه ــق ش طب
ــاوری  ــکی و فن ــو، پزش ــای نان ــوزه ه ــی)ص( در ح مصطف

ــد. ــد ش ــات خواهن اطاع
ــن دوره  ــود در دومی ــرار ب ــه ق ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
ایــن جایــزه، دانشــمندان جهــان اســام در رشــته هــای علــوم 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــز م ــادی نی ــداری اقتص ــناختی و بانک ش

بگیرنــد امــا ایــن ایــده محقــق نشــده اســت.
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ــن ــای نوی فناوریه

سومین بز شبیه سازی شده متولد 
شد/»مورسیا« شیر زیادی تولید می کند

  
خبــر مهــم دیگــر آذرمــاه در عرصــه پژوهــش و فنــاوری ایــن اســت کــه محققــان پژوهشــکده 
زیســت فنــاوری پژوهشــگاه رویــان موفــق بــه تولیــد ســومین بــز شــبیه ســازی شــده شــدند که 

عــاوه بــر تولیــد شــیر زیــاد، مقــاوم بــه گرماســت. 
دکتــر مهــدی حاجیــان، عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده زیســت فنــاوری پژوهشــگاه رویــان 
اظهــار کــرد: مــا بعــد از دو بــز شــبیه ســازی شــده »ســانن و آلپایــن« در ایــن پژوهشــکده در صدد 

آمدیــم تــا از نــژاد »مورســیا« بــز دیگــری را شــبیه ســازی کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه بزهــای نــژاد »مورســیا« کــه مقــاوم بــه گرمــا هســتند و تولیــد شــیر خوبــی 
دارنــد از کشــور اســپانیا وارد کشــور شــدند، گفــت: مــا توانســتیم نمونــه ای از بافــت گــوش ایــن 
بــز را بــرای اســتخراج ســلول در اختیــار بگیریــم کــه نتیجــه آن شــبیه ســازی ســومین بــز در این 

پژوهشــکده اســت.
حاجیــان بــا بیــان اینکــه ایــن بــز یــک مــاه پیــش متولــد شــده اســت، گفــت: طــی ایــن یــک 

ماهــه شــرایط بــز در حــال بررســی بــود.
وی بــا اشــاره بــه ویژگــی ایــن بزهــای شــبیه ســازی شــده گفــت: هــر یــک از بزهــای شــبیه 
ســازی شــده  ویژگــی هــای خــاص خــود را دارنــد؛ دو بــز شــبیه ســازی شــده میــزان شــیر باالیی 

تولیــد مــی کننــد.
عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه رویــان گفــت: آنهــا حــدودا 3 تــا 4 کیلــو تولیــد شــیر دارنــد ولی 
بــز ســوم شــبیه ســازی شــده دو تــا ســه کیلــو شــیر تولیــد مــی کنــد ولــی در مقابــل تولیــد شــیر 

کمتــر مقــاوم بــه گرمــا اســت.
وی بــا بیــان اینکــه برنامــه هایــی بــرای تکثیــر آن داریــم، گفــت: ایــن بــز مــی توانــد در مناطــق 

جنــوب کشــور مقــاوم بــه گرمــا باشــد.

دبیــر شــورای سیاســت گــذاری جایــزه مصطفــی)ص( گفــت: 
تشــکیل بنیــاد علمــی و فنــاوری مصطفــی)ص( در حــال ثبــت 

در مراجــع قانونــی اســت. 
مهــدی صفــاری  نیــا، دبیــر شــورای سیاســت گــذاری جایــزه 
مصطفــی)ص( در هشــتمین نشســت شــورای سیاســت 
گــذاری جایــزه مصطفــی)ص( اظهــار داشــت: دبیرخانــه جایــزه 
مصطفــی)ص( 4 برنامــه اصلــی را در پیــش گرفتــه اســت کــه 
ایــن برنامه هــا شــامل اعطــای جایــزه مصطفــی)ص(، برنامــه 
ــامی،  ــورهای اس ــاوری در کش ــم و فن ــات عل ــادل تجربی تب
ایجــاد مرکــز علــوم مصطفــی)ص( و در نهایــت ایجــاد جامعــه 
ــن و  ــه ای از خیری ــوان مجموع ــه عن ــی)ص( ب ــادم المصطف خ

ــان  اســام اســت. ــن علمــی در جه واقفی
ــا  ــی)ص( ب ــزه مصطف ــذاری جای ــت گ ــورای سیاس ــر ش دبی
اشــاره بــه اجــرای برنامــه تبــادل تجربیــات علــم و فنــاوری در 
کشــورهای اســامی افــزود: هــدف ایــن برنامــه تبییــن گفتمان 
علــم و فناوری و توســعه شــبکه ارتباطات دانشــمندان اســام و 
زمینــه  ســازی بــرای همکاری هــای متقابــل بیــن دانشــمندان 

ــزی  ــه در مال ــن برنام ــه آخری ــت ک ــف اس ــورهای مختل کش
برگــزار شــد.

وی بــا اشــاره بــه شــکل  گیــری مرکــز علــوم مصطفــی)ص( 
تصریــح کــرد: ایــن مرکــز در دو بخــش  دانش آمــوزی و 
ــوزی  ــش  آم ــه اســت. در بخــش دان دانشــجویی شــکل گرفت
دو ســال پــی در پــی مســابقه دانــش  آمــوزی نــور برگــزار شــد.

ــی)ص(  ــفیران مصطف ــگاه س ــکیل باش ــن از تش وی همچنی
ــه  ــدان ب ــام عاقمن ــت: تم ــر داد و گف ــجویان خب ــرای دانش ب
ــو  ــد عض ــام، می توانن ــان  اس ــطح جه ــوم در س ــج عل تروی
ایــن باشــگاه شــوند کــه تاکنــون ســه نشســت برگــزار شــده و 
جمعــی از دانشــجویان و دانشــگاهیان از کشــورهای مختلــف به 
عنــوان ســفیران مصطفــی)ص( عضــو ایــن باشــگاه شــده اند.

ــز در ســطح دانشــجویی  ــت  علمــی کن ــه رقاب ــا ب ــاری  نی صف
اشــاره کــرد و بیــان داشــت: دانشــجویان و دانشــگاهیان 
ــود را  ــی خ ــای علم ــد فعالیت ه ــامی می توانن ــورهای اس کش
در قالــب کلیــپ ارائــه کننــد کــه در حــال حاضــر فراخــوان این 

ــده اســت. ــام ش ــت اع رقاب

دبیــر شــورای سیاســتگذاری جایــزه مصطفــی)ص( اظهــار کرد: 
محــور فعالیــت جامعــه خــادم المصطفــی)ص( مالــی و ایجــاد 
صنــدوق ســرمایه  گــذاری اســت کــه ایــن صنــدوق بیــش از 
300 عضــو حقیقــی و 30 عضــو حقوقی از کشــورهای اســامی 
ــن  ــی)ص( از ای ــزه مصطف ــای جای ــع هزینه ه ــه در واق دارد ک

طریــق تامیــن و هیــچ وابســتگی دولتــی وجــود نــدارد.
ــه  ــت کمیت ــی نشس ــه پایان ــزود: در قطعنام ــا اف ــاری  نی صف
اجرایــی همــکاری علمــی و فنــاوری ســازمان همــکاری 
اســامی کــه ســال گذشــته در پاکســتان برگــزار شــد، از آن بــه 

ــد. ــر ش ــان تقدی ــطح جه ــی در س ــت علم ــوان حرک عن
وی با اشـاره بـه حجم فعالیت هـای جایزه مصطفـی)ص( گفت: 
ایـن حجـم فعالیت ها برای توسـعه پیدا کـردن، نیازمند سـازمان 
متمرکـز مردمی، غیرانتفاقی و داوطلبانه اسـت که تایید تشـکیل 
بنیـاد علمی و فنـاوری مصطفـی)ص( را به عنـوان NGO  از 
شـورای سیاسـت گذاری دریافت کرده و در حـال ثبت در مراجع 
قانونـی اسـت و تقاضـا داریـم تـا یکسـال آینـده فعالیت هـای 
دبیرخانـه به ایـن بنیاد منتقل شـود تا بتوانـد به عنوان سـازمانی 
منسـجم، فعالیت خـود را در کشـورهای مختلف اسـامی دنبال 

. کند
ایــن نشســت بــا حضــور عبدالســام المجالــی،  رئیــس آکادمی 
علــوم جهــان اســام، منصــور مختار،معــاون عملیاتــی بانــک 
ــوم  ــروه عل ــس گ ــور، رئی ــعید ســهراب پ ــعه اســامی، س توس
مهندســی فرهنگســتان علــوم، علیرضــا مرنــدی، رئیــس 
فرهنگســتان علوم پزشــکی، محمــود فتوحــی، رئیس دانشــگاه 
صنعتــی شــریف، محمــود نیلــی احمدآبــادی، رئیــس دانشــگاه 
تهــران، عدنــان بــدران عضــو شــورای آکادمــی علــوم جهــان 

ــزار شــد. اســام برگ
ــس دانشــگاه  ــس، رئی ــی ادری ــن مراســم، عین ــن در ای همچنی
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــتاری، مع ــورنا س ــزی، س ــرای مال پوت
ــه،  ــور خارج ــر ام ــف، وزی ــواد ظری ــور، محمدج ــس جمه رئی
ــزه  ــر شــورای سیاســت گــذاری جای ــا دبی مهــدی صفــاری  نی
ــات و  ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــد غام ــی)ص( ، محم مصطف
فنــاوری، محمــد مهــدی زاهــدی، رئیس کمیســیون آمــوزش و 

ــتند. ــور داش ــامی حض ــورای اس ــس ش ــات مجل تحقیق

بنیاد علم و فناوری مصطفی)ص( تاسیس می  شود
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وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه از ســال ۹5 تاکنــون ۲400 
محصــول فناورانــه در پــارک و مراکــز رشــد تولیــد شــده گفــت: 
بیــش از 50 درصــد ایــن محصــوالت تجــاری ســازی شــده اند. 
منصــور غامــی خاطرنشــان کــرد: نمایشــگاه هفتــه پژوهــش 
ــک بازنگــری  ــی ی ــان کوتاه ــدت زم ــا در م ــی اســت ت فرصت
نســبت به فعالیــت هــای مراکــز علمــی و دانشــگاهی و فناوری 

طــی یــک ســال اخیــر داشــته باشــیم.
وی افــزود: تولیــد علــم و تبدیــل آنهــا بــه فنــاوری و محصــول 
امیــدواری را در مــا روز بــه روز بیشــتر مــی کنــد زیرا فنــاوری از 
دســتاوردهای اصلــی کشــور اســت کــه در اختیــار جامعــه قــرار 

مــی گیــرد.
وزیـر علـوم خاطرنشـان کـرد: سـرمایه فکـری و اصلی کشـور 
منابع انسـانی اسـت که باید شـرایط را بـرای آنها طـوری فراهم 

کنیـم تا مجموعـه ذهـن خـاق و پویای آنهـا متبلور شـود.
ــگاهی  ــای دانش ــه ه ــه مجموع ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب غام
ظرفیــت باالیــی در زمینــه تحقــق ایــده بــه محصــول دارنــد، 

خاطرنشــان کــرد: بایــد تــاش کنیــم فرصــت هــای بیشــتری 
ــه  ــه ب ــم؛ توج ــم کنی ــان فراه ــده هایش ــکوفایی ای ــرای ش ب
پژوهــش و کاربــردی کــردن آنهــا از راهکارهــای مهــم مــا بــه 

ــم. ــه آرزوهایمــان دســت یابی ــم ب ــا بتوانی ــی رود ت شــمار م
ــش  ــه پژوه ــگاه هفت ــتاوردهای نمایش ــه دس ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: ســیر ســابقه ایــن حرکــت و توفیقــات آن بســیار 
ــد  ــا را موظــف مــی کن ــده اســت و ایــن موضــوع م امیدوارکنن

ــم. ــدان کنی ــود را دوچن ــاش خ ــه ت ک
ــش  ــروش دان ــزان ف ــا و می ــوم در خصــوص قرارداده ــر عل وزی
فنــی کــه نتیجــه نمایشــگاه هفتــه پژوهــش ســال گذشــته بود، 
خاطرنشــان کرد: در ســال ۹5 حــدود ۷۷ میلیــارد تومان قــرارداد 

حاصــل برگــزاری فــن بازارهــا منعقــد شــد.
غامــی ادامــه داد: عــاوه بــر میــزان قراردادهــای منعقــد شــده 
در زمینــه فــن بازارهــا، فــروش دانــش فنــی در پارکهــا بــه ۲00 

ــید. ــارد تومان رس میلی
وی خاطرنشـان کرد: در سـال ۹5 میزان ۲ هزار و 400 محصول 

فناورانـه در پـارک ها و مراکز رشـد تولید شـدند که بیـش از 50 
درصـد آنها به مرحله تجاری سـازی رسـیده اسـت.

ــاوری  ــز فن ــراع در مراک ــان اینکــه 4۷0 اخت ــا بی ــوم ب ــر عل وزی
ــه ثبــت رســیده اســت، گفــت: ایــن  ــر ب طــی یــک ســاله اخی
نشــان مــی دهــد کــه بــا اعتمــاد بــه جوانــان و ایجــاد شــرایط 
مناســب بــرای فعالیــت هایشــان مــی توانیــم شــاهد ســرعت 
بیشــتری در زمینــه تبدیــل ایــده بــه فنــاوری هــا و در نهایــت 

ــان برســیم. ــه اشــتغال ایــن جوان ــا ب محصــول باشــیم ت

ــاوری ریاســت جمهــوری گفــت: در حــال  معــاون علمــی و فن
حاضــر 100 هــزار دانشــجوی ایرانــی در خــارج از کشــور 
تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد 1۲ هــزار دانشــجو در 

ــل هســتند.  ــه تحصی ــکا مشــغول ب آمری
ســورنا ســتاری بــا بیــان اینکــه وزیــر علــوم بــا معاونــت علمــی 
در خصــوص نــوآوری و ایجــاد اکوسیســتم کارآفرینــی هــم نظر 
ــه یافتــه هــای  اســت، گفــت: امیــدوار هســتیم کــه بتوانیــم ب

ــوآوری دســت یابیــم. مهمــی در زمینــه ن
وی بــا بیــان اینکــه مــا بزرگتریــن کلونــی دانشــگاه در آمریــکا 
ــی  ــم گفــت: در حــال حاضــر 100 هــزار دانشــجوی ایران بودی
در خــارج از کشــور تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد 1۲ 

هــزار دانشــجو در آمریــکا مشــغول بــه تحصیــل هســتند.
ــی  ــجویان داخل ــداد دانش ــدن تع ــر ش ــزود: ۲0 براب ــتاری اف س
ــد  ــر تولی ــه ب ــت ک ــور اس ــس چط ــت؛ پ ــی اس ــول بزرگ تح

ــته؟ ــری نداش ــی تاثی ــص داخل ناخال
ــر  ــد ب ــا تاکی ــوری ب ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــاون علم مع
ــوم  ــود زیســت ب ــدم وج ــل ع ــه دلی ــن مشــکات ب ــه ای اینک

کارآفرینــی اســت، گفــت: بایــد ایــن اکوسیســتم را ایجــاد کنیم؛ 
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــود ک ــکیل ش ــی تش ــت بوم ــد زیس بای
بتوانــد روی پژوهــش هــا ســرمایه گــذاری کنــد؛ ایجاد اســتارت 
آپ هــا، شــرکت هــای دانــش بنیــان و غیــره مــی توانــد مــا را 
ــوآوری  ــاوری و ن ــه هــای فن ــه داشــته هــای مهمــی در زمین ب

برســاند.
ــتیم،  ــان هس ــگ جه ــن هلدین ــا دهمی ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــگ  ــک فرهن ــه ی ــاز ب ــوم نی ــرای تشــکیل زیســت ب ــت: ب گف
عمومــی اســت. مــا بایــد بتوانیــم سیســتمی داشــته باشــیم کــه 

ــد. ــذار باش روی اقتصــاد کشــور تاثیرگ
ســتاری بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بســیاری از 
ــد  دانشــجویانی کــه در خــارج از کشــور تحصیــل مــی کردن
ــا در  ــد ت ــته ان ــور بازگش ــه کش ــتند ب ــی داش ــد خوب و درآم
ــت:  ــد، گف ــت کنن ــوآوری فعالی ــتم ن ــن اکوسیس ــان ای جری
ــا ۶00 هــزار دالر حقــوق  ــه 400 ت ایــن نخبــگان نزدیــک ب
ــا و  ــتارت آپ ه ــب اس ــا در قال ــد ت ــته ان ــا برگش ــتند ام داش

ــد. ــت کنن ــان فعالی ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش

ــا بیــان اینکــه  معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ب
ــروج  ــا راه خ ــد تنه ــی توان ــوآوری م ــتم ن ــدازی اکوسیس راه ان
ــد سیســتمی داشــته  ــا بای ــت: م ــگان از کشــور باشــد، گف نخب
باشــیم کــه آنهــا را بــه جامعــه برگردانیــم و در اقتصــاد کشــور 

ــم. از آنهــا بهــره ببری
ــا بیــان اینکــه اســتارت آپ هــای حــوزه خدمــات هفتــه  وی ب
ــد در  ــد رش ــد رون ــت: بای ــد، گف ــی کنن ــد م ــد رش ای 10 درص
ــه باشــد. ــوژی هــم همینگون اســتارت آپ هــای حــوزه تکنول

ســتاری بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر بتوانیــم بــه خوبــی در زمینــه 
فنــاوری و نــوآوری رشــد کنیــم، اینجاســت کــه نــوآوری بشــر 
قیمــت دار مــی شــود، گفــت: بدیــن واســطه پژوهش هــا معنی 
ــادار مــی  ــد؛ نقــش دانشــگاه هــا در اقتصــاد معن ــدا مــی کن پی

شــود و پژوهشــگاه هــای دولتــی نیــز پاســخگو مــی شــوند.
ــا بیــان اینکــه  معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ب
سیاســت ها در راســتای ایجــاد اکوسیســتم نــوآوری و کارآفرینی 
طی ســه چهــار ســال گذشــته بــه وجود آمــده اســت، گفــت: اما 
تــا هــدف فاصلــه داریــم ولــی در طــی ایــن مــدت حساســیت 

هایــی در ایــن زمینــه تــا حــدودی ایجــاد شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه افــرادی کــه در شــرکت هــای دانــش بنیان 
و اســتارت آپ هــا کار مــی کننــد ســفیرانی هســتند تــا بتواننــد 
ــد،  ــا بیندازن ــور ج ــوآوری را در کش ــی و ن ــتم کارآفرین اکوسیس
گفــت: هــر کــدام از آنهــا ماننــد ســربازی مــی ماننــد کــه عاوه 
بــر فرهنــگ، مــی تواننــد اقتصــاد کشــور را تحــت تاثیــر قــرار 

دهنــد.
بــه گفتــه ســتاری بــا سیاســت هایــی کــه داریــم تــا ســه چهار 
ســال آینــده بــه همــت اســاتید و جوانــان و محققــان کشــور به 

زیســت بــوم نــوآوری و فنــاوری دســت پیــدا مــی کنیــم.
ــا بیــان اینکــه  معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ب
فــروش دانــش فنــی پــارک هــای علــم و فنــاوری ۲00 میلیارد 
بــوده اســت، گفــت: البتــه کــه ایــن میــزان مــی توانــد بیشــتر 

باشــد و قطعــاً نیــاز بــه تــاش هــای مضاعــف دارد.
ــتم  ــم اکوسیس ــی توانی ــی نم ــول دولت ــا پ ــرد: ب ــد ک وی تاکی
کارآفرینــی و اقتصــاد دانــش بنیــان را در کشــور ایجــاد کنیــم. 
بنابرایــن الزم اســت کــه بخــش خصوصــی بــه میــان آیــد تــا 

ــه پیشــرفت هایــی نائــل شــویم. بتوانیــم ب

۱۰۰ هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل می کنند

۵۰درصد محصوالت فناورانه تجاری سازی شدند
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ــن ــای نوی فناوریه

پیش داروی سرطان توسط 
محققان کشور تولید شد

محققــان در پــارک علــم و فنــاوری فــارس موفق شــدند پیــش داروی ســرطان را 
از نوعــی گیــاه تولیــد کننــد که بــرای درمــان ســرطان کاربــرد دارد. 

ــارک  ــع طبیعــی پ دکتــر محمــود ناصــری رئیــس مرکــز رشــد کشــاورزی مناب
علــم و فنــاوری فــارس اظهــار داشــت: محققــان ایــن مرکــز موفــق به دســتیابی 
ــوص  ــک داروی مخص ــول ی ــدند. تاکس ــول ش ــات تاکس ــد ترکیب روش تولی

ــد. ــد مــی کن ســرطان اســت کــه رشــد ســلولهای ســرطانی را کن
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح مســیر ســنتز دی ان ای کشــف شــده کــه مــی 
تــوان بــه واســطه آن تولیــد تاکســول افزایــش یابــد، کشــف شــده اســت، افــزود: 
ایــن پیــش دارو از گیــاه ســرخدار تهیــه شــده کــه خاصیــت ضــد ســرطانی دارد. 

ســرخدار، نــام گونــه ای درخــت ســوزنی برگ بــوده از تیــره ســرخداریان اســت.
ناصــری گفــت: در ایــن پــروژه، اســتخراج یــک ترکیــب ضــد ســرطان از درخــت 
ســرخدار صــورت گرفتــه؛ تاکســول بیشــتر در پوســته درخــت ســرخدار یافت می 
ــا تاکســول را در پوســته درخــت  ــد ت ــن طــرح درصــدد آمدن ــان ای شــود؛ محقق
افزایــش دهنــد تــا بتواننــد بیشــتر از حــد معمــول ترکیبــات تاکســول را از درخت 

اســتخراج کننــد.
ــور از  ــد آن در کش ــا تولی ــی دارد و ب ــه خارج ــش دارو نمون ــن پی ــزود: ای وی اف
ارزبــری جلوگیــری مــی شــود و هزینــه تولیــد ایــن دارو بــرای بیمــار قابــل قبول 

خواهــد شــد.
رئیــس مرکــز رشــد کشــاورزی منابــع طبیعــی پــارک علــم و فنــاوری فــارس بــا 
بیــان اینکــه ایــن پیــش دارو بــرای درمــان ســرطان اســت، گفــت: ایــن پیــش 
ــینه  ــرطان س ــی در س ــت ول ــتفاده اس ــل اس ــا قاب ــرطان ه ــر س ــرای اکث دارو ب

آزمایــش شــده و نتیجــه داده اســت.

بیماری پارکینسون و آلزایمر با فناوری نانو 
تشخیص داده می شود

آزاد  دانشــگاه  پژوهشــگر 
اهلل  آیــت  واحــد  اســامی 
ــی  ــکاری محقق ــا هم ــی ب آمل
ــاخت  ــه س ــق ب ــه موف از فرانس
کــه  شــده اند  الکترودهایــی 
می توانــد تجمــع پروتئین هــا 
ــن  ــای پایی ــی در غلظت ه را حت

مشــخص کنــد. 
آلزایمــر،  بیمــاری  از  بعــد 
معمول تریــن  پارکینســون 
ــه  ــاب ب ــرب اعص ــاری مخ بیم
ــون  ــد. پارکینس ــاب می آی حس

یــک بیمــاری مزمــن و همیشــه در حــال پیشــرفت اســت. 
دکتــر فرشــته چکیــن عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد آیــت اهلل آملــی- در معرفــی 
ــکیل  ــلولی را تش ــزء س ــترین ج ــد از آب، بیش ــا، بع ــرد: پروتئین ه ــوان ک ــده عن ــام ش ــرح انج ط
می دهنــد و عملکــرد آن هــا بــه طــور ثابتــی بســتگی بــه واکنش هــای متقابــل بــا ســایر 
ــا در  ــوب و ی ــده، رس ــون کنن ــل دگرگ ــاالی عوام ــای ب ــا در غلظت ه ــا دارد. پروتئین ه مولکول ه

واقــع تجمــع می دهنــد.
ــای  ــاد بیماری ه ــی ایج ــل اصل ــی، از عوام ــای پروتئین ــکیل آمیلوئیده ــا و تش ــع پروتئین ه ــزود: تجم وی اف
شــایعی ماننــد دیابــت، پارکینســون و آلزایمــر هســتند. به همیــن منظــور، در ایــن طــرح الکترودهایــی طراحی 
ــا حــد تشــخیص  ــم ب ــده تجمــع لیزوزی ــد پدی ــم و تأیی ــن لیزوزی ــری پروتئی ــه اندازه گی ــادر ب شــده اند کــه ق

پاییــن باشــد.
بــه گفتــه ایــن محقــق ایــن الکتــرود، از جنــس کربــن شیشــه ای ســاخته شــده کــه ســطح آن بــا اســتفاده از 

اکســید گرافــن کاهــش یافتــه متخلخــل اصــاح شــده اســت.
چکیــن در ادامــه بــه ویژگی هــای ممتــاز ایــن الکتــرود اشــاره کــرد و گفــت: نتایــج نشــان داده کــه الکتــرود 
اصــاح شــده توانایــی تشــخیص تجمــع پروتئیــن حتــی در غلظت هــای خیلــی پاییــن را دارد. کاهــش هزینه  
طراحــی الکتــرود بــه دلیــل اســتفاده از اکســید گرافــن نانومتخلخــل ارزان قیمــت بــا قــدرت جــذب بــاالی 

پروتئیــن و قابلیــت اســتفاده  مجــدد از آن بعــد هــر انــدازه گیــری از دیگــر مزایــای ایــن الکتــرود اســت.
وی تاکیــد کــرد: ایــن نتایــج می توانــد بــرای تشــخیص بیماری هــای شــایع دیابــت، پارکینســون و آلزایمــر و 

همچنیــن در توســعه و طراحــی دارو بــرای مقابلــه بــا ایــن بیماری هــا ســودمند باشــد.
بـه گفته  چکین، در این طرح بررسـی ویژگی های اکسـید گرافن کاهش یافته متخلخل با اسـتفاده ازدسـتگاه 

TEM وتأیید پدیده  تجمع لیزوزیم توسـط AFM صورت گرفته اسـت.
وی ادامــه داد: تجمــع پروتئین هــا، از عوامــل اصلــی ایجــاد بیماری هــای شــایعی ماننــد پارکینســون، آلزایمــر 

و دیابــت هســتند. در ســاخت ایــن الکتــرود از اکســید گرافن نانومتخلخل اســتفاده شــده اســت.

ــل و  ــاخت موبای ــی و س ــه طراح ــق ب ــور موف ــان کش محقق
ــدند.  ــان ش ــرای نابینای ــمند ب ــای هوش عص

ســیده اســری پاکنهــاد مختــرع دســتبند پوشــیدنی_بریل 
ــه  ــان اینک ــا بی ــمند ب ــای هوش ــان و عص ــمند نابینای هوش
بــر اســاس گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی ۲۸5 
ــد،  ــی دارن ــکل بینای ــا مش ــر دنی ــر در سراس ــون نف میلی
عنــوان کــرد: از ایــن تعــداد 3۹ میلیــون نفــر بــه صــورت 

ــتند. ــا هس ــل نابین کام
پاکنهــاد گفــت: از ایــن رو در صــدد آمدیــم تــا دســتبند هایــی را 
طراحــی کنیــم که بــا اتصــال بــه تلفــن همــراه اندروید،موبایلی 

بــرای اســتفاده نابینایــان از تکنولــوژی طراحــی کنیــم.
ایــن مختــرع در خصــوص طــرح خــود گفــت: دســتبند 
ــد متصــل مــی  ــوث تلفــن همــراه اندروی ــا بلوت الکترونیکــی ب
شــود و نقــش تلفــن همــراه را بــرای نابینایــان ایفــا مــی کنــد.
ــی  ــد های ــان دارای کلی ــل نابینای ــه موبای ــان اینک ــا بی وی ب

ــرای رد تمــاس و پاســخگویی اســت، خاطــر نشــان کــرد:  ب
فــرد نابینــا مــی توانــد بــا کلیدهــای بریلــی کــه روی 
ــام  ــده پی ــف ش ــای تعری ــره ه ــود دارد و ویب ــتبند وج دس

ــد. ــال کن ارس
ــا  ــنندج؛ ب ــگاه آزاد س ــد دانش ــز رش ــق مرک ــه محق ــه گفت ب
کلیدهــای موجــود روی دســتبند،فردنابینا مــی توانــد بــه ســایر 

ــد. ــدا کن ــی پی ــی دسترس ــات گوش ــا و امکان منوه
ــا بیــان اینکــه کیبــورد ایــن دســتبند بریــل اســت،گفت:  وی ب
ایــن کیبــورد بــر اســاس قوانیــن بریــل قــراردادی در کل جهان 

طراحــی شــده اســت.
بــه گفتــه پاکنهــاد، این طــرح نیــازی بــه برنامــه جانبی نــدارد و 
بــه راحتــی فــرد نابینــا مــی توانــد تمــام اقداماتــی که یــک فرد 
ــام انجــام  ــه تمــاس و ارســال پی ــا تلفــن همــراه از جمل ــا ب بین

مــی دهــد را عملــی کنــد.
ایــن محقــق بــا اشــاره بــه مزایــای محصــول گفــت: قابلیــت 

ــای  ــت ه ــا گج ــاط ب ــرای ارتب ــرزش ب ــدار و ل ــام هش اع
ــی  ــت دسترس ــه هندزفری،قابلی ــال ب ــکان اتص ــمند، ام هوش
بــه دفترچــه تمــاس، امــکان تولیــد سفارشــی، امــکان تعریــف 
ویبــره هــای خــاص و شــخصی ســازی از جملــه مزایــای ایــن 

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــرح ب ط
ــای  ــا عص ــراه ب ــان هم ــل نابینای ــه موبای ــان اینک ــا بی وی ب
ــازمان  ــا در س ــیده و داوری ه ــراع رس ــت اخت ــه ثب ــمند ب هوش
پژوهــش هــای علمــی و صنعتــی ایــران انجــام گرفتــه 
ــاه  ــان کوت ــن عصــای هوشــمند نابینای اســت،تاکید داشــت: ای

ــود. ــی ش ــوب م ــا محس ــا در دنی ــن عص تری
پاکنهــاد افــزود: ایــن عصــای هوشــمند قــدرت کنتــرل 
ــاز  ــانتیمتر و در فضــای ب ــا 5 س ــام ت ــع در ازدح ــایی موان شناس

تــا دومتــر را دارد.
بــه گفتــه ایــن محقــق، ســازمان بهزیســتی و مراکز توابخشــی 

مهمتریــن مخاطــب هــای ایــن طــرح بــه شــمار مــی رود.
ــت،  ــیده اس ــه رس ــه نتیج ــرح ب ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــان آی ــه می ــذاری ب ــر ســرمایه گ ــزود: در حــال حاضــر اگ اف

ــاند. ــوه رس ــد انب ــه تولی ــرح را ب ــن ط ــوان ای ــی ت م

محققان کشور موبایل ویژه نابینایان طراحی کردند
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فناوریهــای نویــن

محققــان کشــور موفــق بــه طراحــی و ســاخت ویلچرهــای برقــی پلــه رویــی شــدند کــه مــی 
توانــد 15 پلــه را در یــک دقیقــه طــی کنــد. 

ــه رو  ــی پل ــده ویلچرهــای برق ــد کنن ــان تولی ــش بنی ــر شــرکت دان ــوره چــی، مدی فرهــاد فت
ــم  ــانده ای ــد رس ــه تولی ــرکت ب ــن ش ــه در ای ــدی ک ــی از محصــوالت جدی ــرد: یک ــار ک اظه
ویلچــر برقــی پلــه رو اســت کــه بــرای ســاختمان هــای بــدون آسانســور، منــازل دوبلکــس، 
ــی  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــت م ــراد دارای معلولی ــط اف ــه دار توس ــی پل ــی و مکانهای ــه برق پل

ــرد.  گی
وی بــا بیــان اینکــه معمــوال بــرای کســانی کــه از ویلچــر اســتفاده مــی کننــد عبــور از پلــه بــرای 
فــرد و همــراه وی کاری دشــوار  اســت، خاطــر نشــان کــرد: ایــن ویلچــر دارای کمربنــد ایمنــی 

اســت و مــی توانــد افــراد تــا وزن 100 کیلوگــرم را نیــز حمــل کنــد.
بــه گفته فتــوره چــی، وزن ویلچــر 3۲ کیلوگــرم اســت و ارتفــاع آن از 140 تــا 1۶0 ســانتیمتر قابل 

ــت. تغییر اس
مدیــر ایــن شــرکت دانــش بنیــان بــا بیــان اینکــه ایــن ویلچــر دارای باطــری قابــل شــارژ اســت، 
عنــوان کــرد: ایــن ویلچــر مــی توانــد ۷۲0 پلــه را بــا یکبــار شــارژ بــرای بــار متوســط ۷5 کیلوگرم 

طــی کنــد.
ــی  ــی عموم ــی ایمن ــتاندارد جهان ــه اس ــول دارای تاییدی ــن محص ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــکان  ــه رو ام ــی پل ــان داشــت: ویلچــر برق ــزات پزشــکی اســت، بی الکتریکــی از اداره کل تجهی

ــرد. ــل ک ــودرو حم ــا خ ــی آن را ب ــه راحت ــوان ب ــی ت ــان را دارد و م ــاژ آس دمونت
ــود و  ــا ش ــد جابج ــی توان ــانتیمتر م ــا ۷0 س ــک ت ــای باری ــه ه ــول از پل ــن محص ــزود: ای وی اف

ــت. ــه اس ــه در دقیق ــول 15 پل ــن محص ــل ای ــرعت حم س
ــن  ــرد: ای ــح ک ــه رو تصری ــی پل ــای برق ــده ویلچــر ه ــد کنن ــان تولی ــش بنی ــرکت دان ــر ش مدی
ــا  ــد ب ــری دارد و مــی توان ــه خارجــی خــود وزن ســبک و قیمــت کمت ــل نمون محصــول در مقاب

ــد. ــت کن ــه حرک ــر در ثانی ــرعت 30 کیلومت س
وی بــا بیــان اینکــه بــه تازگــی ایــن محصــول وارد بــازار شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: هزینــه 
نمونــه امریکایــی ایــن ویلچــر ۲۸ میلیــون تومــان اســت در صورتــی کــه نمونــه ایرانی مــی تواند 

بــا قیمــت کمتــر از ۷ میلیــون تومــان بــه دســت مشــتریان برســد.
فتوره چی افزود: مراکز توانبخشی و خیریه مخاطب این ویلچرها هستند.

ویلچرهای برقی پله رو ساخته شد

مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران ســه گونــه قــارچ 
مقــاوم بــه شــوری را شناســایی کردنــد کــه ایــن امــر امــکان 
ــد.  ــه شــوری را فراهــم می کن ــه مقــاوم ب ــام ترایخت ــد ارق تولی
دکتــر ســید ابوالحســن شــاهزاده فاضلــی رئیــس مرکــز ملــی 
ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران بــا اشــاره بــه امــکان انتقــال 
ژنهــای مقاومــت بــه شــوری بــه ارقــام زراعــی گفــت: شــاید در 
ــه[  ــد انواعــی از محصــوالت کشــاورزی ]تراریخت ــده نیازمن آین
باشــیم کــه بــا روشــهای بیوتکنولــوژی توانایی رشــد در شــرایط 

کــم آبــی و شــوری را داشــته باشــند.
وی گفــت: جالــب توجه اســت کــه انواعــی از میکروارگانیســمها 
بــا روابــط متقابلــی کــه بــا برخــی گیاهــان دارند ســبب ایجــاد و 
یــا افزایــش توانایــی رشــد آن گیاهــان در شــرایط شــوری و کم 
آبــی مــی شــوند، بنابرایــن مــی تواننــد بــا اســتفاده از ابزارهــای 
مختلــف زیســت فنــاوری جهــت تولید محصــوالت کشــاورزی 

مقــاوم بــه خشکســالی و شــوری مــورد اســتفاده قــرار گیرند.
نــوع  ایــن  از  مهمــی  بســیار  گــروه  افــزود:  فاضلــی 

میکروارگانیســمها، قــارچ هــای رشــته ای هســتند. بســیاری از 
قــارچ هــای رشــته ای مقاومــت باالیــی بــه کــم آبــی داشــته 
ــل  ــی تحم ــه خوب ــوری را ب ــرایط ش ــز ش ــا نی ــی از آنه و برخ
ــارچ  ــی از ق ــروه های ــه گ ــت ک ــه اس ــب توج ــد. جال ــی کنن م
هــای رشــته ای روابــط انتخابــی بــا برخــی گیاهــان شورپســند 
ــوع قارچهــا  ــد و شــواهد حاکــی از آنســت کــه ایــن ن نیــز دارن
ــی  ــم آب ــی تحمــل شــوری و ک ــش توانای ــا افزای در ایجــاد و ی

ــد. ــش دارن ــان نق گیاه
وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه پیــش بینــی هــای بلنــد مــدت 
اقلیمــی، یــک رونــد خشکســالی و کــم آبی در ســطح گســترده 

ای از غــرب و جنــوب آســیا پیــش بینــی شــده اســت.
شــاهزاده فاضلــی اضافــه کــرد: افزایــش شــوری منابــع آبــی و 
خشکســالی از آثــار تغییــرات اقلیمــی در ســطح جهانی هســتند. 
ایــن تغییــرات اکولوژیــک و البتــه فعالیت انســانی در دهــه اخیر 
ســبب افزایــش قابــل توجــه میــزان نمــک و خشــکی دریاچــه 
ــده  ــو ش ــه و مهارل ــای ارومی ــه دریاچه ه ــور، از جمل ــای کش ه

اســت.
رئیــس مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران گفــت: بــا 
توجــه بــه ایــن شــرایط محققــان مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی 
ــات گســترده ای را در اکوسیســتمهای  ــران مطالع و زیســتی ای
ــن  ــج ای ــمتی از نتای ــه قس ــد ک ــام داده ان ــران انج ــور ای ش
مطالعــات معرفــی ســه گونــه جدیــد قــارچ رشــته ای از جنــس 
Neocamarosporium اســت کــه از دریاچــه هــای 
ــده و  ــازی ش ــدا س ــرون ج ــه ب ــو و اینچ ــه، مهارل ــور ارومی ش

اخیــرا در مجــات علمــی معتبــر منتشــر شــده اســت.
شــامل  شــده  معرفــی  هــای  گونــه  وی،  گفتــه  بــه 
 Neocamarosporium jorjanensis ،
  Neocamarosporium persepolisi ،
Neocamarosporium solicola هســتند کــه 
همگــی از دریاچــه هــای شــور جداســازی شــده و مطالعــات 
اکولــوژی انجــام شــده در مرکــز نشــان مــی دهــد کــه ایــن 
قــارچ هــا ارتبــاط مشــخصی بــا گیاهــان شورپســند نیــز دارند.
دکتــر فاضلــی بــا تأکیــد بــر مأموریــت مرکــز ملــی ذخایــر 
ــداری و  ــع آوری و نگه ــران در جم ــتی ای ــی و زیس ژنتیک
معرفــی نمونــه هــا و ذخایــر زیســتی کشــور اظهــار داشــت: 
ــه  ــده در دریاچ ــام ش ــتی انج ــوع زیس ــات تن ــج مطالع نتای
هــای شــور ارومیــه، مهارلــو و اینچــه بــرون نشــان دهنــده 
اهمیــت انجــام ایــن نــوع پژوهشــها و البتــه حرکــت مرکــز 
ــی و  ــر ژنتیک ــی ذخای ــازی و معرف ــره  س ــت ذخی در جه

زیســتی کشــور اســت.
ــک  ــی در بان ــای بوم ــن قارچه ــه ای ــت ک ــده اس ــه ش گفت
میکروارگانیســمها، یکــی از کلکســیونهای زیســتی چهارگانــه 
ــماره  ــا ش ــران ب ــتی ای ــی و زیس ــر ژنتیک ــی ذخای ــز مل مرک
 ،30۲۶4 IBRC-M ،30134 IBRC-M هــای دسترســی
 IBRC-M  ،30۲۶3  IBRC-M  ،30۲43  IBRC-M
301۷۷، و IBRC-M 30۲5۷ نگهــداری شــده و قابــل ارائــه 

ــان، دانشــجویان و دانشــمندان اســت. ــه محقق ــه کلی ب

قارچ های دارای ژن مقاوم به شوری در ایران کشف شد
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ــن ــای نوی فناوریه

ــک، ژن  ــی ژنتی ــا مهندس ــد ب ــته ان ــی توانس ــان آرژانتین محقق
ــدم،  ــه گن ــردان ب ــای آفتابگ ــه ه ــکی را از دان ــه خش ــاوم ب مق

ــد.  ــل کنن ــویا و ذرت منتق س
محققــان آرژانتینــی موفــق شــدند کــه ژن مقــاوم بــه خشــکی 
ــل  ــویا و ذرت منتق ــدم، س ــه گن ــردان ب ــای آفتابگ ــه ه را از دان
ــوز  ــدور مج ــال ص ــور در ح ــن کش ــال ای ــن ح ــد. درهمی کنن
بــرای محصــوالت جدیــدی ماننــد نیشــکر و ســویای متحمــل 
بــه خشــکی، نیشــکر مقــاوم بــه آفــت، نیشــکر مقــاوم بــه علف 
کــش، ســیب زمینــی مقــاوم بــه ویــروس، گلرنــگ و یــک نوع 

چمــن مقــاوم بــه علــف کــش اســت.
آرژانتیــن در حــال صــدور مجــوز بــرای محصــوالت تراریختــه 
ــه  ــدم، نیشــکر، ذرت و ســویای متحمــل ب ــد گن ــدی مانن جدی
خشــکی اســت. آزمایــش ارقــام جدیــد تراریختــه متحمــل بــه 
ــش عملکــرد  ــن کشــور افزای ــف ای خشــکی در مناطــق مختل

ــت. ــان داده اس ــد را نش ــا 100 درص ــن 15 ت بی
در آرژانتیــن ســه محصــول عمــده زراعــی کــه از نــوع تراریخته 
ــا 4.۷4  ــار، ذرت ب ــون هکت ــا 1۸.۷ میلی ــویا ب ــامل س ــت ش اس
میلیــون هکتــار و پنبــه بــا 3۸0 هــزار هکتــار تولیــد می شــود. 
بــه ایــن ترتیــب محصــوالت تراریختــه بــا ســطح زیــر کشــت 
۲3.۸۲ میلیــون هکتــار و پذیــرش ۹۷ درصــدی از ســوی 

ــد. ــه بودن ــی در ســال ۲01۶ مواج کشــاورزان آرژانتین
بنابرایــن نــوع غیــر تراریختــه ایــن ســه محصــول در آرژانتیــن 

ــود. ــت نمی ش ــا یاف تقریب
ــوژی  ــعه بیوتکنول ــورای توس ــزارش ش ــن گ ــاس آخری ــر اس ب
آرژانتیــن، تولیــد ســویای تراریختــه موجــب شــده اســت تولیــد 
ــن در ســال 1۹۹۷  ــون ت ــن کشــور از 11 میلی ــه ســویا در ای دان
ــد. همچنیــن  ــه 53 میلیــون تــن در ســال ۲014 افزایــش یاب ب
ــه 1۸  ــار ب ــون هکت ســطح زیرکشــت ایــن محصــول از ۶ میلی

ــار در مــدت مشــابه افزایــش یافــت. میلیــون هکت
ــت  ــطح زیرکش ــری س ــه براب ــش س ــود افزای ــا وج ــن ب بنابرای

ــه نشــان  ــش داشــته ک ــر افزای ــن محصــول 4.۸ براب ــد ای تولی
می دهــد کشــت ســویای تراریختــه 30 درصــد عملکــرد 
بیشــتری را نســبت بــه ســویای غیــر تراریختــه نصیــب 

ــت. ــرده اس ــی ک ــاورزان آرژانتین کش
ســویای تراریختــه همچنیــن امکان کشــت بــدون خــاک ورزی 
ــه پــس از برداشــت گنــدم را  )شــخم( و کشــت ســویا بافاصل
فراهــم کــرد کــه ایــن امــر یکــی از دالیــل افزایــش ســطح زیر 

کشــت بــوده اســت.
از ســال ۲00۹ صــد درصــد ســویای تولیــدی در ایــن کشــور از 
نــوع تراریختــه اســت. کشــت ســویا در ســال های 1۹۹۶ـ1۹۷1 
ــه  ــی ک ــد در حال ــان می ده ــش را نش ــد افزای ــدود 3.5 درص ح
ــن رشــد در دوره  ــه ای ــام ســویای تراریخت ــدی از ارق ــا بهره من ب

۲015ـ1۹۹۶ بــه ۹.4 درصــد در ســال افزایــش یافــت.
ــاوری  ــت فن ــدی از زیس ــره من ــد به ــان می ده ــات نش مطالع
کشــاورزی بــرای ایــن کشــور حــدود ۲ میلیــون شــغل جدیــد 
و 1۲۷ میلیــارد دالر درآمــد ناخالــص نصیــب ایــن کشــور کــرده 
کــه ۶۶ درصــد آن ســهم کشــاورزان بــوده اســت. پیــش بینــی 
شــده اســت معرفــی نیشــکر تراریختــه ســطح زیــر کشــت این 
محصــول را در ایــن کشــور از 350 هــزار هکتــار کنونــی بــه 5 

میلیــون هکتــار افزایــش دهــد.

ژن مقاوم به خشکی از آفتابگردان به گندم منتقل شد

محققــان دانشــگاه ام آی تــی بــرای اولیــن بــار روشــی بــرای 
رشــد گیاهــان در تاریکــی کامــل ابداع کــرده انــد، ایــن در حالی 
ــه رشــد و  ــور قــادر ب ــدون وجــود ن اســت کــه هیــچ گیاهــی ب

ــرورش نیســت.  پ
ــداع  ــه اب ــق ب ــد موف ــی گوین ــگاه م ــن دانش ــگران ای پژوهش
گیاهــی شــده انــد کــه در تاریکــی بــه رشــد و نمــو خــود ادامــه 

ــد. ــی دهن م
آنــان بــرای اینکه بــه هــدف خــود برســند، نانــو ذرات ویــژه ای 
را در بــرگ هــای گیــاه کاکائــو گنجانــده انــد کــه مــی تواننــد 
ــد.  ــود متشعشــع کنن ــور را از خ ــاعت ذرات ن ــدت 3.5 س ــه م ب
تابــش ایــن ذرات نــور ذخیــره شــده در نانــوذرات و جــذب آنهــا 
توســط بــرگ باعــث مــی شــود کــه ایــن گیــاه کاکائو حتــی در 

تاریکــی بتوانــد روال رشــد عــادی خــود را طــی کنــد.
ــرژی  ــن ان ــه تامی ــادر ب ــو ق ــتفاده از ذرات نان ــا اس ــاه ب ــن گی ای
مــورد نیــاز خــود بــوده و محققــان مــی گوینــد در هفتــه هــا و 

مــاه هــای آینــده نیــز رشــد ایــن گیــاه را زیــر نظــر مــی گیرنــد 
و شــرایط رشــد آن را بــا شــرایط رشــد گیاهــان عــادی مقایســه 

مــی کننــد.
دانشــمندان دانشــگاه ام آی تــی مــی گوینــد 
در آینــده کاربــرد ایــن روش را توســعه 
خواهنــد داد و از آن بــرای تامیــن انــرژی 
ــا  ــد ت ــی کنن ــتفاده م ــز اس ــد نی ــان بلن درخت
شــرایط رشــد آنهــا نیــز بــه ســادگی فراهــم 

ــود. ش
اسـتفاده  مـورد  اسـرارآمیز  شـیمیایی  مـاده 
محققـان در نانـو ذرات یادشـده، نوعـی آنزیم 
اکسیدشـده اسـت که لوسـیفراز نـام دارد و در 
بـدن کـرم های شـب تـاب نیـز وجـود دارد و 
باعـث درخشـش بـدن آنهـا نیـز مـی شـود. 
محققان بـه همین منظور از مولکـول دیگری 

بـه نـام کوآنزیـم ای نیـز اسـتفاده کـرده انـد کـه رونـد فعالیت 
لوسـیفراز را کنترل کـرده و از اتمام سـریع آن جلوگیری می کند.

هنــوز مشــخص نیســت آیــا در آینــده مــی تــوان از ایــن روش 
ــوای  ــان در ه ــی گیاه ــد دائم ــان از رش ــب اطمین ــرای کس ب

ــر. ــا خی تاریــک اســتفاده کــرد ی

رشد گیاهان در تاریکی برای اولین بار ممکن شد

پهپاد سوخت رسان ساخته شد
 

ــرای  ــه ب ــرده ک ــر ک ــزرگ منتش ــادی ب ــری از پهپ ــازی تصوی ــرکت هواپیماس ــک ش ی
ــا در آســمان طراحــی شــده اســت.  ــده ه ــه جنگن ســوخت رســانی ب

ــرار  ــه ق ــرده ک ــر ک ــین MQ-۲5  منتش ــی سرنش ــای ب ــری از هواپیم ــگ تصوی بویین
اســت در مســابقه نیــروی دریایــی آمریــکا شــرکت داده شــود. هــم اکنــون آزمایــش های 
موتــور پهپــاد در حــال تکمیــل اســت. ایــن هواپیمــا روی نــاو جنگــی حمــل مــی شــود و 

ماننــد جــت هــای جنگنــده بــه آســمان مــی رود.
 1۸-F/A هــدف از طراحــی ایــن هواپیمــای بــدون سرنشــین تامیــن ســوخت هواپیماهــا
1۸G Growler-Super Hornet، EA و 35C Lightning II-F هنــگام 

پرواز اســت.
ایــن پهپــاد بــه جــت هــای جنگنــده کمــک مــی کنــد مــدت زمــان بیشــتری در آســمان 

بماننــد و بــرای ســوخت گیــری فــرود نیایند.
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فناوریهــای نویــن

مینی مغزهای سه بعدی 
تولید شدند

محققــان در انســتیتو تحقیقاتــی هوســتون مینی مغزهایــی را با اســتفاده از ســلول 
ــی ســریع  ــرای ردیاب ــه شــرایط را ب ــد ک ــرده ان ــد ک ــادی انســانی تولی ــای بنی ه

فراینــد ترمیــم در سیســتم عصبــی مرکــزی مســاعد مــی کننــد. 
در حــال حاضــر، بیشــتر از ظــروف کشــت ســلولی دو بعــدی برای کشــت ســلولی 
و مطالعــات بــا اهــداف مختلــف اســتفاده مــی شــود کــه بــه خوبی قــادر بــه تقلید 

برهمکنــش هــای ســلولی بــا یکدیگر نیســتند.
در ســال هــای گذشــته بــرای حــل ایــن مشــکل مــدل هــای مغــزی ســه بعــدی 
تولیــد شــده اســت امــا تولیــد آن هــا چندیــن هفتــه و مــاه طــول مــی کشــد و 
گاهــا ســلول هــای بالــغ و یــا برهمکنــش هــای ســلولی کاملــی در آن هــا شــکل 

نمــی گیــرد.
ــی  ــرت کرنیــک و همکارانــش در انســتیتو تحقیقات ــر راب ــد، دکت در مطالعــه جدی
هوســتون سیســتم جدیــدی را بــرای کاهــش زمــان الزم بــرای تولیــد ایــن مــدل 
هــای مغــزی ارائــه کــرده انــد کــه بــه آنهــا توانایــی غربالگــری داروهــا و مطالعــه 

پشــت پــرده موتاســیون هــای بیمــاری زا را مــی دهــد.
ــه  ــد ک ــوس کردن ــزی فوک ــای مغ ــیت ه ــش روی آستروس ــک و همکاران کرنی
ــش  ــه افزای ــد و ب ــزی دارن ــورون هــای مغ ــرای ن ــه ای ب ــی و تغذی نقــش حمایت
تعــداد و قــدرت ارتباطــات عصبــی در مغــز و طنــاب نخاعــی کمــک مــی کننــد.
ــه  ــای س ــی مغزه ــورت مین ــه ص ــا را ب ــیت ه ــش، آستروس ــک و همکاران کرنی
بعــدی مهندســی کردنــد. آرایــش فضایــی ایجــاد شــده بوســیله ایــن امــر منجــر 

ــورون هــای مجــاور آنهــا شــد. ــوغ آستروســیت هــای و ن ــه بل ب
ــتروئیدها  ــد آس ــرای تولی ــد ب ــد ارگانوئی ــه از روش تولی ــار اســت ک ــن ب ــن اولی ای
ــیتی هســتند.  ــاص آستروس ــای خ ــت ه ــاوی جمعی ــه ح ــود ک ــی ش ــتفاده م اس
ــرای تولیــد آستروســیت هــای  ــه گفتــه کرنیــک مــی تــوان از ایــن سیســتم ب ب
بالــغ اســتفاده کــرد و ســپس برهمکنــش آنهــا بــا نــورون هــای مختلــف را مــورد 

ــرار داد. ــی ق بررس

ناشنوایی مادرزاد با مهندسی ژنتیک 
درمان شد

ــا کمــک یــک  محققــان بــرای نخســتین بــار توانســتند ب
ابــزار مهندســی ژنتیــک ناشــنوایی مــادرزاد را در مــوش هــا 

درمــان کننــد. 
محققــان توانســتند بــرای نخســتین بــار ناشــنوایی مــادرزاد 

را بــا کمــک ابــزار مهندســی ژنتیــک درمــان کننــد.
ناشــنوایی یــک اختــال ژنتیکی اســت کــه در بیــش از 50 
درصــد افــراد اتفــاق مــی افتــد و اصــوال غیرقابــل درمــان 
ــی را آزمایــش  ــان  شــیوه درمان ــون محقق ــا اکن اســت. ام
کردنــد کــه بــه طــور موفقیــت آمیــز ناشــنوایی در مــوش 
هــا را معکــوس کــرد و امیــدی بــرای درمــان آن در انســان 

را نیــز به وجــود آورده اســت.
محققــان دانشــگاه هــاروارد بــرای ایــن منظــور  از روشCrispr CAS-9 اســتفاده کردنــد. Crispr در 

حقیقــت بهبــود دی ان ای در ســلول هــای زنــده اســت.
در مــوش هایــی کــه بــه طــور مــادرزاد ناشــنوا متولــد شــده انــد، ایــن روش متغیــر ناشــنوایی ژنــی بــه نــام 

TMC1 را خامــوش کــرد.
انســان هایــی کــه چنیــن متغیــر ژنتیکــی داشــته باشــند، دچــار ناشــنوایی تدریجــی مــی شــوند و محققــان 

امیدوارنــد ایــن روش درمانــی را بــرای انســان نیــز بــه کار ببرنــد.

دستکاری ژنتیکی برای تسکین درد!
دانشــمندان بــرای اولیــن بــار بــا دســتکاری ژنتیکــی، احســاس درد را بــه یــک خانــواده ایتالیایی 
کــه از ایــن احســاس بــی بهــره بودنــد، برگرداندنــد و امیدوارنــد از ایــن روش بــرای تســکین درد 

ــز اســتفاده کنند.  نی
درد اگـر چه احسـاس نامطلـوب و آزاردهنـده ای اسـت، اما یکـی از کارکردهای مهـم بدن تلقی 

مـی شـود کـه انسـان را از وجود مشـکلی جـدی در یکـی از اندام هـای خود مطلـع می کند.
بــا ایــن حــال برخــی بیمــاری هــا بــا احســاس درد مــداوم و طوالنــی مــدت همــراه هســتند و 
همیــن مســاله موجــب آزار شــدید افــراد مــی شــود. تســکین درد امــروزه بــا اســتفاده از داروهای 
شــیمیایی صــورت مــی گیــرد کــه بســیاری از آنهــا عــوارض جانبــی ایجــاد مــی کننــد. امــا ژن 
درمانــی فرصــت هــای جدیــد و منحصــر بــه فــردی را در ایــن زمینــه هــم ایجــاد کــرده اســت.

ــواده ایتالیایــی شــده  ــه درمــان اعضــای یــک خان ــه تازگــی دانشــمندان انگلیســی موفــق ب ب
انــد کــه بــه علــت برخــی تغییــرات ژنتیکــی قــادر بــه درک درد نبــوده انــد. ایــن بیمــاری کــه 
بــه CIP مشــهور اســت بــه نــدرت رخ مــی دهــد، امــا مــی توانــد بــرای مبتایــان مشــکات 

جــدی ایجــاد کنــد.

ــی  ــواده را بررس ــن خان ــای ای ــی اعض ــت ژنتیک ــور وضعی ــکل مذک ــل مش ــرای ح ــان ب محقق
کردنــد و متوجــه شــدند علــت وقــوع ایــن مشــکل جهــش یکــی از ژن هــای آنــان موســوم بــه 

ــد. ــه وجــود درد را ارســال مــی کن ــوط ب ــم مرب ZFHX۲ اســت کــه عائ
آنــان بــا دســتکاری ZFHX۲ توانســته انــد احســاس درد را بــرای خانــواده مذکــور ممکــن کنند 
و حــاال مــی گوینــد بــا اعمــال معکــوس ایــن روش از بیــن بــردن احســاس درد در افــرادی کــه 
از ســردردهای مزمــن یــا دردهــای شــدید ناشــی از ســوانح مختلــف رنــج مــی برنــد، ممکــن 

خواهــد بــود.
تــا پیــش از ایــن ژن هــای 
  SCN۹A دیگــری ماننــد
ایــن  PRDM1۲در  و  
مســاله دخیــل دانســته می 
ــایی  ــا شناس ــا ب ــدند. ام ش
ژن ZFHX۲ بــه نظــر 
مــی رســد امیدهــای تــازه 
ــی درد  ــرای ژن درمان ای ب

بــه وجــود آمــده اســت.

افتتاح شیب دارترین خط ریلی دنیا در سوئیس
مسـافرت از طریـق خطـوط ریلـی در مسـیرهای بـه شـدت شـیبدار و 
کوهسـتانی کار ساده ای نیسـت. اما سوئیسـی ها خط ریلی کابلی منحصر 
بـه فردی با شـیب تنـد برای مسـافرت اهالی یـک روسـتا ابداع کـرده اند. 
ایـن خط ریـل کابلـی دارای واگن هایی خـاص و منحصر به فرد اسـت که 
بـا کابـل در مسـیری پرپیچ و خم و شـیبدار کشـیده می شـوند و روسـتای 

کوهسـتانی Stoos را بـه دره ای در پاییـن کـوه متصل می کند.
تـرن طراحـی شـده بـرای کشـیدن واگـن ها نیـز ترنی منحصـر به فرد اسـت کـه از یک سیسـتم محاسـباتی 

پیشـرفته بـرای تعیین سـرعت و شـیوه حرکـت در این مسـیر شـیبدار 1۷40 متـری بهره مـی گیرد.
شـیب ایـن خط آهـن بـه 4۷.۷3 درجه می رسـد و بـا اسـتفاده از آن می تـوان حداکثـر 13۶ مسـافر را از طریق 

چهـار واگن بـزرگ حمـل کرد.
واگـن هـای یادشـده می تواننـد میـزان فاصله خود بـا ریـل و زاویه قرارگیری را بسـته به شـیب مسـیر حرکت 
بـه طـور خـودکار تنظیم کنند تـا مسـافران در حین حرکـت و به خصـوص در ۷44 متر از این مسـیر که شـیب 

زیـادی دارد احسـاس ناراحتی نکنند.
حداکثـر سـرعت حرکت ایـن قطـار 10 متر در ثانیه اسـت و طـی کردن مسـیر مذکور حـدود 4 دقیقـه به طول 

مـی انجامد.در مسـیر حرکـت این قطار سـه تونـل و بیـش از 500 متر پل وجـود دارد.
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ــن ــای نوی فناوریه

آکواریومی که خود را پاکسازی می کند
بــه تازگــی آکواریومــی ســاخته شــده کــه بــا تبدیــل نیتــرات موجــود در فضلــه ماهــی آب را پاکســازی مــی 

کنــد و گیــاه نیــز پــرورش مــی دهد. 
ــوم خانگــی  ــام Aqua Design Innovations  در ســال ۲013 یــک آکواری ــه ن ــی ب اســتارت آپ
کــم هزینــه بــا قابلیــت هــای فیلترینــگ طبیعــی آب ســاخت. ایــن شــرکت  هــم اکنــون اکواریــوم جدیدی 
بــه نــام  EcoQube C+  ســاخته کــه بــا اســتفاده از سیســتم هــای فیلترینــگ آکواپونیــک بــه رشــد 
گیاهــان کمــک مــی کنــد و همزمــان مخــزن آکواریــوم را تمیــز نگــه مــی دارد. سیســتم هــای آکواپونیک 

در حقیقــت ترکیــب پــرورش آبزیــان بــا کشــت گیاهــان در آب اســت.
ــان  ــی و گیاه ــان ماه ــه می ــفافیت آب از رابط ــظ ش ــازی و حف ــرای پاکس ــوم ب ــن آکواری ــال در ای ــر ح دره

ــت. ــده اس ــتفاده ش اس
ــه وســیله  ــاد اســت. ایــن آمونیــاک ب ــد، بســیار زی ــد مــی کن ــه ای کــه ماهــی تولی غلظــت آمونیــاک فضل
باکتــری موجــود در آب بــه نیتــرات تبدیــل مــی شــود و بــه وســیله گیاهــان فیلتــر مــی شــود. بــه عبــارت 
دیگــر گیاهــان نیتــرات را بــه عنــوان ســوخت جــذب مــی کننــد. در ایــن میــان آب بــدون آمونیــاک و کامــا 

شــفاف بــه تانــک آکواریــوم برمــی گــردد. آکواریــوم جدیــد گنجایــش 11.35 لیتــر آب دارد.

استفاده از اسپرم برای انتقال 
دارو به درون تومورهای سرطانی

شــیمی درمانــی بیماران ســرطانی اثــرات جانبــی گســترده و خطرناکــی دارد، زیــرا داروهای 
مــورد اســتفاده بــرای حملــه بــه ســلول هــای ســرطانی ســلول هــای ســالم را هــم هــدف 

قــرار مــی دهنــد. 
از همیــن رو دانشــمندان از ســال هــا قبــل بــه دنبــال یافتــن راهــی بــرای انتقــال داروهــای 
ضدســرطان بــه داخــل تومورهــا بــدون آســیب زدن بــه بافــت هــای ســالم بــدن بــوده انــد 
و حــال بــه نظــر مــی رســد روشــی منحصــر بــه فــرد بــرای حــل ایــن مشــکل شناســایی 

شــده اســت.
محققــان آلمانــی در تــازه تریــن بررســی هــای خــود بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه مــی 
توانــد از اســپرم انســان بــه عنــوان دارویی موثــر بــرای انتقــال دارو بــه تومورهای ســرطانی 

اســتفاده کرد.
کاربــرد اســپرم بــه ایــن منظــور مزایــای فراوانــی دارد. از یکســو ایــن مــاده ذاتــا متحــرک 
بــوده و بــه ســرعت از محلــی بــه محــل دیگــر منتقــل مــی شــود. از ســوی دیگــر تزریــق 
دارو بــه درون آن بــه شــیوه ای ایمــن ممکــن اســت و مــی تــوان مطمئــن بــود کــه ایــن 
داروهــا بــه بیــرون نشــت نمــی کننــد یــا بــا دیگــر آنزیــم هــا و امــاح موجــود در بــدن 

ترکیــب نشــده و خاصیــت درمانــی خــود را از دســت نمــی دهنــد.
ــز  ــدن نی ــی ب ــتم ایمن ــپرم، سیس ــرطان در اس ــای ضدس ــن داروه ــرار گرفت ــورت ق در ص
ــن روش،  ــی از ای ــتفاده آزمایش ــان اس ــد. در جری ــی ده ــان نم ــش نش ــا واکن ــر آنه در براب
دانشــمندان شــاهد کاهــش ۹0 درصــدی حیــات در ســلول هــای ســرطانی تنهــا بعــد از 

ــد. ــاعت بودن ۷۲ س
ــک پوشــش مغناطیســی  ــت اســپرم هــا در مســیر دلخــواه از ی ــرای هدای ــن روش ب در ای
نصــب شــده بــر روی بدنــه اســپرم اســتفاده مــی شــود. روش یادشــده بــه علــت قابلیــت 
ــد کارکردهــای گســترده ای پیــدا کنــد. ــه درون ســلول ســرطانی مــی توان ورود اســپرم ب

ایران به تکنولوژی تولید باتری 
هسته ای دست یافت

معاون سـازمان انرژی اتمی ایران گفت: دانشـمندان 
نخبه کشـور به تکنولـوژی تولیـد باتری هسـته ای 
دسـت یافتنـد کـه بـا ایـن کار در ردیف پنج کشـور 

دارنـده این فنـآوری قـرار گرفتیم. 
، علــی اصغــر زارعــان در دیــدار بــا اســتاندار قزویــن 
و پــس از توافــق بــرای دریافــت زمیــن بــرای ایجاد 
ــا  ــت: ب ــات هســته ای در اســتان گف ــز تحقیق مرک
کمــک اندیشــمندان و نخبــگان علمــی کشــور بــه  
خــود بــاوری و اعتمــاد بــه نفســی رســیده ایــم کــه 

قادریــم قلــه هــای علــم و فنــآوری را طــی کــرده و در اوج علمــی قــرار گیریــم.
وی افــزود: بعــد از برجــام گشــایش هایــی در کشــور در حــوزه علمــی ایجــاد شــده و توانســته ایــم بــا 

برخــی کشــورها همکاریهــای علمــی را گســترش دهیــم.
زارعــان بیــان کــرد: ایــران اســامی ســرزمین دانــش و آگاهــی اســت و بــه همیــن دلیــل توانســته 
ایــم در حــوزه دانــش هســته ای صلــح آمیــز حــرف زیــادی بــرای گفتــن داشــته باشــیم و هــر روز بــا 

حرکــت در توســعه علمــی آن بــه دســتاوردهای جدیــدی مــی رســیم.

ایران در ردیف 5 کشور تولیدکننده باتری هسته ای
ــری هســته ای در حــال حاضــر  ــح کــرد: در حــوزه بات ــران تصری ــرژی اتمــی ای ــاون ســازمان ان مع
چنــد کشــور آمریــکا، انگلیــس، فرانســه، روســیه بــه ایــن فنــآوری رســیده انــد کــه خوشــبختانه پس 
از 4 ســال تــاش شــبانه روزی امــروز ایــران هــم در ردیــف ایــن کشــورها قــرار گرفتــه و بــه ایــن 

تکنولــوژی دســت یافتــه اســت.
زارعــان اظهارداشــت: بــا تولیــد باتــری هســته ای دیگــر عمــر باتــری موبایــل، باتــری قلــب و باتــری 
تاسیســات و تجهیــزات پزشــکی، صنعــت نفــت و حفــاری کــه همــواره بــه شــارژ نیاز داشــت بــا عمر 
بیــش از 5  تــا 50 ســال بــدون شــارژ مــی توانــد در خدمــت ســامت و بهداشــت مــردم قــرار گیــرد و 

تحولــی بــزرگ در ایــن عرصــه ایجــاد کنــد.
وی بیــان کــرد: همچنیــن در انتقــال ماهــواره هــای فضایــی کــه بــه انــرژی ثابــت نیــاز دارد بــا ایــن 

باتــری هســته ای گام بزرگــی برداشــته شــده و ایــن نیــاز هــم تامیــن خواهــد شــد. 
زارعــان گفــت: دانــش هســته ای موتــور محــرک بقیــه صنایع محســوب مــی شــود و هر دســتاوردی 
درایــن بخــش مــی تواند ســایر حــوزه هــا را متحــول کنــد و مــا نیــز در ســازمان انــرژی اتمــی بدنبال 
ایــن هســتیم کــه همــه فعالیتهــای خــود را درچارچــوب برجــام و نــگاه صلــح آمیــز بــرای خدمــت به 

انســانیت بــکار گیریــم و دســتاوردهای خــود را بــرای خدمــت ارائــه کنیم.
وی بیــان کــرد: بــا تبدیــل علــم و فنــآوری در حــوزه هســته ای و تبدیــل آن بــه ثــروت تــاش مــی 

کنیــم خدمــت بــه بشــریت محقــق شــود.
زارعــان تصریــح کــرد: باتــری هســته ای بــا کاربــرد در بخــش هــای پزشــکی، ســامت، صنعــت، 

کشــاورزی و صنایــع نفتــی انقابــی بــزرگ در کشــور ایجــاد خواهــد کــرد.
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فناوریهــای نویــن

کوچکترین تحلیلگر »دی ان ای« 
دنیا ساخته شد

ــق  ــری آن از طری ــه باکت ــت ک ــو اس ــینه پهل ــاری س ــی از بیم ــوع خاص ــر ن ــاری لژیون بیم
کولرهــای آبــی و سیســتم هــای تهویــه منتقل می شــود و یــک دســتگاه تحلیــل دی ان ای 

مقابلــه بــا ایــن بیمــاری را ســاده کــرده اســت. 
شناســایی ایــن بیمــاری بــا توجــه بــه ویژگــی هــای خــاص باکتــری عامــل آن کار ســختی 
بــوده و در مــواردی تــا دو هفتــه پــس از ابتــای فــرد بــه طــول مــی انجامــد. زیرا ضــروری 
اســت نمونــه هــای آب آلــوده بــه ایــن باکتــری بــرای بررســی بــه آزمایشــگاه ارســال شــود.

محققــان مــی گوینــد دســتگاه تحلیــل دی ان ای کوچــک Spartan Cube مــی تواند 
ایــن کار دشــوار را بــه جــای دو هفتــه در یــک ســاعت انجــام دهد.

دســتگاه یــاد شــده کــه ابعــادش از یــک فنجــان قهــوه فراتــر نمــی رود از فراینــدی موســوم 
بــه واکنــش زنجیــره ای پلیمــراز کّمی یــا  qPCR بــرای شناســایی مراکز تجمــع »دی ان 
ای« باکتــری لژیونــا عامــل بیمــاری مذکــور در درون نمونــه هــای آب اســتفاده مــی کند.

ــا اســتفاده از ایــن روش پــس از ورود نمونــه آب بــه دســتگاه تنهــا در عــرض 45 دقیقــه  ب
تحلیــل دی ان ای بــه اتمــام مــی رســد و مــی تــوان تشــخیص داد در آب نمونــه گیــری 

شــده باکتــری وجــود دارد یــا خیــر.
ــا،  ــوع، کولره ــه مطب ــای تهوی ــتم ه ــازی سیس ــرای پاکس ــوان ب ــی ت ــاس م ــن اس ــر ای ب
اســتخرها و دیگــر نقاطــی کــه ایــن باکتــری ممکــن اســت در آنهــا وجــود داشــته باشــد، 
اقــدام کــرد. قــرار اســت مــدل هــای مختلــف ایــن دســتگاه امســال بــه قیمــت 5 تــا 10 

ــازار شــوند. ــه ب ــزار دالر روان ه

ساخت دستگاه اندازه گیری ذرات 
هسته ای آلفا توسط محققان کشور

دسـتگاه دوزیمتری تمـام اتوماتیک انـدازه گیری ذرات هسـته ای آلفا رادون توسـط محققان پارک 
علم و فناوری مازندران سـاخته شـد که در نمایشـگاه هفتـه پژوهش رونمایی می شـود. 

دکتــر علــی معتمــدزادگان  از رونمایــی محصــول فنــاوری در حــوزه پزشــکی  بــا حضــور وزیــر 
ــر داد. ــوم خب عل

معتمــدزادگان بــا بیــان اینکــه در هجدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری و 
فــن بــازار کشــوری دســتگاه »دوزیمتــری تمــام اتوماتیــک انــدازه گیــری ذرات هســته ای آلفا 
رادون« کــه توســط محققــان یــک شــرکت دانــش بنیــان در پــارک علــم و فنــاوری مازندران 
ســاخته شــده رونمایــی مــی شــود، گفت:دســتگاه دوزیمتــری تمــام اتوماتیــک انــدازه گیــری 
ذرات هســته ای آلفــا رادون دســتگاهی اســت کــه بــا ســرعت بــاال و در عیــن حــال بــا دقــت 
ــدازه  ــا گاز رادون را ان ــا ی ــزان ذرات آلف ــا می ــه ه ــت نمون ــا حجــم و ظرفی ــاال و متناســب ب ب

گیــری مــی کنــد.
ــون  ــت: تاکن ــط اســت، گف ــن دســتگاه در حــوزه بهداشــت محی ــرد ای ــان اینکــه کارب ــا بی وی ب
دســتگاهی کــه بتوانــد بــا دقــت و ســرعت زیــاد نقــاط مختلــف کشــور را در خصــوص میــزان گاز 

رادون بررســی کنــد وجــود نداشــته اســت.

با بهترین آسمانخراش سال 
۲۰۱۷ آشنا شوید

ــن  ــزه بهتری ــده جای ــورک برن ــه در نیوی ــمانخراش 3۲ طبق ــک آس ــی ی ــرح هرم ط
آســمانخراش ۲01۷ میــادی شــد. 

 Bjarke Ingels (ــرکت ــه ش ــال ب ــس امس ــمانخراش امپوری ــاالنه آس ــزه س جای
Group )BIG   تعلــق گرفــت کــه بــرج Via5۷West را طراحــی کــرده اســت. 

ایــن ســاختمان بهتریــن آســمانخراش ۲01۷ لقــب گرفتــه اســت.

برنــده امســال ایــن جایــزه  یــک ســاختمان 3۲ طبقــه مســکونی اســت. ایــن بــرج جالب شــبیه 
یــک هــرم  عجیــب اســت کــه  کل یــک خیابــان در منطقــه منهتــن نیویــورک را در بــر مــی 
گیــرد. جوایــز آســمانخراش امپوریــس 1۷ ســال اســت کــه بــه ســاختمان هــای بلندتــر از 100 

متــر بــا طــرح هــای جالــب اعطــا مــی شــود.
شکل این ساختمان ورود نور به داخل آپارتمان ها ی آن را تضمین می کند.

http://mehrnews.com


موضوع آغاز محاسبه نرخ های جدید اینترنت و فاز دوم رجیستری موبایل مهمترین 
اتفاقات حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در آذرماه بود. وزارت ارتباطات تعرفه 
اپراتورهای  و  است  داده  تغییر  کاربران  اتصال  سرعت  برمبنای  را  اینترنت  های 
اینترنت باید براساس سرعت درخواستی مشترکان و بدون محدودیت دانلود، به 
کاربران سرویس دهند. از سوی دیگر در ادامه اجرای طرح رجیستری گوشی های 
موبایل، خرید و فروش هرگونه آیفون که برای نخستین بار وارد شبکه مخابراتی 

کشور شود، مشمول این طرح قرار گرفت.

فناوری اطالعات و ارتباطات
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ــات  ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی ــه کمیس ــا مصوب ــق ب مطاب
ــه  ــرکتهای ارائ ــت، ش ــد اینترن ــای جدی ــرخ ه ــوص ن درخص
دهنــده خدمــات اینترنــت از 10 آذرمــاه بایــد طبــق تعرفــه های 

ــد.  ــرویس بدهن ــد س جدی
ــر مصــرف  ــد ب ــا تاکی ــت غیرحجمــی ب ــروش اینترن ــدل »ف م
منصفانــه« مــاه گذشــته در کمیســیون تنظیــم مقــررات 
ــه،  ــن مصوب ــا ای ــق ب ــید و مطاب ــب رس ــه تصوی ــات ب ارتباط
اپراتورهــای ارائــه دهنــده خدمــات اینترنــت ثابــت )ADSL و 
فیبرنــوری( ملــزم شــدند از دهــم آذرمــاه ســرویس های خــود را 

ــانند. ــروش برس ــه ف ــد ب ــای جدی ــه ه ــن تعرف ــق ای طب
ــات،  ــوی وزارت ارتباط ــده از س ــر ش ــدول منتش ــا ج ــق ب مطاب
ــدل  ــا م ــابق ب ــی س ــت حجم ــاوت اینترن ــه تف ــن مصوب درای
اینترنــت غیرحجمــی فعلــی، تنهــا نبــود محدودیــت در ســرعت 
ــن  ــرعت را تعیی ــف س ــوری ک ــه رگوالت ــوی ک ــه نح ــت ب اس
ــن  ــاس ای ــه براس ــته ک ــت خواس ــای اینترن ــرده و از اپراتوره ک
ــه  ــه« ارائ ــی منصفان ــم مصرف ــا »حج ــت را ب ــرعت، اینترن س

ــد. کنن
برایــن اســاس اپراتورهــای اینترنــت موظــف شــدند کــه جدول 
تعرفــه هــای جدیــد خــود را مطابــق بــا ســرعت درنظــر گرفتــه 
شــده و بــا اعمــال »سیاســت مصــرف منصفانــه« اعــام کنند. 
ایــن اپراتورهــا همچنیــن ملزم بــه تضمیــن کیفیت ســرعت در 

۹5 درصــد زمــان شــده انــد.
ــد  ــی توان ــور م ــت، اپرات ــت ثاب ــروش اینترن ــد ف ــدل جدی در م
یکــی از دو روش را بــرای سیاســت مصــرف منصفانــه اعمــال 
کنــد؛ بــه ایــن معنــی کــه یــا درصــورت رســیدن مشــترک بــه 
ســقف حجمــی مدنظــر اپراتــور، ســرعتش را بــه 1۲۸ کیلوبیــت 
ــا اینکــه مشــترک را در دوره زمانــی  برثانیــه کاهــش دهــد و ی
مدنظــر، بــه خریــد حجــم اضافــه ترغیــب کنــد؛ امــا در هــر دو 

صــورت ســرویس مشــترک قطــع نخواهــد شــد.
همچنیــن بــه انــدازه هــر میــزان مصــرف کاربــر از اینترنــت، دو 
برابــر مصــرف از شــبکه ملــی داخلــی بــرای کاربــر لحــاظ مــی 
شــود و اپراتــور ارائــه دهنــده ســرویس موظــف اســت کــه ایــن 
میــزان مصــرف را دقیقــا بــه کاربــر اعــام کنــد. بــرای مثــال 
اگــر در قــرارداد کاربــر، 40 گیگابایــت حجــم مصــرف اینترنــت 
خارجــی درنظــر گرفتــه شــده، بایــد حجــم مصــرف ســایتهای 

داخلــی بــرای آن، ۸0 گیگابایــت باشــد.
براســاس جدولــی کــه از ســوی وزارت ارتباطــات منتشــر شــده، 
کاهــش قیمــت ایــن ســرویس بــا تضمیــن ســرعت و افزایــش 
میــزان مصــرف حجــم دانلــود، از مزایــای ایــن مصوبــه خواهــد 
بــود. در ایــن جــدول، تعرفــه هــای مصوبــه قبلــی کمیســیون 
تنظیــم مقــررات کــه در آخریــن روزهــای کاری دولــت یازدهــم 
بــه تصویــب رســید امــا اجرایــی نشــد، بــا مصوبــه جدیــد مــورد 

مقایســه قــرار گرفتــه اســت.
بــا ایــن وجــود، جــدول اعــام شــده بــرای نــرخ هــای جدیــد، 
نارضایتــی کاربــران را بــه همــراه داشــته و آنهــا معتقدنــد کــه 
تعرفــه هــای قدیمــی بســیار بــه صرفــه تــر بــوده و ایــن مــدل 

ــت نامحــدود غیرحجمــی نیســت.   تعریــف شــده، اینترن
مطابــق بــا مصوبــه ای کــه در ســال ۹5 و در جلســه ۲3۷ 
ــررات ارتباطــات مصــوب و اجــرا شــده  ــم مق کمیســیون تنظی
بــود، نــرخ هــای اینترنــت تــا بــه امــروز مطابــق بــا جــدول زیــر 

ــت: اس
درایــن جــدول فــروش ســقف مــازاد مصــرف نیــز تعییــن شــده 

اســت:

 دفاع جهرمی از نرخ های جدید اینترنت 
در ایــن زمینــه وزیــر ارتباطــات در دفــاع از نــرخ هــای جدیــد 
ایــن قیمتهــا را بــا قیمــت اینترنــت کــه در آخریــن روزهــای 
کاری دولــت تصویــب شــد امــا اجرایــی نشــد، مقایســه کرده 

اســت.
محمدجــواد آذری جهرمــی گفتــه کــه در مــدل ســابق 
ــی  ــقف مصرف ــا س ــه ب ــت در ثانی ــرویس ۲ مگابی ــرای س ب
ــد.  ــی ش ــت م ــان پرداخ ــزار توم ــد 35 ه ــت، بای 10 گیگابای
ــا حجــم مصــرف  ــرای ســرویس ۲ مگابیتــی ب امــا اکنــون ب
ــی  ــت م ــان پرداخ ــزار توم ــی، ۲5 ه ــه ۲0 گیگابایت عادالن
ــه و  ــش در هزین ــد کاه ــا 30 درص ــه عم ــود. در نتیج ش

محاسبه تعرفه های جدید؛

جدول نرخ های جدید اینترنت را ببینید/ مقایسه با تعرفه های قدیمی

http://mehrnews.com


صفحه 19 |  شماره 17 | دی 96 MEHR NEWSAGENCY

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــاره  ــه جدیــد کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات درب مصوب
ــی را  ــای ارتباط ــی اپراتوره ــت، تمام ــد اینترن ــای جدی نرخ ه
ــد  ــا بای ــرده و اپراتوره ــع ک ــی من ــته های قدیم ــروش بس از ف

ــد.  ــف کنن ــد تعری ــته های جدی بس
کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات در جلســه شــماره ۲۶۶ 
ــای  ــت برمبن ــروش اینترن ــرای ف ــدی را ب ــررات جدی ــود مق خ
ــای  ــه برمبن ــرد ک ــع ک ــود وض ــم دانل ــای حج ــه ج ــرعت ب س
ــه کننــدگان خدمــات اینترنــت  آن از دهــم آذرمــاه امســال، ارائ
 ADSL( پرســرعت ثابــت از طریــق فناوری هــای ســیمی
و فیبــر( ملــزم بــه تنظیــم جــداول تعرفــه ای جدیــد برمبنــای 
ســرعت اتصــال و بــه صــورت غیرحجمــی و بــا درنظــر گرفتــن 

ــه، شــدند. ســقف مصــرف منصفان
مصوبــه جدیــد کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، 
اپراتورهــای ارتباطــی را از فــروش بســته هــای قدیمــی 
اینترنــت منــع کــرده و برایــن اســاس اپراتورهــا بایــد بــا تعریــف 
ــه را در  ــن مصوب ــذاری ای ــدل تعرفه گ ــد، م ــای جدی ــته ه بس
ــی  ــای قدیم ــه قرارداده ــد؛ البت ــاظ کنن ــود لح ــته های خ بس
ــور  ــود و اپرات ــد ب ــا خواه ــان پابرج ــا همچن مشــترکان اپراتوره
مجــاز اســت تــا پایــان زمــان قــرارداد، بــه مشــترک مطابــق بــا 

تعرفــه هــای قبلــی ســرویس دهــد.
بــا تصویــب ایــن مصوبــه، جــدول 1 و تبصــره هــای 1، 3 بنــد 
1و بندهــای ۲، 3، 4 و 15 مصوبــه شــماره 1 جلســه شــماره ۲3۷ 
مربــوط بــه ارائــه خدمــات اینترنــت ADSL کــه در خردادمــاه 
ســال ۹5 مصــوب شــده بــود و تاکنــون اپراتورهــا برمبنــای آن 
بســته هــای اینترنــت خــود را تعریــف کــرده بودنــد، لغــو مــی 

شــود.

مــدل جریمــه ای اپراتورهــا درصــورت عــدم 
ــد  ــه جدی ــت مصوب رعای

اپراتورهــای اینترنــت بایــد طرحهــای تعرفــه ای جدیــد )اعــم از 
ــا توجــه بــه کــف و ســقف تعرفــه هــای  عــادی و تشــویقی( ب
مصــوب، تعریــف و پیشــنهاد کننــد و در ایــن تعرفــه هــا ملــزم 
بــه اخذ تاییدیــه از رگوالتوری هســتند. براین اســاس اپراتورهای 
ارائــه دهنــده اینترنت موظف شــدند کــه درصورتیکه بســته های 
پیشنهادیشــان برهــم زننــده رقابــت ســالم در بــازار باشــد، طبق 

تشــخیص و اعــام رگوالتــوری آن را متوقــف کنند.
در صورتیکــه ارائــه کننــده ســرویس، نســبت بــه ارائــه تعرفــه 

کمتــر از کــف مصــوب و خــارج از چارچوبهــای تعییــن شــده 
ــد،  ــدام کن ــط، اق ــات مرتب ــر مصوب ــه و دیگ ــن مصوب در ای
عاوه بر اعمال مقررات مربوطه، بنا به تشــخیص رگوالتوری، 
درصورتیکه ارائه کننده خدمت در فهرســت اپراتورهای مســلط 
بر بازار باشــد، ملــزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت ســه ســال و 
در صورتیکــه ارائــه کننــده ســرویس در فهرســت اپراتورهــای 
مســلط قــرار نــدارد، ملــزم بــه ارائــه تعرفــه مذکــور بــه مــدت 

یکســال خواهــد بــود.
همچنیــن در صــورت اعــام رگوالتــوری در هــر زمــان، دارنــده 

پروانــه موظف به توقف طــرح تعرفه ای خــود خواهد بود.
ــقف  ــر از س ــه باالت ــال تعرف ــورت اعم ــال در ص ــن ح در همی
مصوب از ســوی ارائه کننده ســرویس اینترنت، ضمــن آنکه برابر 
نظر رگوالتوری، ارائه کننده ســرویس باید نســبت به عودت مبالغ 
اضافــه بــر ســقف اقــدام کنــد، بایــد بافاصله بــا اعام ســازمان 
تنظیم مقررات ارتباطات، نسبت به قطع طرح تعرفه ای مذکور نیز 

اقدام کند.

جدول نرخ های اینترنت ثابت
مطابــق با جــدول تعرفــه اعام شــده حداقل ســرعت دسترســی 
به اینترنت مبتنی بر تکنولوژی ADSL نرخ 51۲ کیلوبیت برثانیه 
با ســقف تعرفه ماهانه 1۲ هــزار و 500 تومان درنظر گرفته شــده 
ــز 1۶  ــر ســرعت اینترنــت نی و ایــن درحالــی اســت کــه حداکث
مگابیــت برثانیــه بــه قیمــت ۸0 هــزار تومــان در ماه اعام شــده 

است.
ــرعت  ــت پرس ــه اینترن ــی ب ــرخ دسترس ــوب، ن ــه مص در تعرف
ــا حداقــل ســرعت ۲0 مگابیــت  از طریــق فنــاوری فیبــر نیــز ب
۲00 هــزار تومــان و حداکثــر ســرعت 50 مگابیــت و 300 هــزار 
ــه  ــه ب ــه ماهان ــه شــده اســت. کــف تعرف ــان درنظــر گرفت توم
میــزان ۸0 درصــد ســقف تعرفــه ماهانــه ســطح مربــوط، تعیین 

ــد. خواهد ش
نــرخ بیــت های )ســرعت( اعام شــده در ایــن جدول بایــد برای 
۹5 درصد زمان تضمین شــود و در 5 درصد زمان حداکثر می تواند 

به میزان 50 درصد کاهش یابد.
ــده  ــه کنن ــای ارائ ــی اپراتوره ــه، تمام ــن مصوب ــای ای برمبن
ــتفاده  ــت اس ــال سیاس ــه اعم ــبت ب ــد نس ــی توانن ــات م خدم
منصفانــه )Fair Usage Policy( براســاس شــرایط رقابتی 
ــه  ــود کــه جزئیــات دقیــق را ب ــد ب ــزم خواهن ــدام کــرده و مل اق

مشــترکان اعــام کننــد.

مطابق مصوبه جدید اینترنت؛

فروش بسته های قدیمی اینترنت ممنوع شد 

ــی شــود. در  ــده م ــزان مصــرف دی 100 درصــد رشــد در می
ــت ۶0  ــه قیم ــی اگرچ ــرویس 1۶ مگابیت ــال در س ــن ح همی
درصــد گــران شــده امــا میــزان مصــرف رشــد 1۲00 درصــد 

را نشــان می دهــد.
ــن  ــازار حاکــی از ای ــن وجــود مطالعــات ب ــا ای ــه وی، ب ــه گفت ب
اســت کــه حــدود ۷0 درصــد کاربــران، مصــرف حجــم ۷ تــا 10 

گیگابایــت را در مــاه تجربــه مــی کننــد.
وزیــر ارتباطــات گفتــه اســت: بــرآورد مــی شــود کــه در مــدل 
غیرحجمــی اینترنــت، ســقف مصــرف کاربــران 3 برابــر افزایش 
و میــزان پرداخــت مشــترکان بــا ســرعتهای پاییــن 35 درصــد 

کاهــش پیــدا کنــد.

تمامی سایتهای اینترنتی نصف قیمت شدند 
در ایــن مصوبــه و بــا هــدف افزایــش ترافیــک داخلــی 

ــرای تمامــی ســایتهای  ــی ب ــت داخل ــه اینترن ــت، تعرف اینترن
داخلــی لحــاظ مــی شــود. پیــش از ایــن فقــط تعرفــه 
ــاظ  ــد لح ــایت پربازدی ــرای 500 س ــی ب ــهای داخل سرویس
ــایتهای  ــی س ــتفاده از تمام ــس، اس ــن پ ــا از ای ــد ام ــی ش م
ــن  ــت بی ــه اینترن ــک دوم هزین ــه ی ــمول هزین ــی مش داخل

ــود. ــی ش ــل م المل

قراردادهای قبلی پابرجاست
در صورتــی کــه مصوبــه جدیــد اجــرا شــود همچنــان 
قراردادهــای قبلــی مشــترکان بــا تعرفــه هــای قدیمــی فــارغ از 
آنکــه بــه نفــع یــا بــه ضــرر مشــترک یــا اپراتــور باشــد، پابرجــا 
ــر  ــه کارب ــی ب ــت حجم ــاس اینترن ــد براس ــور بای ــت و اپرات اس
ســرویس دهــد. امــا پــس از اتمــام قــرارداد، امــکان تمدیــد آن 

ــی، ممکــن نیســت. ــا شــرایط قبل ب

گرانی ها بررسی می شود
ــر  ــی ب ــران مبن ــراض برخــی کارب ــی اعت ــر ارتباطــات در پ وزی
گرانــی اینترنــت نســبت بــه قبــل نیــز اعــام کــرده کــه یکــی 
ــن شــرکتها  ــت بی ــد، ایجــاد رقاب ــه جدی ــدل تعرف ــداف م از اه
ــی  ــی رقابت ــا قیمت ــر و ب ــات مناســب ت ــه خدم ــه منظــور ارائ ب
ــه  ــای ارائ ــت.اگر تعرفه ه ــوده اس ــی ب ــترکان نهای ــه مش ــر ب ت
شــده توســط شــرکتی بخواهــد هزینــه هــای مشــترک نهایــی 
را افزایــش دهــد، موضــوع توســط ســازمان تنظیــم مقــررات و 

ــری و اصــاح خواهــد شــد. ــی پیگی ارتباطــات رادیوئ
وی گفــت: کســانی کــه بازهــم بــه ایــن تعرفــه هــا اعتــراض 
باشــند، صبــور باشــند تــا بــازار محتــوای داخلــی توســعه یابــد تا 
باردیگــر بتوانیــم ایــن تعرفــه هــا را اصــاح کنیــم. چــرا کــه بــا 
ایــن مصوبــه، پیــش بینــی مــی شــود کــه در ۶ مــاه اپراتورهای 

اینترنــت ۷00 میلیــارد تومــان کاهــش درآمــد داشــته باشــند.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

همه شهرها تا دهه فجر به نسل سوم 
و چهارم موبایل متصل می شوند

وزیــر ارتباطــات گفــت: تــا دهــه فجــر امســال، همــه شــهرهای کشــور بــه نســل 
ســوم )3G ( و نســل چهــارم )4G( موبایــل متصــل مــی شــوند. 

محمدجــواد آذری جهرمــی گفــت: از یکهــزار و ۲41 شــهر در تقســیمات کشــوری، 
هــم اکنــون یکهــزار و ۲00 شــهر بــه نســل ســوم موبایــل متصــل شــده انــد و طبق 
قولــی کــه بــه مــا داده شــده اســت 40 شــهر باقــی مانــده نیــز تــا ۲ هفتــه دیگــر به 

3G  متصــل خواهنــد شــد.
وی ادامـه داد: هـم اکنون ۸00 شـهر کشـور نیز تحت پوشـش نسـل چهـارم موبایل 

قـرار دارد و تـا پایـان ماه جـاری این تعـداد به ۹00 شـهر افزایش مـی یابد.
وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد: در دهــه فجــر امســال بــا اقدامــات صــورت گرفتــه می 
توانیــم ایــن ادعا را داشــته باشــیم که نســل ســوم و چهــارم موبایــل تمام شــهرهای 

کشــور را تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد.

بستر »نسل پنجم موبایل« تست شد/
سرعت دانلود به ۱۷مگابیت می رسد 

پیــاده ســازی شــبکه ســیار LTE بــه صــورت 
کاما نرم افزاری جهت ایجاد شــبکه خصوصی 
و بســتر تســت نســل پنجم، توســط پژوهشگاه 

ارتباطــات و فناوری اطاعات انجام شــد. 
پژوهشــگران پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات، در ادامه فعالیت های مرتبط با نســل 
پنجــم ارتباطــات ســیار و جهــت فراهــم کردن 
ایجــاد بســتر ارتباطــی برای تســت ســرویس و 
قابلیت هــای 5G، موفــق شــدند شــبکه کامــل 

LTE متشــکل از EPC  وeNB  را به صــورت نرم افــزاری پیاده ســازی کننــد.
بــا پیــاده ســازی شــبکه LTE ســیار ، عــاوه بر ایجاد یک بســتر تســت انعطــاف  پذیــر، مقدمــات الزم برای 

حرکت به ســمت نسل پنجم شبکه ارتباطات ســیار فراهم می شود.
در ایــن شــبکه  فقــط بخــش کوچکــی از فرســتنده و گیرنــده بــه صــورت ســخت افزاری باقــی می مانــد 
و اپراتورهــا بــه نــدرت الزم خواهنــد داشــت که ســخت افــزار را تغییر دهنــد. در تســت هایی که توســط این 

شــبکه انجــام شــد ســرعت دانلــود حــدود 1۷ مگابیــت برثانیــه بــرای مشــترکان فراهــم می شــود.
همچنیــن از طریــق شــبکه اینترنــت اشــیا )IoT ( متصــل بــه ایــن شــبکه ، جریــان ویدیــوی زنــده بــه 
ــد. ــته باش ــرد داش ــمند کارب ــارت هوش ــگ نظ ــت مونیتورین ــد جه ــه می توان ــود ک ــال می ش ــرور ارس س
ــات و  ــگاه ارتباط ــبکه LTE پژوهش ــت H.۲۶4 در ش ــا فرم ــده ب ــوی زن ــتریم ویدئ ــر، اس ــرح حاض در ط
فنــاوری اطاعات فرســتاده می شــود به طــوری کــه کاربــران )UE( ویدئو را بــا کیفیت مطلــوب و کمترین 

تاخیــر دریافــت می کننــد.
ــه ایــن شــبکه از دانــگل 4G اســتفاده شــده اســت. ویدئــوی کــد شــده از طریــق ایــن  ــرای اتصــال ب ب
دانــگل بــه شــبکه  LTE )eNodeB( نــرم افــزاری ارســال و در نهایــت کابــران )UEs( ایــن ویدئــو را 

دریافــت خواهنــد کــرد.
بــه منظــور بررســی پارامترهــای کیفیــت ســرویس از جملــه تاخیــر و نــرخ از دســت رفتــن بســته، ویدئوی 

دریافتــی توســط کاربــران بــه روش full reference مــورد ارزیابــی قــرار می گیرنــد.

۸۰ درصد خانوارهای ایرانی به 
اینترنت پرسرعت متصل می شوند

برمبنــای اهــداف مدنظــر در برنامــه ششــم توســعه، حداقــل ۸0 درصــد خانــوار ایرانــی تــا پایان 
ســال ۹۹ بــه اینترنــت پرســرعت دسترســی خواهنــد داشــت و متوســط ســرعت اینترنــت به ۲0 

مگابیــت برثانیــه می رســد. 
، براســاس برنامــه کان اعــام شــده از ســوی شــرکت ارتباطــات زیرســاخت کــه تصویــری 
کلــی از بخــش فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات کشــور را تــا پایــان ســال ۹۹ ترســیم مــی کنــد، 
افزایــش ترانزیــت بیــن الملــل، افزایــش پهنــای بانــد اینترنــت، افزایــش دسترســی بــه خدمات 

پهــن بانــد و افزایــش متوســط ســرعت اینترنــت در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
از ایــن رو وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات مکلــف بــه تامین دسترســی حداقــل ۸0 درصد 
ــوار ایرانــی بــه خدمــات پهــن بانــد و نیــز افزایــش متوســط ســرعت اینترنــت مشــترکان  خان

پهــن بانــد بــه ۲0 مگابیــت بــر ثانیــه شــده اســت.
در همیــن حــال در راســتای افزایــش پهنــای بانــد اینترنــت کشــور نیــز، بایــد مــدل ترافیــک 
شــبکه بایــد براســاس ترافیــک داخلــی و بیــن المللــی ۸0 بــه ۲0 درصــد باشــد. از ســوی دیگــر 
ــر  ــتاهای کشــور از دیگ ــه ۹0 درصــد روس ــت پرســرعت ب ــکان دسترســی اینترن ــراری ام برق

وظایــف وزارت ارتباطــات اســت کــه بایــد تــا پایــان ســال ۹۹ محقــق شــود.
در ایــن برنامه ریــزی بــازار کســب و کار ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بایــد بــه میــزان 3 برابــر 

فعلــی برســد و ارزش آن تــا پایــان ســال ۹۹ بــه ۹0 هــزار میلیــارد تومان برســد.
حجــم ســرمایه گــذاری مســتقیم بــرای توســعه شــبکه هــای دسترســی و زیرســاختهای الزم 
ــات و  ــاوری اطاع ــش فن ــزوده بخ ــد ارزش اف ــرخ رش ــان و ن ــارد توم ــزار میلی ــادل ۶0 ه مع

ــه شــده اســت. ارتباطــات 1۹.4 درصــد درنظــر گرفت
تصویر کان بخش ICT کشــور تا پایان برنامه ششــم توســعه افزایــش 10 برابــری ترانزیت بین 

الملــل و نیــز رســاندن ظرفیــت آن بــه 5 هــزار و 5۸0 گیگابیــت برثانیــه اســت.

تمام استانهای کشور به بالن 
اینترنتی مجهز می شوند

 
ــی  ــن بوم ــه بال ــور ب ــتانهای کش ــه اس ــز هم ــات از تجهی ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی

ــر داد.  ــت خب اینترن
محمدجــواد آذری جهرمــی گفــت: پــس از اجــرای طــرح آزمایشــی بالــن بومــی بــرای ارائــه 
خدمــات دسترســی در مــرز مهــران و ســرپل ذهــاب و رفــع معایــب این طــرح، ســتاد مدیریت 

بحــران وزارت ارتباطــات مصــوب کــرد کــه همــه اســتانها بــه ایــن امــکان مجهــز شــوند.
وی افــزود: تــا در مواقــع اضطــراری ارتباطــات مــورد نیــاز در کوتاهتریــن زمــان ممکــن از این 

طریــق برقــرار شــود.
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ــود  ــرعت دانل ــاخص س ــدی ش ــه بن ــت رتب ــران در فهرس ای
ــه ۶۷ دســت یافــت. ایــن شــاخص در  ــه رتب موبایــل جهــان ب
ایــران 1۶.۷4 مگابیــت برثانیــه محاســبه شــده کــه از متوســط 

جهانــی ۲0.۲۸ مگابیــت برثانیــه کمتــر اســت. 
Speedtest.net یــک خدمــت مبتنــی بــر وب اســت 
ــت  ــه اینترن ــی ب ــای دسترس ــگان از پارامتره ــی رای ــه تحلیل ک
در سراســر جهــان فراهــم مــی کنــد. ایــن وب ســایت کــه بــه 
شــرکت Ookla‹ تعلــق دارد آگوســت گذشــته ابزار »شــاخص 
جهانــی Speedtest « را رونمایــی کــرد. ایــن ابــزار ســرعت 

اینترنــت در سراســر جهــان را رصــد مــی کــرد.
طبــق ســنجش هــایSpeedtest ســرعت دانلــود موبایــل 
ــود  ــرعت آپل ــد و س ــته 30.1 درص ــاه گذش ــی 1۲ م ــان ط جه
ــزار  ــن اب ــت. ای ــده اس ــزوده ش ــد اف ــز 3۸.۹ درص ــل نی موبای
ــز  ــت نی ــد ثاب ــای بان ــود پهن همچنیــن نشــان داد ســرعت دانل
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــت. ای ــه اس ــود یافت ــد بهب 31.۶ درص
متوســط ســرعت دانلــود موبایــل ۲0.۲۸ و دانلــود پهنــای بانــد 

ثابــت 40.11 مگابایــت برثانیــه اعــام شــده اســت.
طبــق ایــن شــاخص، ســرعت دانلــود موبایــل در ایــران 1۶.۷4 
مگابیــت برثانیه و ســرعت آپلود موبایــل Mbps ۸.3۷  اســت. 

در همیــن راســتا رتبــه ایــران در ایــن بخش ۶۷ اســت.
 امــا در حــوزه ســرعت دانلــود بــا پهنــای بانــد ثابــت ایــران بــا 
 Mbps 4.۹۲ ســرعت دانلــود 10.۲۸ مگابیــت برثانیــه و آپلــود

ــرار دارد. ــه 105 ق در رتب
ــل  ــود موبای ــرعت دانل ــا س ــروژ ب ــه ن ــت ک ــی اس ــن درحال  ای
ــرار  ــت ق ــن فهرس ــه اول ای ــه در رتب ــت برثانی ۶۲.۶۶ مگابای
دارد. پــس از آن هلنــد بــا ســرعت Mbps 53.01، ایســلند بــا 

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــه ق ــت در ثانی Mbps5۲.۷۸ مگابی
ــز  ــت نی ــد ثاب ــای بان ــا پهن ــود ب ــرعت دانل ــاخص س  در ش

ــه در  ــت برثانی ــرعت 153.۸5 مگابی ــا س ــنگاپور ب ــور س کش
ــرعت  ــا س ــلند ب ــس  از آن ایس ــرار دارد. پ ــت ق ــه نخس رتب
 Mbps و هنــگ کنــگ بــا ســرعت Mbps14۷.51

ــد. ــرار دارن 133.۹4 ق
ــرد  ــام ک ــر Speedtest اع ــاه نوامب ــال م ــر ح در ه
سرعت دانلود موبایل در 11۹ کشــور بیش از متوسط جهانی 

۲0.۲۸ مگابیــت برثانیه اســت. همچنین در 134 کشــور این 
شــاخص کمتــر از متوســط جهانــی اســت. پهنــای بانــد در 
۷1 کشــور باالتر از متوســط  جهانــی و 1۸5 کشــور کمتر از 

است. شاخص  این 
همچنین کشــورهای الئــوس، ویتنــام، ترینیداد، هنــگ کنگ و 

لبنان شاهد بیشترین افزایش ســرعت اینترنت موبایل بودند.

رتبه ۶۷ دنیا در سرعت دانلود به ایران رسید/ نروژ و هلند در صدر 

رساندن اینترنت سریع
 به مناطق دورافتاده با خطوط انتقال برق

   
یــک شــرکت مخابراتــی قصــد دارد از طریــق خطــوط انتقــال بــرق اینترنــت ســریع را بــه مناطــق دورافتــاده برســاند. در 

همیــن راســتا نخســتین آزمایــش بیــن المللــی ایــن پــروژه را انجــام خواهــد داد. 
فراهــم کــردن اینترنــت ســریع در مناطــق دورافتــاده یــک چالــش مهــم بــه حســاب مــی آیــد. از ســوی دیگــر انگیــزه ای 

بــرای شــرکت هــای بــزرگ وجــود نــدارد تــا زیربنــای الزم بــرای افــراد اندکــی را فراهــم کننــد.
در همیــن راســتا شــرکت AT&T پــروژه AirGig را بــرای مناطــق دورافتــاده در نظرگرفتــه اســت. ایــن پــروژه اینترنتی با 

ســرعت یــک گیگابایــت برثانیــه را از طریــق خطــوط بــرق بــه مناطــق دورافتــاده می رســاند.
این شرکت تصمیم دارد نخستین آزمایش بین المللی AirGig  را انجام دهد.

ایــن پــروژه  از طریــق ایســتگاه هــای 
رادیویــی کوچکــی اینترنــت را منتقــل 
ــال  ــه روی خطــوط انتق ــد ک ــی کن م

بــرق و تلفــن قــرار مــی گیرنــد.
این ایسـتگاه هـا نیازمند دسترسـی به 
منبـع بـرق نیسـتند و از کابـل هـای 
انتقـال بـرق بـرای ارسـال سـیگنال 
اسـتفاده نمی کنند. در عوض ایستگاه 
هـای AirGig از امـواج میلیمتـری 
بـرای برقـراری ارتبـاط اسـتفاده مـی 
کنند. ایـن روشـی ارزان و راحت برای 
انتقـال اینترنـت سـریع بـه مناطـق 

اسـت.  دورافتاده 

پیامک ٢٥ ساله شد 
 برنامــه نویــس انگلیســی و خالــق پیامک بــرای بیســت و پنجمین 
ــا  ــارک را ب ــو مب ــام ســال ن ــراع آن در ســال 1۹۹۲ پی ســالگرد اخت

ایموجــی ارســال کــرد. 
نیــل پاپــورث برنامــه نویــس انگلیســی کــه نخســتین پیامــک را 
ــمس  ــام کریس ــن پی ــور نمادی ــه ط ــتاد، ب ــادی فرس در 1۹۹۲ می
ــاله در  ــورث ۲۲ س ــرد. پاپ ــا ایموجــی ارســال ک ــود را ب ــارک خ مب
ــرای  ــه ب ــک رایان ــک را از ی ــتین پیام ــامبر 1۹۹۲ نخس ــوم دس س

ــرد. ــال ک ــکارش ارس هم
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بررســی لغــات پرتکــرار و داغ جســتجو شــده در موتــور 
جســتجوی گــوگل توســط کاربــران ایرانــی از افزایــش توجــه 
کاربــران بــه محتــوای فارســی و ســرویس دهنده هــای بومــی 

ــت دارد.  ــازی حکای ــای مج در فض
گــوگل بــه رســم هر ســاله خــود، لغــات پرتکــرار و داغ جســتجو 
شــده در موتــور جســتجوی خــود را در قالب هــای مختلــف بــه 

اطاع کاربران اینترنت می گذارد.
 )google trends ( این اطاعات در ســرویس گوگل ترنــد
کــه ماموریــت آن اعــام و مقایســه میــزان جســتجوی عبــارات 
 Year in« مختلف در گوگل اســت، برای ســال ۲01۷ با عنــوان

Search ۲01۷« منتشــر شــده اســت.
اگرچـه گوگل بـه دلیـل تحریم ها عبـارات پرتکـرار در ایـران را 
بـه تفکیک نشـان نمی دهد، امـا سـامانه آناین رصـد و تحلیل 
محتـوای فضـای مجازی )پایشـگر( بـا بررسـی عبارات بیشـتر 
جسـتجو شـده و داغ شـده سـال های ۲01۶ و ۲01۷، محتـوا و 
سـرویس دهنده هـای بومـی و برندهـای ایرانی و جهانی بیشـتر 

جسـتجو یا ترنـد شـده را اسـتخراج کرده اسـت.
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــی ه ــن بررس ــل از ای ــج حاص نتای
عبــارات نخســت مــورد توجــه کاربــران ایرانــی کــه در موتــور 
جســتجوی گــوگل جســتجو شــده مربــوط بــه ســرویس دهنده 
هــای بومــی اســت و نســبت بــه ســال ۲01۶ میــزان محتــوای 

ــا افزایــش همــراه اســت. فارســی جســتجو شــده ب
ــارت  ــان 13 عب ــال ۲01۶ از می ــه در س ــده اســت ک ــرآورد ش ب
نخســت جســتجو شــده و پرتکــرار توســط کاربــران ایرانــی 11 
ــی اختصــاص دارد و  ــای بوم ــده ه ــرویس دهن ــه س ــارت ب عب
ــارت  ــان 1۶ عب ــه در ســال ۲01۷ از می ــی اســت ک ــن درحال ای
ــران  ــاال( جســتجو شــده توســط کارب ــا رشــد ب ــا ب پرتکــرار )ی
ــای  ــده ه ــرویس دهن ــه س ــارت ب ــران، 1۲ عب ــت در ای اینترن

ــاص دارد. ــی اختص ایران
کاربــران ایرانــی در ســال ۲01۷ عــاوه بــر جســتجوی 
سرویســهایی ماننــد گــوگل، مترجــم گــوگل، تلگــرام و 

اینســتاگرام، بــه ســرویس دهنده هــای اســتارتاپی توجــه ویــژه 
ای نشــان دادنــد بــه نحــوی کــه از میــان 1۶ عبــارت نخســت 
جســتجو، 4 عبــارت به اســتارتاپ هــای ایرانــی اختصــاص دارد.
در حــوزه دریافــت خدمــات نیــز جســتجوی کاربــران در مــورد 
اپراتورهــای موبایــل، ســایتهای خریــد و فــروش خــودرو، 
ســایتهای خریــد و فــروش آنایــن و ســامانه پرداخــت بانــک 
ــورد دو  ــه جســتجو در م ــه نحــوی ک ــود. ب ــی ش ــده م ــا دی ه
مــدل خــودرو دغدغــه تعــداد زیــادی از کاربــران وب در ایــران 

ــده اند. ــده ش ــادی دی ــتجوهای زی ــوده و در جس ب

همچنیــن دانشــگاه آزاد و یــک ســایت ورزشــی از دیگــر عبارات 
پــر جســتجو توســط کاربــران ایرانــی بوده اســت.

در میــان عبــارات جســتجو شــده، اقبــال کاربــران بــه 
ســرویس های ویدیویــی آنایــن نیــز جالــب توجــه اســت بــه 
ــرای ســایتهای پخــش آنایــن و نیــز  نحــوی کــه جســتجو ب
ــود. ــی ش ــده م ــت دی ــن لیس ــی در ای ــای تلویزیون ــریال ه س

ــز از دیگــر  ــال پایتخــت نی ــم هــای فوتب عملکــرد یکــی از تی
عوامــل تکــرار ایــن واژه در جســتجوی کاربــران در ســال ۲01۷ 

ــوده اســت. ب

مقایسه سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷؛ 

نتایج جستجوی ایرانی ها در گوگل/ اقبال کاربران به محتوای فارسی 

مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت از خــروج ســرویس مکالمــات بیــن الملــل از انحصــار 
ایــن شــرکت و واگــذاری ارائــه خدمــات مکالمــات تلفنــی بیــن الملــل بــه شــرکتهای خصوصــی 

تــا پایــان ســال خبــر داد. 
ــن طــرح را در راســتای اهــداف کاهــش تصــدی شــرکت  صــادق عباســی شــاهکوه اجــرای ای

ارتباطــات زیرســاخت و رفــع انحصــار در ایــن بخــش عنــوان کــرد و گفــت: مکالمــات بین الملــل 
از انحصــار شــرکت ارتباطــات زیرســاخت خــارج می شــود و شــرایط قــرار اســت بــه نحــوی باشــد 
ــه ســمت اپراتورهــای ارتباطــی  کــه مقــداری از وظایــف شــرکت زیرســاخت در ایــن بخــش، ب

ــرود. ب
ــات  ــه ارتباط ــوط ب ــای مرب ــروژه ه ــاخت در پ ــت زیرس ــرح، دخال ــن ط ــام ای ــا انج ــزود: ب وی اف
صوتــی ایــران و خــارج و نیــز ترمینیشــن و اورجینیشــن کــه تاکنــون در اختیــار زیرســاخت بــود، 

ــد. کاهــش مــی یاب
ــی  ــن طــرح بخــش حاکمیت ــرد: در ای مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت خاطرنشــان ک
همچنــان در اختیــار زیرســاخت باقــی مــی مانــد امــا در بخــش غیرحاکمیتــی، ارائــه و یــا فــروش 

ســرویس بــه بخــش خصوصــی ســپرده مــی شــود.
ــا  ــرارداد ب ــروج شــرکت ارتباطــات زیرســاخت، ق ــا خ ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش عباســی شــاهکوه ب
ــرد و  ــی گی ــورت م ــی ص ــش خصوص ــق بخ ــر( از طری ــوت )کری ــی ص ــن الملل ــای بی اپراتوره
ــاده ســازی و  ــن قراردادهــا حضــور نخواهــد داشــت، گفــت: در حــال آم زیرســاخت دیگــر در ای

ــتیم. ــرح هس ــن ط ــرای ای ــرای اج ــرایط ب ــازی ش ــه س زمین
بــه گفتــه وی، خــروج شــرکت ارتباطــات زیرســاخت از انحصــار و آزادســازی فعالیتهــای مربــوط 
بــه صــوت )VOICE( یــک برنامــه یکســاله اســت کــه تــا پایــان امســال، بخشــی از آن اجــرا می 
شــود.این موضــوع مــی توانــد بــه بهبــود کیفیــت ارتباطات بیــن الملــل و امــکان حضــور و فعالیت 

اپراتورهــای مجــازی در بــازار کمــک کنــد.
ــوص  ــا درخص ــوع تنه ــن موض ــه ای ــرد ک ــد ک ــاخت تاکی ــات زیرس ــرکت ارتباط ــل ش مدیرعام
فــروش صــوت صــورت مــی گیــرد و آزادســازی و رفــع انحصــار فــروش پهنــای بانــد اینترنــت 

ــه نیســت. ــل در برنام ــن المل از بی

مکالمات بین الملل آزادسازی می شود
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

معــاون وزیــر ارتباطــات بــا اعــام آغــاز مرحلــه عملیاتــی طرح 
رجیســتری موبایــل، بــه خریــداران گوشــی آیفــون توصیــه کرد 
هنــگام خریــد، از داشــتن کدفعالســازی اطمینــان حاصــل کنند. 
ــا  ــی و ی ــر گوش ــت: ه ــار داش ــقانی اظه ــاح جوش ــین ف حس
تبلــت ســیم کارت خــور کــه تــا ســاعت 1۲ شــب دوشــنبه 13 
آذرمــاه در شــبکه فعــال شــده باشــد بــه عنــوان گوشــی مجــاز 
شــناخته مــی شــود امــا پــس از ایــن تاریــخ هر مــدل گوشــی و 
تبلــت از برنــد »اپــل« که بــه صــورت قانونی وارد کشــور نشــده 
و در ســامانه هــای گمرگــی و وزارت صنعــت ثبت نشــده باشــد، 

در شــبکه مخابراتــی کشــور، ســرویس نخواهــد گرفــت.
ــه  ــد را ب ــه فرآین ــده ک ــف ش ــت موظ ــت: وزارت صنع وی گف
گونــه ای پیــش ببــرد کــه از مبدایــی کــه گوشــی وارد کشــور 
مــی شــود، چیــزی تحت عنــوان کــد فعالســازی یــا هولوگــرام، 
روی جعبــه آن نصــب شــود تــا خریــدار بــا داشــتن کــد فعــال 

ســازی، اطمینــان داشــته باشــد کــه گوشــی، قانونــی اســت.

فرآیند ثبت گوشی های اپل در شبکه مخابراتی کشور 
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی در مورد 
ــور  ــی کش ــبکه مخابرات ــازی در ش ــت کدفعالس ــای ثب فرآینده
ــان  ــه در زم ــن اســت ک ــد ای ــک فرآین ــت: ی ــح داد و گف توضی
خریــد گوشــی، کاربــر بــا واردکــردن ســیم کارت درون آن، کــد 
ــامانه ای  ــه س ــیم کارت ب ــماره س ــراه ش ــه هم ــازی را ب فعالس
)کددســتوری( کــه بــه زودی اعــام مــی شــود، ارســال کنــد تا 

گوشــی در شــبکه بــه ثبــت رســیده و ســرویس بگیــرد.
ــی  ــت اجــرا م ــا موفقی ــی ب ــدام درصورت ــن اق ــه داد: ای وی ادام
ــده، در ســامانه هــای  شــود کــه گوشــی قبــا توســط واردکنن
ــم  ــا ه ــد ب ــن صــورت دو ک ــد. درای ــده باش ــت ش ــی ثب گمرک

ــرد. ــی گی ــرویس م ــبکه س ــود و در ش ــی ش ــق داده م تطبی
فــاح جوشــقانی افــزود: فرآینــد دیگــر ایــن اســت که گوشــی، 
خریــداری مــی شــود امــا خریــدار قصــد بــاز کــردن و اســتفاده 
ــت  ــا دریاف ــد ب ــی توان ــترک م ــن مش ــدارد. ای ــی را ن از گوش
کدفعالســازی از فروشــنده، هــر زمــان کــه ســیم کارت را درون 
گوشــی انداخــت بــا اعــام کــد فعالســازی به شــماره دســتوری 

اعــام شــده، آن را در شــبکه فعــال کنــد.
ــر  ــی کــه کارب ــر ارتباطــات گفــت: حتــی در صورت ــاون وزی مع
ــی  ــیم کارت را درون گوش ــوارد، س ــن م ــه ای ــه ب ــدون توج ب
ــی براینکــه گوشــی  انداخــت و آن را روشــن کــرد، پیامــی مبن
شــما بــه ثبــت نرســیده بــرای وی ارســال مــی شــود و در ایــن 
صــورت کاربــر، یــک مــاه زمــان خواهــد داشــت تــا گوشــی را 
در شــبکه بــه ثبــت برســاند؛ در غیراینصــورت و بــه دلیــل عــدم 
ثبــت، گوشــی داخــل شــبکه ســرویس نخواهــد گرفــت، قاچاق 
تشــخیص داده مــی شــود و اســتفاده از آن غیرممکــن اســت.

مردم »آیفون ثبت نشده« نخرند 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا یــک مــاه کاربــر مــی توانــد بــا این 
گوشــی، از شــبکه مخابراتــی کشــور ســرویس بگیــرد امــا پــس 
از یــک مــاه از شــبکه خــارج مــی شــود، گفــت: بنابرایــن اگــر 
ــدارد از خریــد  خریــداران دیدنــد کــه گوشــی کــد فعالســازی ن

آن اجتنــاب کننــد.
رئیــس رگوالتــوری تاکیــد کــرد: مشــترکان درهمین حــال می 
توانند کد شناســه گوشــی ) IMEI ( را که روی جعبه گوشی قرار 
ــه زودی اعــام مــی شــود، ارســال  ــه ســامانه ای کــه ب دارد ب
کننــد و درصورتــی کــه گفته مــی شــود این گوشــی در ســامانه 
گمــرک ثبــت نشــده اســت، از خریــد آن اجتنــاب کننــد. چــرا 
کــه درصورتیکــه گوشــی را خریــداری کننــد بــرای فرآینــد ثبت 

آن، بــه دردســر مــی افتنــد.
وی بــا بیــان اینکــه تامیــن کننــده هــای گوشــی قــول دادنــد 
ــد  ــازار کنن ــی وارد ب ــازار، گوشــی قانون ــاز ب ــر نی ــا ۲ براب ــه ت ک
ــاه  ــی 40 روزه )از ۲۸ مهرم ــازه زمان ــن ب ــا در ای ــه کــرد: م اضاف
ــه  ــا 14 آذر( صبــر کــرده ایــم کــه مطمئــن شــویم فرآینــد ب ت

ــردم متضــرر نمــی شــوند. درســتی پیــش مــی رود و م

اپل 11 درصد بازار موبایل را دراختیار دارد
فــاح جوشــقانی در مــورد انتخــاب برنــد اپــل بــه عنــوان اولین 
ــت:  ــود، گف ــی ش ــتری م ــرح رجیس ــمول ط ــه مش ــدی ک برن

اپــل از نظــر حجــم و تعــداد، 11 درصــد بــازار گوشــی موبایــل 
ــا  ــرح را ب ــن ط ــل ای ــن دلی ــه همی ــار دارد و ب ــران را در اختی ای
ــازار دارد و هــم ســهم  ایــن مــدل کــه هــم ســهم خوبــی در ب
ــرار دهــد،  ــاد ق ــر زی ــازار را تحــت تاثی ــدر نیســت کــه ب آن آنق

ــم. شــروع کردی
وی ادامــه داد: ایــن تصمیــم طوالنــی مــدت نخواهــد بــود و مــا 
ظــرف مــدت مشــخص )حــدود 45 روز دیگــر( ، مدلهــای دیگر 

را وارد ایــن فرآینــد خواهیــم کــرد.
ــردم  ــه م ــی ک ــرد: درصورت ــد ک ــات تاکی ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــد  ــا 14 آذر، گوشــی آیفــون بخرن ــده ت ظــرف مــدت باقــی مان
ــن  ــه ای ــه البت ــت در شــبکه مــی شــود ک ــا رجیســتر و ثب حتم
مشــروط بــه این اســت کــه گوشــی را روشــن کــرده و اســتفاده 
ــاه  ــک م ــرده و ی ــداری ک ــروز خری ــه آن را ام ــه اینک ــد. ن کنن
دیگــر بخواهنــد آن را روشــن کننــد. در آن صورت، گوشــی وارد 

ــازه اعمــال سیاســت رجیســتری مــی شــود. ب

شرایط رجیستری برای گوشیهای مسافری 
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی در مورد 
گوشــیهای آیفــون کــه بــه صــورت مســافری وارد کشــور مــی 
ــا گردشــگر خارجــی  شــوند نیــز گفــت: اگــر گوشــی همــراه ب
وارد کشــور شــود تــا یــک مــاه قابــل اســتفاده اســت وبرآوردهــا 
نشــان مــی دهــد کــه حــدود ۹۹ درصــد گردشــگران پــس از 
یــک مــاه از کشــور خــارج مــی شــوند و نیــازی بــه فعالســازی 

گوشــی و گذرانــدن فراینــد ثبــت نخواهنــد داشــت.
وی افــزود: امــا ایرانیانــی کــه از خــارج کشــور بــا خــود گوشــی 
بــه همــراه داشــته باشــند بایــد  بــا پرداخــت عــوارض گمرکــی، 
ــادی  ــی مب ــه در تمام ــرک ک ــای گم ــامانه ه ــی را در س گوش
فرودگاهــی و گمــرکات کشــور فعــال اســت ثبــت کــرده و کــد 
فعالســازی دریافــت کننــد. مســافرانی کــه بــه ایــن توصیــه هــا 
توجــه نداشــته باشــند تنهــا یک مــاه مــی تواننــد از گوشــی وارد 

شــده بــه کشــور اســتفاده کننــد.
فــاح جوشــقانی بــا تاکیــد براینکــه امــکان ثبــت گوشــی پس 
از ورود بــه کشــور و اســتفاده یــک ماهــه از آن در گمــرک وجود 
ــه  ــی ک ــررات، جنس ــق مق ــه داد: مطاب ــت، ادام ــد داش نخواه
بــدون ثبــت در گمــرک و پرداخــت عــوارض، وارد کشــور مــی 
ــرای  ــاره ب ــکان اینکــه دوب ــی شــده و ام ــی تلق شــود غیرقانون

ثبــت بــه گمــرک برگــردد را نخواهــد داشــت.
معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت: درصورتی کــه ایــن روال ممکن 
ــود، واردکننــدگان گوشــی را بــه راحتــی بــه صــورت قاچــاق  ب
وارد کشــور مــی کردنــد و باقیمــت پاییــن تــر بــه خریــدار مــی 
فروختنــد امــا فرآینــد ثبــت را بــه دوش خریــدار مــی گذاشــتند 
و بازهــم مــردم بــرای ثبــت در گمــرک بــه دلیــل لــزوم طــی 
ــرر و  ــر ض ــن براب ــار چندی ــی، دچ ــای قانون ــردن فرآینده ک

دردســر مــی شــدند.
وی تاکیــد کــرد: اینکــه تصــور کنیــم کــه گوشــی را بــه صورت 
قاچــاق خریــداری کــرده امــا بعــد از آن بــا پرداخت عــوارض، در 
گمــرک و شــبکه مخابراتــی کشــور ثبــت و فعــال مــی کنیــم 

اساســا تصــور اشــتباهی اســت.
رئیــس رگوالتــوری بــا بیــان اینکــه پــس از اجــرای ایــن فــاز 
ــازار،  ــورد ب ــا و بازخ ــامانه ه ــرد س ــی عملک ــی و بررس عملیات
ــرح را  ــن ط ــدی ای ــه بع ــه مرحل ــت ک ــم گرف ــم خواهی تصمی
ــد، اعمــال  ــا دو برن ــرای یــک ی ــا اینکــه ب ــازار و ی ــرای کل ب ب
کنیــم، خاطرنشــان کــرد: بــرای برهــم نخــوردن تعــادل بــازار 
بهتــر اســت کــه ایــن پــروژه ملــی ســریعتر اجرایــی و تکمیــل 

ــود. ش
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی اعام کــرد: مرحلــه دوم طرح رجیســتری صرفاً برای 
تمامــی مدل های گوشــی تلفن همراه و تبلت اپل از روز سه شــنبه 14 آذرماه اســت و ســایر مدل های 
گوشــی و تبلــت نیــز به تدریــج در هفته هــای آینده پــس از اعام رســمی تحت پوشــش طــرح قرار 

می گیرند.
این سـازمان در اطاعیه ای اعام کـرد: تمامی خریداران در هنگام خرید باید از اصالت گوشـی تلفن 
همـراه و تجهیـزات دارای سـیم کارت مطمئن شـوند بـه همین منظـور می توانند شناسـه 15 رقمی 
)IMEI( را – کـه بر روی جعبه دسـتگاه قابل مشـاهده اسـت- به شـماره ۷۷۷۷ پیامـک کنند و یا با 
اسـتفاده از کد دسـتوری  #۷۷۷۷* و انتخاب گزینه اسـتعام اصالت، از اصالت گوشی مطمئن شوند.
تمامی پیامک های مربوط به اسـتعام گوشی با سرشـماره HAMTA ارسال می شود و اگر پیامکی 

با سرشماره دیگری در پاسخ به کاربر ارسال شود، جعلی بوده و به هیچ وجه قابل استناد نیست.
تمامــی مراحل اســتعام باید از طریق خریــدار انجام شــده و کاربران پس از اطمینــان از اصالت تلفن 
همــراه که نشــان دهنــده قانونی بــودن و همچنین اســتاندارد بودن آن اســت می تواننــد تلفن همراه 

مــورد نظــر خــود را خریــداری کننــد.
ــا مهــر فروشــگاه کــه شــماره  ــداران حتمــاً پــس از خریــد دســتگاه، بایــد فاکتــور رســمی ب خری
ــد و  ــت کنن ــنده دریاف ــده را از فروش ــر روی آن درج ش ــتگاه ب ــی )IMEI( دس ــه 15 رقم شناس
ــنده  ــز، فروش ــا تجهی ــی ی ــودن گوش ــی ب ــورد غیرقانون ــکل در م ــه مش ــروز هرگون ــورت ب درص

ــد. ــخگو باش ــت پاس می بایس
- خریــداران پــس از خریــد گوشــی تلفــن همــراه و تجهیــزات دارای ســیم کارت بــا شــماره گیــری 
کــد دســتوری #۶#* ، شناســه بیــن المللــی 15 رقمــی )IMEI( گوشــی را دریافــت مــی کننــد که 

ایــن شناســه بایــد بــا شناســه ثبــت شــده بــر روی جعبه دســتگاه یکســان باشــد.
- گوشــی هــای دو ســیم کارتــه دارای دو شناســه IMEI و گوشــی هــای چنــد ســیم کارتــه دارای 

چنــد IMEI هســتند.
در گام بعــدی دســتگاه بایــد در شــبکه اپراتــوری فعــال شــود بــرای ایــن کار خریــدار باید کــد فعال 

ســازی )Activation Code( را در هنــگام خریــد از فروشــنده دریافــت کند.
- بــرای فعــال ســازی تجهیــز در شــبکه اپراتــوری، خریــدار کــد دســتوری #۷۷۷۷* را 
ــس از آن  ــد. پ ــاب می کن ــازی را انتخ ــال س ــه فع ــه گزین ــوط ب ــدد مرب ــرده و ع ــماره گیری ک ش
ــتگاه و  ــه دس ــوط ب ــازی مرب ــال س ــد فع ــتگاه و ک ــی )IMEI( دس ــی 15 رقم ــه بین الملل شناس
شــماره ســیم کارت دســتگاهی را کــه قصــد فعــال ســازی آن را دارد بــه ترتیــب وارد می کنــد. پس 

از تائیــد اطاعات وارد شــده، پیــام موفقیت آمیز بــودن فراینــد را دریافت می کند.
ــط  ــراه فق ــن هم ــازی، تلف ــال س ــس از فع ــه پ ــد ک ــه کنن ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــران بای - کارب
بــر روی ســیم کارت فعــال شــده قابلیــت اســتفاده از شــبکه را خواهــد داشــت و در صورتــی کــه 
دارنــده گوشــی یــا تجهیــز بخواهــد از ســیم کارت دیگــری اســتفاده کنــد بایســتی فراینــد انتقــال 
ــه  ــر روی ســیم کارت جدیــد فقــط ب ــردار را طــی کنــد. در غیــر اینصــورت تلفــن همــراه ب بهره ب

ــود. ــل اســتفاده خواهــد ب مــدت 30 روز قاب
- خریـداران گوشـی تلفـن همـراه درصـورت تغییر سـیم کارت بایـد فراینـد انتقـال بهره بـردار را با 
شـماره گیری کد دسـتوری #۷۷۷۷* و ارسـال عدد مربوط به گزینـه انتقال بهره بـردار انجام دهند.
ــد  ــر عــدم ثبــت گوشــی، مشــترک مــی بایســت از خری ــی ب - درصــورت دریافــت پیامــک مبن

ــد. ــنده بازگردان ــه فروش ــرده و گوشــی را ب ــاب ک گوشــی اجتن
- مســافرانی کــه از خــارج از کشــور گوشــی تلفــن همــراه یــا تجهیــز دارای ســیم کارت خریــداری 

 )IMEI( کــرده و بــه همــراه خــود وارد کشــور مــی کننــد بایــد شناســه بیــن المللــی 15 رقمــی
تجهیــز خریــداری شــده را در گمــرک محــل ورود خــود ثبــت کننــد. مســافران در هنــگام ثبــت 
شناســه گوشــی تلفن همــراه خــود بایــد عــوارض گمرکــی آن را پرداخــت کــرده و رســید آن را نزد 
خــود نگهــداری کننــد. مســافران پــس از دریافــت کــد فعــال ســازی از وزارت صنعــت، معــدن و 

تجــارت بایــد آن را در ســامانه همتــا بــه آدرس Hamta.ntsw.ir ثبــت کننــد.
 TSC عوارض گمرکی و ارزش گذاری کاالی مســافری براســاس ارزشــهای ثبت شــده در سامانه -

بــه آدرس tsc.irica.co انجام می شــود.
- خریــداران پــس از خریــد گوشــی یــا تجهیــز دارای ســیم کارت، درصــورت برخــورد بــا هرگونــه 
مشــکل و یــا شــکایت در زمینه اســتعام، انتقــال مالکیــت، هزینــه، فعال ســازی، جعــل در فاکتور و 
شــماره ســریال تجهیــز و مشــکات گمرکی بــا ســامانه 1۲4 ســازمان حمایــت از تولیدکننــدگان و 
مصرف کننــدگان و مرکــز تمــاس طــرح بــا شــماره 0۹۶3۶۶ تمــاس گرفته و یا بــه پورتال ســازمان 

ــد. ــه کنن ــه آدرس ir.tazirat135 مراجع ــرات ب تعزی
- درصـورت وجود شـکایت بـا ماهیت فنی شـامل دریافت نکردن سـرویس از شـبکه تلفـن همراه 
علیرغـم طی کـردن تمام مراحـل فعال سـازی و دریافـت پیامک تائیدیه فعال شـدن گوشـی تلفن 

همـراه کاربـران می تواننـد با مرکـز تماس طرح بـه شـماره 0۹۶3۶۶ تمـاس بگیرند.
- ثبــت و فعال ســازی گوشــی تلفــن همــراه یــا ســایر تجهیــزات دارای ســیم کارت کامــًا رایــگان 

بوده و خریداران نباید بابت آن هیچ هزینه ای پرداخت کنند.
- گوشــی یــا تجهیــزات دارای ســیم کارت کــه از مبــادی قانونــی وارد نشــده و شناســه IMEI آن 
ثبــت نشــده باشــد پــس از گذشــت یکمــاه قطــع شــده و بــه هیــچ عنــوان در شــبکه اپراتورهــای 
کشــور قابل اســتفاده نمی باشــد. - بروشــور و تراکت اطاع رســانی و آموزشــی درباره نحوه اســتعام 
و فعال ســازی در شــبکه همــراه با گوشــی و تجهیــزات دارای ســیم کارت خریــداری شــده در تمامی 

فروشــگاههای ارایه کننــده ایــن تجهیــزات نصــب شــده اســت.
-گوشــی هــای اپــل کــه در حــال حاضــر در شــبکه اپراتورهــا فعــال هســتند درصــورت تعویــض 

ســیم کارت بایــد در ســامانه همتــا فراینــد انتقــال مالکیــت را انجــام دهنــد.

اطالعیه مهم تنظیم مقررات؛

هشدارهای رجیستری به خریداران موبایل/ ثبت گوشی رایگان است

لپ تاپ های همیشه آنالین ساخته می شوند
 

مایکروسافت مشغول ساخت لپ تاپ هایی است که با کمک اینترنت سیم کارت همیشه آناین هستند. 
مشغول ساخت فناوری برای دستگاه های مجهز به ویندوز 10 است تا رایانه هایی همیشه آناین بسازد.

درهمیــن راســتا طرحــی بــه نــام eSIM بــرای وینــدوز 10 ارائــه کــرده کــه بــه زودی بــه همــه کاربــران اجــازه مــی دهــد لــپ 
تــاپ هایشــان را درهــر نقطــه ای بــه وســیله اینترنــت موبایــل بــه اینترنــت متصــل کننــد. بــه ایــن ترتیــب نیــازی بــه یــک هات 
اســپات وای فــای نخواهــد بــود. ایــن نــوع لــپ تــاپ هــا چنــدان قدرتمنــد نیســتند امــا باتــری هــای بــادوام، قابلیــت اتصــال بــه 

اینترنــت ســیم کارت را دارنــد و بــه همیــن دلیــل بــه طیــف جدیــدی از لــپ تاپهــای همیشــه آنایــن مشــهور شــده اســت.
بــه هرحــال در طــرح جدیــد مایکروســافت، مــی تــوان ســیم هــای فیزیکــی را در دســتگاه قــرار داده و در محــل فــروش  فعــال 
کــرد، یــا آنکــه یــک ســیم کارت بــا پروفایــل دانلــود شــده از خدمــت ابــر در دســتگاه تعبیــه و از راه دور فعــال مــی شــود.  ایــن 

طــرح درحالی اعام می شــود کــه لپ تاپ هــای کوالکام نیز بــه زودی از اینترنــتLTE پشــتیبانی خواهند کرد.
پشتیبانی کامل این طرح نیازمند همکاری با اپراتورهای موبایل است.
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منتظر سه مدل جدید آیفون باشید
طبق گزارش های جدید اپل سال آتی سه موبایل جدید رونمایی می کند. 

طبــق گزارشــهای جدیــد اپــل ســال آینــده ســه مــدل آیفــون جدیــد معرفــی مــی کنــد. از ایــن 
ــوم  ــه س ــتند. نمون ــی اوال ای دی هس ــگر 5.۸ و ۶.3 اینچ ــه  نمایش ــز ب ــدل مجه ــداد  دو م تع

نمایشــگری ۶.1 اینچــی ال ســی دی اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه مینــگ چــی کــو، یکــی از تحلیلگــران مشــهور  فنــاوری و دســتگاه های 
اپــل معتقــد اســت ایــن شــرکت موبایلــی بــا نمایشــگر ال ســی دی  ۶.1 اینــچ مــی ســازد. در کنار 
آن نســخه بعــدی آیفــون ایکــس بــا نمایشــگر او ال ای دی ۶.5 اینچــی ســاخته و آیفــون ایکــس 

پاس نامیده می شــود.

اسامی محبوب ترین برنامه های اپل اعالم شد
ــد  ــون و آی پ ــرای آیف ــه هــای عرضــه شــده ب ــن برنام ــوب تری ــا بررســی محب ــل ب شــرکت اپ

فهرســتی از محبــوب تریــن ایــن برنامــه هــا را اعــام کــرده اســت. 
در ســال ۲01۷ بــا همــه گیرشــدن فنــاوری هــای واقعیــت مجــازی انبوهــی از برنامــه هــا و بــازی 
هــای مبتنــی بــر ایــن فنــاوری از راه رســیده اســت. همچنیــن در ســال ۲01۷ برنامه هــای تقویت 

سامت ذهنی و برنامه ریزی تمرینات ورزشی بسیار مورد توجه بوده اند.
اپــل برتریــن برنامه ســال ۲01۷ بــرای آیفــون را Calm اعام کــرده که برنامــه ای بــرای ارتقای 

ســامت و برنامه ریزی تمرینات ورزشــی است.
ایــن شــرکت برترین بــازی آیفــون را هــم Splitter Critters اعام کرده که یــک بازی فکری 
ســاده ولی جذاب است. بهترین برنامه آی پد در ســال ۲01۷ هم Affinity Photo برای ویرایش 
 The عکــس هــا و ویدئوهــا بــوده اســت.در نهایــت اپــل برتریــن بــازی آی پــد در ســال ۲01۷ را

Witness اعام کرده اســت.
از جملـه دیگـر برنامـه هـای محبـوب فروشـگاه اپ اسـتور اپـل می تـوان به بیـت موجی، اسـنپ 
چت، یوتیوب، پیام رسـان فیس بوک، اینسـتاگرام، فیس بوک، نقشـه گوگل، نتفلیکس، اسـپاتیفای 

موزیـک، اوبر، جـی میل، پانـدورا موزیـک، آمـازون و واتس اپ اشـاره کرد.

شارژرهای تقلبی آیفون خطر جانی دارند
یــک بنیــاد خیریــه انگلیســی بــا آزمایــش 50 برنــد تقلبــی شــارژر اپــل متوجــه شــدآنها خطرجانی 

بــرای کاربــر در بردارنــد.
Electrical Safety First یــک بنیــاد خیریــه انگلیســی پــس از تحقیقاتــی اعــام کــرده که 

شارژرهای تقلبی آیفون احتماال به کاربران آسیب برساند.
ایــن شــرکت مجموعــه ای از آزمایشــهای ایمنــی روی شــارژرهای تقلبــی موجــود در انگلیس کرد 
و متوجــه شــد ۹۸ درصــد آنهــا ممکــن اســت بــه ایجــاد آتش ســوزی یــا شــوک الکتریکــی منجر 

شــوند. بــه همیــن دلیل خطــر جانــی بــرای کاربــران در بــر دارند.
ایــن شــرکت بــرای ســنجش ایمنــی 3 آزمایــش طراحــی کــرد و ازســوی دیگــر 50 برنــد شــارژر 
تقلبــی را آزمــود. جالــب آنها تمــام ایــن شــارژرها در یــک یــا دو آزمایش ایمنــی شکســت خوردند.

خداحافظی اپل با برنامه های قدیمی تا یک ماه دیگر
شـرکت اپل قصـد دارد جلـوی اجـرای برنامه هـای قدیمـی 3۲ بیتـی را بـر روی رایانـه های مک 

بگیـرد و ایـن برنامـه هـا از اول ژانویـه ۲01۸ بـر روی ایـن رایانـه ها قابـل اجرا نخواهنـد بود. 
، اپل رســما اعام کرده که با آغاز ســال میادی جدید برنامه های مک 3۲ بیتی برای نصب بر روی 

رایانه های تولیدی این شرکت قابل پذیرش نخواهند بود.

پیــش از ایــن سیســتم عامــل آیفــون نیــز بــا برنامــه هــای 3۲ بیتــی خداحافظــی کــرده بــود. بنــا 
بــر اعام اپل برنامه های مذکــور قابل نصب بر روی سیســتم عامل iOS11 به بعد نیســتند. اپل در 
 macOS High همــان زمــان هشــدار داده بــود کــه ایــن ممنوعیــت را بــرای سیســتم عامــل

Sierra بــه اجــرا درخواهــد آورد.
ــد از  ــک بای ــگاه اپ م ــه فروش ــده ب ــه ش ــای ارائ ــه ه ــال ۲01۸ برنام ــه س ــن از اول ژانوی بنابرای
معمــاری ۶4 بیتــی پشــتیبانی کننــد و برنامــه هــای موجــود نیــز بایــد تــا ژوئــن ســال ۲01۸ بــا 
معمــاری ۶4 بیتــی ســازگار شــوند. اپــل به کاربــران توصیــه کــرده کــه در زمــان اســتفاده از برنامه 

هــای خــارج از فروشــگاه مــک نیــز بــه ایــن توصیــه توجــه کننــد.

هزینه ۷ میلیارد دالری اپل برای تاسیس کشتی فضایی

اپــل با اختصــاص بودجه کان ۷.3 میلیــارد دالری به دنبــال ایجاد یک دفتر مرکزی بســیار بزرگ و 
پیشرفته است که آن را کشــتی فضایی نامگذاری کرده است. 

دفتــر یادشــده کــه معمــاری منحصــر بــه فــرد و چشــمگیری دارد بــه صــورت دوار در کالیفرنیــا 
طراحــی شــده و دارای امکانــات بســیار متنوعــی اســت.

ســاخت ایــن دفتــر توســط شــرکت بیلــد زوم در حــال انجــام اســت. هزینــه ایــن کار قبــا حــدود 
1.1 میلیــارد دالر بــرآورد شــده بود که حاال بــه هفت برابر این رقم ارتقا یافته اســت. البتــه ظاهرا این 

تغییــر ناشــی از سوبرداشــت شــرکت ســازنده از خواســت هــای اولیــه اپــل اســت.
در مقــام مقایســه باید گفت گران ترین اســتادیوم ســانتاکارا که لوی نــام دارد با هزینــه 1.3 میلیارد 
دالری ســاخته شــده اســت. صرف این رقم برای ســاختمان ســازی در میان شــرکت هــای فناوری 

آمریــکا و جهــان هــم بی ســابقه اســت.
ــز  ــرار اســت ایــن مرکــز ۹000 کارمنــد را در خــود جــای دهــد و فضــای ســبز گســترده ای نی ق
داشــته باشــد. تعــدادی ســالن ســینما، محوطــه ورزشــی و اســتراحتگاه، پوشــش شیشــه ای تمــام 
قــد در بســیاری از دفاتــر، ســالن دو طبقــه یــوگا، کافــه ای بــا ظرفیــت 4000 نفــر و یک فروشــگاه 

بــزرگ مــواد غذایــی از جملــه امکانــات ایــن مرکــز خواهــد بــود.

اپل موبایل با نمایشگر انعطاف پذیر می سازد
 یـک شـرکت آمریکایـی تولید کننـده لـوازم الکترونیکی حـق امتیـاز اختـراع موبایلی با نمایشـگر 

انعطـاف پذیـر » میکـرواو ال ای دی« ثبـت کـرده کـه ماننـد کتاب باز و بسـته می شـود. 
اپــل قصــد دارد یــک موبایــل تاشــو بســازد کــه  شــبیه یــک کتــاب بــاز و بســته مــی شــود. ایــن 

دســتگاه از یــک آیفــون بــه آیپــد تبدیــل خواهــد شــد.

همه خبرها از اپل 
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هـای  دسـتگاه  کننـده  تولیـد  ایـن 
اختـراع  امتیـاز  حـق  الکترونیـک 
دسـتگاهی بـدون نـام را ثبـت کرده 
اسـت.  بـه گفتـه کارشناسـان قـرار 
اسـت ال جـی فنـاوری الزم بـرای 
نمایشـگر دسـتگاه را فراهـم کنـد.  
ــی  ــر م ــی منتش ــر در حال ــن خب ای
شــود کــه سامســونگ نیــز مشــغول 
تولیــد دســتگاهی مشــابه اســت که 
احتماال در ماه ژانویه رونمایی شــود. در توضیحات حق اختراع این دســتگاه آمده اســت: یک وســیله 

الکترونیکــی کــه تــا مــی شــود. ایــن دســتگاه احتمــاال نمایشــگری انعطــاف پذیــر دارد.
همچنیــن در توضیحــات دســتگاه اشــاره مــی شــود کــه نمایشــگر آن MicroOLED خواهــد 

بــود. MicroOLED نســل آتــی فنــاوری نمایشــگرهای OLED اســت.

احتمال ممنوع شدن فروش آیفون ایکس در امریکا
شــرکت فناوری کوالکوم در تاش است تا فروش گوشــی آیفون ایکس و برخی مدل های دیگر این 

گوشی را در خاک آمریکا ممنوع کند. 
کوالکــوم ســه شــکایت را از اپــل تقدیــم دادگاه کــرده و مدعــی شــده اپــل بــدون کســب اجــازه و 
رضایــت کوالکــوم از 1۶ حــق اختــراع ثبــت شــده آن در آیفــون هــای ۷، ۸ و ایکــس و همیــن طور 

مدلهای پاس همین گوشــی ها اســتفاده کرده است.
بخــش عمــده فنــاوری هــای مــورد اســتفاده اپــل در گوشــی هــای یادشــده بــرای افزایــش شــارژ 
باتــری آنهــا بــه کار گفتــه شــده و برخــی از آنهــا هــم مرتبــط بــا فنــاوری هایــی بــرای ارتقــای 
عملکــرد ســخت افــزاری تلفــن هــای همــراه هســتند. اگــر کوالکــوم بتوانــد ادعاهــای خــود را در 

دادگاه ثابــت کنــد ممکــن اســت اپــل بــا چالــش جــدی مواجــه شــود.
کوالکــوم بابــت ایــن تخلــف اپــل خواســتار پرداخــت مبلغــی بــه عنــوان جریمــه شــده کــه البتــه 
رقم آن اعام نشــده اســت. همچنین اپــل باید اســتفاده از فناوری هــای یادشــده را در تولیدات خود 
متوقــف کنــد و ایــن امــر معنایــی جــز ممنوعیــت فــروش چندیــن مــدل آیفــون نخواهــد داشــت.
ــط  ــا راب ــی ب ــباهت های ــس ش ــون ایک ــدکاره آیف ــری چن ــط کارب ــه راب ــزوده ک ــرکت اف ــن ش ای
کاربــری سیســتم عامــل وب او اس دارد کــه توســط کوالکــوم مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و این 

نیــز از جملــه تخلفــات اپــل محســوب مــی شــود.
ــه خاطــر  نکتــه جالــب اینکــه اپــل هــم چنــدی قبــل شــکایت هــای مشــابهی را از کوالکــوم ب
نقــض حــق اختراعــات ثبــت شــده خــود تقدیــم دادگاه کــرده بــود و بــه نظــر مــی رســد درگیــری 

دو طــرف بــا هــم چندیــن مــاه ادامــه یابــد.

نقض حریم شخصی کاربران با قابلیت فیس آی دی آیفون
اگـر چـه فیـس آی دی فنـاوری جذاب 
بـرای شناسـایی هویت کاربـران آیفون 
از طریـق بررسـی چهـره آنهاسـت، اما 
حاال مشـخص شـده اپل از ایـن طریق 
حریم شـخصی افراد را نقـض می کند. 
اپل اطاعات جمع آوری شـده از چهره 
افراد از این طریق را در اختیار بسیاری از 
طراحان نرم افزار و برنامه نویسـان قرار 
می دهد تا آنهـا از فناوری فیس آی دی 
بـرای بازکـردن قفـل برنامه هـای خود یـا ارائه برخـی خدمـات دیگر ماننـد نمایش شـکلک های 
زنـده تـا طراحـی عینک هـا و لـوازم جانبی مجـازی متناسـب با چهـره افراد و غیـره بهـره بگیرند.

شناســایی چهــره افــراد از طریــق فنــاوری فیــس آی دی بســیار دقیــق اســت و بــا عامــت گذاری 
30 هــزار نقطــه بر روی صورت فرد انجام می شــود، لذا انتشــار اطاعات هویتی افــراد با چنین دقتی 

بــرای برنامــه نویســان ثالــث مــی توانــد امنیــت و حریــم شــخصی آنهــا را بــه خطــر بینــدازد.
بسـیاری از کاربـران با حضور در شـبکه هـای اجتماعی نسـبت به این اقـدام اپل اظهـار نارضایتی و 
تاسـف کرده اند و مـی گویند تمایلی ندارند برنامه نویسـان ناشـناخته بتوانند اطاعات چهـره آنها را 
دریافت کرده و بر روی سـرورهای متعلق به خود ذخیره کنند. ایـن داده ها حاوی اطاعات مربوط به 
احساسـات و وضعیـت روحی هر فرد در زمان مشـاهzده گوشـی آیفون بـرای باز کردن قفـل آن نیز 

هسـت و لـذا می توانـد به شـناخت کاربـران نیز کمک شـایانی کند.
کارشناســان هشــدار مــی دهنــد که هکرهــا در صــورت دسترســی به ایــن اطاعــات مــی توانند از 
آنها برای بررســی وضعیت ســامت هر فرد، حاالت روحی و روانی وی و حتی وضعیت سامت روان 
اشخاص اســتفاده کنند و لذا اپل باید پاســخگوی نگرانی های کاربران باشــد. اپل هنوز در این زمینه 

واکنشی از خود نشان نداده است.

اپل ســال آینده آی پد ارزان قیمت عرضــه می کند
عاقمنــدان بــه خرید تبلــت های 
آی پد ساخت شــرکت اپل که پول 
کافی برای خریــد مدل های گران 
قیمــت این محصــول ندارنــد، در 
سال ۲01۸ می توانند آی پد ارزان 
خریــداری کننــد.  این شــرکت در 
ســال آینــده میــادی یــک مــدل 
ــه  ــد را عرض ــی از آی پ ۹.۷ اینچ
ــاال قیمت زیادی  می کند که احتم

داشت. نخواهد 
منابـع مطلـع مـی گوینـد قیمـت 

سـاده ترین مدل این آی پد ۲5۹ دالر خواهد بود. این در حالی اسـت که مدل ۹.۷ اینچی آی پدهای 
فعلی اپـل 3۲۹ دالر قیمت دارند.

تحلیــل گــران مــی گوینــد بــازار جهانــی تبلــت ایــن روزهــا رونــق زیــادی نــدارد و اپــل مــی تواند 
بــا عرضــه مــدل هــای ارزان قیمــت آی پــد بــه فــروش 10 میلیــون واحــد تبلــت در ســه ماهــه 

ابتدایــی ســال ۲01۸ امیــدوار باشــد.
ــووو تبلــت هــای  ــد سامســونگ، هــواووی و لن ــل مانن ــای اپ ــد بســیاری از رقب ــان مــی افزاین آن
ــد  ــازار بای ــود از ب ــظ ســهم خ ــرای حف ــل ب ــذا اپ ــد و ل ــی کنن مناســب و ارزان قیمــت عرضــه م
تغییراتــی در سیاســت هــای فعلــی خــود ایجــاد کنــد. گفتــه مــی شــود ایــن تبلــت جدیــد ارزان 
مجهــز بــه پردازنــده A۹ بــوده و دارای ۲ گیگابایــت رم نیــز خواهــد بــود. آی پــد ۹.۷ اینچــی در دو 

ــازار مــی شــود. ــا 3۲ و 1۲۸ گیگابایــت حافظــه داخلــی روانــه ب مــدل ب

شکست آیفون ایکس از گوشی اندرویدی در مسابقه سرعت
 اگــر چــه گوشــی آیفــون ایکــس اپــل بــا تبلیغــات فــراوان روانــه بــازار شــده، امــا ســرعت ایــن 

گوشــی کمتــر از گوشــی اندرویــدی چینــی وان پــاس 5 تــی اســت. 
اپــل مدعــی اســت آیفــون ایکــس از نظــر طراحــی و کیفیــت و عملکــرد بــر دیگــر رقبــا برتــری 
ــا  ــد در رقابــت ب ــدارد کــه بتوان ــدان حــد قــدرت ن ــا ب ــرم افــزار ایــن گوشــی ت دارد. امــا ظاهــرا ن

برخــی گوشــی هــای اندرویــدی بهتــر عمــل کنــد.
مقایســه ســرعت دو گوشــی آیفون ایکس و وان پاس 5 تی که ویدئویــی از آن در کانــال پرطرفدار  
EverythingApplePro یوتیوب به اشــتراک گذارده شده نشان می دهد عملکرد نرم افزاری 
گوشــی اندرویــدی بهتــر از آیفــون اپــل اســت. پیــش از ایــن نیــز مشــخص شــده بــود قفــل چهره 

وان پــاس 5 تی ســریع تر از قفل چهره فیــس آی دی  آیفون ایکــس عمل می کند.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در آیفــون ایکــس بــه کارگرفتــه شــده در ایــن آزمایــش از تــازه تریــن 
نســخه سیســتم عامــل  iOS 11 کــه وصلــه هــای جدیــد اپــل بــرروی آن نصــب شــده، اســتفاده 
شــده اســت. ولی باز هم وان پــاس 5 تــی در باز کردن نــرم افزارهــای مختلف و اجرای دســتورات 

کاربران سرعت بیشتری داشته است.

گوگل قفل آیفون جدید را شکست
یــک محقــق امنیتــی گــوگل موفــق بــه شکســت قفــل تــازه تریــن مــدل هــای عرضــه شــده از 

آیفــون شــد و اطاعات فنــی روش ابداعی خود را نیز منتشــر کرد. 
ــیب  ــری از آس ــره گی ــرای به ــی ب ــا Jailbreaking روش ــون ی ــی آیف ــل گوش ــتن قف شکس
پذیــری هــای سیســتم عامــل iOS گوشــی مذکــور بــا هــدف نصــب برنامــه هــای مــورد عاقــه 
ولــی تاییدنشــده توســط اپــل، تغییــر راحــت رابــط کاربــری ایــن گوشــی، راه انــدازی برنامــه هــای 
 iOS شــبیه ســاز و انجــام هــر کار دیگــری اســت کــه در نســخه هــای اســتاندارد سیســتم عامــل

ممکــن نیســت.
اپل همیشــه تاش کرده شکســتن قفل سیســتم عامل iOS خود را ناممکن کند، امــا هر بار هکرها 
روشــی بــرای دور زدن محدودیــت های اعمال شــده توســط اپــل یافته انــد. از زمان عرضه نســخه 
ــوال  ــده و معم ــوارتر ش ــوارتر و دش ــار دش ــر ب ــل آن ه ــده شکســت قف ــل یادش 10 سیســتم عام
Jailbreaking عمومی و سراسری آیفون ممکن نبوده است. لذا اعام خبر یادشده توسط گوگل 

تحولی قابل توجه محسوب می شود.
یان بیر مهندسـی کـه موفق به این کار شـده می گوید بـه زودی ابزار الزم برای قفل شـکنی آیفون 
هـای جدید را نیز برای اسـتفاده تمامی عاقمندان عرضـه می کند. وی برای پروژه زیروی شـرکت 
گوگل کار می کند که تمرکز آن توجه شناسـایی مشـکات و چالش های امنیتی و اطاع رسـانی به 

توسـعه دهندگان و برنامه نویسـان در مورد حفره های خطرناک امنیتی است.
این افراد معموال به شــرکت ها و افراد برای حل مشــکات امنیتی شناسایی شــده ۹0 روز مهلت می 

دهنــد و در غیر این صورت عموم مردم را در جریان مشــکل شناســایی شــده قــرار می دهند.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

اطالعات تازه در مورد گوشی های 
گلکسی اس ۹ و اس ۹ پالس

سامســونگ دو گوشــی پرچمــدار جدیــد خــود بــه نــام هــای گالکســی اس ۹ و اس ۹ پــاس را در 
فوریــه ســال آینــده عرضــه مــی کنــد و گمانــه زنــی در مــورد ویژگــی هــای ایــن گوشــی هــا در 

جریــان اســت. 
پیــش از ایــن گوشــی هــای گالکســی اس ۸ و اس ۸ پــاس در مــاه مــارس عرضــه شــده بودند و 
لــذا برخــی منابــع مــی گوینــد بعیــد اســت سامســونگ بتواند مــدل هــای تــازه این گوشــی هــا را 

تــا قبــل از پایــان زمســتان به بــازار بفرســتد.
منابــع خبــری معتقدنــد گوشــی هــای یادشــده گوشــی هایــی گــران قیمــت بــوده و قیمــت آنهــا 
بــه بیــش از ۹00 دالر مــی رســد. ایــن احتمــال وجــود دارد کــه قیمــت گوشــی اس۹ پــاس حتی 

بــه 1000 دالر نیــز برســد.
ــر انگشــت گوشــی  ــر در اســکنر اث ــاوری پیشــرفته ت ــی اســتفاده از فن ــن گران ــل ای یکــی از عل
 Snapdragon هــای یادشــده اعــام شــده اســت. در ایــن گوشــی هــا احتمــاال از پردازنــده
۸45 کوالکــوم اســتفاده مــی شــود کــه مبتنــی بــر فنــاوری 10 نانومتــری اســت. گالکســی اس ۹ 
همچنیــن دارای 4 گیگابایــت رم خواهــد بــود. در عیــن حــال گالکســی اس ۹ پــاس ۶ گیگابایت 

رم خواهــد داشــت.
ــد  ــاس نخواه ــی اس ۸ و اس ۸ پ ــا گالکس ــادی ب ــاوت زی ــد تف ــای جدی ــی ه ــگر گوش نمایش
داشــت ولــی احتمــال مــی رود ابعــاد آنهــا کمــی بزرگتــر شــود و لبــه هــای گوشــی را تا پاییــن در 

بربگیــرد. اســتفاده از فنــاوری دوربیــن دوگانــه در ایــن گوشــی هــا هــم ادامــه مــی یابــد.

شارژ سریع برگ برنده 
گالکسی اس ۹ در برابر آیفون

یکــی از مهــم تریــن نقــاط ضعــف بســیاری از گوشــی هــای هوشــمند امــروزی شــارژ باتــری 
نــه چنــدان زیــاد آنهاســت کــه باعــث شــده رقابــت بــرای تولیــد باتــری هــای قدرتمنــد بیــن 

ســازندگان گوشــی تشــدید شــود. 
برخــی کارشناســان مــی گوینــد حجــم ذخیــره ســازی انــرژی بــر روی باتــری گوشــی هــا حداقل 
در آینــده نزدیــک چنــدان قابــل تغییــر نیســت و لــذا تــاش هــا بــرای تغییــر طراحــی باتــری هــا 

بــه منظــور افزایــش ســرعت شــارژ آنها بیشــتر شــده اســت.
منابــع خبــری از عرضــه گوشــی هــای جدیــدی در ســال ۲01۸ خبــر مــی دهنــد کــه از ســرعت 
ــب  ــت مشــتریان را جل ــق تاحــدی رضای ــن طری ــد از ای ــد و مــی توانن شــارژ مناســبی برخوردارن

کننــد.
اطاعــات موجــود حاکیســت گوشــی گالکســی اس ۹ سامســونگ یکــی از ایــن گوشــی هاســت 
ــا در  ــازه ای در دســترس عاقمنــدان قــرار گیــرد ت ــا فنــاوری شــارژ ســریع ت کــه قــرار اســت ب

ــا آیفــون ایکــس موفقیــت بیشــتری کســب کنــد. رقابــت ب
بــه همیــن منظــور سامســونگ در گوشــی یادشــده از پردازنــده Snapdragon ۸45 کوالکــوم 
 Quick اســتفاده خواهــد کــرد کــه یکــی از ویژگــی هــای آن شــارژ ســریع بــا اســتفاده از قابلیــت

Charge 4+ است.
ــده  ــونگ از پردازن ــی اس ۹ سامس ــی گالکس ــای گوش ــدل ه ــی م ــه در برخ ــه اینک ــه ب ــا توج ب
Exynos ۹۸10 اســتفاده شــده کــه فاقــد قابلیــت یادشــده اســت، ایــن شــرکت از فنــاوری شــارژ 
ســریع خــاص خــود موســوم بــه Adaptive Fast Charge در آنهــا بهــره گرفتــه تــا بتوانــد 
ســرعت شــارژ گالکســی اس ۹ را در همــه مــدل هــا و بــا هــر نــوع ســخت افــزاری تــا 15 درصــد 

افزایــش دهــد. ایــن رقــم در شــرایط آب و هوایــی مناســب تــا 30 درصــد نیــز مــی رســد.

ویژگی های گوشی جی ۷ 
ال جی لو رفت

برخــی منابــع خبــری اطاعاتــی در مــورد گوشــی جدیــد شــرکت ال جــی موســوم بــه جی ۷ 
کــه قــرار اســت در ســال ۲01۸ میــادی عرضــه شــود، ارائــه کــرده انــد. 

ــا نســبت تصویــری  ــد ب ــد گوشــی جــی ۶ از یــک نمایشــگر قدرتمن ــز مانن ایــن گوشــی نی
1۸ بــه ۹ برخــوردار خواهــد بــود و بــرای اولیــن بــار یــک اســکنر عنبیــه چشــم بــه منظــور 

ــه آن افــزوده شــده اســت. ــران ب شناســایی دقیــق هویــت کارب
از ایــن اســکنر بــرای بــاز کــردن قفــل گوشــی جــی ۷ اســتفاده خواهــد شــد. ایــن فنــاوری 
رقیبــی بــرای فنــاوری فیــس آی دی شــرکت اپــل محســوب می شــود کــه بــا اســتفاده از آن 

کاربــر بــرای بازکــردن قفــل گوشــی تنهــا بایــد بــه صفحــه آن نــگاه کنــد.
اســکنر عنبیــه چشــم گوشــی جــی ۷ بــرای قفــل کــردن برخــی برنامــه هــای نصــب شــده 
بــر روی تلفــن همــراه نیــز قابــل اســتفاده خواهــد بــود. گفتــه مــی شــود ال جــی در گوشــی 
مذکــور از فنــاوری تــازه دیگــری نیــز بهــره گرفتــه کــه تعــداد حســگرهای مــورد نیــاز بــرای 

فعــال ســازی قابلیــت هــای بیومتریــک آن را کاهــش مــی دهــد.
ــه منظــور نصــب تراشــه هــای  ــا کوالکــوم ب ــن شــرکت همچنیــن در حــال همــکاری ب ای
SoC ۸45 Snapdragon بــر روی گوشــی جــی ۷ اســت. قیمــت و زمــان دقیــق عرضــه 

گوشــی جــی ۷ مشــخص نیســت.
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ساخت لپ تاپی که با لمس 
انگشت باز می شود 

یــک تولیــد کننــده لــپ تــاپ حــق امتیــاز اختراعــی را ثبــت کــرده اســت کــه طبــق آن 
دســتگاه بــا لمــس انگشــت بــاز و بســته مــی شــود و بــه طــور اتوماتیــک جهــت صــورت 

کاربــر را ردیابــی و نمایشــگر را تنظیــم مــی کنــد. 
شــرکت گــوگل بــه تازگــی حــق امتیــاز اختراعــی جدیــد را بــرای کــروم بــوک ثبــت کــرده 
اســت.   طبــق ایــن حــق امتیــاز کــروم بــوک هــای آینــده بــا لمــس یــک انگشــت بــاز و 

بســته مــی شــوند.  
همچنیــن ایــن دســتگاه ها مــی تواننــد وضعیــت صــورت کاربــر را ردیابــی کننــد و طبق آن 

نمایشــگر دســتگاه را تنظیــم کنند. 
بنابرایــن اگــر کاربــر لــپ تــاپ ناگهــان پشــت میــز خــود صــاف بنشــیند، در دســتگاه بــه 
طــور اتوماتیــک و بــدون دخالــت دســت وضعیــت آن را بــا حالــت کاربــر تنظیــم مــی کنــد.  
ایــن طــرح بــرای فعــال ســازی ایــن قابلیــت هــا بــه حســگرهای مختلــف اتــکا مــی کنــد.  
یکــی از آنهــا فاصلــه کاربــر تــا دســتگاه را مــی ســنجد، دیگــری لمــس انگشــت را ردیابــی 
مــی کنــد.  همچنیــن یــک حســگر تصویــری بــرای تعییــن وضعیــت صــورت کاربــر الزم 

اســت تــا موتــور دســتگاه بتوانــد نمایشــگر را تنظیــم کنــد.

جاسوسی ۵۰۰ مدل لپ تاپ
 اچ پی از کاربران

ــی  ــه ک ــی برنام ــف نوع ــا کش ب
الگــر در 500 مــدل از لــپ تــاپ 
ــده  ــخص ش ــی، مش ــای اچ پ ه
ــم  ــب مه ــر مطل ــا ه ــه تقریب ک
تایــپ شــده توســط کاربــران بــا 
ــا  ــاپ ه ــپ ت ــن ل ــتفاده از ای اس
بــدون اجــازه آنهــا ثبــت و ذخیره 

ــت.  ــده اس ش
ــط  ــی توس ــکل امنیت ــن مش ای

ــه طــور پیــش  ــرم افــزار ب یــک محقــق مســتقل کشــف شــده و ناشــی از نصــب یــک ن
فــرض در بســیاری از لــپ تــاپ هــای اچ پــی اســت کــه آلــوده بــه برنامــه کــی الگر اســت.
ایــن نــرم افــزار آســیب پذیــر Synaptics نــام دارد و بــرای کنتــرل صفحــه کلیــد لــپ 
تــاپ هــای اچ پــی و همیــن طــور صفحــه نشــانگر یــا تــراک پــد بــه کار مــی رود. از جملــه 
4۶0 مــدل لــپ تــاپ اچ پــی کــه دچــار ایــن مشــکل هســتند مــی تــوان بــه مــدل هــای 

ــرد. ــاره ک ــف Pavilion،  EliteBook و ProBook اش مختل
در صورتی که اطاعات این برنامه کی الگر به دسـت هکرها افتاده باشـد، سرقت کلمات عبور 
کاربران توسط آنها به سادگی امکان پذیر اسـت. با توجه به اینکه برنامه Synaptics در لپ 
تـاپ هـای اچ پـی به طـور پیش فـرض فعـال نیسـت و هکر بـرای فعـال کـردن آن نیازمند 
دسترسـی به خـود لپ تاپ در سـطح عالی یـا administrative اسـت، بعیـد به نظر می 

رسـد سواسـتفاده گسـترده ای از این مشـکل امنیتـی به عمل آمده باشـد.
ــر خــود  ــاپ هــای آســیب پذی ــپ ت اچ پــی پــس از اطــاع از ایــن موضــوع فهرســتی از ل
را منتشــر کــرده و یــک فایــل بــه روزرســان نــرم افــزاری را بــرای حــل ایــن مشــکل در 

ــرار داده اســت. ــران ق دســترس کارب

رای سال ۲۰۱۷؛

بدترین پسوردهای دنیا معرفی شدند

بدترین پسوردهای ۲01۷ میادی اعام شدند و همچنان1۲345۶ عنوان بدترین پسورد را دارد. 
شــرکت آمریکایــی EPC Group پــس از تحقیقــات بدترین پســوردهای ۲01۷ میــادی را اعام 
کرد. برای تهیه این فهرســت از اطاعات مربوط به 5 میلیون پســوردی اســتفاده شــد که سال گذشته 
فــاش شــده بــود. درهــر حــال ایــن تحقیــق نشــان داد همچنــان بدتریــن کلمــات رمــز 1۲345۶ 
و password هســتند. جالــب آنکــه در ایــن فهرســت برخــی از ســاده تریــن و بــی تاثیرتریــن 

پســوردها همچنــان توســط کاربــران اســتفاده مــی شــوند.
ــارم را دارد،  ــه چه ــوردها رتب ــن پس ــت بدتری ــز qwerty در فهرس ــه رم ــال کلم ــوان مث ــه عن  ب

ــتند. ــم هس ــه چهارده ــم و login در رتب ــه یازده admin در رتب
جالــب آنکــه رتبــه شــانزدهم ایــن فهرســت نــام یــک فیلــم و starwars اســت. میــان بدتریــن 

پســوردها نــام  چنــد خــودرو ماننــد فــراری و مرســدس نیــز دیــده مــی شــود.
ــه  ــارت هــای ســاده ب ــان از عب ــر بیــش از زن ــردان ۲.۸ براب ــق نشــان داد م ــن تحقی ــن ای همچنی

ــد. ــی کنن ــتفاده م ــوان پســورد اس عن
 به هرحال ۲5 پسورد بد این فهرست عبارتند از :

1۲345۶-1
password-۲

1۲345۶۷۸-3-
qwerty -4

1۲345 -5
1۲345۶۷۸۹-۶
letmein-۷
1۲345۶۷-۸

football-۹

iloveyou-10
admin-11

welcome-1۲
monkey -13

login-14
abc1۲3-15

starwars-1۶
1۲31۲3-1۷

dragon-1۸

passw0rd-1۹
master-۲0

hello-۲1
freedom-۲۲

whatever-۲3
qazwsx-۲4

trustno1-۲5

کره شمالی مسئول
 حمله واناکری اعالم شد

مقامــات دولــت آمریــکا، کــره شــمالی را 
ــام  ــری اع ــروس واناک ــه وی ــئول حمل مس

ــد.  ــرده ان ک
ــد  ــی دونال ــت مل ــاور امنی ــوزرت مش ــام ب ت
ــه  ــمالی حمل ــره ش ــرد ک ــام ک ــپ اع ترام
ــام داده  ــری« را انج ــروس »واناک ــایبری وی س
اســت. ایــن حملــه میلیاردهــا دالر خســارت به 

ــت. ــار آورده اس ب
او در ایــن نشــریه نوشــته اســت: پــس از 
تحقیقــات دقیــق امــروز بــه طــور علنــی کــره 

ــم. ــی دانی ــری م ــایبری واناک ــه س ــئول حمل ــمالی را مس ش
ویــروس واناکــری در مــاه مــی در سراســر جهــان منتشــر شــد و صدها هــزار رایانــه در بیمارســتان، 
مــدارس، کســب و کار و منــازل را مختــل کــرد. هرچنــد بــرای قربانیــان پیــام هــای بــاج خواهــی 

ارســال شــده بــود، امــا حتــی پــس از پرداخــت آن نیــز رایانــه هــا همچنــان قفــل بودنــد.
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شناسایی بدافزار خطرناک اندرویدی 
که گوشی را منفجر می کند

بســیاری از بدافزارهــای طراحــی شــده بــرای آلــوده کــردن گوشــی هــای اندرویــدی تنهــا بــرای 
ســرقت داده هــا طراحــی مــی شــوند امــا فعالیــت تخریبــی یــک بدافــزار جدید آنقدر شــدید اســت 

کــه باعــث آســیب فیزیکــی مــی شــود. 
این بدافزار که توسـط کارشناسـان موسسـه امنیتی کاسپراسکای شناسـایی شـده Loapi نام دارد 
و برای سـرقت تمامی اطاعات موجود در گوشـی اعم از داده های مربـوط به ارزهای دیجیتال مانند 

بیـت کوین تا دیگـر داده های ذخیره شـده در تلفن همراه طراحی شـده اسـت.
ــت  ــغال ظرفی ــث اش ــرده و باع ــت ک ــد فعالی ــدان ح ــده تاب ــزار یادش ــد بداف ــی گوین ــان م محقق
پردازنــده و رم گوشــی مــی شــود کــه در نهایــت موجــب داغ شــدن بیــش از حــد باتــری و انفجــار 

آن مــی شــود.
بدافــزار Loapi از هیــچ آســیب پذیــری امنیتــی بــرای دسترســی بــه گوشــی کاربــران اســتفاده 
نمــی کنــد و در زمانــی کــه کاربــران بــه ســایت هــای آلــوده و غیرمطمئــن مراجعــه کننــد، ممکن 
ــر روی گوشــی خــود  ــا محتــوای مســتهجن را ب ــا برنامــه ای ب اســت از آنهــا درخواســت شــود ت

نصــب کننــد.
اگــر کاربــران چنیــن اشــتباهی انجــام دهنــد، در حیــن نصــب برنامــه از آنهــا خواســته مــی شــود 
تــا تنظیمــات امنیتی گوشــی خــود را نیــز تغییــر دهند کــه بــا ایــن کار بدافــزار Loapi دسترســی 

مــورد نظر را به اطاعات ذخیره شــده در گوشــی پیدا کرده و ســرقت داده هــا را آغاز می کند.

بعــد از نصــب Loapi ایــن بدافــزار نســبت بــه ارســال انبوهــی از پیــام هــای ناخواســته بــرای 
دیگــر کاربــران اقــدام مــی کنــد، آگهــی هــای تبلیغاتــی متعــددی را بــر روی گوشــی بــه نمایــش 
درمــی آورد و از گوشــی فــرد بــرای اجرای حمات بوت نت اســتفاده می کند. ســرقت بیــت کوین و 

دیگر ارزهای دیجیتال نیز توســط Loapi صورت می گیرد.
فشــاری کــه ایــن بدافــزار بــرای انجــام ایــن حجــم از فعالیــت بــه پردازنــده گوشــی وارد مــی کند، 
در مــواردی بــه داغ شــدن بیــش از حــد باتــری و انفجــار آن نیــز منجر شــده و لــذا کاربــران باید به 

طــور جــدی از نصــب برنامــه هــای مشــکوک و تاییــد نشــده خــودداری کنند.

سیستم جلوگیری از هک 
ابررایانه ابداع شد

ــرعت  ــا س ــه ب ــد ک ــرده ان ــداع ک ــد اب ــتمی جدی ــگاهی سیس ــان دانش محقق
ــرقت  ــب از س ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــذاری تولی ــای رمزگ ــه کده ــت برثانی مگابی

ــد.  ــی کن ــری م ــا جلوگی ــه ه ــات ابررایان اطاع
بــه تازگــی سیســتم رمزگــذاری بــا ســرعت باالیــی ابــداع شــده کــه از ســرقت 

اطاعــات ابررایانــه هــا جلوگیــری مــی کنــد.
باتوجــه بــه پیشــرفت هــای اخیــر در حــوزه رایانــه هــای کوانتومــی بــه زودی 
هکرهــا تــاش مــی کننــد بــه ایــن رایانــه هــای قدرتمنــد نفــوذ کننــد. آنهــا 
ــه اطاعــات آنایــن )از ســوابق پزشــکی  ســعی مــی کننــد رمزهــای هرگون
ــتا  ــن راس ــایند. درهمی ــران( را بگش ــن کارب ــای آنای ــش ه ــا تراکن ــه ت گرفت
ــد. دانشــمندان نوعــی سیســتم رمزگــذاری کوانتومــی ضــد هــک ســاخته ان

محققــان دانشــگاه ایالتــی اوهایــو سیســتم جدیــدی را ابــداع کــرده انــد کــه 
مــی توانــد کدهــای رمزگــذاری را بــا ســرعت مگابیــت برثانیــه بســازد. حــال 
آنکــه در روش هــای فعلــی چنیــن کدهایــی بــا ســرعتی 5 تــا 10 برابــر کمتــر 
ــول هــک  ــر حمــات معم ــذاری دربراب ــن روش رمزگ ــی شــود. ای ــاخته م س

ــیار مقاوم است. بس
دانیــل گوتیــه مولف ایــن تحقیــق مــی گوید:ایــن روش کــه QKD نــام دارد با 
اســتفاده از ویژگــی هــای بنیادیــن کوانتــوم مکانیــک تغییــرات ذرات ریــز مــواد 
ماننــد الکتــرون یــا فوتــون هــا را انــدازه گیــری مــی کنــد و بــا اســتفاده از ایــن 

تغییــرات هرگونــه نفــوذ امنیتــی را بــه هــر دو طــرف هشــدار مــی دهــد.

ایمیل های ویروسی کنترل ۱۲.۵ میلیون 
رایانه را به دست گرفتند

بزرگتریــن باتنــت ارســال ایمیــل هــای اســپم در جهــان بــا ارســال ایمیلــی آلوده بــه رایانــه هــای بیــش از 1۲.5 
میلیــون کاربــر در آمریــکا، آلمــان، انگلیــس، فرانســه و اســترالیا حمله کرده اســت. 

Necurs، بزرگتریــن باتنــت ایمیــل هــای اســپم جهــان، بدافــزار Scarab را بــه میلیــون هــا کاربــر ارســال 
کــرده اســت. البتــه از ایــن بدافــزار قبــا در چنــد حمله دیگــر نیز اســتفاده شــده بود.

در نتیجــه انتشــار بدافــزار مذکــور میلیــون هــا رایانــه بــه آن آلــوده شــدند و مجبورنــد بــرای اجتنــاب از حــذف 
فایــل هــا و اطاعــات خــود مبلغــی پــول الکترونیکــی بــاج بدهنــد. کارشناســان امنیتی موسســه آنتــی ویروس

Forcepoint در تگــزاس از نخســتین شــرکت هایــی بودنــد کــه ایــن حملــه را اعــام کردنــد.
به گفته کارشناسان طی ۶ ساعت اولیه این حمله، 1۲.5 میلیون ایمیل از باتنت مذکور ارسال شد.

کارشناســان موسســه متوجه شــدند فایل های ویروســی البه الی فایل های اســکن شــده تقلبــی در ایمیل های 
آلوده پنهان شــده بودند. این ایمیل ها از ســوی شــرکت های معتبر تولید کننده پرینتر )مانند لکس مــارک، اچ پی، 

کانــون و اپســون( ارســال شــده بودنــد. بــه همیــن دلیــل در نــگاه نخســت کســی بــه آنهــا شــک نمــی کرد.
هنگامیکــه فایــل زیــپ شــده ایمیــل دانلــود و بــاز می شــد، بدافــزار کنتــرل رایانــه و فایــل هــای آن را به دســت 

مــی گرفــت و کاربــر را تهدیــد مــی کنــد در صــورت پرداخــت نکــردن بــاج، فایــل هــای او را پــاک مــی کند.
تاکنون به ایمیل های کاربران در آمریکا، انگلیس، استرالیا، فرانسه و آلمان حمله شده است.
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طبق تحقیقات جدید؛

زنان باردار از موبایل
 و وای فای دور بمانند

ــا ایجــاد اشــعه  تحقیقــات جدیــد نشــان مــی دهــد موبایــل و وای فــای ب
هــای غیــر یونیــزه حــوزه هــای مغناطیســی خطــر ســقط جنیــن در زنــان 

ــاردار را افزایــش مــی دهنــد.  ب
ــوزه  ــه ح ــل ک ــای و موبای ــد وای ف ــی ده ــان م ــد نش ــات جدی تحقیق
ــاردار را 50  ــان ب ــن زن ــقط جنی ــر س ــد،  خط ــی کنن ــاد م ــی ایج مغناطیس

ــد.    ــی ده ــش م ــد افزای درص
ــزه حــوزه هــای  ــود اشــعه هــای غیریونی تحقیقــات پیشــین نشــان داده ب
مغناطیســی کــه از خطــوط بــرق و دکل هــای مخابراتــی نیــز ایجــاد مــی 
ــرات  ــه تغیی ــن اشــعه هــا ب ــدن انســان مضــر هســتند. ای ــرای ب شــوند، ب
ــوارد خطــر  ــن م ــار ای ــوند. در کن ــی ش ــز منجــر م ژنتیکــی و ســرطان نی

ــد.   ــاردار را مــی افزاین ــان ب ســقط جنیــن در زن
 Kaiser Permanente Division ofدرهمیــن راســتا محققــان
ــف  ــل مختل ــاردار را در مراح ــکا ۹13 زن ب ــد آمری Research  در اوکلن
بررســی کردنــد. برخــی از شــرکت کننــدگان در تحقیــق قبــا حداقــل یک 
 EMDEX ســقط جنین داشــتند. همچنین  تمام شــرکت کنندگان آزمایش
Lite meter را انجام دادند که میزان اشــعه در بدن افراد را طی ۲4 ســاعت 

انــدازه گیــری مــی کنــد.
ایــن تحقیــق نشــان داد زنانــی کــه در برابــر میــزان باالی اشــعه بودنــد 4۸ 

درصــد بیشــتر از بقیــه در معــرض خطــر ســقط چنیــن بودند.

به دلیل استفاده زندانیان!

فروش موبایل های مینیاتوری 
در انگلیس ممنوع شد

ــای  ــل ه ــروش موبای ــس ف ــتری انگلی وزارت دادگس
مینیاتــوری را ممنــوع کــرده اســت. در ایــن موبایــل هــا 
ــدان نمــی  ــن اســکنرهای زن ــه بنابرای ــه کار نرفت ــز ب فل

ــد.  ــی کنن ــد آن را ردیاب توانن
ــای  ــل ه ــروش موبای ــس ف ــتری انگلی وزارت دادگس
کوچکــی کــه بــرای قاچــاق بــه داخــل زنــدان طراحــی 

ــرد. ــوع ک ــد را ممن شــده ان
مشــتریان اصلــی ایــن دســتگاه هــای مینیاتــوری کــه 

گاهــی بــه انــدازه یــک بندانگشــت هســتند، زندانیــان هســتند زیــرا بــه راحتــی مــی تواننــد آن را مخفــی کننــد.
دیویــد لیدینگتــون وزیــر دادگســتری انگلیــس اعــام کــرد ایــن گجــت هــا در خــرده فروشــی هــای آنایــن مانند 

آمــازون، Gumtree و ای بــی موجــود هســتند و زندانیــان با خریــد آنها قوانیــن را زیر پا مــی گذارند.
بــه گفتــه او در تبلیغــات ایــن دســتگاه هــا ذکــر شــده کــه اســکنرهای امنیتــی بــدن )BOSS( موجــود در زنــدان 
هــای انگلیــس و ولــز نمــی تواننــد آن را ردیابــی کننــد. ایــن موبایــل هــا را مــی تــوان بــه قیمــت ۲5 پونــد خریــد اما 

داخــل زنــدان بــا بهــای 500 پونــد نیــز خریــد و فــروش مــی شــوند.
در ایــن موبایــل هــای مینیاتــوری فلــزی بــه کار نرفتــه و بــه همیــن دلیــل ردیــاب هــا نمــی تواننــد آن را شناســایی 
کننــد. ایــن درحالــی اســت کــه زندانبانــان فقــط در ســال ۲01۶ میــادی ۲0 هــزار ســیمکارت و موبایــل غیرقانونی 

ضبــط کردنــد.

فیس بوک ابزار جدید مقابله با آزار 
آنالین را طراحی کرد

ــراد  ــه اف ــران طراحــی کــرده و ب ــرای جلوگیــری از آزار و اذیــت کارب یــک شــبکه اجتماعــی ابزارهــای جدیــدی ب
ــا ایجــاد حســاب کاربــری تقلبــی بــه فعالیــت هــای خــود ادامــه دهنــد.  خاطــی اجــازه نمــی دهــد ب

فیــس بــوک چنــد ابــزار مختلــف بــرای اجتنــاب از آزار و اذیــت در شــبکه اجتماعــی طراحــی کــرده اســت. ایــن 
ــه افــراد  ــرای آزار دیگــران را متوقــف کنــد و ب شــرکت ســعی مــی کنــد ایجــاد حســاب هــای کاربــری تقلبــی ب

کمــک مــی کنــد تــا راحــت تــر پیامهــای فــرد را در فضــای آنایــن نادیــده بگیرنــد.
در بیانیــه فیــس بــوک درایــن بــاره آمــده اســت:  بــا توجــه بــه بازخــورد کاربــران فیــس بــوک و همچنیــن گــروه 
هــای مختلفــی کــه مــورد آزار و اذیــت قــرار مــی گیرند)ماننــد زنــان و خبرنــگاران( ایــن ویژگی عرضه شــده اســت. 

درمرحلــه نخســت بــه افــراد زورگــو اجــازه داده نمــی شــود در فیــس بــوک چنــد حســاب کاربــری داشــته باشــند.
بــرای ایــن منظــور شــبکه اجتماعــی از مــواردی ماننــد IP آدرس هایــی بــرای شناســایی دســتگاه کاربر اســتفاده می 
کنــد و بــه طــور فعــال حســاب هــای کاربــری مشــابه وی را شناســایی مــی کنــد و اجــازه ارســال پیــام بــه صاحــب 

آن نمــی دهــد.

موسس تلگرام:

تلگرام در ایران ۴۰ میلیون کاربر دارد/ قابلیت حذف پیامهای تروریستی
»پــاول دوروف« موســس تلگــرام بــا بیــان اینکــه ایــن پیــام رســان 
در ایــران 40 میلیــون کاربــر دارد، گفــت: پیشــنهادهای خریــد تلگــرام 
از ســوی برخــی برندهــای برتــر 3 تــا 5 میلیــارد دالر اســت امــا آن را 

نمــی فروشــم. 
دوروف گفــت: تلگــرام در سراســر جهــان حــدود 1۸0 میلیــون کاربــر 
دارد کــه فقــط 40 میلیــون نفــر از آنهــا در ایــران زندگــی مــی کننــد. 
بــه گفتــه او بیــش از 500 هــزار کانــال فارســی در تلگــرام وجــود دارد.

وی عنوان کرده قصد دارد سال آتی »خبری بزرگ« را اعام کند.
از ســوی دیگــر دوروف اعــام کــرد: مشــغول ایجــاد نوعــی قابلیــت 
ــات تروریســتی را  ــا و محتوی ــام ه ــا پی ــرام اســت ت جســتجو در تلگ

ــد. حــذف کن

ایــن درحالــی اســت کــه دوروف دربــاره پیشــنهادهای خرید تلگــرام از 
ســوی برخــی برندهــای برتــر در ســیلیکون گفــت: درخواســت هــای 
ــن  ــرد. تخمی ــم ک ــان رد خواه ــان را همچن ــام رس ــن پی ــروش ای ف
خریــداران از ارزش تلگــرام 3تــا 5 میلیــارد دالر اســت. البتــه نــام آنهــا 

را فــاش نمــی کنــم.
ــارد دالر  ــه قیمــت ۲0 میلی ــزود: تلگــرام را حتــی ب ــاره اف ــن ب او در ای

هــم نمــی فروشــم. ایــن یــک ضمانــت مــادام العمــر اســت.
دوروف گفـت: بـه دنبـال کسـب سـود هـم هسـت. وی تلگـرام را 
مجموعـه خیریه ای توصیـف کرد که وی قصد دارد کسـب درامد از آن 
را از اوایـل سـال میـادی آینده آغاز کنـد. اما ایـن کار تا حـدی انجام 

خواهـد گرفت کـه هزینه توسـعه تلگـرام تامین شـود.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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هوش مصنوعی گوگل چهار ساعته 
شطرنج باز حرفه ای می شود

برنامــه هــوش مصنوعــی بــازی گــوگل موســوم بــه آلفــا زیــرو، بــه تازگــی توانایــی یادگیــری 
بــازی شــطرنج در ســطح حرفــه ای را پیــدا کــرده و تنهــا بــه چهــار ســاعت زمــان بــرای ایــن 

ــاز دارد.  کار نی
گــوگل مدتی اســت بــه طــور جــدی بــر روی فنــاوری هــای هــوش مصنوعی ســرمایه گــذاری 
ــی  ــری برخ ــردن، یادگی ــی ک ــرای نقاش ــد ب ــپ ماین ــی دی ــوش مصنوع ــه ه ــرده و در برنام ک

مهــارت هــا، شناســایی چهــره افــراد و اشــیا در عکــس هــا و غیــره را بــه کار گرفتــه اســت.
برنامــه هــوش مصنوعــی جدیدتــر آلفــا زیــرو نــه تنهــا در عــرض چنــد ســاعت بــازی شــطرنج 
را بــه طــور حرفــه ای یــاد گرفتــه، بلکــه مــی توانــد بــا بهتریــن برنامــه رایانــه ای اجــرای بــازی 

شــطرنج در جهــان رقابــت کــرده و آن را هــم شکســت دهــد.
در بـازی شـطرنج انجام هر حرکت معموال به 400 شـیوه متفـاوت قابل انجام اسـت و در مجموع 
300 میلیـارد نـوع چینـش مهـره در بـازی مذکـور قابل تصـور و پیـش بینی اسـت. لـذا پیروزی 

هـوش مصنوعـی در این بـازی نیازمند توان محاسـباتی و پـردازش قدرتمندانه اسـت.
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه برنامــه آلفــا زیــرو تنهــا قواعــد بــازی را از انســان دریافت مــی کند 
و هیــچ داده دیگــری از محیــط خــارج بــه آن داده نمــی شــود. ســپس ایــن برنامــه بــا اجــرای 

مــداوم بــازی توانایــی هــا و فهــم خــود را ارتقــا مــی بخشــد.
آلفــا زیــرو 100 بــازی شــطرنج را بــا برنامــه رایانــه ای Stockfish ۸ انجــام داد و در تمامی آنها 

به پیروزی رسید.

یکــی دیگــر از مدیــران ارشــد ســابق شــبکه اجتماعــی فیــس 
بــوک روز گذشــته در مــورد خطــرات و آســیب هــای آن بــرای 
جوامــع مختلــف در سراســر جهــان اظهــار نگرانــی کرده اســت. 
ــک  ــروه کوچ ــه گ ــال ۲00۷ ب ــه در س ــا ک ــات پالیهاپیتی چام
موســس فیــس بــوک پیوســت و بــه ســمت معــاون اول ایــن 
شــبکه اجتماعــی در حــوزه رشــد تعــداد کاربــران منصوب شــد، 
تصریــح کــرده کــه بــه علــت کمــک بــه ایجــاد و شــکل گیری 

فیــس بــوک بــه شــدت احســاس گنــاه مــی کنــد.
ــق  ــزاری خل ــا اب ــم م ــی کن ــر م ــن فک ــت: م ــزوده اس وی اف
ــار و پــود جامعــه  کــرده ایــم کــه باعــث از هــم گســیختگی ت

ــت. ــده اس ــای آن ش و پیونده
ــارغ  ــع ف ــه در جم ــوک ک ــس ب ــابق فی ــد س ــر ارش ــن مدی ای
التحصیــان دانشــکده کســب و کار دانشــگاه اســتنفورد ســخن 
ــار  ــال کن ــه دنب ــور جــدی ب ــه ط ــرد ب ــه ک ــت، توصی ــی گف م

ــند. ــی باش ــبکه اجتماع ــن ش ــتفاده از ای ــتن اس گذاش
ــرد  ــر ب وی دامنــه صحبــت هــای خــود را از فیــس بــوک فرات
و کل اکوسیســتم جهــان آنایــن را هــدف قــرار داد. بــه گفتــه 
وی ایــن شــبکه هــای اجتماعــی یــک دور باطــل کوتــاه مــدت 

و مبتنــی بــر تحریک ترکیــب دوپامیــن موجــود در بدن انســان 
را بــه وجــود مــی آورنــد.

ــون  ــی و در خ ــان عصب ــام رس ــش پی ــز نق ــن در مغ دوپامی
ــذت  ــاد ل ــش را در ایج ــن نق ــی دارد و مهم تری ــش هورمون نق
ــن در  ــش دوپامی ــد. افزای ــی کن ــاد م ــان ایج ــاداش در انس و پ
ــد در  ــاداش معروف ان ــه مرکــز پ مناطــق خاصــی از مغــز کــه ب
ــن  ــه همی ــد ب ــاداش( می کن ــرد ایجــاد حــس سرخوشــی )پ ف
داروهــای دوپامینرژیــک بصــورت عمــده مــورد ســوء اســتفاده 

قــرار می گیرنــد.
ــح کــرد: شــبکه هــای اجتماعــی در  ــا تصری چامــات پالیهاپیتی
حــال تخریــب کارکــرد جامعــه هســتند، زیــرا مبتنــی بــر عــدم 
همــکاری جمعــی و تعامــل، انتشــار اخبــار ســوء، عــدم اعتمــاد 
ــه  ــکا نیســت و ب ــره هســتند و ایــن مشــکل خــاص آمری و غی

معضلــی جهانــی مبــدل شــده اســت.
وی بــه انتشــار خبــری دروغیــن در مــورد ربایــش چنــد کــودک 
در هنــد از طریــق پیــام رســان واتــس اپ اشــاره کــرد و افــزود: 
ــه قتــل عــام چنــد بیگنــاه در ایــن  انتشــار ایــن خبــر کــذب ب
ــه از گســترش  ــده ای اســت ک ــن پدی کشــور منجــر شــد و ای

شــبکه هــای اجتماعــی حاصــل شــده اســت. بــا گســترش این 
پدیــده بازیگــران بــد قــادر بــه دســتکاری ذهــن مــردم هســتند 
ــود  ــوب و مدنظــر خ ــای مطل ــه انجــام کاره ــا را وادار ب ــا آنه ت

کننــد.
او ادامـه داد: ایـن یـک واقعیـت اسـت. مـن تـاش مـی کنـم 
اسـتفاده از فیـس بوک را بـه حداقل ممکـن برسـانم و فرزندانم 
مجـاز نیسـتند از این کثافت اسـتفاده کننـد. البته شـرکت فیس 

بـوک کارهـای خوبـی هـم در دنیـا انجام مـی دهد.
ــه  ــر از موسســان اولی ــر شــن پارک ــاه نوامب ــن در م ــش از ای پی
فیــس بــوک هــم از سواســتفاده فیــس بــوک از برخــی ویژگــی 
هــای روانشــناختی انســان هــا بــه منظــور تشــویق افــراد بــه 

ــود. اســتفاده مــداوم از ایــن شــبکه اجتماعــی خبــر داده ب

مدیر سابق فیس بوک:

از راه اندازی فیس بوک احساس گناه دارم

آخرین آمار فعالیت کاربران 
ایرانی درتلگرام/

ثبت ۶۷۸هزار کانال فارسی
رصــد مرکــز ملــی فضــای مجــازی از فعالیــت کاربــران ایرانــی در شــبکه اجتماعــی تلگــرام 
نشــان می دهــد کــه بالــغ بــر ۶۷۸ هــزار کانــال فارســی در ایــن شــبکه ثبــت شــده و کاربــران 

روزانــه ۲میلیــارد بازدیــد از ایــن کانالهــا دارنــد. 
آخریــن وضعیــت فعالیــت کاربــران ایرانــی در شــبکه اجتماعــی تلگــرام برمبنــای رصــد روزانــه 
ای کــه توســط پژوهشــگاه ملــی فضــای مجــازی وابســته بــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی 
ــزار و ۲5۷  ــر ۶۷۸ ه ــغ ب ــاه بال ــا روز دوم آذرم ــه ت ــی از آن اســت ک ــرد، حاک ــی گی صــورت م

کانــال فارســی در ایــن شــبکه بــه ثبــت رســیده اســت.
بــرآورد فعالیــت کاربــران ایرانــی در ایــن شــبکه اجتماعــی طــی 10 روز اخیــر از افزایــش بیــش 
از ۸ هــزار کانــال در بــازه زمانــی ۲3 آبــان مــاه تــا ســوم آذرمــاه حکایــت دارد. بــه نحــوی کــه 
شــمار کانالهــای ایجــاد شــده در تلگــرام از ۶۷0 هــزار و 3۹۸ کانــال در روز ۲3 آبــان مــاه، هــم 

اکنــون بــه ۶۷۸ هــزار و ۲5۷ کانــال رســیده اســت.
این درحالی است که از این تعداد کانال، ۲۲۸ هزار و 30۹ کانال به روزرسانی می شوند.

درهمیــن حــال بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه طــی ۲4ســاعت بــه طــور متوســط بیــش از 
۲ میلیــون و ۶00 هــزار مطلــب در ایــن شــبکه اجتماعــی منتشــر مــی شــود کــه بیشــترین آمار 
مربــوط بــه ســاعت ۲1 شــب اســت کــه بیــش از ۲50 هــزار مطلــب در ایــن ســاعت منتشــر 

شــده و کمتریــن مطالــب )10 هــزار مطلــب( در ســاعت 3 صبــح منتشــر مــی شــود.
از ســوی دیگــر متوســط تعــداد مطلــب بــر کانــال در یــک روز 11.5 مطلــب اســت و ایــن بــه 
ایــن معنــی اســت کــه بــه طــور متوســط روزانــه در هــر کانــال حــدود 11.5 مطلــب منتشــر 

مــی شــود.
تعــداد کل بازدیدهــای کانالهــای فارســی شــبکه اجتماعــی تلگــرام نیــز در روز دوم آذرمــاه ۲ 
میلیــارد و 1۲5 میلیــون و ۷0۶ هــزار و ۷۹۷ بازدیــد بــرآورد مــی شــود و ایــن درحالــی اســت که 
بیشــترین بازدیــد طــی 10 روز اخیــر بــه روز ۲۶ آبــان بــا ۲ میلیــارد و ۷0۷ میلیــون و ۶50 هــزار 

بازدیــد اختصــاص یافتــه اســت.
درهمیــن حــال تعــداد بازدیــد هــر مطلــب بــه طــور متوســط در کانــال در روز دوم آذرمــاه ۹۲1 
بــار اعــام شــده اســت و بیشــترین بازدیــد هــر مطلــب در کانــال هــا نیــز طــی 10 روز اخیــر 
بــه روز ۲۶ آبــان مــاه بــاز مــی گــردد کــه هــر مطلــب حــدود یکهــزار و ۲1۸ بــار بازدیــد داشــته 

اســت.
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در مرورگر وب؛

نسخه جدید توییتر۵۰ درصد کمتر 
اینترنت مصرف می کند

یــک شــبکه اجتماعــی نســخه جدیــدی از اپلیکیشــن خــود را عرضــه کــرده کــه در مرورگــر وب 
بــاز مــی شــود و دارای ویژگــی هایــی اســت کــه مصــرف اینترنــت آن 50 درصــد کمتــر از نســخه 

فعلی اســت. 
 شــبکه اجتماعــی توییتــر نســخه جدیــد اپلیکیشــن اصلــی خــود را در ۲4 کشــور از جملــه نپــال، 
بنگادش، بولیوی، شــیلی، کلمبیا، کاســتاریکا، اکوادور، مصــر، برزیل و الجزیره عرضه کرده اســت. 
نکتــه جالــب توجــه نســخه جدیــد اپلیکیشــن کاهــش بیــش از 50 درصــد مصــرف اینترنــت در 

آن است.

ــور  ــه ط ــت و ب ــت اس ــدود 3مگابای ــه ح ــام گرفت ــه Twitter Lite ن ــد ک ــخه جدی ــم نس حج
آفاین نیز فعال می شــود تا از مصرف اینترنت کاربر بکاهد. عاوه بر آن نســخه جدید به کاربر اجازه 
مــی دهــد تــا بــه طــور انتخابــی توییــت هــا، تصاویــر و ویدئوهــا را دانلــود کنــد. بــه ایــن ترتیــب 
تمــام محتــوای اپلیکیشــن دانلــود نمــی شــود و از مصــرف حجــم اینترنــت کاربــر نیــز کاســته می 

شــود.
نســخه جدیــد پــس از دو مــاه آزمایــش موفقیــت آمیــز در فیلیپیــن عرضــه می شــود. کارشناســان 

معتقدنــد ویژگــی هــایTwitter Liteســبب محبوبیت بیشــتر اپلیکیشــن خواهد شــد.
توییتر الیت در مرورگر وب فعال می شود اما ظاهر آن با نسخه موبایل تفاوتی ندارد.

توییتر از ویژگی جدید برای 
ذخیره پیام ها رونمایی کرد

ــای  ــت ه ــره تویی ــرای ذخی ــدی ب ــی جدی ــر ویژگ ــی توییت ــبکه اجتماع ش
کاربــران خــود فراهــم کــرده اســت. به ایــن ترتیــب کاربــران مجبور نیســتند 

ــا بازنشــر کننــد.  ــرای ذخیــره یــک پیــام آن را الیــک ی ب
بخــش تولیــد محصــول شــبکه اجتماعــی توییتــر  یــک ویژگــی جدیــد بــه 
نــام Bookmarks رونمایــی کــرده کــه بــه کاربــران اجــازه مــی دهــد به 

طــور خصوصــی پیــام هــای توییــت مــورد نظــر خــود را ذخیــره کننــد.
 بــا کمــک ایــن ویژگــی کاربــران دیگــر مجبــور نیســتند بــرای ذخیــره یک 
پیــام آن را الیک یا بازنشــر کننــد. ویژگــی Bookmarks احتمــاال در منو 

جهت یابی اپلیکیشــن در نســخه موبایل ظاهر خواهد شــد.
ــران  ــرای کارب ــان ب ــه زم ــی چ ــن ویژگ ــت ای ــخص نیس ــوز مش ــه هن البت

ــود. ــی ش ــه م ــان عرض ــر جه سراس

قابلیت جدید واتس 
اپ برای کاهش پیام 

در گروه های چت
 

یــک اپلیکیشــن پیامرســان دو قابلیــت جدیــد عرضــه کــرده کــه یکــی از آنهــا بــه کاربــر اجــازه مــی دهــد پاســخ 
هریــک از افــراد گــروه را بــه طــور خصوصــی بــرای او ارســال کنــد. 

اپلیکیشــن واتــس اپ ویژگــی جدیــدی بــرای ســاکت کــردن صــدای نوتیفیکیشــن هــای متعــدد گــروه هــای چت 
خــود ارائــه کــرده اســت. کاربــران ایــن شــبکه اجتماعــی بــه زودی مــی تواننــد، در پاســخ پیــام هــر یــک از اعضــای 

گــروه، پیامــی خصوصی بــرای او ارســال کننــد. به ایــن ترتیب دیگــر الزم نیســت پیام در گروه ارســال شــود.
ایــن ویژگــی کــه replay privetly نــام گرفتــه هــم اکنــون در نســخه بتــای ایــن پیامرســان همــراه قابلیــت 
»عکــس در عکــس« عرضــه شــده اســت.  قابلیــت دوم نیــز بــه کاربــر اجازه مــی دهــد کاربــران بتواننــد ویدئــو را در 

پنجــره ای مجــزا از چــت ارســال و دریافــت کننــد.
با کمک ویژگی replay privetly تعداد نوتیفیکیشن گروه های چت بسیار کاهش می یابد.

اینستاگرام اپلیکیشن 
مستقل می سازد

ــن  ــک اپلیکیش ــش ی ــغول آزمای ــتاگرام مش ــن اینس اپلیکیش
ــت.  ــیج« اس ــت مس ــرای »دایرک ــه ب جداگان

myپرتغــال اســت. بــه هرحــال  ایــن اپلیکیشــن ســال آتــی و 
ــه  ــران ب پــس از شناســایی مشــکات و بررســی بازخــورد کارب

طــور جهانــی عرضــه مــی شــود.
بــه اعتقــاد کارشناســان ایــن اقــدام اینســتاگرام بــرای مقابلــه بــا 

اســنپ چــت اســت.

زمان ذخیره استوری 
های اینستاگرام 

افزایش یافت
قابلیــت جدیــد اینســتاگرام بــه کاربــران اجــازه مــی دهــد 
ــره  ــاعت ذخی ــش از ۲4 س ــود را بی ــای خ ــتوری« ه »اس

کننــد و بعــدا هایایتــی از اســتوری هــا بســازند. 
اینســتاگرام بــه تازگــی ذخیــره Story را بــرای 
ــی  ــراد م ــرده و اف ــر ک ــاده ت ــیار س ــود بس ــران خ کاب
تواننــد آن را بــرای مدتــی طوالنــی تــر از ۲4 ســاعت 

کنند. حفظ 
ــد  ــی ده ــازه م ــران اج ــه کارب ــد  ب ــی جدی ــن ویژگ ای
Story هــای خــود را آرشــیو کــرده و بــه طــور خصوصی 
منتشــر کننــد. یــا آنکــه یــک Highlight بســازند کــه 
در پروفایــل کاربــر بــه نمایــش مــی آیــد. کاربــر مــی تواند 
ــظ  ــواه حف ــان دلخ ــدت زم ــه م ــن  Highlight را ب ای

کنــد.
قابلیــت Stories Archive تمــام  اســتوری هــا را 
پــس پایــان بــازه زمانــی ۲4 ســاعته ذخیــره مــی کنــد. به 
ــه آن  ــا مراجعــه ب ــدا ب ــراد مــی تواننــد بع ایــن ترتیــب اف

Stories Highlight بســازند.

اینستاگرام پست های 
احتمالی مورد عالقه 

کاربر را نمایش می دهد
قابلیـت جدیـد اینسـتاگرام پسـت هـای احتمالـی مورد پسـند 

کاربـر را در صفحـه اصلـی بـرای او نشـان مـی دهـد. 
ــه  ــت ک ــدی اس ــی جدی ــش ویژگ ــغول آزمای ــتاگرام مش اینس
پســت هــای احتمالــی مــورد پســند کاربــر را در صفحــه اصلی 

ایــن اپلیکیشــن بــرای کاربــر نمایــش مــی دهــد.
ایــن بخــش کــه Recommended for You نــام دارد 
شــامل پســت هایــی اســت کــه دوســتان کاربــر نیــز آن هــا را 
الیــک کــرده انــد یــا پســت هایــی کــه الگوریتــم اینســتاگرام 

بــرای کاربــر در نظــر مــی گیــرد.
 ایــن در حالــی اســت کــه اینســتاگرام در ایــن اواخــر تغییــرات 
متعــددی را عرضــه کــرده و بــه نظــر مــی رســد چنــد آپدیــت 

دیگــر نیــز در راه باشــد.
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با ارائه یک قابلیت تازه؛

کاربران اینستاگرام تماشاگران 
ویدئوی زنده را انتخاب می کنند

یــک شــبکه اجتماعــی قابلیــت تــازه ای بــرای 
تماشــای پخــش زنــده ویدئوهــا فراهــم کــرده 
ــده  ــو زن ــد تماشــاگران ویدئ ــر مــی توان و کارب

خــود را انتخــاب کنــد. 
مــاه گذشــته اینســتاگرام یــک ویژگــی جدیــد 
بــرای ویدئــو بــه نــام Go Live With ارائــه 
کــرد کــه بــه کاربــران اجــازه مــی داد دوســتان 
ــو  ــده ویدئ ــرای تماشــای پخــش زن خــود را ب

اضافــه کننــد.  
اکنــون ایــن شــرکت ویژگــی جدیــدی بــرای 

ــده خــود  ــوی زن ــر اجــازه مــی دهــد تماشــاگران ویدئ ــه کارب ــه کــرده کــه ب ــران تبلــت ارائ کارب
را انتخــاب کننــد. بنابرایــن کاربــران بــرای تماشــای ویدئــوی زنــده یکــی از دوســتان خــود مــی 

تواننــد بــا ضربــه روی دکمــه Request )درخواســت( تمایــل خــود را اعــام کننــد.
از ســوی دیگــر فــردی کــه مشــغول فیلمبــرداری زنــده اســت، نوتیفیکیشــن درخواســت را دریافت 

مــی کنــد و مــی توانــد بــه دوســت خــود اجــازه تماشــای زنــده ویدئــو را بدهد.
آیکــون Go Live With در بخــش پایینــی و ســمت راســت ایــن اپلیکیشــن قــرار دارد و هنگام 
ثبــت زنــده ویدئــو نمایــان مــی شــود. ایــن ویژگــی بــه تازگــی بــرای تمــام کاربــران ایــن شــبکه 

اجتماعــی در جهــان فراهــم شــده اســت.

قابلیت نقاشی
 روی عکس دوستان در 

اینستاگرام فعال شد
   

ــد در بخــش دایرکــت  ــی ده ــازه م ــران اج ــه کارب شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام ب
ــه  ــن اضاف ــه آن اســتیکر و مت مســیج عکــس هــای دوســتان خــود را اصــاح و ب

ــد.  کنن
اینســتاگرام از ویژگــی جدیــدی رونمایــی کــرده کــه بــه کاربــر اجــازه مــی دهــد 
ــرای او  تصاویــری را اصــاح کنــد کــه دوســتانش از طریــق دایرکــت مســیج ب

ارســال کــرده انــد.
هنگامیکــه یکــی از دوســتان عکســی را بــه طــور مســتقیم بــرای کاربــر ارســال می 
کنــد، بــا ضربــه روی آیکــون دوربیــن در پاییــن صفحــه قابلیــت پاســخ دهــی فعــال 
مــی شــود. ســپس کاربــر بایــد عکســی گرفتــه و آن را بــرای دوســت خــود ارســال 
کنــد. در ایــن زمــان تصویــر اصلــی نیــز همــراه عکســی کــه کاربــر گرفتــه ضمیمه 

مــی شــود و قابلیــت تغییــر در عکــس اول فعــال مــی شــود.
کاربــر مــی توانــد عکــس را تغییــر ســایز دهــد، روی آن طراحــی کنــد و اســتیکر یــا 

متــن بــه آن اضافــه کنــد.

اوبر رقیب آمبوالنس های آمریکا شد
تحقیقــی جدیــد نشــان مــی دهد شــرکت اوبــر بــه کاهــش ۷ درصــدی ســرانه اســتفاده از آمبوالنــس در 

شــهرهای مختلــف آمریــکا منجر شــده اســت. 
ــد   ــن راســتا تحقیقــی جدی ــس بســیار گرانبهاســت. در همی ــدون بیمــه اســتفاده از آمبوالن ــکا ب در آمری
نشــان مــی دهــد افــراد بــرای اجتنــاب از ایــن هزینــه هــا ســعی مــی کننــد در مواقــع غیــر اضطــراری به 
جــای آمبوالنــس از اوبــر اســتفاده کننــد. ایــن رونــد بــه کاهــش اســتفاده از آمبوالنــس هــا منجر شــده و 

جالــب آنکــه بــه ســود بخــش مراقبــت هــای درمانــی اســت.
اوبــر کــه یــک شــرکت فنــاوری تــازه تاســیس اســت دربیشــتر شــهرهای جهــان فعالیت مــی کنــد و در 

تاریخچــه ۷ ســاله آن 5 میلیــارد ســفر ثبــت شــده اســت.
ــون موســکاتل از بیمارســتان »اســکیپس  ــد اســلوکی اقتصــاددان انگلیســی و لئ ــن راســتا دیوی درهمی
مرســی« در ســن دیــه گــو خواهان بررســی تاثیــر ایــن رونــد بــر اســتفاده از آمبوالنــس در آمریکا شــدند.

آنهــا بیــن ۲013 تــا ۲015 در ۷۶۶ شــهر از 43 ایالــت آمریــکا تحقیقاتــی انجــام دادنــد. محققــان متوجــه 
شــدند در سراســر شــهرها اوبــر بــه طــور انحصــاری وارد بازارهــای مختلــف شــده و ســرانه اســتفاده از 

آمبوالنــس را بــا نــرخ ۷ درصــد کاســته اســت.
دیویــد اســلوکی در ایــن بــاره مــی گویــد: بــرای کاهــش هزینــه هــای درمانــی و بهبــود نتیجــه گیــری 
افــراد ترجیــح مــی دهنــد از نیروهــای حرفــه ای بــا مهــارت کمتر امــا همچنــان شایســته اســتفاده کنند. 

بــه عنــوان مثــال بــرای تشــخیص گلــودرد نیــازی بــه حضــور جــراح اعصــاب نیســت.

استفاده از نرم افزارهای قدیمی 
تا سال ۲۰۲۰ ناممکن می شود

اگــر هنــوز هــم از نســخه هــای قدیمــی نــرم افزارهــای مختلــف بــر روی رایانــه هــای خــود 
اســتفاده مــی کنیــد، بهتــر اســت کــم کــم ایــن کار را متوقــف کنیــد. 

ــای  ــرم افزاره ــد ن ــی گوی ــه ای م ــای رایان ــه ه ــواع تراش ــازنده ان ــل س ــرکت اینت ش
ــازگار  ــوند، س ــی ش ــد عرضــه م ــه بع ــال ۲0۲0 ب ــه از س ــی ک ــه های ــا رایان ــی ب قدیم

ــود. ــد ب نخواهن
ایــن شــرکت قصــد دارد پشــتیبانی از فنــاوری بایــوس را تــا ســال ۲0۲0 متوقف کنــد؛ فناوری 
کــه بخــش عمــده ای از نــرم افزارهــای امــروزی بــر مبنــای آن طراحــی شــده و عمــل مــی 

کننــد.
ــه  ــه حافظ ــده در تراش ــره ش ــای ذخی ــا برنامه ه ــا ی ــه ای از رویه ه ــه مجموع ــوس ب بای
ــن  ــود ای ــود. وج ــه می ش ــخصی گفت ــای ش ــا رام ROM در رایانه ه ــی ی ــط خواندن فق
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــردی ب ــای کارب ــه برنامه ه ــود ک ــب می ش ــه موج ــا در رایان برنامه ه
بــرای کنتــرل ســخت افــزار، نیــاز بــه برنامــه ای نداشــته باشــند و از ســرویس هــای رایانــه 

ــد. اســتفاده کنن
 UEFI )unified extensible ،فنــاوری جدیدی کــه قرار اســت جایگزیــن بایــوس شــود
firmware interface( نــام دارد و تراشــه هــا و پردازنــده هــای نســل جدید بــر مبنای آن 

طراحــی شــده و بــه کار گرفتــه مــی شــوند.
بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری نــرم افزارهــای فعلــی 3۲ بیتــی منســوخ مــی شــوند و ظــرف ســه 
ســال آینــده قابــل اســتفاده نخواهنــد بــود. فنــاوری یادشــده از دقــت و امنیــت بیشــتری نیــز 

برخــوردار اســت.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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یکی از اجسام کهکشانی که دیدن آن می تواند برای 
هر فردی جذاب به نظر برسد شهاب سنگ است. 
یک شهاب سنگ قطعه جامدی از بقایای به جامانده 
از جرم هایی مانند یک دنباله دار، سیارک، شهاب یا 
شهاب واره است که در اصل در فضای بیرونی شکل 
گرفته و توانسته پس از گذر از اتمسفر و تحمل تأثیر 
آن روی سطح زمین یا یک سیاره دیگر انتقال یابد. 
از آنجایی که دیدن بقایای شهاب سنگها روی زمین 
و تشخیص آن از سایر سنگها کار هرکسی نیست، 
این  دانش  و  علم  بخش  خواندنی  و  ویژه  گفتگوی 
با فردی  گفتگو  به  را  مهر  فناوری  از مجله  شماره 
که عالقمند به کندوکاو در مناطقی از کشور برای 

شناسایی شهاب سنگ ها است، اختصاص دادیم.

علم و دانـش
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دانش و  علـــم 

ــدا  ــه پی ــق ب ــون موف ــه تاکن ــران ک ــنگی ای ــهاب س ــرد ش م
ــف  ــاط مختل ــنگ از نق ــهاب س ــه ش ــزار و ۲00 تک ــردن ه ک
کشــور شــده توانســته اســت رتبــه ایــران را در زمینــه دارا بــودن 

ــد.  ــا ده ــان ارتق ــهاب ســنگ در جه ــداد ش تع
نجــوم، ســیاره، زمیــن، آســمان، هــال مــاه، شــهاب ســنگ، 
ســتاره دنبالــه دار، پدیــده هــای آســمانی، بــارش شــهابی، اختــر 
شناســی، دنبالــه دارهــا، کهکشــان هــا و ..... همــه و همه نشــانه 
ــه  ــای دور ب ــه از زمانه ــتند ک ــد هس ــی خداون ــی از زیبای های

کشــف آنهــا توســط منجمــان پرداختــه شــده اســت.
ــده  ــر پدی ــرا اکث ــوده زی ــردم ب ــق م ــز عائ ــواره ج ــوم هم نج
ــا چشــم رصــد کــرد؛ از حیــث  ــوان ب هــای آســمانی را  مــی ت
ملمــوس بــودن رویدادهــای نجومــی جذابیتــی بــرای مــردم به 
وجــود آمــده کــه همــواره پیگیــر رویدادهــای نجومــی و نشــانه 

هایــی از آثــار و بقایــای اجســام کهکشــانی هســتند.
ــرای  ــد ب ــدن آن مــی توان یکــی از اجســام کهکشــانی کــه دی
ــت.  ــنگ اس ــهاب س ــد ش ــر برس ــه نظ ــذاب ب ــردی ج ــر ف ه
ــده از  ــه جامان ــای ب ــدی از بقای ــه جام ــک شهاب ســنگ قطع ی
جرم هایــی ماننــد یــک دنبالــه دار، ســیارک، شــهاب یــا شــهاب 
ــه و  ــی شــکل گرفت ــه در اصــل در فضــای بیرون واره اســت ک
توانســته پــس از گــذر از اتمســفر و تحمــل تأثیر آن روی ســطح 

زمیــن یــا یــک ســیاره دیگــر انتقــال یابــد. 
دیــدن بقایــای شــهاب ســنگ هــا روی زمیــن و تشــخیص آن 
از ســایر ســنگ هــا کار هــر کســی نیســت از ایــن رو در صــدد 
ــدوکاو در مناطقــی از  ــه کن ــد ب ــردی کــه عاقمن ــا ف ــم ت آمدی
کشــور بــرای شناســایی شــهاب ســنگ هــا اســت گفتگویــی 

داشــته باشــیم.
حجــت کمالــی، 35 ســاله متولــد کرمــان، دانشــجوی 
ــم،  ــی ژئوتوریس ــدر تخصص ــی و لی ــن شناس ــی زمی کارشناس
ــه 14 ســال در زمینــه شناســایی  فــردی اســت کــه نزدیــک ب
ــد. ــی کن ــت م ــی فعالی ــه قیمت ــی و نیم ــای قیمت ــنگ ه س

مشروح گفتگو با حجت کمالی به شرح زیر است؛

ــنگ  ــایی س ــه شناس ــی ک ــی از آنجای ــای کمال آق
هــای قیمتــی و شــهاب ســنگ هــا در میــان ســایر 
ــور  ــد چط ــت بفرمایی ــوار اس ــنگها کاری دش س

ــت؟ ــان اس ــما آس ــرای ش ــا ب ــن ه ــاوت ای تف
بنــده خیلــی بــه ســنگ هــا مخصوصــا ســنگ هــای جواهرات 
ــود  ــن وج ــی در م ــه از دوران کودک ــن عاق ــه دارم؛ ای عاق

داشــته و روز بــه روز هــم  بیشــتر شــد .بــه دلیــل عاقــه بســیار 
زیــادی کــه بــه شــهاب ســنگ هــا دارم نزدیــک بــه 1۲ ســال 
اســت کــه بــه صــورت تخصصــی و علمــی، در خصــوص آنهــا 

تحقیــق و پژوهــش انجــام مــی دهــم.

ــای  ــنگ ه ــا و س ــنگ ه ــه س ــه ب ــد ک ــور ش چط
ــدید؟ ــد ش ــی عالقمن قیمت

ــه  ــوده ک ــن ب ــواره ای ــر هم ــم بش ــش های مه ــی از پرس یک
ــه  ــه شمســی چطــور ب ــی، منظوم ــه طــور کل ــاه و ب ــن، م زمی
ــروه  ــوال، دو گ ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــت. ب ــده اس ــود آم وج
از محققــان فعالیــت می کننــد. دســته اول، اخترشناســان 
هســتند کــه روی ســیاره های خــارج از منظومــه شمســی 
ــل  ــات حاص ــا اطاع ــه و ب ــیدی( مطالع ــیاره های فراخورش )س
از آن دربــاره منظومــه خودمــان نتیجه گیــری می کننــد. 
ــای کار  ــه ج ــه ب ــتند ک ــان هس ــته دوم شهاب سنگ شناس دس
روی نــور دریافــت شــده از طریــق تلســکوپ، روی نمونــه ای از 

ســنگ های فرازمینــی مطالعــه می کننــد.
ــه ای هســتند  ــاده اولی ــده م  بیشــتر شــهاب ســنگ هــا بازمان
کــه منظومــه شمســی از آن پدیــد آمــده اســت و بررســی ایــن 
شــهاب ســنگهای آغازیــن در آزمایشــگاه، دانشــمندان را قــادر 
ــا بخشــی از غبــار اختــری کــه منظومــه شمســی  مــی کنــد ب
ــت  ــده فعالی ــد آم ــره از آن پدی ــن و غی ــید، زمی ــه خورش از جمل

علمــی انجــام دهنــد.
 ایــن اجــرام، نمونــه ای از بخــش های دســت نیافتنــی منظومه 
شمســی هســتند و شــهاب ســنگ هایــی کــه بــه زمین ســقوط 
مــی کنــد دارای مقادیــر بســیار ناچیــزی از ایــن مــواد معدنــی 
هســتند کــه ایــن مــواد اطاعــات بســیار زیــادی را از منظومــه 

شمســی در اختیــار دانشــمندان قــرار مــی دهــد. 

ــه  ــد 12 ســال ب ــان اشــاره کردی در صحبــت هایت
ــهاب  ــایی ش ــه شناس ــی در زمین ــورت تخصص ص
ســنگ هــا  فعالیــت مــی کنیــد  بــرای مــا جالــب 
اســت بدانیــم کــه در ایــن مــدت چقــدر شــهاب 
ــی از  ــا اطالع ــد؟ آی ــرده ای ــع آوری ک ــنگ جم س

ــد؟ ــم داری ــات آن ه جزئی
ــا کنــون  ــر 1۲00 قطعــه شــهاب ســنگ ت ــغ ب ــاً بال ــه. تقریب بل
ــدان  ــنگ از 50 می ــهاب س ــداد ش ــن تع ــرده ام؛ ای ــف ک کش

ــد. ــوده ان ــاص ب ــروه خ ــاوت و ۶ گ ــارش متف ب

اولیــن شــهاب ســنگی کــه کشــف کردیــد بــرای 
چــه زمانــی و از چــه نوعــی بــود؟

اولیــن شــهاب ســنگی کــه کشــف کــردم ۸1۹ گــرم و 
ــن  ــرم از ای ــدار ۲5 گ ــدی مق ــه بن ــرای طبق ــود؛ ب ــه ب 13 قطع
ســنگ را بــرش زدم و آن را بــه واســطه یکــی از دوســتان دکتــر 
ــز و  ــرای آنالی ــه ب ــه فرانس ــران ب ــگاه ته ــندی از دانش پورخرس

ــردم. ــال ک ــنگ ارس ــوع س ــش ن آزمای
دکتــر پــور خرســندی اقدامــات زیــادی در راســتای طبقــه بندی 
ــد. ایشــان  ــران انجــام داده ان ــای ای ــت شــهاب ســنگ ه و  ثب
ــی اســت کــه در دانشــگاه ) ســرژ ( فرانســه، مرکــز  تنهــا ایران
ــل در  ــه تحصی ــغول ب ــن مش ــوم زمی ــی عل ــات اروپای تحقیق

ــه شــهاب ســنگ هــا ســت.   زمین

ــدان  ــه عالقمن ــن هم ــوال در ذه ــن س ــون ای اکن
بــه نجــوم بــه وجــود مــی آیــد کــه واقعــا شــهاب 
ــا  ــد؟ آی ــود دارن ــی وج ــه مناطق ــا در چ ــنگ ه س

ــی دارد؟ ــه اقدامات ــاز ب ــم نی ــی ه ــکان یاب م
ــه صــورت یکنواخــت  ــه مناطــق ب ــا در هم شــهاب ســنگ ه
ــل  ــه دلی ــتانی ب ــق کوهس ــی در مناط ــد ول ــی کنن ــقوط م س
شــرایط آب و هوایــی، مانــدگاری کمتــری نســبت بــه مناطــق 
کویــری و خشــک دارنــد. بیشــتر در دشــت هــا و کویــر هــای 
ــایش  ــر و فرس ــی کمت ــایش آب ــه فرس ــک ک ــه ای خش ماس
بــادی بیشــتری دارنــد بهتــر مــی تــوان شــهاب ســنگ هــا را 

ــرد. ــف ک ــایی و کش شناس
ــا، فرســایش  ــل وجــود آهــن آزاد در شــهاب ســنگ ه ــه دلی ب
ــی   ــرعت باالی ــا س ــنگ ب ــهاب س ــی ش ــیمیایی و مکانیک ش
صــورت میگیــرد. بــه همیــن دلیــل عمر شــهاب ســنگ هــا در 
مناطــق کوهســتانی و رطوبــت دار زیــر هــزار ســال اســت. ولی 
در مناطــق خشــک و کــم بــاران مانــدگاری شــهاب ســنگ هــا 
ــن زده شــده  ــران تخمی ــا 50 هــزار ســال در دشــت هــای ای ت

اســت.

آیــا بــرای کار خــود ابــزاری هــم داریــد کــه بتوانید 
ــایی  ــطه آن شناس ــه واس ــا را ب ــنگ ه ــهاب س ش

کنیــد؟
طی این سـالها کـه در ایـن زمینه فعالیـت می کـردم نزدیک به 
10  هـزار سـنگ  مشـکوک از دشـت هـای مختلـف بـه همراه 
اوردم تـا آنهـا را مورد بررسـی قرار دهم. برای شناسـایی شـهاب 
سـنگ ها فقـط تجربه کافی اسـت. ابـزار خاصی نـدارم ولی می 
توانـم بـه راحتـی در مـدت زمـان کوتاهی سـنگ معمولـی را از 

شهاب سـنگ تشـخیص دهم.

ــان هــم  ــرای اطرافیانت ــه نظــر مــی رســد کــه ب ب
ــهاب  ــف ش ــه کش ــزار ب ــدون اب ــد ب ــب باش جال

ــد. ــی روی ــنگ م س
بلــه. در ایــن راه ســعی کــردم تجربیاتــم را در اختیــار خیلــی از 
ــف  ــهرهای مختل ــه از ش ــران ک ــتجو گ ــدان و جس ــه من عاق

ــرار دهــم. ــد ق ــران تمــاس میگرفتن ای
ــه تشــخیص  ــادر ب ــه ق ــد ک ــی  دارن ــه های ــراد نمون ــی اف برخ
شــهاب ســنگ بودنشــان نیســتند از ایــن رو ســعی مــی کنــم 

ــم. ــی کن ــان را راهنمای آن
 

در مســیر راهنمایــی اطرافیانتــان آیــا قلــق کارتــان 
هــم توضیــح مــی دهیــد؟ در واقــع چــه مشــخصه 
ــا  ــنگ ه ــایر س ــا را از س ــنگ ه ــهاب س ای ش

متمایــز مــی کنــد؟
ــخصات  ــری مش ــه س ــا ی ــنگ ه ــهاب س ــواًل ش ــه. اص بل
ــنگ  ــهاب س ــه ش ــد؛ هم ــرد دارن ــه ف ــر ب ــاص و منحص خ

گفتگو با مرد شهاب سنگی  را بخوانید؛

کاوش ۱۲ساله برای سنگهای آسمانی/ 
ارتقا رتبه ایران در کشف شهاب سنگ
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علـــم و دانش

هــا وقتــی کــه از جــو زمیــن عبــور مــی کننــد یــک پوســته 
 » fusion crust « ســوخته تقریبــًا 1 میلیمتــری بــه نــام
بــه خــود مــی گیرنــد کــه معمــواًل در کل ســنگ بــه صــورت 

ــت. ــت اس یکنواخ
 ۹0 درصـد شـهاب سـنگ هـا از سـنگ هـای زمینی چـگال تر 
هسـتند و ۹5درصـد آنها نسـبت به آهنربـا جاذبه دارنـد. البته که 
شـهاب سـنگ های با ارزش و قیمتی بـه آهنربا کشـش ندارند. 
فـرم شـهاب سـنگ هـا بـه هنـگام عبـور از جو بـه حالـت فرم 

ایرودینامیکـی در مـی آید یعنـی لبه تیـز ندارند.
آهنــی کــه درون شــهاب ســنگ هاســت و بــه رنــگ نقــره ای 
ــن  ــود دارد .همچنی ــن آزاد وج ــه صــورت آه ــواًل ب اســت، معم
ــکا«،  ــیت«، »می ــز کلس ــد »کوارت ــی مانن ــای زمین ــی ه کان
»هماتیــت« و »مگنتیــت« در شــهاب ســنگ هــا وجــود نــدارد 

و ایــن کانــی هــا فقــط مختــص ســنگ هــای زمینــی اســت.
چقــدر طــول مــی کشــد تــا بتوانیــد یــک ســنگ را 

از شــهاب ســنگ تشــخیص بدهیــد؟
ــه ای کــه طــی ایــن ســالها کســب  ــه تجرب ــا توجــه ب ــده ب بن
ــه  ــم ک ــخیص بده ــم تش ــی توان ــه م ــی اولی ــا بررس ــردم ب ک
آیــا ســنگ مشــکوکی کــه پیــدا کــرده ام مشــخصات شــهاب 
ــا  ــد ی ــنگ باش ــهاب س ــد ش ــی توان ــه م ــنگی را دارد و اینک س
ــم تشــخیص  ــگاه اولیــه مــی توان ــا چنــد بررســی در ن ــر؛ ب خی
دهــم کــه آیــا نیــاز بــه آزمایــش هــای بیشــتری دارد یــا اینکــه 

ــی اســت. ــًا زمین یــک ســنگ کام

شــاید اکنــون عالقمنــدان بتواننــد بــا ســرنخی که 
بــه آنهــا مــی دهیــد بــه دنبــال عالقــه شــان بروند 
و شــهاب ســنگ کشــف کننــد مــی توانیــد بگویید 
دقیقــا در چــه شــهرهایی بــه جســتجوی شــهاب 

ســنگ مــی رویــد؟
ــتان،  ــتان بلوچس ــزد، سیس ــای ی ــتان ه ــهر و اس ــه ش ــن ب م
خراســان شــمالی، خراســان جنوبــی، بنــدر عبــاس، اصفهــان و 
تمــام دشــت هــای اطــراف کرمــان ســفر کــردم و طــی ایــن 
ــادی انجــام دادم. ــد ســال جســتجوها و پژوهــش هــای زی چن

آیــا کســی هماننــد شــما کــه عالقمنــد بــه کشــف 
ــا  ــد در دنی ــا باش ــنگ ه ــهاب س ــایی ش و شناس
ــت  ــه ثب ــد ک ــر افتادی ــن فک ــه ای ــود دارد؟ ب وج

ــید؟ ــته باش ــورد داش رک
بلــه. در دنیــا افــراد و گروههــای زیــادی هســتند کــه بــه دنبــال 
جســتجوی شــهاب ســنگ انــد حتــی در ایــران هــم تــا جایــی 
ــر کشــور  ــروه در سراس ــش از ۲00 گ ــن اطــاع دارم بی ــه م ک
ــه صــورت گروهــی و انفــرادی مشــغول جســتجوی شــهاب  ب
ــتجوی  ــرای جس ــا را ب ــوارد آنه ــی م ــتند و در خیل ــنگ هس س

بهتــر راهنمایــی کــرده ام.
در بعضی کشــورها جســتجوی شــهاب ســنگ شــغل محسوب 
ــه صــورت رقابتــی انجــام مــی گیــرد.  مــی شــود و ایــن کار ب
ایــن هــا بــه صــورت تیمــی و گروهــی در صدد کشــف شــهاب 

ســنگ هــا هســتند.
مــن تمــام زندگــی خــود را طــی 14 ســال صــرف جســتجوی 
ــدارم  ــن راه ن ــچ درآمــدی هــم از ای شــهاب ســنگ کــردم؛ هی
ــه صــورت شــخصی مــی  ــه هــای جســتجو را ب ــه هزین و کلی

ــردازم. پ
البتــه کــه در حــال حاضــر نزدیــک بــه 5-۶ ســال اســت کــه 
بــه صــورت گروهــی کار را دنبــال مــی کنیــم بــه همــراه دو نفر 
از اعضــای گروهــم بــه نــام هــای ) محمدرضــا ســجادی نیــا و 
مهــران کمالــی(. جــدا از اتــاف وقــت و در خیلــی مــوارد مــی 
شــد کــه حتــی بعــد از 3 مــاه جســتجو، یــک شــهاب ســنگ 

هــم  کشــف نمــی کردیــم.

ــا ارزش  ــنگ ه ــهاب س ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
باالیــی دارنــد و همیــن موضــوع مــی تواند دســت 
ــاز  ــدار شــدن ب ــرای فــروش آنهــا و پول شــما را ب

کنــد؛ آیــا بــه فکــر فــروش افتــاده ایــد؟
ــودم  ــروش شــهاب ســنگ ب ــر ف ــه فک ــه ب ــون ن ــا کن ــده ت بن
نــه بــه فکــر ثبــت رکــورد در گینــس! بلکــه بــه خاطــر عاقــه 
ــه کشــف  ــودم و هســتم ب ــاد و اینکــه عاشــق کارم ب بســیار زی

ــم. شــهاب ســنگ پرداخت

کل فکــر و دغدغــه مــن ایــن بــود کــه بتوانــم شــهاب ســنگ 
ــه  ــام کشــورم ب ــه ن ــم و ب ــری کشــف کن ــای بیشــتر و بهت ه
ثبــت جهانــی برســانم. بــه همیــن دلیــل برخــی هــا لقــب مــرد 

ــد. ــه مــن داده ان شــهاب ســنگی ایــران را ب

لقــب مــرد شــهاب ســنگی خیلــی جالــب اســت. 
خودتــان از ایــن لقــب چــه برداشــتی داریــد؟

خیلــی از دوســتان و رســانه هــا بــه مــن لطــف دارنــد و دلیــل 
ــن  ــه م ــت ک ــن اس ــد ای ــن دادن ــه م ــب را ب ــن لق ــه ای اینک
ــون  ــا کن ــی روم. ت ــنگ م ــهاب س ــف ش ــه کش ــقانه ب عاش
بیشــترین ثبــت شــهاب ســنگ از ایــران توســط بنــده در بانــک 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــنگ ص ــهاب س ــی ش جهان

کشفیات شما چه تاثیری به حال ایران دارد؟
توانســتیم بــا ایــن کشــفیات و ثبــت آنهــا در بولتــن جهانــی یــا 
بانــک شــهاب ســنگی دنیــا، آمــار و رتبــه ایــران را ارتقــا دهیــم. 
تــا 4 ســال پیــش کًا 4 شــهاب ســنگ از ایــران کشــف شــده 
ــنگ  ــهاب س ــترین ش ــه بیش ــوری ک ــن 13۶ کش ــود و در بی ب
ــگاه 1۲۲  ــران در جای ــود، ای هــا از آنهــا کشــف و ثبــت شــده ب
قــرار داشــت. امــا اکنــون ایــران بیــن ۹ کشــور اول دنیــا قــرار 
دارد همچنیــن بــا ایــن ثبــت عظیــم و بــزرگ توانســتم اســتان 

کرمــان را قطــب شــهاب ســنگ کشــور کنــم.

دربــاره ارزش مــادی شــهاب ســنگ هــا صحبــت 
کنیــد کــه چقــدر ارزشــمند هســتند و ارزش آنهــا 

بــه چــه  عواملــی بســتگی دارد؟
تــا جایــی کــه مــن اطــاع دارم معمــواًل شــهاب ســنگها بســته 
ــا 4 هــزار  ــه ارزش و کمیــاب بودنشــان بیــن گرمــی 1 دالر ت ب
دالر در کشــورهای اروپایــی خریــد و فــروش مــی شــوند که آن 

هــم بســتگی بــه نــوع و گــروه ســنگ دارد .
از نظــر ارزش مــادی ایــن شــهاب ســنگ هــا چــون متفــاوت 
هســتند قیمــت هــای متفاوتــی دارنــد؛ ایــن شــهاب ســنگ هــا 
ــی شــودولی از  ــذاری م ــا 15 دالر قیمــت گ ــی 10 ت ــن گرم بی
ــاوت  ــون متف ــا چ ــنگ ه ــهاب س ــن ش ــادی ای ــر ارزش م نظ
هســتند قیمــت هــای متفاوتــی دارنــد؛ ایــن شــهاب ســنگ هــا 

بیــن گرمــی 10 تــا 15 دالر قیمــت گــذاری مــی شــود.

ــه 1200  ــد ک ــاره کردی ــان اش ــت هایت در صحب
ــهاب  ــن ش ــد، ای ــف کردی ــنگ را کش ــهاب س ش

ــد؟ ــی کنی ــداری م ــا نگه ــا را کج ــنگ ه س
کلیــه شــهاب ســنگ هایــی کــه کشــف کــرده ام را در 
ــم  ــی کن ــداری م ــزل نگه ــودم در من ــخصی خ ــیون ش کلکس
یــا بــه مــکان هایــی کــه نیــاز بــه تحقیقــات در زمینــه شــهاب 

ــم. ــی کن ــدا م ــود دارد اه ــنگ وج س

آیــا تــا بــه حــال دانشــگاه، مرکــز یــا مــوزه ای از 
اقدامــی کــه شــما انجــام داده ایــد اســتقبال کرده 

اســت؟
طی سـفری کـه به تهـران داشـتم و رایزنـی های بسـیار خوبی 
که با اسـاتید دانشـکده زمین دانشـگاه تهران و رئیس دانشـکده 
داشـتم، بـا اسـتقبال بسـیار خوبی روبـرو شـدم به همیـن دلیل 
یکی از شـهاب سـنگ های خـود را به این دانشـگاه اهـدا کردم 

تا دانشـجویان بتواننـد از آن بهره مند شـوند.
 

قــرار اســت چــه اتفاقــی بــا شــهاب ســنگی کــه 
بــه دانشــگاه اهــدا کردیــد بیافتــد؟

ایــن شــهاب ســنگ در بولتــن جهانی بــا عنــوان » ســنگ 154 
ــام گرفتــه اســت اکنــون در دانشــگاه تهــران قــرار  کرمــان« ن
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ــرار  ــن دانشــگاه دارم ق ــا ای ــه ب ــی ک ــکاری های دارد. طــی هم
اســت آزمایشــگاهی بــه صــورت تخصصــی و رســمی کــه کار 
طبقــه بنــدی شــهاب ســنگ هــا از ایــن پــس در آن انجــام می 

گیــرد راه انــدازی شــود.
طبقــه بنــدی شــهاب ســنگ هــا بــرای اولیــن بار اســت کــه در 

یــک دانشــگاه ایرانــی انجــام مــی گیرد.

شــنیدیم کــه دانشــگاه تهــران شــما را بــه 
ــی  ــن شناس ــته زمی ــاری در رش ــجوی افتخ دانش

ــت؟ ــت اس ــن درس ــا ای ــرده آی ــوت ک دع
بلــه ایــن یــک پیشــنهاد اســت. ممکــن اســت بــه زودی ایــن 
ــگاه  ــه دانش ــل ب ــه تحصی ــرای ادام ــده ب ــد و بن ــاق رخ ده اتف
ــگاه در  ــا دانش ــان را ب ــای خودم ــکاری ه ــروم و هم ــران ب ته

ــم. ــا شــروع کن ــه شــهاب ســنگ ه زمین
البتــه ایــن ملــزم بــه حمایــت دانشــگاه تهــران اســت کــه قــرار 
اســت دســتگاههای آنالیــز و طبقــه بندی شــهاب ســنگ هــا را 
خریــداری کنــد و گام مهمــی بــرای اولیــن بــار در ایــن زمینــه 
بــردارد و بنــده هــم اعــام آمادگــی کامــل کــردم کــه بــا ایــن 
اقــدام نمونــه هــای جدیــد و  متفــاوت تــری بــه دانشــگاه تهران 

اهــدا کنــم.

ــا ایــن همــه شــهاب ســنگی کــه داریــد قصــد  ب

ــید؟ ــته باش ــوزه ای داش ــه م ــد ک نداری
بلــه بــا همــکاری میــراث فرهنگــی کرمــان و با صحبــت هایی 
ــر کل میــراث فرهنگــی اســتان و معــاون میــراث  ــا مدی کــه ب
ــر ایــن شــد کــه اولیــن و بزرگتریــن  فرهنگــی داشــتم قــرار ب
ــران را کــه یــک مــوزه علمــی  مــوزه شــهاب ســنگ هــای ای
ــدان  ــود را در می ــی ش ــم محســوب م ــه گردشــگری ه و جاذب

ــم. ــدازی کنی ــان راه ان گنجعلیخــان کرم
ــراث  ــاون می ــتان و مع ــی  اس ــراث فرهنگ ــکاری می ــا هم ب
ــای  ــنگ ه ــهاب س ــوزه ش ــن م ــن و بزرگتری ــی اولی فرهنگ
ایــران راه انــدازی مــی شــودهمچنین بــا حمایــت هــای میراث 
ــه داری  ــوز مجموع ــن مج ــتم اولی ــان توانس ــی کرم فرهنگ
شــهاب ســنگ هــا را بــه صــورت شــخصی و رســمی از میــراث 
ــم. ــت کن ــران دریاف ــی ته ــراث طبیع ــران و می ــی ته فرهنگ

ــا  ــداری ی ــا را نگه ــنگ ه ــهاب س ــن ش ــرا ای چ
ــید؟ ــی فروش ــد و نم ــی کنی ــدا م اه

از آنجایــی کــه علــم بــا ســرعت سرســام آوری رو بــه پیشــرفت 
ــق  ــات دقی ــه اطاع ــاز ب ــش نی ــش از پی ــر روز بی ــت و ه اس
ــواره در  ــود و بشــر هم ــی ش ــانی احســاس م ــی و کهکش علم
صــدد ایــن بــوده کــه کهکشــان هــا ســیارات و بــه کل منظومه 
شمســی چگونــه و از چــه چیــزی پدیــد آمــده اســت اطاعاتــی 
کــه در ایــن شــهاب ســنگ هــا نهفتــه اســت کمــک بزرگــی 

بــرای محققــان خواهــد بــود.
ــی  ــورهای اروپای ــی در کش ــته علم ــن رش ــون ای ــن رو چ  از ای
ــود دارد و  ــگاهی وج ــته دانش ــک رش ــوان ی ــه عن ــی ب و غرب
ــل  ــه تحصی ــغول ب ــه مش ــن زمین ــادی در ای ــجویان زی دانش
ــز  ــه مراک ــنگ ب ــهاب س ــدای ش ــده از اه ــدف بن ــتند ه هس
علمــی و دانشــگاهی ایــن بــود کــه بتوانیــم ایــن رشــته علمــی 
را بــه صــورت آکادمیــک در دانشــگاههای داخــل کشــور دنبــال 
کنیــم و قــدم بزرگــی در ایــن راه برداریــم و دانشــجویان بــا این 
موضــوع داغ و جــذاب علمــی کــه تــا کنــون مــورد توجــه قــرار 

نگرفتــه اســت بیشــتر آشــنا شــوند.
تــا بــه حــال چندیــن ســمینار بــرای معرفــی شــهاب ســنگ ها 
و آشــنایی عاقــه منــدان بــا شــهاب ســنگ هــا بــا همــکاری 
چندیــن موسســه از جملــه آســمان شــب ایــران و ... در تهــران 
ــا  ــتم؛ ت ــور داش ــم حض ــده ه ــه بن ــده ک ــزار ش ــان برگ و کرم
دانشــجویان و عاقــه منــدان بتواننــد بهتــر و بیشــتر با شــهاب 

ســنگ هــا آشــنایی پیــدا کننــد.
ــت،  ــرف دول ــتر از ط ــای بیش ــت ه ــه حمای ــاز ب ــا نی ــه م البت
ــگاه  ــم؛ الزم اســت ن مســئوالن و دانشــگاههای مربوطــه داری
ــه خــود  ــه نوب ــه ایــن رشــته شــود و مــا هــم ب جــدی تــری ب
تــاش خودمــان را در پیشــبرد ایــن پدیــده علمــی و شــناخت 
ــای  ــنگ ه ــهاب س ــف ش ــا و کش ــنگ ه ــهاب س ــر ش بهت

ــم ــی گیری ــه کار م ــر ب ــا ارزشــمند ت ــر و ب ــاب ت کمی

شناسایی عامل ناشناخته ضعف حافظه در کهنسالی
ــراد در  ــدرت حافظــه اف ــه ق ــم ک ــی دانی ــا م بســیاری از م
کهنســالی کاهــش مــی یابــد و در ایــن زمینــه بــه دالیل و 

عوامــل مختلفــی اشــاره شــده اســت. 
ــل  ــی عام ــه تازگ ــکا ب ــی آمری ــگاه برکل ــان دانش محقق
ــه  ــدرت حافظ ــش ق ــه در کاه ــذاری را ک ــد و تاثیرگ جدی
ــایی  ــزایی دارد، شناس ــه س ــش ب ــالی نق ــراد در کهنس اف

ــد. ــرده ان ک
آنهــا مــی گوینــد عــاوه بــر مشــکات مربــوط بــه زوال 
عقــل، اختــال در برخــی مکانیســم هــای امواج مغــزی در 
حیــن خــواب کهنســاالن نیــز در ایــن زمینــه دخیل اســت. 
بــه گفتــه ایــن پژوهشــگران، خوابیــدن نقــش مهمــی در 

تحکیــم رابطــه حافظــه کوتــاه مــدت و درازمــدت انســان ایفــا مــی کنــد.
فرضیــه محققــان یادشــده ایــن اســت کــه ثبــت خاطــرات در حافظــه انســان در زمانــی صــورت 
مــی گیــرد کــه دو نــوع از امــواج مغــزی بــا یکدیگــر همــگام شــوند. امــواج مغــزی ســریع تــر که 
بــه دودک هــای خــواب شــهرت دارنــد امــواج کوتاهــی هســتند کــه بــا بســامد 14-1۲ هرتــز در 

خــال مراحــل 4-1 خــواب و در فاصلــه زمانــی 5-۲ دقیقــه پیــدا می شــوند. 
ایــن امــواج نمایانگــر فعالیــت مکانیســمی اســت کــه حساســیت مغــز را در برابــر اطاعات حســی 

ــد.  کــم می کنــد و در اســتمرار خــواب شــخص نقــش دارن
ــده می شــود  ــر دی ــن موج هــا کمت در اشــخاص ســالمند ای
و بــه همیــن دلیــل ســالمندان در طــول شــب چندین بــار از 

ــدار می شــوند. خــواب بی
امـواج مغزی سـریع تـر باید به طـور کامـل با امـواج مغزی 
آهسـته تـر و عمیـق تـر همـگام شـوند تـا فراینـد تحکیم 

اطاعـات در حافظـه انسـان بـه درسـتی صـورت بگیرد.
رویــداد مذکــور معمــوال در یــک بــازه زمانــی که یــک دهم 
ثانیــه بــه طــول مــی انجامــد، رخ مــی دهــد و اگــر زمــان 
بنــدی آن رعایــت نشــود مغــز اطاعــات تــازه را در حافظــه 

درازمــدت خــود ذخیــره نخواهــد کــرد.
بررســی تــازه ثابــت کــرده کــه همزمــان بــا افزایــش ســن، مغــز انســان توانایــی خــود در زمینــه 
همــگام ســازی ایــن دو نــوع امــواج مغــزی را از دســت مــی دهــد و در نتیجــه افــراد مســن بــه 

ســختی مــی تواننــد رویدادهــای تــازه را بــه حافظــه خــود بســپارند.
ــج  ــا نتای ــراد مســن و مقایســه نتیجــه آن ب ــز اف ــا اســتفاده از اســکن ام آر آی مغ پژوهشــگران ب
اســکن مغــزی افــراد جــوان از صحــت یافتــه های خــود مطمئــن شــده اند و حــال در جســتجوی 

راه هایــی بــرای کاهــش ایــن مشــکل هســتند.
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دانش و  علـــم 

توسط ۲ ایرانی صورت گرفت؛

بورسیه تحصیلی به نام »مریم 
میرزاخانی« در دانشگاه استنفورد

دو ایرانــی بــا هدیــه ۸00 هــزار دالری بــه دانشــگاه اســتنفورد، بورســیه تحصیــات تکمیلــی بــه 
نــام »مریــم میرزاخانــی« بــرای دانشــجویان دپارتمــان ریاضــی ایــن دانشــگاه فراهــم کــرده انــد. 
دانشــگاه اســتنفورد  اعــام کــرده »انوشــه انصــاری« و »روزبه یاســینی فــرد« دو دانشــمند ایرانی 
ــا بورســیه تحصیــات  ــد ت ــن دانشــگاه اعطــا کــرده ان ــه ای ــادل ۸00 هــزار دالر ب ــه ای مع هدی
تکمیلــی بــه نــام مریــم میرزاخانی بــرای فــارغ التحصیــان رشــته ریاضــی در نظــر گرفته می شــود.

بورســیه تحصیــات تکمیلــی مریــم میرزاخانی بــرای پشــتیبانی از دانشــجویان دپارتمــان ریاضی 
دانشــگاه اســتنفورد اســت و بــه ایــن دانشــگاه کمــک مــی کند تا نســل آتــی دانشــمندان پیشــرو 

در ایــن زمینــه را تربیــت کند.
مریــم میزراخانــی اســتاد دانشــگاه اســتنفورد و تنهــا زن دریافــت کننــده مــدال فیلــدز بــود کــه در 

ســن 40 ســالگی و بــه دلیــل ســرطان درگذشــت.

ویروس های ایدز و زگیل نابود می شوند
ابــداع  بــه  دانشــمندان موفــق 
ــد  ــده ان ــی ش ــوذرات ضدویروس نان
ــف  ــا طی ــه ب ــه مقابل ــادر ب ــه ق ک
گســترده ای از ویــروس هــای 
عامــل ایجــاد بیمــاری هایــی 
ــی  ــل و برخ ــدز، زگی ــون ای همچ
انــواع بیمــاری هــای ویروســی 

هســتند. 
ــه  ــد ب ــی توانن ــوذرات م ــن نان ای

راحتــی در درون بــدن انســان ســفر کننــد و در ســلول هــای خــاص آســیب دیــده یــا آلــوده بــه 
ــوند. ــاکن ش ــروس س وی

محققــان دانشــگاه ایلینویــز در شــیکاگو مــی گوینــد توانایــی ایــن نانــوذرات بــرای از کارانداختن و 
ســپس نابــود کــردن طیــف گســترده ای از ویــروس هــا بــی ســابقه اســت.

ویــروس هــا در اولیــن مرحلــه از حملــه خــود بــه پروتئینــی کــه در ســطح بســیاری از ســلول هــا 
ــی چســبند.  ــام دارد، م ــود داشــته و heparin sulfate proteoglycan )HSPG( ن وج
داروهــای ضدویــروس فعلــی هیــچ یــک تــوان نابــود کــردن ویــروس هــای آلــوده کننــده ایــن 

پروتئیــن را ندارنــد.
نانـوذرات های تـازه با حمله دقیق به اتصاالت ویروسـی در پروتئیـن ها تنها آنهـا را نابود می کنند. 
از جملـه ویـروس هـای بادقت نابودشـده به این شـیوه مـی توان بـه ویروس هرپس سـیمپلکس، 
ویـروس پاپیلومـای انسـانی، ویـروس سونسـیتیال تنفسـی، ویـروس تب دنگـی و ویـروس های 

آهسـته گسـتر مانند ویروس عامل بیمـاری ایـدز )اچ آی وی( در انسـان اشـاره کرد.
ایــن تحقیقــات هنــوز در مراحــل اولیــه خــود بــر روی حیوانــات اســت و هنــوز تــا اثبــات امــکان 
اجــرای ایمــن آن بــر روی انســان هــا بــه زمــان نســبتا طوالنــی نیــاز اســت امــا بــا تکمیــل آن 

مــی تــوان بــه نجــات جــان میلیونهــا انســان امیــدوار بــود.

فسیل خرس 3.٥ میلیون ساله با 
دندان پوسیده کشف شد!

محققــان فســیل یــک خــرس 3.5 میلیــون ســاله بــا دنــدان هــای پوســیده را در قطب شــمال 
و در منطقــه ای از کانــادا کشــف کردند. 

ایــن یافتــه هــا نشــان مــی دهــد فســیل مذکــور یکــی از اجــداد خــرس هــای نویــن اســت و 
جالــب آنکــه پوســیدگی هــای دنــدان او نشــان مــی دهــد، عاقــه زیــادی بــه خوراکــی هــای 

شــیرین داشــته اســت.
ــای  ــوت ه ــوردن ت ــتانی خ ــوان باس ــدان حی ــیدگی دن ــل پوس ــمندان عام ــاد دانش ــه اعتق ب

ــت. ــوده اس ــف ب مختل
محققــان مــوزه تاریــخ طبیعــی کانــادا و مــوزه تاریــخ و طبیعــت لس آنجلــس معتقدند فســیل 
مذکــور بــه Protarctos abstrusus تعلــق دارد کــه قبــا فقط یــک دنــدان از این گونه 

خــرس در آمریــکا کشــف شــده بــود.
حیوان باستانی جثه ای کوچکتر از خرس قهوه ای امروزی داشته است.

کشف اسکلت ۳.۶ میلیون ساله 
در آفریقای جنوبی
یک اسکلت کامل 3.۶ میلیون ساله انسان در آفریقای جنوبی رونمایی شد. 

محققــان در آفریقــای جنوبــی از کامــل تریــن اســکلت یک انســان3.۶ میلیــون ســاله رونمایی 
کردنــد. کشــف ایــن اســکلت بــه محققــان کمــک مــی کنــد درک بهتــری از ظاهــر و حرکات 

اجداد انســان داشــته باشــند.
بــه گفتــه آنــان خــارج کــردن اســکلت از دل خــاک، پاکســازی و بازســازی و تحلیــل آن ۲0 
ســال  طــول کشــیده اســت. درهرحــال اســکلت مذکــور کــه Little Foot نــام گرفتــه در 

غارهــای Steckfontein در شــمال غــرب ژوهانســبورگ  کشــف شــده اســت.
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طرح جنجالی دولت آمریکا برای 
تقویت ویروس های مرگبار!

موسســه ملــی ســامت در آمریــکا تامیــن بودجــه یــک طــرح تحقیقاتــی جنجالــی در این کشــور 
را از نــو آغــاز کــرده کــه نتیجــه آن تقویــت و خطرنــاک تــر کــردن ویــروس هــای چنــد بیمــاری 

مرگبــار اســت. 
بــا اجــرای ایــن طــرح نمونــه هــای بســیار کشــنده و مســری ویــروس هــای بیمــاری هایــی مانند 
آنفوالنــزا، بیمــاری حــاد تنفســی MERS و بیمــاری خطرنــاک تنفســی دیگــری بــه نام ســارس 

ــوند. ــد می ش تولی
البتـه قرار اسـت تامیـن بودجه الزم بـرای تقویت هر یـک از این ویـروس ها با یک بررسـی اضافی 

صـورت بگیرد تـا در نهایت برای اختصـاص بودجه به آن تصمیم گیری شـود.
بســیاری از صاحــب نظــران و کارشناســان در مــورد احتمــال از کنتــرل خــارج شــدن اجــرای چنین 
طرحــی هشــدار مــی دهنــد و مــی گوینــد اگــر هــر یــک از ویــروس هــای یادشــده بــه هــر دلیــل 
یــا شــیوه ازمحیــط آزمایشــگاه خــارج شــده و در ســطح جوامــع پخــش شــوند، مــی تواننــد فاجعــه 

بیافریننــد. چــون داروهــای فعلــی از توانمنــدی کافــی بــرای مقابلــه بــا آنهــا برخــوردار نیســتند.
البتــه هــدف دانشــمندان از اجــرای ایــن طــرح پــی بــردن بــه نحــوه آلــوده شــدن انســان هــا بــه 
برخــی از ویــروس هــای یادشــده و نحــوه انتقــال آنهــا از بــدن برخــی حیوانــات و پرنــدگان بــه 

انســان هاســت.
پیــش از ایــن نیــز مــواردی از نگهــداری بــی دقــت ویــروس های برخــی بیمــاری هــای خطرناک 
ــوارد  ــه م ــی رود ک ــم آن م ــزارش شــده و بی ــکا گ ــت آمری ــه دول ــای وابســته ب در آزمایشــگاه ه

یادشــده در ســال هــای آتــی نیــز رخ دهنــد.
دولـت آمریـکا چنین اسـتدالل مـی کند کـه بـا انجـام ایـن تحقیقـات شناسـایی، درک و طراحی 
اسـتراتژی هایـی به منظور مقابله با تهدیدات ویروس های یادشـده برای سـامت انسـان تسـهیل 
می شـود. اما مشـخص نیسـت برای حفاظـت از ویـروس های تقویت شـده بیماری هـای مختلف 

تمهیـدات جدیدی در نظر گرفته شـده اسـت یـا خیر.

علـــم و دانش

بــر اســاس اســنادی کــه بــه تازگــی افشــا شــده، وزارت دفــاع 
ــه ای  ــه برنام ــه ب ــک بودجــه مخفیان ــا اختصــاص ی ــکا ب آمری
موســوم به شناســایی پیشــرفته تهدیــدات هوافضا بــرای تماس 

ــا موجــودات فرازمینــی تــاش کــرده اســت.  ب
ــار در ســال ۲00۷  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــن برنام ــن بودجــه ای تامی
ــده  ــنهاد دهن ــد« پیش ــری ری ــناتور »ه ــه و س ــورت گرفت ص

ــت. ــوده اس ــن کار ب ــی ای اصل
بودجـه سـالیانه ایـن طـرح ۲۲ میلیـون دالر در سـال بـوده و به 
شـرکتی در حوزه هوا فضا پرداخت می شـده که توسـط دوسـت 
این سـناتور بـه نام رابـرت بیگلـو اداره می شـده اسـت. این فرد 
معتقـد بـوده کـه بشـقاب پرنـده هـا به زمیـن سـفر کـرده اند و 

زیسـتگاه هایـی قابل سـکونتی را بـرای ناسـا ایجاد کـرده اند.
ــال ۲01۲  ــه در س ــرح محرمان ــن ط ــه ای ــه ب ــص بودج تخصی

متوقــف شــده اســت، امــا برنامــه یادشــده تــا بــه امــروز از نظــر 
فنــی فعــال و در حــال پیگیــری بــوده اســت.

ــای  ــه هواپیماه ــای مواجه ــاوی ویدئوه ــرح ح ــن ط ــناد ای اس

ارتــش آمریــکا بــا اشــیای اســرارآمیزی اســت کــه بــا ســرعت 
ــد. در مــورد ماهیــت ایــن ویدئوهــا  زیــادی حرکــت مــی کردن

ــت. ــده اس ــر نش ــتری منتش ــات بیش اطاع
ــن  ــوز مشــخص نیســت چــه نتیجــه خاصــی از اجــرای ای هن
برنامــه بــه دســت آمــده اســت. امــا بــر اســاس داده هــای افشــا 
شــده در ســال ۲00۹ اکتشــافات بسیارحســاس و نامتعارفــی در 

قالــب برنامــه یادشــده صــورت گرفتــه اســت.
بــر طبــق گــزارش مختصــری کــه در همــان ســال ارائــه شــده 
ــه در ســال  ــر آنچــه ک ــاع از خــود در براب ــه دف ــادر ب ــکا ق آمری
۲00۹ مشــاهده شــده، نیســت. ظاهــرا اکتشــافات ســال ۲00۹ 
بــر مبنــای قوانیــن طبیعــت قابــل تشــریح و توضیــح نبــوده، بــا 
ایــن حــال قــرار نیســت فعــا بودجــه مجــددی بــه ایــن طــرح 

جنجالــی اختصــاص یابــد.

افشای برنامه پنتاگون برای دیدار با موجودات فرازمینی!

فسیل ۹۹ میلیون ساله دسترسی 
به خون دایناسورها را ممکن کرد

پــر مربــوط بــه چنــگال یــک دایناســور کــه در فســیلی ۹۹ میلیــون ســاله بــر جــای مانــده 
اســت، دسترســی بــه خــون ایــن موجــود افســانه ای را بــرای دانشــمندان ممکــن مــی کنــد. 
دانشـمندان از سـال ها قبل امیدوار بودند با کشـف فسـیل هایی از اجزای بدن دایناسـورها که 
آلـوده به کک یا دیگر حشـرات موذی باشـد، بتوانند بـه نمونه ای از خون دایناسـورهای ماقبل 

تاریخ دسـت یابنـد و حاال این آرزوی آنها به حقیقت پیوسـته اسـت.
فســیل پــر یادشــده در درون یــک صمــغ فســیل شــده درخــت )موســوم بــه کهربــا( از ۹۹ 
میلیــون ســال قبــل ســالم و دســت نخــورده باقــی مانــده اســت. در حاشــیه باالیــی ایــن پر، 
یــک کنــه نیــز گرفتار شــده کــه می تــوان امیــدوار بــود بقایــای پاســمای ماقبــل تاریــخ در 

بــدن فســیل شــده وی باقــی مانــده باشــد.
کهربــای یادشــده مربــوط بــه دوره زمیــن شناســی کرتاســه اســت و کشــف آن بــه بررســی 
دقیــق تــر حیوانــات ماقبــل تاریــخ کمــک شــایانی خواهــد کــرد. پیــش از ایــن نیــز چنــد 
کهربــای ماقبــل تاریــخ کــه حــاوی اســتخوان هــای ســالم و دیگر اجــزای بــدن دایناســورها 

بــوده انــد، شناســایی شــده انــد.
دانشــمندان از اینکــه کهربــای یادشــده توانســته یــک کنــه کوچــک ماقبــل تاریــخ را نیــز 
ــه  ــا نمــی شناســند. کشــف یادشــده ک ــدارد، ســر از پ ــی نگه ــالم و دســت نخــورده باق س
ــدی باقــی  ــی از دانشــمندان اســت تردی ــن الملل حاصــل فعالیــت مشــترک یــک گــروه بی

ــد. ــخ هــم وجــود داشــته ان ــل تاری نگذاشــته کــه حشــرات خونخــوار در دوران ماقب
 Cornupalpatum burmanicum نام علمی کنه شناســایی شــده در ایــن فســیل
اســت و قدیمــی تریــن جانــدار مکنــده خــون دیگــر حیوانــات کــه تاکنــون توســط انســان 
هــا شناســایی شــده، محســوب مــی شــود. بررســی فســیل یادشــده بررســی پوشــش بــدن 
دایناســورها و بــه خصــوص دایناســورهای پرنــده را نیــز بــا دقــت بیشــتری ممکــن خواهــد 

کــرد. البتــه هنــوز مشــخص نشــده کــه ایــن پــر بــه چــه دایناســوری تعلــق دارد.
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نقشــه جدیــدی از طبیعــت دســت نخــورده کــره زمیــن نشــان مــی دهــد، حجــم ایــن مناطــق در 
مقایســه بــا اوایــل دهــه1۹۹0 میــادی 10 درصــد کاســته شــده اســت. 

محققــان دانشــگاه کویینزلنــد اســترالیا و  بنیــاد حفــظ حیــات وحــش این کشــور نقشــه ای از مهم 
تریــن طبیعــت دســت نخــورده دنیــا به طــور آنایــن منتشــر کــرده اند.

ایــن نقشــه نشــان مــی دهــد بخــش اعظــم مناطــق طبیعــی باقیمانــده در بیابــان هــای مرکــزی 
اســترالیا، جنــگل هــای موســمی آمــازون در آمریــکای جنوبــی، فــات تبــت در آســیا و جنــگل 

هــای برفــی کانــادا و روســیه قــرار دارنــد.
 بــه گفتــه محققــان حجــم مناطــق طبیعــی دســت نخــورده  فعلی نســبت بــه اوایــل دهــه 1۹۹0 
میــادی، 10 درصــد کمتــر شــده زیــرا بخــش وســیعی از جنــگل هــا بــه زمیــن کشــاورزی یــا 

صنعتــی تبدیــل شــده انــد.
محققــان معتقدنــد ایــن اکوسیســتم هــا نقشــی کلیــدی در تنظیم آب 

و هــوای منطقــه ای دارنــد.
ــه کننــدگان و مولفــان نقشــه مذکــور را در دســترس  درهرحــال تهی

حجم طبیعت کره زمین ۱۰ درصد کاهش یافت

قدیمی ترین چشم دست نخورده 
حیوانات کشف شد

دانشــمندان بقایــای یــک حیــوان 
دریایــی را کشــف کــرده انــد کــه 
ــن چشــم دســت  حــاوی قدیمــی تری
ــون ســال  ــا 530 میلی ــا ب نخــورده دنی
ــکال  ــی از اش ــن یک ــت. ای ــر اس عم
ماننــد  حیواناتــی  چشــم  اولیــه 

خرچنــگ اســت. 
بقایای فسیل شده یک حیوان دریایی حاوی قدیمی ترین چشم دست نخورده و سالم دنیاست!
 این کشف به دانشمندان کمک می کند ترکیبات نوین چشم نوین حیوانات را بهتر درک کنند.

دانشــمندان هنــگام بررســی فســیل هــای ســالم ایــن چشــم را کشــف کردنــد کــه بــه 530 میلیــون ســال قبــل 
تعلــق دارد. جالــب آنکــه آنهــا متوجــه شــدند ایــن فســیل در حقیقــت یکــی از اشــکال اولیــه چشــم حیواناتــی 

ماننــد خرچنــگ، ســنجاقک و زنبــور اســت.
ــا(  ــای ســاده ســاکن دری ــام تریلوبیت)نوعــی بندپ ــه ن ــه یــک حیــوان دریایــی منقــرض شــده ب  ایــن چشــم ب
تعلــق دارد کــه 541 تــا ۲51 میلیــون ســال قبــل در مناطــق ســاحلی مــی زیســته اســت.این فســیل تریلوبیت در 

اســتونی کشــف شــده اســت.

پژوهشگران از دادن حق بیمه معاف شدند
معــاون ســابق پژوهشــی وزیــر علــوم اظهــار کــرد: طبــق هماهنگــی هایــی کــه بیــن وزارت علــوم و ســازمان 

بیمــه شــده اســت پژوهشــگران دیگــر موظــف بــه پرداخــت حــق بیمــه نخواهنــد بــود. 
ــه  ــی ک ــان کارشناس ــارغ التحصی ــه مشــکات ف ــاره ب ــا اش ــه پژوهشــی ب ــدی در خصــوص بیم ــد احم وحی
مشــغول بــه انجــام پژوهــش هســتند، اظهــار کــرد: ســازمان بیمــه، بیمــه ســنگینی بــا نــرخ 1۶ درصــد بــرای 

آنهــا در نظــر مــی گرفــت.
وی بــا بیــان اینکــه در همیــن راســتا بــا هماهنگــی هایــی کــه بــا ســازمان بیمــه انجــام دادیــم موفــق شــدیم در 
حــوزه پژوهشــی معافیــت پژوهشــی بــرای دانشــجویان در نظــر بگیریــم، خاطر نشــان کــرد: بدین واســطه دیگر 

الزم نیســت دانشــجویی کــه بیمــه دانشــگاه را دارد، مجــددا بیمه شــود.
بــه گفتــه وی، بــرای دانشــجویی کــه بیمــه دانشــگاه اســت و همزمــان در حــال انجــام پــروژه پژوهشــی اســت، 

بیمــه دانشــگاه کفایــت مــی کنــد.
احمــدی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه تــا حــدود زیــادی ایــن مشــکل حل شــده اســت، بیــان داشــت: البتــه هنوز 

در برخــی اســتان هــا ایــن مشــکل وجــود دارد و دلیــل آن عــدم هماهنگــی بیــن دفاتــر بیمه و دانشــگاه اســت.
ــن  ــی بی ــدم هماهنگ ــم در صــورت ع ــام کردی ــه دانشــگاهها اع ــرد: ب ــد ک ــوم تاکی ــر عل ــابق وزی ــاون س مع

ــیم. ــع آن باش ــا در صــدد رف ــد ت ــام کنن ــا اع ــه م ــه ب ــر بیم دانشــگاهها و دفات
بــه گفتــه احمــدی، پژوهشــگران چــون پــروژه ای در دســت بررســی دارند ســازمان بیمــه آنهــا را مکلف بــه دادن 

حــق بیمــه مــی کند کــه بــا ایــن هماهنگــی هــا معافیــت بیمــه ای شــده اند.

یک پژوهشگر برجسته 
مدعی شد:

اولین انسانی که 

هزار سال عمر می کند به دنیا 
آمده است

یکی از پژوهشـگران برجسـته بنیاد تحقیقاتی »اس ای ان اس« معتقد اسـت در 
جهانـی زندگی مـی کنیم که سـن دیگـر در آن موضوعی مهم تلقی نمی شـود 

و مشـکات ناشـی از کهولت انسـان ها تا ۲0 سـال دیگر حل می شـود. 
»اوبــری دی گــری« کــه در جریــان برگــزاری یــک همایــش علمــی بــه نــام 
آینــده مجــازی در لنــدن ســخت مــی گفــت، افــزود: معتقــدم اولین انســانی که 

قــرار اســت تــا هــزار ســال عمــر کنــد، پیــش از ایــن بــه دنیــا آمــده اســت.
ایــن محقــق افــزود: اگــر چــه تغییــرات آب و هوایــی و تخریــب محیط زیســت 
مــی توانــد جوامــع انســانی را تهدیــد کنــد، امــا اگر مــا بتوانیــم جلــوی تخریب 
محیــط زیســت را بگیریــم غلبــه بــر چالــش هــای ناشــی از افزایــش ســن در 

ــده ممکــن خواهــد بود. آین
وی تصریــح کــرد: شــکل گیــری جهانــی کــه در آن خبــری از بیمــاری هــای 

ناشــی از افزایــش ســن نباشــد، در آینــده امــکان پذیــر خواهــد بــود.
ایــن پژوهشــگر بــه کشــف مولکــول هایــی بــا قابلیــت مقابله بــا اثــرات پیری 
ــر و  ــرای نوســازی ســلول هــای پی ــد ب ــادی جدی ــداع چندیــن ســلول بنی و اب
مقابلــه بــا آثــار کهولــت اشــاره کــرد و ایــن تحــوالت راتاییــدی بر پیــش بینی 
ــر در لنــدن هــم روشــی  ــه تازگــی محققــان دانشــگاه اگزیت خــود دانســت. ب

بــرای جــوان ســازی ســلول هــای پیــر بــدن ابــداع کــرده انــد.
گــری ادامــه داد: مشــکات ناشــی از ســالمندی هــر روز منجــر به مــرگ 110 

هــزار نفــر در سراســر دنیــا مــی شــود.
ــا کــه بیــش از ۶0 ســال ســن  ــت ســالمند دنی ــزان جمعی از ســوی دیگــر می
دارنــد از ۹۶۲ میلیــون نفــر در ســال ۲01۷ بــه ۲.1 میلیــارد نفــر در ســال ۲050 
مــی رســد و اگــر چالــش هــای مربــوط بــه بهداشــت و درمــان ایــن افــراد حل 

http://mehrnews.com


صفحه 41 |  شماره 17 | دی 96 MEHR NEWSAGENCY

محققان دانشــگاهی بــا اســتفاده از دی ان ای نقاشــی مونالیزا را 
در مقیــاس نانــو بازســازی کردند. 

ــوی  ــخه از تابل ــن نس ــک، کوچکتری ــگاه کل ت ــان دانش محقق
ــزا، شــاهکار لئوناردوداوینچــی را در ابعــاد 0.5 میکرومتــر  مونالی
مربــع ســاخته انــد. بــه عبــارت دیگــر ایــن تصویــر بــه انــدازه 

ــت. ــوالی اس ــری ای ک ــک باکت ی
آنهــا بــرای ســاخت ایــن تصویــر از روشــی بــه نــام »اوریگامــی 
دی ان ای« اســتفاده کردنــد کــه در آن رشــته هــای دی ان ای 
ــا شــوند و در  ــه شــکل دلخــواه ت ــا ب ــی شــوند ت دســتکاری م

مــکان مناســب قــرار گیرنــد.
ایــن درحالــی اســت کــه دی ان ای بــرای کدگــذاری اطاعــات 
ــوک  ــک بل ــا ی ــی رود. ام ــه کار م ــده ب ــودات زن ــک  موج ژنتی

ســاختمان ســازی شــیمیایی ایــده آل بــه حســاب مــی آیــد.
درهمیــن راســتا محققــان کل تــک نــرم افــزاری خلــق کردنــد 

کــه بــا تکیــه بــر یــک تصویر)ماننــد مونالیــزا( آن را بــه بخــش 
هــای کوچکتــر تقســیم و توالــی دی ان ای الزم بــرای ســاخت 

ایــن جزییــات را تعییــن مــی کنــد.
ــد در یــک ســازه  ــه بعــد بخــش هــای کوچــک را بای  درمرحل
کنــار هــم قــرار داد تــا تصویــر نهایی بازســازی شــود. بــرای این 
منظــور هــر بخــش را ماننــد تکه هــای پــازل کنــار هــم چیدند 
تــا بخــش هــای بزرگتــی ایجــاد شــوند. ســپس بخــش هــای 
بزرگتــر مختلــف را کنــار هــم قــرار دانــد تــا پــازل کامــل شــود.

 از سـوی دیگر هریـک از بخش هـا دارای لبه های یگانه اسـت 
تا بـا بخش های خاص دیگر متصل شـود و موقعیتی مشـخص 
در این سـازه داشـته باشـد. امـا برای ایـن منظور بایـد صدها لبه 

مشـخص طراحی می شـد که کاری مشـکل و پرهزینه است.
بــرای ایــن منظــور آنهــا از یــک رشــته بلنــد دی ان ای و تعــداد 
زیــادی رشــته هــای کوتاهتــر بــه زنجیــره اســتفاده کردنــد. این 

ــد  ــه رشــته بلن ــف ب ــرای اتصــال بخــش هــای مختل ــوارد ب م
طراحــی شــده بــود.

هنگامیکــه زنجیــره هــای کوتــاه و بلنــد در یــک لولــه 
ــای  ــش ه ــا بخ ــره ه ــدند، زنجی ــب ش ــگاهی ترکی آزمایش
مختلــف رشــته هــای بلنــد دی ان ای را بــه ســمت خــود جذب 
ــا شــدند. ــورد نظــر ت ــه شــکل م ــب ب ــن ترتی ــه ای ــد و ب کردن

از ســوی دیگــر یــک بــوم از دی ان ای ترکیــب شــد تــا 
جزییــات اریگامــی کوچکتــر روی آن قــرار گیرنــد.

یک حالت جدید ماده کشف شد
محققان دانشگاهی یک حالت جدید ماده را به نام »اکسیتونیوم« کشف کردند. 

پــس از 50 ســال تــاش و نظریــه پــردازی محققــان دانشــگاه ایلینویــز باالخــره موفــق شــدند 

وجــود یــک حالــت دیگــر مــاده را اثبــات کننــد.
بــرت هالپریــن فیزیکــدان نظریــه پــرداز دانشــگاه هــاروارد در دهــه 1۹۶0 میــادی ایــن حالــت 

مــاده را اکســیتونیوم نــام گــذاری کــرده بــود.
ــت  ــان آن را حال ــارت دیگــر  محقق ــه عب در هــر حــال اکســیتونیم  نوعــی کاندنســیت اســت. ب
جامــد ردیابــی کــرده انــد. اکســیتونیم از ذراتــی بــه نــام اکســیتون ســاخته شــده و ماهیتــی ماننــد 

ــوم دارد. آلومینی
در حقیقــت اکســیتونیم از ذراتــی بــه نــام اکســیتون تشــکیل شــده کــه از الکتــرون های فــراری و 

جــای خالــی آنهــا بــه وجــود مــی آیــد.
هنگامیکــه الکترونــی در مــاده دچــار جنبــش مــی شــود، در جــای خالــی آن یــک حفــره باقی می 
مانــد. ایــن ســوراخ رفتــاری ماننــد ذره و بــا شــارژ مثبــت از خــود نشــان مــی دهــد.  از آنجــا کــه 
شــارژ آن مثبــت اســت، حفــره جــای الکتــرون هــا جــذب و آنهــا را کنــار هــم مــی چینــد تــا یــک 

مــاده ترکیبــی یــا بــوزون بســازد کــه بــه نــام اکســیتون نیــز مشــهور اســت.
ــوم را  ــد تیتانی ــد محققــان کریســتال هــای شــارژ نشــده TMD دیزلنای در آزمایــش هــای جدی
بــرای وجــود ایــن حالــت مــورد بررســی قــرار دادنــد. بــرای کشــف ایــن حالــت مــاده محققــان 
ــر  ــه تحــرک حســاس ت ــه و نســبت ب ــام گرفت ــه M-EELS ن ــد ک ــداع کردن ــدی اب روش جدی

اســت.
در هــر حــال هنــوز دانشــمندان ویژگــی هــای مــاده در حالــت اکســیتونیوم را نمــی داننــد. برخــی 
معتقدنــد ایــن حالــت ماننــد یــک عایق اســت و نمــی توانــد انــرژی را حمــل کنــد. عــده ای دیگر 
معتقدنــد مــاده در ایــن حالــت مشــابه ابرمایــع اســت، بنابرایــن گام بعــدی کشــف ویژگــی هــای 

ــت. ــیتونیوم اس حالت اکس

علـــم و دانش

نقاشی مونالیزا با دی ان ای بازسازی شد!

ساالنه ۱۲ میلیون تن پالستیک در 
اقیانوسها رها می شود

امــروزه دریاهــا و اقیانــوس هــا بــه علــت انتشــار انبوهــی از زبالــه هــای تجزیــه ناپذیــر بــه شــدت 
ــوع را  ــن موض ــتری از ای ــاد بیش ــی ابع ــد علم ــی جدی ــک بررس ــتند و ی ــر هس ــرض خط در مع

مشــخص کــرده اســت. 
بررســی هــای محققــان دانشــگاه پلیمــوث در آمریــکا نشــان مــی دهــد حتــی رهــا کــردن یــک 

کیســه پاســتیکی عــادی در دریــا اثــرات جبــران ناپذیــری بــر محیــط زیســت دارد.
بــر همیــن اســاس یــک کیســه پاســتیکی ســاده پــس از رهــا شــدن در آب اقیانــوس بــه تدریج 
بــه 1.۷5 میلیــون قطعــه بســیار کوچــک پاســتیکی تجزیــه مــی شــود و خســارات شــدیدی را به 

جانــوران و زیســتگاه هــای دریایــی وارد مــی کند.
بـا توجه به انتشـار سـاالنه میلیون هـا تن مواد پاسـتیکی در آب هـای کره زمین می تـوان حدس 

زد تـداوم ایـن وضعیت چـه تهدید خطرناکی برای زندگی انسـان ها محسـوب می شـود.
تحقیــق دیگــری کــه نتایــج آن اخیــرا در نشــریه ســاینس منتشــر شــده بــود حاکیســت ســاالنه 
نزدیــک بــه 1۲.۷ میلیــون تــن انــواع زبالــه هــای پاســتیکی در اقیانــوس هــا رهــا مــی شــوند و 

بــه علــت تجزیــه ســریع آنهــا بــه ذرات ریــز میکروپاســتیکی ردگیــری و جمــع آوری آنهــا از آب 
کار بســیار دشــواری اســت.

ذرات میکروپاسـتیکی کوچکتر از ناخن انگشـت افراد هسـتند و دانشـمندان هشـدار داده اند که به 
زحمـت قـادر به شناسـایی و جمع آوری یـک درصـد از این نوع زبالـه های خطرناک می باشـند.
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علـــم و دانش

ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــاون تحقیق مع
ایجــاد و راه انــدازی مراکــز تحقیقاتــی بــا اهــداف خــاص، افزود: 
مرکــز مطالعاتــی روی ژن هــای ایرانــی هــا بــا نــام ایرانــوم بــه 

زودی افتتــاح مــی شــود. 
ــت  ــات معاون ــن اقدام ــم تری ــک زاده، مه ــا مل ــر رض دکت
تحقیقــات وزارت بهداشــت در 4 ســال گذشــته را انجــام 
ــای  ــرای انجــام پژوهــش ه ــاختی ب ــر س ــای زی ــت ه فعالی
دقیــق در راســتای ارتقــاء ســطح ســامت بیــان کــرد 
ــق نیــاز بــه  ــک پژوهــش دقی ــام ی ــت: بــرای انج و گف
تحقیقــات طوالنــی مــدت اســت تــا بتــوان بــه یــک نتیجــه 
دقیــق دســت یافــت و بــرای ایــن مــدل تحقیقــات نیــاز بــه 

ــم. ــاخت داری ــر س زی
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــاون تحقیق مع
وجــود موسســه تحقیقــات علوم پزشــکی، گفــت: این موسســه 
بــه عنــوان یــک مرکــز ملــی بــرای اختصــاص اعتبــار بــه طرح 
ــات خــود را انجــام  ــد تحقیق ــا بتوانن ــی اســت ت هــای تحقیقات

ــد. دهن
ــاوری  ــات و فن ــه هــای حــوزه تحقیق وی یکــی دیگــر از برنام
وزارت بهداشــت را نظــام ثبــت بیمــاری هــا بیــان کــرد و گفت: 
ــه  ــود دارد و هم ــا وج ــاری ه ــت بیم ــام ثب ــر کشــور نظ در اکث
بیمــاران تحــت ایــن نظــام تحــت مراقبــت، درمــان و پژوهــش 

قــرار مــی گیرنــد.
ملــک زاده راه انــدازی برنامــه کوهــورت بزرگســاالن را از دیگــر 
ــزود:  ــرد و اف ــان ک ــاوری بی ــات و فن ــت تحقیق ــات معاون اقدام
ــا  ــی ب ــکی در مناطق ــوم پزش ــگاه عل ــه در ۲0 دانش ــن برنام ای
جمعیتــی بیــن 40 تــا 50 هــزار نفــر در حــال اجــرا اســت و افراد 
مــورد مطالعــه قــرار میگیرنــد و بیمــاری هــا در زمینــه پژوهــش 

پیگیــری مــی شــود.
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــاون تحقیق مع
ایجــاد و راه انــدازی مراکــز تحقیقاتــی بــا اهــداف خــاص، افزود: 
ــوم اســت کــه یــک  یکــی از برنامــه هــای مهــم برنامــه ایران
برنامــه مطالعاتــی روی ژن هــای ایرانــی هــا اســت کــه بــرای 

اولیــن بــار افتتــاح خواهــد شــد.
دکتــر ملــک زاده بــا تاکیــد بــر ایــن کــه تعــداد مراکــز 

ــت،  ــه اس ــش یافت ــا افزای ــای م ــکده ه ــی و پژوهش تحقیقات
افــزود: تعــداد مراکــز تحقیقاتــی از 4۷۹ مرکــز بــه ۷۲4 مرکــز و 
تعــداد پژوهشــکده هــا از 1۲ بــه 44 پژوهشــکده افزایــش یافته 
اســت و توانســتیم بــرای بســیاری از مراکــز تحقیقاتــی ردیــف 
ــه دارای  ــزی ک ــداد مراک ــیم و تع ــته باش ــتقل داش ــه مس بودج
ردیــف بودجــه مســتقل هســتند از 34 بــه 53 مرکــز بــا ردیــف 

بودجــه مســتقل رســیده اســت.
معــاون تحقیقــات و فنــاوری همچنیــن بــا اشــاره بــه ایجــاد 10 
اتــاق تمیــز در ســطح دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی و تولیــد 
دارو توســط ایــن اتــاق هــا در جهــت فنــاوری، گفت: توانســتیم 
11 آزمایشــگاه جامــع در ســطح قطــب هــای دانشــگاه هــای 

علــوم پزشــکی کشــور را تکمیــل کنیــم.
ملــک زاده افــزود: در موسســه نیمــاد تقریبــا 1۶0 طــرح 
تحقیقاتــی توســط ایــن موسســه حمایــت مــی شــود و 
امیدواریــم در راســتای تحقیــق و پژوهــش جهــش و تحوالتــی 

ــم . ــاد کنی ایج
معــاون تحقیقــات و فنــاوری در ادامــه ضمــن اشــاره بــه وجــود 
143 کمیتــه اخــاق در پژوهــش ، افــزود: بــه دلیل وجــود تقلب 
و دســتبردهای علمــی ایــن کمیتــه هــا بــا هــدف نظــارت بــر 
ــوم پزشــکی ایجــاد  ــای عل ــات در دانشــگاه ه ــت تحقیق کیفی

شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه 1 درصــد بودجــه ای کــه قــرار بــود بــه بخش 
ــک  ــن ی ــل ای ــزود: از مح ــود، اف ــاص داده ش ــق اختص تحقی

درصــد توانســتیم 300 پــروژه تحقیقاتــی را حمایــت کنیــم.
ملــک زاده بــا بیــان ایــن کــه در ســال ۲01۶ در بخــش تولیــد 
ــت:  ــتیم، گف ــرار داش ــی ق ــه 1۶ جهان ــی در رتب ــاالت علم مق
همچنیــن در منطقــه رتبــه اول را داشــتیم و هــم از نظــر کمــی 
و هــم ازنظــر تعــداد اســتنادات و شــاخص کیفــی، مــا در جایگاه 

ــم . ــرار گرفته ای ــی ق خوب
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم وجــود مجــات الکترونیــک و کتابخانه 
ــت  ــت: وزارت بهداش ــگاهی، گف ــر دانش ــرای ه ــال ب دیجیت
تنهــا وزارتخانــه ای اســت کــه تــا کنــون توانســته اســت همــه 

ــود. مجــات را مشــترک ش
ــاره  ــن اش ــت ضم ــر بهداش ــاوری وزی ــات و فن ــاون تحقیق مع

ــز رشــد در دانشــگاه ها در بخــش  ــش از ۷0 مرک ــه ایجــاد بی ب
ــان در دانشــگاه ها وجــود  ــزود: ۹ شــرکت دانش بنی ــاوری، اف فن
ــو  ــای ن ــد بودجه ه ــش از 50 درص ــته اند بی ــه توانس ــد ک دارن

ــد. ــه خــود اختصــاص دهن آوری را ب
ــاز  ــورد نی ــم داروی م ــد 100 قل ــه تولی ــاره ب ــا اش ــک  زاده ب مل
مــردم در کشــور بــا انجــام طرح هــای تحقیقاتــی، تاکیــد کــرد: 
یکــی از ایــن داروهــا قرصــی بــرای بیمــاری هپاتیــت C اســت 
ــزار و ۲0 دالر  ــه قیمــت ه ــدد آن ب ــک ع ــن ی ــش از ای ــه بی ک
توســط بیمــاران خریــداری می شــد و یــک دوره درمــان هزینــه 
ــن دارو در حــال  ــل می کــرد کــه ای ــردم تحمی ــر م ــادی را ب زی
حاضــر در داخــل کشــور تولیــد می شــود و مشــمول بیمــه نیــز 

می شــود.
وی افــزود: داروی دیگــری کــه توســط محققــان مــا در حــال 
حاضــر تولیــد شــده اســت، داروی »هیومــرا« اســت کــه ایــن 
داروی پرفــروش دنیــا بــرای اقســام بیماری هــا از جملــه 
بیماری هــای روماتیســمی و روده ای کاربــرد دارد و در حــال 
حاضــر توســط یکــی از شــرکت های دانش بنیــان کشــور 
تولیــد شــده اســت. قبــا هــر نســخه از ایــن دارو ۲0 میلیــون 
تومــان بــود و در حــال حاضــر مــردم یــک دوره از ایــن دارو را بــا 

ــد. ــت می کنن ــان دریاف ــزار توم 100 ه
ــت  ــه تخصصــی مالکی ــت کمیت ــک زاده در خصــوص فعالی مل
ــت  ــی مالکی ــه تخصص ــت: کمیت ــراع، گف ــت اخت ــری و ثب فک
ــن   ــب ای ــه متعاق ــه ای اســت ک ــراع، کمیت ــت اخت فکــری و ثب
کــه در بخــش پژوهــش و فنــاوری فعــال شــدیم، ایجــاد شــد 
و بیشــتر نگرانــی ایــن اســت کــه همــه نوآوری هــا و اختراعــات 
ــی،  ــر ثبــت مل ــم، عــاوه ب ــران داری ــی را کــه در ای و پتنت های

ثبــت جهانــی شــوند.
وی بــا بیــان اینکه پروســه ثبــت جهانــی اختراعات هــم پیچیده 
و هــم گــران اســت و بــه ایــن دلیــل بســیاری از نوآورهــای مــا 
نمی تواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد، گفــت: در حــال حاضــر این 
ــت  ــه در حقیق ــه WIPO ک ــا موسس ــاز و کاری را ب ــه س کمیت
موسســه بین المللــی ثبــت اختراعــات مــی باشــد، برقــرار کــرده 
اســت تــا کمــک کنــد بتوانیــم اختراعاتمــان را ثبــت بین المللی 

کنیــم.

آغاز برنامه مطالعاتی ژن های ایرانیان با نام »ایرانوم«
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پژوهــش هــای تــازه دانشــمندان نشــان مــی دهــد مــردان در زمــان ابتــا بــه بیمــاری هایــی ماننــد 
ســرماخوردگی و آنفوالنــزا واقعــا بیشــتر از زنــان درگیــر بیمــاری مــی شــوند. 

از مدتهـا قبـل این تصـور در اذهان بسـیاری از مردم وجود داشـته که جنـس مذکر بدتـر از جنس مونث 
سـرما مـی خـورد و بـدن مـردان در زمان چنیـن بیماری هایی بیشـتر درگیر شـده و آسـیب مـی بیند و 

حـاال بررسـی های محققـان دانشـگاه نیوفوندلند هـم این موضـوع را ثابت کرده اسـت.
بــر همیــن اســاس عائــم بیمــاری هایــی ماننــد آنفوالنــزا بــا شــدت بیشــتری در مــردان ظاهــر مــی 
شــود و آنــان از نظــر فیزیکــی در زمــان بیمــاری وضعیــت بدتــری را تجربــه مــی کننــد. همچنیــن در 
صــورت ابتــا بــه بیمــاری های مذکــور احتمــال تشــدید بیمــاری در مــردان و بســتری شــدن آنهــا در 

بیمارســتان بیشــتر از زنانــی در ســن و ســال مشــابه اســت.
عــاوه بــر ایــن امــکان مــرگ مــردان در صــورت ابتــا بــه انــواع خطرنــاک بیمــاری آنفوالنــزا بیشــتر 

از زنــان اســت.
بررســی هــا نشــان مــی دهد علــت ایــن مســاله سیســتم ایمنــی قدرتمندتــر بــدن زنــان در مقایســه با 
مــردان اســت. ایــن امــر بــه وجــود ســطوح باالتــر اســتروژن، ایمنــی بیشــتر خــون و ســطوح پاییــن تر 

ویــروس در بــدن زنــان در مقایســه بــا مــردان نســبت داده می شــود.
البتــه بــه نظــر مــی رســد بــرای دســتیابی بــه نتایــج دقیــق تــر هنــوز بــه بررســی هــای بیشــتری نیاز 
باشــد. بــه خصــوص کــه در جریــان ایــن پژوهــش بــه مســائلی همچــون مصــرف بیشــتر مشــروبات 
ــر تفــاوت ســامت دو جنــس  الکلــی و همیــن طــور ســیگار توســط مــردان و تاثیــر ایــن رفتارهــا ب

توجــه نشــده اســت.

علـــم و دانش

مردان واقعا بدتر از زنان سرما می خورند

بیست و هشتمین هتل یخی 
سوئد افتتاح شد

بیســت و هشــتمین هتــل یخــی ســوئد افتتــاح شــده و در آن مجســمه هــای 3۶ هنرمنــد 
از 1۷ کشــور بــه نمایــش درآمــده اند. 

هرســال در شــهر Jukkasjarvi در شــمال ســوئد هتلــی از یــخ و بــرف ســاخته مــی 
شــود. اکنــون بیســت و هشــتمین نســخه ایــن هتــل ســاخته شــده کــه شــامل 15 اتاق 

با مجســمه هــای یخــی بســیار زیباســت.  
بــرای ســاخت  هتــل یخــی )Icehotel( هــزاران بلــوک یخــی از رودخانــه یــخ زده 
نزدیــک آن بــه کار رفتــه اســت. ایــن ســازه 30 هــزار مترمربعــی ترکیبــی از بــرف و یخ 
اســت کــه شــامل اتــاق هــای گــرم، اتــاق هــای زیرصفــر و یــک ســالن مراســم اســت.

ــه  ــای 5- درج ــه در دم ــد ک ــاخته ان ــا را س ــمه ه ــن مجس ــور ای ــد از 1۷ کش 3۶ هنرمن
ــوند. ــی ش ــداری م ــانتیگراد نگه س

ــواب،  ــای خ ــه ه ــوزن و کیس ــت گ ــد روی پوس ــی توانن ــان م ــه مهمان ــب آنک جال
ــد. ــتراحت کنن اس

 درهای این هتل 15 دسامبر )۲4 آذر( باز شده و تا 15 آوریل دایر خواهد بود.
قیمت هر شب اقامت در چنین هتلی از ۲۶۷ دالر شروع می شود.

ایمپلنت مغزی پیشگیری کننده 
ازافکار خودکشی ساخته شد

 
محققــان ایمپلنتی ســاخته اندکه بــا کارگذاشــتن آن در مغز 
افــراد تبهــکار مــی تــوان از اعمــال خــاف آنهــا جلوگیری 
کــرد. همچنیــن بــه زودی از این دســتگاه بــرای اجتنــاب از 

خودکشــی اســتفاده مــی شــود. 
محققــان دانشــگاه اســتنفورد یــک ایمپلنــت مغزی ســاخته 
انــد که بــا کار گذاشــتن آن در مغــز افــراد تبهــکار و متجاوز 

جنســی مــی تــوان از اقدامــات آنهــا جلوگیــری کرد.
 nucleus منطقــه  حقیقــت  در  دســتگاه  ایــن 
accumbens مغــز را هــدف مــی گیــرد کــه کنتــرل 

نیازهــای غذایــی و جنســی افــراد را برعهــده دارد.
محققــان در حقیقــت ســیگنال هــای خاصــی را شناســایی کردنــد کــه از قبــل از آنکــه فــرد کاری 
انجــام دهــد حــذف مــی شــود و نیــاز و تمایــل انســان را کنتــرل مــی کنــد. آنهــا بــا آزمایــش ایمپلنت 
روی مــوش هــا متوجــه شــدند یــک ســیگنال کوتــاه در ایــن منطقــه، مغــز را تنظیــم و افــراد را تبهکار 

را متوجــه عواقــب اجتماعــی کار خــود مــی کنــد.
بــه گفتــه محققان بــه زودی مــی تــوان از ایــن دســتگاه بــرای اجتنــاب از خودکشــی، تزریــق هروئین، 

پرخــوری یــا خشــم زیــاد بــه کار برد.
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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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این خودروی برقی ظرف ۱۰ دقیقه 
شارژ می شود

 
ــه  ــه ازای 10 دقیقــه شــارژ ب ــرای خــودرو ســاخته کــه ب یــک شــرکت سیســتم شــارژ القایــی ب

خــودرو امــکان مــی دهــد 300 کیلومتــر طــی کنــد. 
شــرکت خودروســازی Continental AG اعام کرده نســخه ای از فناوری هــای جدید خود را 
در نمایشــگاه CES۲01۸ در ماه آتی رونمایی کند. یکی از این فناوری ها سیســتم شارژ القایی است.

سیســتم هــای شــارژ القایــی کــه بــی ام دبلیــو، مرســدس و خودروســازان بــزرگ دیگــر ســاخته 
انــد، بــرای خودروهــای الکتریکــی اهمیــت زیــادی دارد. افــراد بــه جــای اتصــال خــودرو بــه پریــز 
بــرق مــی تواننــد خودرویشــان را بــاالی یــک صفحــه قــرار دهنــد و ســیم پیــچ هایــی در صفحه 

بــرق را بــا القــای مغناطیســی بــه ســیم پیــچ دیگــری در خــودرو منتقــل مــی کننــد.
ــه ازای هــر دقیقــه  بــه گفتــه کانتیننتــال، سیســتم شــارژ القایــی  11 کیلوواتــی ایــن شــرکت ب

ــر را دارد. شــارژ قابلیــت طــی یــک کیلومت
عــاوه بــرآن کانتیننتــال »سیســتم AllCharge «نیــز در نمایشــگاه CES رونمایــی می شــود. 
ایــن سیســتم  بــا یــک تبدیــل کننــده همخــوان مــی شــود. ایــن تبدیــل کننــده الکتریســیته را 
از ایســتگاه شــارژ بــه طور مســتقیم بــه خــودرو منتقــل مــی کنــد. سیســتم AllCharge پس از 

10 دقیقــه شــارژ مــی توانــد 300 کیلومتــر طــی کنــد.
ایــن فنــاوری خــودروی برقــی را بــه یــک مخــزن انــرژی تبدیــل مــی کنــد زیــرا تبدیــل کننــده 
داخــل خــودرو اســت و مــی توانــد جریــان بــرق خــودرو را بــرای اســتفاده در دســتگاه هــای دیگــر 

بــه کار گیــرد. تولیــد سیســتم هــای AllCharge از ۲0۲۲ آغــاز مــی شــود.

محققــان ســازنده یــک خــودروی مافــوق صوت قصــد دارنــد تــا ۲0۲0 میــادی رکــورد جهانی خودروی مافوق صوت رکورد می زند
سرعت را شکسته و به ۸04 کیلومتر برساعت برسانند. 

ــد  ــد دارن ــون قص ــم اکن ــوت Bloodhound ه ــوق ص ــودروی ماف ــازنده خ ــان س محقق
ســرعت ایــن خــودرو را در صحــرای آفریقــای جنوبــی آزمایــش کننــد. محققــان امیدوارنــد تــا 

۲0۲0 میــادی رکــورد جهانی ســرعت خودرو را بشــکنند.
هــدف بلنــد مــدت ایــن گــروه دســتیابی بــه ســرعت 1۶00 کیلومتــر برســاعت و ثبــت یــک 
رکــورد ســرعت جدیــد زمینــی اســت. درحــال حاضــر رکــورد ســرعت خــودروی زمینــی 1۲۲۸ 
کیلومتــر برســاعت اســت. ایــن خــودرو دارای یــک موتــور جــت رولزرویــس EJ۲00 اســت  و در 
آخریــن آزمایــش هــا در فــرودگاه Newquay  ســرعت خــودرو پــس از ۸ ثانیــه، 33۷ کیلومتر 

برســاعت بــود.
ــاعت  ــر برس ــه ۸04 کیلومت ــود را ب ــرعت خ ــد س ــم دارن ــازنده آن تصمی ــان س ــون محقق اکن
 Hakskeen Pan برســانند. در همین راســتا آن را در اکتبر ۲01۸ میادی و در مســیر مســابقه

در آفریقــای جنوبــی آزمایــش مــی کننــد.
همچنیــن آنهــا به وســیله 500 حســگر بــه کار رفتــه در خــودرو حــدود 500 گیگابایــت اطاعات 

را جمع آوری می کنند تا ویژگی های آیرودینامیکی خودرو را بهبود دهند.

دستگاه اتوماتیک فروش خودرو در چین طراحی شد
یــک خــرده فــروش آنایــن در چیــن طــرح اولیــه دســتگاهی بــرای فــروش اتوماتیک خــودرو در 

یــک مرکــز خریــد ارائــه کــرده اســت. 
ــک  ــروش اتوماتی ــتگاه ف ــک دس ــه ی ــرح اولی ــی ط ــن چین ــرده فروشــی آنای ــک شــرکت خ ی

خــودرو را طراحی کرده اســت و در همین راســتا قصــد دارد مرکز خرید نیز بســازد.
ایــن شــرکت خودروهــای Ford EV را در چیــن بــرای فــروش عــرض مــی کنــد. بخشــی از این 
پیشــنهاد همــکاری شــامل طــرح اولیــه یــک ماشــین فروشــی عظیــم اســت کــه مــی تــوان از آن 

خــودرو خریــد.
فراینــد خریــد از اپلیکیشــن Taobao آغــاز مــی شــود. افــراد بــا کمــک اپلیکیشــن عکســی از 
خودرویــی مــی گیرنــد کــه تمایــل بــه آزمایــش آن دارنــد، ســپس اطاعــات خــود را همــراه یــک 

ســلفی و مبلغــی را بــه عنــوان پیــش پرداخــت وارد اپلیکیشــن مــی کننــد.
پــس از آن مــی تواننــد بــه دســتگاه فــروش خــودرو در Tmall مراجعــه کننــد. ایــن دســتگاه بــا 
کمــک فنــاوری شناســایی صــورت )یــا کــد ورود( خــودروی مــورد تمایــل کاربــر را مــی یابــد و آن 
را بــه مــدت ســه روز در اختیــار کاربــر قــرار مــی دهــد تــا آن را آزمایــش کنــد. همچنیــن کاربــران 

مــی تواننــد بــه طــور مســتقیم از طریــق ایــن اپلیکیشــن خریــد کننــد.
البتــه همــه نمــی تواننــد بــه طــور آزمایشــی ســوار خــودرو شــوند. در چیــن فقــط افــرادی کــه 
امتیــاز آنهــا در سیســتم اعتبــاری Zhima چیــن بیشــتر از ۷00 واحــد باشــد، مــی توانند ایــن کار 

را انجــام دهنــد.
بــرای جلوگیــری از ســو اســتفاده از خــودرو کاربــر فقــط مــی توانــد یــک مــدل را یکبــار بیازمایــد. 

ــار  ــد 5 ب ــی توان ــط م ــرد فق ــن ف ــر در اپلیکیش ــام کارب ــت ن ــس از ثب ــاه پ ــا دو م ــن ت همچنی
ــد. ــش کن ــن شــیوه آزمای ــه ای ــف را ب خودروهــای مختل
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فرمان خودرویی که با حرکات 
صورت کنترل می شود!

یــک شــرکت تجــاری فرمــان خاصــی بــرای اســتفاده در اتومبیــل هــای خــودران تولیــد کــرده 
ــن  ــای ای ــدل ه ــی م ــده در برخ ــت در آین ــرار اس ــرل و ق ــل کنت ــورت قاب ــرکات ص ــا ح ــه ب ک

ــود.  ــا نصــب ش خودروه
ــه  ــوز ب ــرای رعایــت مســائل امنیتــی هن ــده ب ــد ســال آین ــا چن خودروهــای خــودران حداقــل ت
فرمــان مجهــز خواهنــد بــود تــا در صــورت وقــوع هرگونــه مشــکلی افــراد بتواننــد هدایــت آنهــا 

را بــر عهــده بگیرنــد.
ــر و انجــام  ــرای اعــام مقصــد، مســیریابی بهت ــن از فرمــان خودروهــای خــودران ب همچنی
برخــی وظایــف دیگــر اســتفاده خواهــد شــد. لــذا در ایــن خودروهــا بایــد از نســل جدیــدی از 
فرمــان هــا بــرای هدایــت و راهبــری اســتفاده شــود. فرمــان تــازه ای کــه توســط شــرکت 
ــری  ــرای ناوب ــه ب ــت ک ــز هس ــی نی ــگر لمس ــک نمایش ــه ی ــز ب ــده مجه ــی ش زداف طراح

اســتفاده مــی شــود.
ــا در صــورت وقــوع تصــادف و  ــز نصــب شــده ت ــن فرمــان کیســه هــوا نی ــری ای در بخــش زی

آســیب دیــدن نمایشــگر لمســی امنیــت سرنشــینان نیــز حفــظ شــود.
شـرکت سـازنده هنـوز اطاعـات فنی چندانـی در مـورد نحوه کنتـرل فرمان مذکـور با اسـتفاده از 
حـرکات صـورت ارائـه نکرده اسـت. اما اعـام کرده جزئیـات کافـی را در ایـن مورد در نمایشـگاه 

سـی ای اس ۲01۸ کـه مـاه آینـده برگـزار می شـود، اعام مـی کند.

با تازه ترین مدل خودروی جیپ 
از هر مانعی بگذرید

تــازه تریــن مــدل خــودروی جیــپ در ســال ۲01۸ شــما را قــادر خواهد ســاخت تا دشــوارترین 
و سرســخت تریــن موانع جــاده ای را پشــت ســر بگذارید. 

ایــن خــودرو کــه Jeep Cherokee ۲01۸ نــام دارد از زمــان عرضــه اولیــن مدلــش بــه 
بــازار در ســال 1۹۷4 تــا بــه حــال همیشــه مــورد توجــه بــوده و از ســال ۲014 شــاهد عرضــه 

نســل پنجــم ایــن خــودرو بــا بدنــه یکپارچــه و فــوق العــاده مســتحکم هســتیم.
ــزی  ــه ری ــرعت و برنام ــا ۹ س ــت آن ب ــودرو حرک ــن خ ــد ای ــودکار جدی ــق خ ــتم تعلی سیس
ــدار 1۸4 اســب بخــار  ــه دلخــواه خری ــن خــودرو ب ــور ای ــد. موت ــی کن ــاوت را ممکــن م متف
ــری  ــدرت دارد و 3.۲ لیت ــار ق ــب بخ ــا ۲۷1 اس ــود ی ــد ب ــری خواه ــته و ۲.4 لیت ــدرت داش ق

ــود. ــد ب خواه
همچنیــن در صــورت انتقــال نیــرو بــه چهــار چــرخ ایــن خــودروی جیــپ بــرای حرکــت ســه 

حالــت حرکــت مختلــف را بســته بــه دشــواری محیــط پیــش رو مــی تــوان در نظــر گرفــت.
در ضمــن، مــدل ۲01۸ خــودروی جیــپ مجهــز بــه ترمز ضدقفــل، سیســتم تثبیــت و کنترل 
الکترونیــک، کنتــرل کشــش، دســتیار کمکــی اســتارت برای تســهیل حرکــت در مســیرهای 

شــیب دار، قابلیــت کنتــرل بــدون کلیــد، دوربیــن عقبــی پشــتیبان و غیره اســت.
خــودروی یادشــده از نظــر تجهیــزات فنــی و ســخت افــزاری در پنــج مــدل مختلــف عرضــه 
مــی شــوند کــه بیــن ۲4 تــا 3۷ هــزار دالر قیمــت دارنــد و همگــی آنهــا از چــراغ هــای مــه 
شــکن، نمایشــگر 5 اینچــی لمســی، بلوتــوث، قابلیــت درک فرامیــن صوتــی و ســازگاری بــا 

فنــاوری صوتــی آلکســای آمــازون و غیــره برخوردارنــد.

»پژو« قایق تفریحی می سازد

یک شـرکت خودروسـازی قایق تفریحی سـاخته که در آن از یک کنسـول نمایشـگر لمسـی اسـتفاده شـده اسـت. 
این سیسـتم به طـور خودکار جهـت یابی، نـور، وای فای، وضعیت هوا و سیسـتم های سـرگرمی را کنتـرل می کند. 

پژو با همکاری شرکت Benetau یک قایق تفریحی پرسرعت است.  
ایــن قایــق کــه Sea Drive نــام گرفتــه مملــو از فنــاوری هــای نویــن اســت 
و بــرای نمایشــگاه قایــق پاریــس ســاخته مــی شــود. در ایــن قایــق از کنســول 
ــتا  ــن راس ــت. درهمی ــده اس ــتفاده ش ــژو اس ــی i-Cockpit پ ــگر لمس نمایش
شــرکت خودروســازی فنــاوری هــای اتومبیــل خــود را بــا سیســتم هــای دریایــی 

ترکیــب کــرده و آن را Ship Control نامیــده اســت.
ایــن سیســتم مــی تواند بــه طــور خــودکار جهــت یابــی، نــور، اینترنــت وای فای، 
وضعیــت هــوا و سیســتم هــای ســرگرمی را کنتــرل کنــد. عــاوه بــرآن شــامل 

ویژگــی هایــی ماننــد مدیریــت پمــپ را نیــز دارد.
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هلکوپترها هم خودران می شوند
ــر روی  ــب آن ب ــا نص ــه ب ــد ک ــده ان ــازه ای ش ــتم ت ــی سیس ــه طراح ــق ب ــان موف  محقق

ــرد.  ــدل ک ــودران مب ــای خ ــه هلکوپتره ــا را ب ــوان آنه ــی ت ــادی م ــای ع هلکوپتره
برنامــه ریــزی بــرای طراحــی ایــن سیســتم از ســال ۲01۲ و توســط مرکــز تحقیقــات نیروی 

دریایــی ایــاالت متحــده آغاز شــد.
مــدت زمــان اجــرای ایــن طــرح 5 ســال و هزینــه اختصــاص یافتــه بــه آن ۹۸ میلیــون دالر 
و قــرار بــود سیســتم هــای خــودران پــروازی بــرای اســتفاده در هلکوپترهــای عــادی موجــود 

طراحــی شــود.
ــار  ــن ب ــرای اولی ــه و ب ــورورا صــورت گرفت ــا همــکاری شــرکت آئ ــن سیســتم ب طراحــی ای
بــر روی هلکوپتــر مــدل 1H-UH کــه مــورد اســتفاده تفنگــداران آمریکایــی در ایــن کشــور 

اســت، نصــب شــده اســت.
سیســتم یادشــده کــه AACUS نــام دارد، نشســت و برخاســت مکــرر هلکوپترهــا و انجــام 

ماموریــت هــای متنــوع را در شــرایط گوناگــون امــکان پذیــر مــی ســازد.
یکــی از اهــداف اصلــی اجــرای ایــن طــرح غلبــه بــر چالــش هــای عملیاتــی ارتــش آمریــکا 
در عــراق و افغانســتان اعــام شــده اســت. زیرا شــلیک مــداوم بــه ایــن هلکوپترهــا و احتمال 
پرتــاب مــواد منفجــره بــه ســمت آنهــا باعــث شــده تــا خطــر کشــتار نظامیــان آمریکایــی در 

جریــان پــرواز هلکوپترهــا بــه شــدت افزایــش یابد.
بــا اســتفاده از ایــن سیســتم هلکوپترهــا بــه حســگرهای متنــوع، انــواع دوربیــن و سیســتم 
هــای شناســایی راداری مجهــز مــی شــوند. البتــه در ایــن حالــت هــم یــک خلبــان کارآزموده 
ــد داشــت.  ــرل خواه ــت تحــت کنت ــک تبل ــتفاده از ی ــا اس ــودران را ب ــر خ از راه دور هلکوپت
سیســتم نــرم افــزاری AACUS از قابلیــت شناســایی موانــع محیطــی نیــز برخــوردار اســت.

»فورد« خودروی هیبریدی
 پلیس تولید کرد

شــرکت فــورد کــه بــه خاطــر تولیــد خودروهــای پرســرعت شــهرت دارد، بــرای اولیــن بــار یــک 
خــودروی هیبریــدی بــرای اســتفاده نیروهــای پلیــس تولیــد کــرده اســت. 

ــام دارد و بیشــتر بــرای ماموریــت هــای ســاده و نــه عملیــات  خــودروی یادشــده »رســپاندر« ن
تعقیــب و گریــز طراحــی شــده اســت.

خــودروی یادشــده بــدون نیــاز بــه ســوخت هــای فســیلی مــی توانــد بــا یــک بــار شــارژ، کل 
روز را بــه گشــت زنــی بپــردازد. باتــری ایــن خــودرو ۷.۶ کیلــووات ســاعتی اســت و ظــرف ۲.5 

ســاعت بــا اســتفاده از شــبکه بــرق ۲۲0 یــا 1۲0 ولــت بــه طــور کامــل شــارژ مــی شــود.
ســرعت ایــن خــودروی برقــی بــه حداکثــر 13۶ کیلومتــر در ســاعت مــی رســد و بــا یــک بــار 
شــارژ مــی توانــد حــدود 340 کیلومتــر را بپیمایــد. پــس از پایــان شــارژ باتــری خــودرو نیــز ادامه 

حرکــت آن بــا بنزیــن بــرای طــی مســافت حداکثــر ۸00 کیلومتــری ممکــن اســت.
خــودروی پلیــس یادشــده مجهــز بــه برخــی امکانــات خــاص دیگــر ماننــد بدنــه تقویــت شــده 
و دنــده کمکــی اســت. فــورد قصــد دارد تــا ســال ۲0۲0 ســیزده مــدل مختلــف از خودروهــای 

هیبریــدی تولیــد کنــد و 4.5 میلیــارد دالر در ایــن زمینــه ســرمایه گــذاری کنــد.

خودروی پرنده ۲ میلیون دالری ساخته می شود
طـرح اولیـه خودرویـی در انگلیس رونمایی شـده کـه با سـرعت 3۲0 کیلومتر 
برسـاعت حرکـت می کنـد. این خـودرو ۲ میلیـون دالر قیمت گذاری شـده و 

تا ۲0۲0 سـاخته می شـود. 
قرار اسـت تـا ۲0۲0 میـادی خـودروی پرنـده NeoXCraft در انگلیس به 
پـرواز درآید. این خـودروی فناورانه با قیمت ۲ میلیون دالر به فروش می رسـد. 
سـرعت خودروی پرنـده مذکور بـه 3۲0کیلومتر برسـاعت خواهد رسـید و می 

توانـد از جلـوی درب خانـه کاربر خـود به پـرواز درآید.
در ایــن طــرح پروانــه هــای روی خــودرو در صــورت تمایــل کاربــر بــه داخــل 
جمــع و بــه چــرخ تبدیــل مــی شــوند. NeoXCraft بــا یــک برنامــه رایانه 
ای کنتــرل مــی شــود و شــرکت انگلیســی VRCO بــا همــکاری دانشــگاه 

دربــی آن را طراحــی کرده اســت.
 ســازندگان آن امیدوارنــد مــدل هــای آتــی به نــرم افزارهــای خــودران مجهز 

شــوند تــا بــدون راننــده مســافران را در سراســر کشــور جابه جــا کنند.
ــا وجــود آنکــه خــودرو ۲ میلیــون دالر قیمــت گــذاری شــده امــا تاکنــون  ب
ــی  ــه های ــد دارد نمون ــرکت قص ــن ش ــد. ای ــفارش داده ان ــر آن را س 100 نف
ــد  ــزوم بســازد. فراین ــای مل ــه ه ــازه نام ــت اج ــرای دریاف ــرح را ب ــن ط از ای

ــی کشــد. ــاه طــول م ــه 1۸ م ــای نمون ســاخت خودروه
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اتوبوس های خودران سه شهر 
سنگاپور را تسخیر می کنند

ــا ســال ۲0۲۲ در ســه شــهر ســنگاپور مــورد اســتفاده قــرار  اتوبــوس هــای خــودران ت
مــی گیرنــد و مرکــزی بــرای آزمایــش خودروهــای خــودران نیــز در ایــن کشــور افتتــاح 

خواهــد شــد. 
ــودران در برخــی شــهرهای  ــای خ ــوس ه ــتفاده آزمایشــی از اتوب ــه اس در شــرایطی ک
ــد آغــاز  ــن و فنان ــد چی ــد الس وگاس و میشــیگان و در کشــورهایی مانن ــکا مانن آمری
ــا  ــود ب ــودران خ ــوس خ ــز اتوب ــت آمی ــش موفقی ــد از آزمای ــا بع ــنگاپوری ه ــده، س ش
ظرفیــت ۸0 مســافر بــه دنبــال اســتفاده عملیاتــی از آن ظــرف 5 ســال آینــده هســتند.
بــه همیــن منظــور اتوبــوس هــای خــودران بــا ظرفیــت هــای متفــاوت و همیــن طــور 
ون هــای کوچکتــر در ســه شــهر ایــن کشــور بــه کار گرفتــه خواهنــد شــد تــا صنعــت 

حمــل و نقــل در ایــن کشــور کوچــک جنــوب شــرق آســیا متحــول شــود.
دولــت ایــن کشــور قصــد دارد شــهر ســنگاپور را بــه اولین شــهر هوشــمند جهــان مبدل 
کنــد و لــذا اســتفاده از خودروهــای پلیــس هوشــمند و کامیــون هــای خــودران اســکانیا 
ــای  ــش خودروه ــم آزمای ــژو ه ــرار داده اســت. شــرکت پ ــود ق ــز در دســتور کار خ را نی

خــودران را آغــاز کــرده اســت.
قــرار اســت در مرکــز آزمایــش خودروهــای خودران ســنگاپور شــش شــرکت خودروســاز 
فعالیــت هــای خــود را آغــاز کننــد. ایــن مرکــز بیــش از ۸ هــزار متر مربــع مســاحت دارد.

»بنز« اتوبوس های درون شهری 
برقی می سازد

شـرکت مرسـدس بنـز تولیـد اولین مجموعـه از اتوبـوس هـای برقی و تجاری سـازی شـده خـود را با 
هـدف تسـهیل رفـت و آمدهـای درون شـهری و کاسـتن از ترافیـک و آلودگی هـوا آغاز کرده اسـت. 
ایــن شــرکت تفاهــم نامــه ای را یــک شــرکت خدمات حمــل و نقــل عمومــی در آلمــان امضا کــرده تا 
بــه موجــب آن اســتفاده عمومــی از اتوبــوس هــای برقــی بنــز در ایــن کشــور تــا قبــل از پایــان ســال 

۲01۸ آغــاز شــود.
ایــن اتوبــوس هــا کــه  Citaro E-CELL نــام دارنــد، قبــا در مــدل هــای دیزلــی و هیبریــدی نیــز 
ــار مــدل تمــام برقــی آنهــا نیــز عرضــه شــده اســت. عرضــه مــی شــدند. امــا حــاال بــرای اولیــن ب

ــر همیــن  ــر مبنــای مســیر حمــل و نقــل پیــش بینــی شــده طراحــی شــده و ب ایــن اتوبــوس هــا ب
اســاس از ظرفیــت هــای متفــاوت باتــری برخــوردار خواهنــد بــود. همچنیــن اتوبــوس هایی کــه برای 
مســیرهای کوتــاه تــر بــه کار گرفتــه مــی شــوند، از ســرعت شــارژ باتــری باالتــری برخــوردار خواهنــد 

بــود کــه بتواننــد بــدون وقفــه بــه فعالیــت هــای خــود ادامــه دهنــد.
ــه  در ایــن اتوبــوس هــا از باتــری هــای برقــی لیتیومــی اســتفاده شــده و موتــور برقــی آنهــا قــادر ب
تامیــن گرمــای کافــی در داخــل محیــط اتوبــوس خواهــد بــود. ایــن امــر بــه صرفــه جویــی در مصرف 
انــرژی منجــر مــی شــود. پیــش از ایــن شــرکت مرســدس بنــز پیــش بینــی کــرده بود تــا ســال ۲030 
حــدود ۷0 درصــد از اتوبــوس هــای شــهری جدیــد از گازوئیــل و بنزیــن و دیگر ســوخت های فســیلی 

بــرای تامیــن انــرژی خــود اســتفاده نخواهنــد کــرد.

یــک شــرکت تایوانــی از طــرح خودرویــی رونمایی کــرده کــه ســرعت خــودرا در 1.۸ ثانیــه از صفر 
به 100 کیلومتر برســاعت برســاند و ازتسا ســریع تر است. 

یــک شــرکت تایوانــی از طــرح خــودروی الکتریکــی Miss R  رونمایــی  کــرده کــه ادعــا مــی 
کنــد از جدیدتریــن اتومبیل تســا هم ســریع تر اســت.

ایــن خــودروی تایوانــی بــا قــدر هــزار کیلــووات)1341 اســب بخــار( مناســب ســفرهای جــاده ای 
اســت و مــی توانــد در 1.۸ ثانیــه ســرعت خــود را از صفــر بــه 100 کیلومتــر برســاعت برســاند کــه 

یــک دهــم ثانیــه ســریعتر از خــودروی الکتریکی جدیــد تســا)Roadster( اســت.
Xing Mobility ، تولیــد کننــده ایــن خــودرو اعــام کــرده از Miss R فقــط ۲0 دســتگاه و به 

قیمت یک میلیون دالر ساخته خواهد شد.
بــه گفتــه ایــن شــرکت رمــز عملکــرد ایــده آل ایــن خــودرو فنــاوری خنــک کنندگــی آن 
اســت. سیســتم باتــری XING  شــامل باتــری هــای ماژولــی لگــو ماننــدی اســت کــه 4۲ 
ســلول لیتیــوم یونــی را در خــود جــا داده انــد. همــه آنهــا بــه طــور مســتقیم در یــک مایــع 

مخصــوص قــرار دارند.
مایــع مذکــور Engineered Fluid ۷۲00 ™3M™ Novec نــام دارد و مــدت هــا بــه 
عنــوان پــاک کننــده، منتقــل کننــده گرمــا، خامــوش کننــده آتــش و خنــک کننــده ابررایانه 
هــا اســتفاده شــده اســت. ایــن شــرکت ایــن مــاده را بــرای خنــک کــردن پــک باتــری های 

خــودرو بــه کار مــی بــرد.
بــه هرحــال پــک باتــریMiss R مــی توانــد بــا ۹۸ مــاژول )شــامل  411۶ ســلول لیتیــوم 
یونــی(، یــک مــگاوات بــرق تولیــد کنــد. البتــه ایــن میــزان نیــرو 30تــا 50 درصــد کمتــر از 

انــرژی تولیــدی ابرخودروهــای الکتریکــی موجود اســت.
ایــن شــرکت بــه جــای اســتفاده از فنــاوری هــای شــارژ ســریع از باتــری بســیار ســبک و 

کارآمــد اســتفاده کــرده کــه طــی 5 دقیقــه تعویــض مــی شــود.
درهرحال نمونه خودروی مذکور در اواخر ۲01۸ میادی آزمایش می شود.

طرح اولیه خودروی تایوانی سریع تر از »تسال« را ببینید
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فنــاوری خــودرو

خودروی هیبریدی با ۱۱۵۰ اسب 
بخار نیرو رونمایی شد

ــا قــدرت 1150 اســب بخــار ســاخته کــه مــی  یــک شــرکت آمریکایــی خــودروی هیبریــدی ب
ــر برســاعت برســاند.  ــه 100 کیلومت ــه، ســرعت خــود را از صفــر ب ــد در ۲.۷ ثانی توان

ــار  ــب بخ ــدرت 1150 اس ــا ق ــدی ب ــد هیبری ــودروی جدی ــک ابرخ ــی Aria ی ــرکت آمریکای ش
ســاخته اســت. ایــن خــودرو کــه Aria FXE نــام گرفتــه در نمایشــگاه اتومبیــل لــس آنجلــس 

ــی شــد. رونمای
هرچنــد شــرکت آریا چنــدان مشــهور نیســت امــا بســیاری از طرفــداران پروپاقــرص خــودرو آن را 
مــی شناســند. ایــن شــرکت قبــا بــا تســا، فــورد، هونــدا، نورتــروپ گرومــن همــکاری کــرده و 

اکنــون خودرویــی بــا برنــد خــود تولیــد کــرده اســت.
بــه هرحــال در Aria FXE دو موتــور الکتریکــی را درکنــار دو موتــور ۸ ســیلندر بــا 
ــد.  ــی گیرن ــرار م ــای خودروق ــرف محوره ــه در دو ط ــرده ک ــب ک ــر ترکی ــش ۶.۲ لیت گنجای
بــه ایــن ترتیــب تعجبــی نــدارد کــه خــودرو در ۲.۷ ثانیــه ســرعت خــود را از صفــر بــه 100 

ــاند. ــی رس ــاعت م ــر برس کیلومت
حداکثــر ســرعت آن نیــز 354کیلومتر برســاعت اســت. قــدرت موتورهای ۸ ســیلندر دســتگاه ۷۲0 

اســب بخــار و موتورهــای الکتریکــی آن 540 اســب بخار اســت.
بدنــه Aria FXE از جنــس فیبرکربنــی اســت. همچنیــن بخــش هــای مختلــف خــودرو از فلزات 

تیتانیــوم و آلومینیــوم بــا پرینتــر3 بعــدی چاپ شــده اســت.
باتری لیتیوم یونی خودرو نیز 10 کیلووات ساعت است.

خودروی جدید »تسال« به مریخ می رود!
 

ــدار  ــه م ــد تســا ب ــراه خــودروی جدی ــه ۲01۸ هم ــرده ابرموشــک فالکــون هــوی را در ژانوی ــون ماســک اعــام ک ال
ــخ مــی فرســتد.  مری

ــری اعــام کــرده موشــک فالکــون هــوی را در  ــام توییت ــا پی ــر عامــل شــرکت اســپیس ایکــس ب ــون ماســک مدی ال
ژانویــه ۲01۸ میــادی بــه مــدار مریــخ خواهــد فرســتاد. همچنیــن ماســک در توییتــی دیگــر عنــوان کــرده محمولــه این 

ــود. موشــک Roadster خــودروی جدیــد تســا خواهــد ب
ایــن درحالــی اســت کــه هفتــه هــای پایانــی ۲01۷ تاریــخ پرتــاب فالکــون هــوی عنــوان شــده بــود. امــا شــرکت مذکور 
ــن  ــه ســال بعــد موکــول شــده اســت. فالکــون هــوی قدرتمندتری ــاب ابرموشــک فالکــون هــوی ب اعــام کــرده رپرت

موشــک خواهــد بــود کــه نیــروی پیــش رانــه آن 5.1 میلیــون پونــد اســت.
فالکــون هــوی شــامل دو موشــک فالکــون ۹ اســت و ۷0 متــر ارتفــاع  دار د. همچنیــن مــی توانــد حداکثــر بــاری تــا5۷ 

متریــک تن)معــادل وزن یــک بویینــگ ۷3۷( را حمــل کنــد.  
فالکــون هــوی نیــز موشــکی چنــد بــار مصــرف خواهــد بــود. درهرحــال  در مــاه ژانویــه ۲01۸از مقرفضایــی کنــدی در 

کیــپ کارنــاوال فلوریــدا بــه آســمان پرتــاب مــی شــود.

نمایش برترین خودروهای برقی جهان در لس آنجلس
 تعــدادی از برتریــن شــرکت هــای خودروســازی جهــان تــازه تریــن و پیشــرفته تریــن تولیــدات 

برقــی خــود را در نمایشــگاه خــودروی لــس آنجلــس در معــرض دیــد عمــوم قــرار داده انــد. 
اگــر چــه بخــش اعظــم خودروهــای موجــود در ایــن نمایشــگاه بنزیــن ســوز بــوده و توانایــی حمل 
پنــج مســافر را دارنــد، امــا تعــداد خودروهــای برقــی موجــود در ایــن نمایشــگاه نســبت بــه دوره 

قبــل افزایــش یافته اســت.
شــرکت لنــدرور در ایــن نمایشــگاه کــه تــا یــک هفتــه دیگــر ادامــه دارد، یــک خــودروی شاســی 
بلنــد برقــی را بــه نمایــش گذاشــته کــه بــا یــک بــار شــارژ حــدود 500 کیلومتــر را طــی مــی کند.
ــد  ــی کوچــک 2 درب را در معــرض دی ــی ام و هــم در نمایشــگاه یادشــده یــک خــودروی برق ب

عاقمنــدان قرار داده که با یک بار شــارژ باتــری تا ۲50 کیلومتــر را می پیماید.
مرســدس بنــز هــم بــا خــودروی برقــی لوکــس  AMG Project One در نمایشــگاه مذکــور 
حاضــر شــده اســت که بــه نظر مــی رســد قیمــت بــاالی 3 میلیــون دالری یــک مانع جدی بر ســر 
راه خریــد آن توســط عمــوم مــردم باشــد.  XC40 هــم نــام خــودروی شاســی بلنــد برقــی ولــوو 
اســت کــه بــه علــت طراحــی داخلــی زیبــا و سیســتم کنتــرل رایانــه ای پیشــرفته داخلــی مــورد 

توجــه قــرار گرفته اســت.
ــد  ــور برون ــب العب ــاط صع ــه نق ــود ب ــای خ ــا خودروه ــد ب ــت دارن ــه دوس ــرادی ک ــرای اف ب
Bollinger B1  انتخابــی مناســب اســت. ایــن خــودروی جــان ســخت بــا یــک بــار شــارژ تــا 

ــت دارد. ــزار دالر قیم ــد و ۶0 ه ــی پیمای ــر را م ۲00 کیلومت
ــا و شــیک دودر بــی ام و اســت کــه در نمایشــگاه مذکــور در  ــام خــودروی زیب Roadster i۸ ن

دســترس عاقمندان اســت. قدرت موتــور این خودروی هیبریدی 3۷4 اســب بخار اســت.

ــک  ــده، ی ــن تاســیس ش ــت چی ــت دول ــا حمای ــه ب ــای ردکاپ ک ــی نوپ ــت شــرکت چین در نهای
ــت. ــرده اس ــه ک ــور عرض ــگاه مذک ــره را در نمایش ــک و دونف ــی کوچ ــودروی برق خ
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استفاده مشترک از خودروهای 
خودران »جنرال موتورز«

جنــرال موتــورز مــی گویــد از ســال ۲01۹ خدمــات اســتفاده مشــترک از اتومبیــل هــای خــودران 
خــود را بــرای اولیــن بــار در آمریــکا راه انــدازی خواهــد کــرد. 

 Chevy Bolts ایــن خدمــات به عاقمنــدان امکان می دهــد بدون خریــد خودروهــای خــودران
شــرکت جنــرال موتورز با پرداخت مبلغــی به عنوان حق اشــتراک از این خودروها به طور مشــترک با 

دیگــر افــراد اســتفاده کننــد.
بــا ارائــه ایــن نــوع خدمــات کــه شــرکت هــای خودروســاز دیگــری ماننــد فــورد نیــز بــه دنبــال 
اجــرای آن هســتند، ممکــن اســت الگــوی خریــد خــودروی شــخصی بــه تدریــج منســوخ شــود 
ــه  ــه کاهــش هزین ــا باشــیم کــه ب ــل ه ــده شــاهد افزایــش اســتفاده مشــترک از اتومبی و در آین

نگهــداری آنهــا، کاهــش مصرف ســوخت و مشــکاتی همچــون ترافیــک منجر می شــود.
طــرح مذکــور ابتــدا در شــهر ســان فرانسیســکو اجــرا مــی شــود و در ادامــه بــه دیگــر شــهرهای 
آمریــکا تســری مــی یابــد. در عیــن حــال گفتــه مــی شــود در مــورد خودروهــای خــودران وایموی 

گــوگل نیــز طــرح مشــابهی در دســت اجراســت.
جنــرال موتــورز بــرای ارتقــای دانــش فنــی خــود در زمینــه تولیــد خودروهــای خــودران شــرکت 
اســتروب را خریــداری کــرده کــه یــک شــرکت نوپــای تولیدکننــده حســگرهای LIDAR اســت. 

ایــن حســگرها مشــاهده محیــط اطــراف را بــرای خــودرو تســهیل مــی کننــد.

قدرتمندترین سدان »پورشه« 
رونمایی شد

شــرکت پورشــه از خــودروی ســواری لوکســی رونمایــی کــرد کــه قــدرت موتــور آن نزدیــک 
بــه ۷00 اســب بخــار اســت. 

شــرکت خودروســازی پورشــه آلمــان در نمایشــگاه خــودرو »لــس آنجلــس« آمریــکا از یکی از 
قدرتمندتریــن خودروهــای تولیــدی خــود کــه هاچبــک ســدان اســت، رونمایــی کرد.

ایــن خــودرو ســواری هاچبــک ســدان بــا نــام پانامــرا هیبریــدی »اســپرت توریزمــو ۲01۸ « 
و قــدرت موتــور آن ۶۸0 اســب بخــار اســت. قیمــت قدرتمندتریــن خــودرو ســواری لوکــس 
جهــان از ) ۹11 جــی تــی تــری( بــا قیمــت 143 هــزار و ۶00 دالر و خــودروی شاســی بلنــد 

کایــان توربــو بــا قیمــت 11۸ هــزار و 100 دالر بیشــتر اســت.
زمــان رســیدن صفــر تــا ۶0 مایــل بــر ســاعت »اســپرت توریزمــو ۲01۸ « 3.۲ ثانیــه و نهایت 
ســرعت آن 1۹۲ مایــل بــر ســاعت اســت. شــارژ کامــل باتــری لیتیــوم یــون ایــن خــودرو بــا 
ــری دیگــری در »اســپرت  ــوع شــارژ بات ــاال، 1۲ ســاعت طــول مــی کشــد و یــک ن ــاژ ب ولت
توریزمــو ۲01۸« وجــود دارد کــه بــا انجــام 3 ســاعت شــارژ مــی توانــد 30 مایــل را طــی کنــد.

در حــال حاضــر، مــدل هــای مختلفــی از ایــن خــودرو در بهــار ســال آینــده میــادی بــا قیمت 
پایــه 1۸۸ هــزار و 400 دالر روانــه بــازار خواهد شــد.

فنــاوری خــودرو

مینی باس الکتریکی با 
اینترنت پرسرعت در آلمان

ــی کــرده  ــی از مینــی باســی تمــام الکتریــک رونمای یــک خودروســاز آلمان
کــه بــا یــک بــار شــارژ 300 کیلومتــر طــی مــی کنــد و مجهــز بــه اینترنــت 

پرســرعت است. 
ــی  ــام الکتریک ــاس تم ــی ب ــک مین ــن از ی ــس واگ ــی فولک ــرکت آلمان ش
ــه  ــه ب ــام گرفت ــه  MOIA ن ــه ک ــن وســیله نقلی ــرده اســت. ای ــی ک رونمای
ــی  ــن الملل ــی الکتریکــی در ســطح بی ــل عموم ــت حمــل ونق ــوان خدم عن
ــن  ــه ای ــن از عرض ــس واگ ــدف فولک ــن ه ــت. همچنی ــده اس ــه ش عرض
ــی و  ــهرهای اروپای ــودرو از ش ــون خ ــک میلی ــذف ی ــه ح ــک ب ــودرو کم خ

ــادی اســت. ــا ۲0۲5 می ــی ت آمریکای
ــد.  ــی کن ــر را ط ــارژ300 کیلومت ــار ش ــک ب ــا ی ــد ب ــی توان ــودرو م ــن خ ای
ــه ۸0 درصــد شــارژ مــی شــود. ــری خــودرو پــس از 30 دقیق همچنیــن بات
ــاح مــی شــود. حــدود  ــوس MOIS افتت ــی ب ــی مین ــه هرحــال ســال آت  ب
ــه مــی شــوند.  ــه کار گرفت ــورگ ب ــره در هامب ۲00 دســتگاه خــودروی ۶ نف
ایــن وســایل نقلیــه مجهــز بــه اینترنتــی ســریع و پــورت هــای یــو اس بــی 

ــرای شــارژ موبایــل و تبلــت هســتند.   ب
 طــی ســه ســال بعــدی نــاوگان اتوبــوس هــای MOIS بــه هــزار دســتگاه 

خواهــد رســید و در شــهرهای دیگــر نیــز ارائــه مــی شــود.
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سوئد خودروی الکتریکی شهری می سازد

فنــاوری خــودرو

ــی  ــی الکتریکــی رونمای ــوئدی خودروی ــده س ــد کنن ــک تولی ی
کــرده کــه بــا یــک بــار شــارژ 300 کیلومتــر طــی مــی کنــد. 
همچنیــن روی فرمــان آن نمایشــگر کوچکــی نصــب شــده که 

ــده نشــان مــی دهــد.  ــرای رانن اطاعــات را ب
شــرکت ســوئدی Uniti بــه تازگــی از یــک خــودروی دونفــره 
برقــی بــه نــام One رونمایــی کــرده که مناســب شــهر اســت.
ــه  ــا نمون ظاهــر One ترکیبــی از یــک خــودروی هوشــمند ب
اولیــه خــودروی خــودران گــوگل اســت. ایــن اتومبیــل شــهری 
مجهــز بــه پــک باتــری ۲۲ کیلــووات ســاعتی اســت. همچنین 
بــا یــک بــار شــارژ 300 کیلومتــر طــی مــی کنــد. وزن باتــری 

خــودرو 14 کیلوگــرم اســت و مــی تــوان آن را جــدا کــرد.
ایــن درحالــی اســت کــه خــودروی Leaf جدیــد نیســان باتری 
40 کیلــووات ســاعتی دارد و بــا یکبــار شــارژ3۷۸ کیلومتــر طــی 

مــی کنــد.
از ســوی دیگــر شــرکت تولیــد کننــده اعــام کــرده مشــتریان 
ــچ  ــدون هی ــد ب ــی توانن ــال م ــا 5 س ــودرو ت ــن خ ــوئدی ای س

ــد. ــارژ کنن ــه ش ــان را در خان ــه ای خودرویش هزین
بیشــترین ســرعت خــودرو نیــز 130 کیلومتــر برســاعت اعــام 
شــده و مــی توانــد در 3.5 ثانیــه ســرعت خــود را از صفــر بــه ۸0 

ــاند. ــاعت رس کیلومتر برس

مشــتریان One مــی تواننــد فرمــان خــودرو را خــود انتخــاب 
ــی و  ــان معمول ــودرو دو فرم ــرای خ ــده ب ــد کنن ــد. تولی کنن
دیگــری شــبیه دســته بــازی هــای رایانــه ای )همراه نمایشــگر 

ــه اســت. ــز آن( در نظــر گرفت لمســی در مرک
ــش  ــا و بخ ــای راهنم ــراغ ه ــور، چ ــد ن ــی توان ــدگان م رانن
ــا حــرکات شســت روی  سیســتم هــای ســرگرمی خــودرو را ب
نمایشــگر خامــوش یــا روشــن کننــد. از ســوی دیگــر دوربینــی 
از پشــت ســر خــودرو فیلمبــرداری و آن را در نمایشــگر پخــش 

ــد. مــی کن
قیمت اولیه One 14۹00 یورو اعام شده است.

طرح اولیه یک خودروی 
پرنده با ظاهری قدیمی

یــک طــراح ایتالیایــی بــا الهــام از خــودروی لوکــس قدیمــی، اتومبیلــی پرنده 
طراحــی کــرده که بــه جــای چــرخ، چهــار توربیــن دارد. 

ــه ای از  ــرح اولی ــی ط ــه تازگ ــی ب ــی ایتالیای ــی طراح ــو الزارین پیرپائول
خــودروی پرنــده جالبــی بــه نــام Hover Coupe رونمایــی کــرده کــه 

ترکیبــی از قدیمــی و جدیــد اســت.
ــی  ــد قدیم ــودروی Tipo۸ برن ــام از خ ــا اله ــن Hover Coupe ب ای

ایتالیایــی Isotta Fraschini طراحــی شــده اســت.
بـه هرحـال طرح اولیه مذکور ظاهر کاسـیک خـودروی تیپـو ۸ را با ویژگی 
هـای قـرن ۲1 درهـم می آمیـزد. در ایـن طرح نشـانی از چرخ هـای خودرو 

نیسـت امـا اتومبیل پـرواز می کند.
ــار توربیــن خواهــد داشــت.  ــا چه ــوری ب ــه الزارینــی خــودرو موت ــه گفت ب
نمونــه بزرگتــر ایــن توربیــن هــا در هواپیماهــای تجــاری بــه کار مــی رود.
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فنــاوری خــودرو

رونمایی از فناوری تازه شناسایی 
موانع در خودروهای خودران

یکــی از چالــش هــای جــدی بــر ســر راه همــه گیرشــدن خودروهای خــودران 
شناســایی موانــع و بــه ویــژه موانــع مخفــی اســت امــا بــا ابــداع فنــاوری های 

جدیــد تشــخیص ایــن موانــع ســخت بــرای ایــن اتومبیلها ممکن شــد. 
اپــل روز گذشــته از دســتاورد تــازه گــروه ابــداع فنــاوری هــای خــودران خــود 
ــای  ــل ه ــر روی اتومبی ــب ب ــد از نص ــده بع ــتم یادش ــرد. سیس ــی ک رونمای
ــیا و  ــی اش ــایی تمام ــل شناس ــای اتومبی ــن ه ــتفاده از دوربی ــا اس ــودران ب خ

ــد. ــی کن ــی در شــرایط دشــوار ممکــن م ــع محیطــی را حت موان
ــارش قطــره  ــدان حــد پیشــرفته اســت کــه حتــی اگــر ب ــا ب ــاوری ت ایــن فن
بــاران بــر روی لنــز دوربیــن باعــث مــات و کدرشــدن آن شــود، بــاز هــم قــادر 

بــه تشــخیص موانــع و خطــرات پیــش رو باشــد.
ــورت  ــی در ص ــاده را حت ــران پی ــت عاب ــد موقعی ــی توان ــده م ــتم یادش سیس
نشســتن در خودروهــای پــارک شــده تشــخیص دهــد و لــذا از آمادگــی الزم 
ــه ســمت  ــت ب ــا و حرک ــاده شــدن آنه ــرای صــدور هشــدار در صــورت پی ب

ــوردار اســت. ــان برخ خیاب
صــدور فرمــان حرکــت و نقشــه خوانــی، طراحــی نقشــه هــای ســه بعــدی 
مســیر با اســتفاده از حســگرهای خــودرو و تصمیم گیــری مناســب در موقعیت 
هــای حســاس ماننــد ورود ناگهانــی عابــر پیــاده بــه خیابــان از جملــه دیگــر 

مزایــای ایــن سیســتم اســت.
هنــوز مشــخص نیســت اپــل بــرای تجــاری ســازی ایــن سیســتم تــازه چــه برنامــه هایــی دارد. 
ــه حمــل و نقــل  ــی کــه وظیف ــوس هــای خودران ــی ب ممکــن اســت از سیســتم مذکــور در مین
کارکنــان اپــل را بــر عهــده دارنــد، اســتفاده شــود. همچنیــن احتمال مــی رود سیســتم یادشــده به 

دیگــر شــرکت هــای ســازنده خودروهــای خــودران فروختــه شــود.

استرالیایی ها هم خودروی
 پرنده ساختند

 
مــت پیرســون ســرمایه گــذار اســترالیایی موفــق بــه تولیــد خــودروی پرنــده ای شــده که از ســرعت 

و عملکــرد خوبــی برخوردار اســت. 
این خودروی پرنده در واقع یک پهپاد تیزرو است که قادر به حمل انسان نیز هست.

ــر را  ــد یــک نف ــام دارد، مــی توان ــه Airspeeder 1 Alauda Mark ن ــاد یادشــده ک پهپ
حمــل کنــد و ســرعت آن بــه ۲50 کیلومتــر در ســاعت مــی رســد. موتــور ایــن پهپــاد برقــی بــوده 

و قــدرت آن 50 مــگاوات اســت.
بــرای تامیــن بــرق ایــن پهپــاد از باتــری هــای لیتیومــی مــورد اســتفاده در خودروهــای مــدل اس 
شــرکت تســا اســتفاده مــی شــود. بدنــه خــودروی پرنــده مذکــور هــم از آلومینیــوم و فیبــر کربنــی 

مســتحکم تولیــد شــده اســت. وزن خالــص ایــن پهپــاد 1۲0 کیلوگــرم اســت.
ــا  ــل اســتفاده اســت و احتمــال مــی رود ب ــه مــدت ده دقیقــه قاب ــرواز ب ــرای پ ــاد فعــا ب ــن پهپ ای
ارتقــای باتــری ایــن مــدت زمــان در آینــده افزایــش پیــدا کنــد. قــرار اســت اولیــن پــرواز آزمایشــی 
خــودروی پرنــده یادشــده در اوایــل ســال ۲01۸ انجــام شــود و پــس از آن ایــن محصــول در مســابقه 

ای کــه در اواخــر ســال ۲01۸ در صحراهــای اســترالیا صــورت مــی گیــرد، شــرکت داده شــود.
تولیــد انبــوه ایــن خــودروی پرنــده در ســال ۲0۲0 رخ مــی دهــد و قیمــت آن بــرای مصــرف کننــده 

هنــوز مشــخص نیســت.

صندلی چرخدار 
شبیه موتور سیکلت !

بــه تازگــی صندلی چرخــداری ســاخته شــده کــه نشســتن روی آن شــبیه موتورســواری 
اســت. ایــن صندلــی دارای یــک اپلیکیشــن اســت و کاربــر مــی توانــد آن را بــه ســمت 

خــود بخوانــد. 
بیشــتر ویلچرهــا، حتــی نمونــه هــای بســیار پیشــرفته، صندلــی هایــی معمولــی دارنــد 
و در حقیقــت یــک مبلمــان چرخــدار بــه حســاب مــی آینــد. ایــن امــر مشــکاتی را بــه 
وجــود مــی آورد زیــرا ممکن اســت خارج شــدن فــرد از رختخــواب، نشســتن روی صندلی 
 Rodem صندلــی چرخــدار Tmsuk مشــکل باشــد. با توجــه به ایــن مــوارد  شــرکت
را ســاخته اســت. نشســتن روی این صندلــی چرخدار رباتیک شــبیه موتورســواری اســت. 

زیــرا نــه تنهــا ســوار آن شــدن  راحــت تــر اســت بلکــه ارتفاعــش نیز مناســب اســت.
کاربــر هنــگام اســتفاده از آن راحــت تــر مــی توانــد فعالیــت هایــی ماننــد مســواک زدن، 

خــوردن صبحانــه یــا حتــی گفتگویــی رو در رو را انجــام دهــد.
ایــن صندلــی چرخــدار بــه وســیله یــک اپلیکیشــن موبایــل قابــل کنتــرل اســت بنابراین 
کاربــر مــی توانــد بــه ســادگی آن را نــزد خــود بخوانــد یــا در شــب مســیر آن را تعییــن 
ــا حداکثرســرعت 3.۷ مایــل برســاعت مســافت ۹.3  کنــد. گجــت مذکــور مــی توانــد ب

مایــل را طــی کنــد. البتــه مــدت زمــان دوام هــر شــارژ ۸ ســاعت اســت.
Rodem در ژاپن با قیمت ۹۸0 هزار ین)۸۷00 دالر( فروخته می شود.
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هـــوا و فضـا

شورای عالی فضایی، براساس سند جامع توسعه هوافضا که در سال 83 
فضایی  حوزه  در  سیاستگذاری  مرجع  عالی ترین  است،  شده  تصویب 
راهبری،  اجرایی،  سیاستگذاری  وظیفه  که  شود  می  محسوب  کشور 
با  را  فضایی  حوزه  راهبردهای  و  کالن  برنامه های  تصویب  و  نظارت 
رعایت سیاست های شورای عالی امنیت ملی برعهده دارد. این شورا 
باید طبق اساسنامه ای که توسط هیات وزیران تصویب شده، حداقل 
دوبار در سال تشکیل جلسه دهد اما برمبنای بررسی های صورت گرفته 
با گذشت 13 سال از عمر این شورا، تاکنون تنها 3 بار جلسات آن تشکیل 

است. نشده 
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ــا ــوا و فضــ هـــ

ــورای  ــرد ش ــاد از عملک ــا انتق ــس ب ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
عالــی فضایــی در دولــت یازدهــم، اعــام کــرد کــه برخــاف 
ــدو تشــکیل )ســال ۸3( تاکنــون در  اساســنامه، ایــن شــورا از ب

مجمــوع 3 جلســه داشــته اســت. 
ــی  ــامی در گزارش ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
ــرور  ــم را م ــت یازده ــی در دول ــی فضای ــورای عال ــرد ش عملک

ــرد. ک
براســاس ســند جامــع توســعه هوافضــا مصــوب شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی، شــورای عالــی فضایــی عالی تریــن مرجــع 
ــتناد  ــه اس ــت و ب ــور اس ــی کش ــوزه فضای ــتگذاری در ح سیاس
ــی،  ــتگذاری اجرای ــه سیاس ــند، وظیف ــن س ــش »۶–1« ای بخ
راهبــری، نظــارت و تصویــب برنامه هــای کان و راهبردهــای 
ــی  ــورای عال ــت های ش ــت سیاس ــا رعای ــی را ب ــوزه فضای ح

ــی برعهــده دارد. ــت مل امنی
اساســنامه شــورای عالــی فضایــی در 1۲ مــاده توســط هیئــت 
وزیــران در جلســه مــورخ ۲5 بهمــن ســال ۸3 و بنــا به پیشــنهاد 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور و بــه اســتناد تبصــره 
ــارات وزارت ارتباطــات و  ــف و اختی ــون وظای ــاده )۸( قان »1« م
فنــاوری اطاعــات، مصــوب 13۸۲ مجلــس شــورای اســامی 

ــت. ــب شده اس تصوی
بــه موجــب مــاده )۸( ایــن اساســنامه، جلســات شــورا بــا حضور 
اکثریــت اعضــا و حضــور رئیــس جلســه رســمیت خواهــد یافت 
ــاده )3(  ــره »1« م ــا تبص ــق ب ــور مطاب ــاب رئیس جمه و در غی
اساســنامه، ریاســت جلســه برعهــده معــاون اول رئیس جمهــور 
ــد  ــورا بای ــن ش ــنامه، ای ــاده )۷( اساس ــق م ــود. طب ــد ب خواه
حداقــل دوبــار در ســال تشــکیل جلســه دهــد و در صــورت نیــاز 
ــن  ــد. همچنی ــزار کن ــز برگ ــاده نی ــات فوق الع ــد جلس می توان
ــر شــورا موظــف اســت  ــاده )11( اساســنامه، دبی ــا م ــق ب مطاب
گــزارش فعالیتهــا و اقدامــات انجــام شــده در مــورد تصمیمــات 

شــورا را هــر ۶ مــاه یــک بــار تهیــه کنــد.

عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم
مرکــز پژوهشــهای مجلــس شــورای اســامی بــا مــروری بــر 
ــم،  ــت یازده ــور در دول ــی کش ــی فضای ــورای عال ــرد ش عملک
ــال  ــاه س ــر آذرم ــم و در اواخ ــت یازده ــرد: در دول ــام ک اع
13۹3 رئیس جمهــور بــا اســتناد بــه اصــل 1۲4 قانــون اساســی 
ــی  ــورای عال ــات ش ــد مصوب ــات و تأیی ــئولیت اداره جلس مس

ــت  ــن وضعی ــون تعیی ــد »3« قان ــوع بن ــور موض ــی کش فضای
شــوراهای عالــی را بــه معــاون علمــی و فنــاوری خــود واگــذار 

ــرد. ک
ــاده  ــا م ــاد ب ــری و در تض ــم دیگ ــب حک ــه موج ــن ب همچنی
ــری  ــر قرارگی ــی ب ــی مبن ــی فضای ــورای عال ــنامه ش )4( اساس
دبیرخانــه شــورای عالــی فضایــی در ســازمان فضایــی ایــران، 
ــاوری ریاســت  ــت علمــی و فن ــه معاون ــن شــورا ب ــه ای دبیرخان

ــد. ــل ش ــوری منتق جمه
ــه اصــل  ــا توجــه ب ــن حکــم ب ــه عــاوه رئیس جمهــور در ای ب
ــا  ــی« را ب ــی فضای ــز مل ــاد »مرک ــی، ایج ــون اساس 1۲۶ قان
ــارت و  ــزی و نظ ــتگذاری، برنامه ری ــی، سیاس ــدف هماهنگ ه
بــا اســتفاده از ظرفیت هــای قانونــی مربوطــه بــه مراکــز عالــی 
تحقیقاتــی بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات مربوطــه بــه معــاون 

ــت. ــول کرده اس ــود مح ــاوری خ ــی و فن علم
پــس از ابــاغ ایــن حکــم، ســازمان فضایــی ایــران و 
پژوهشــکده تحقیقــات فضایــی ایــران کــه پیش تــر در دولــت 
ــاوری اطاعــات منتــزع شــده و  دهــم از وزارت ارتباطــات و فن
ــار  ــرد، ب ــت می ک ــوری فعالی ــت جمه ــر ریاس ــتقیماً زیرنظ مس
ــده  ــات بازگردان ــاوری اطاع ــات و فن ــه وزارت ارتباط ــر ب دیگ

ــد. ش
در طــول فعالیــت دبیرخانــه شــورای عالــی فضایــی در معاونــت 
ــی  ــه کارگروه های ــوری، اگرچ ــاوری ریاســت جمه ــی و فن علم
در ارتبــاط بــا اهــداف دبیرخانــه تشــکیل شــدند، امــا بــه دلیــل 
اختــاف نظر بــا ســازمان فضایــی، خروجــی مشــخصی در این 
بــاره بــه دســت نیامــد و مجــدداً پــس از گذشــت چنــد مــاه این 
دبیرخانــه از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه 
ســازمان فضایــی انتقــال یافــت و علیرغــم تشــکیل ۸ کارگــروه 
تخصصــی، جلســه شــورای عالــی فضایــی در دولــت یازدهــم 

برگــزار نشــد.
ــورای  ــوی ش ــده از س ــزار ش ــات برگ ــداد جلس ــوع تع در مجم
عالــی فضایــی از بــدو تشــکیل )یعنــی از ســال 13۸3( تاکنــون 
ســه بــار بوده اســت )دولت هــای هشــتم، نهــم و دهــم(. 
ــا عنایــت  ــی اســت کــه تنهــا در دولــت یازدهــم ب ایــن در حال
ــه مــاده )۷( اساســنامه شــورای عالــی فضایــی بایــد حداقــل  ب
۸ جلســه بــا هــدف سیاســتگذاری اجرایــی، راهبــری، نظــارت 
ــی  ــوزه فضای ــای ح ــای کان و راهبرده ــب برنامه ه و تصوی

ــت. ــق نشده اس ــم محق ــن مه ــه ای ــد ک ــکیل می ش تش

خأل نبود نهاد باالسری سیاستگذار در حوزه فضا
ــود  ــزارش خ ــدی گ ــس در جمع بن ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
ــع  ــن مرج ــی، عالی تری ــی فضای ــورای عال ــرد: ش ــام ک اع
ــدو  ــا از ب ــت، ام ــور اس ــی کش ــوزه فضای ــتگذاری در ح سیاس
ــاده )۷(  ــاف م ــات، برخ ــکیل جلس ــدم تش ــا ع ــکیل ب تش
اساســنامه ایــن شــورا، روبــرو بوده اســت. عــدم تشــکیل 
جلســات شــورای عالــی فضایــی در دولــت یازدهــم، برخــاف 
ــای  ــن چالش ه ــی از مهمتری ــورا، یک ــن ش ــنامه ای ــاد اساس مف

ــت. ــور اس ــی کش ــوزه فضای ــی در ح حاکمیت
در شــرایط کنونــی خــاء یــک نهــاد باالســری سیاســتگذار در 
ــه در  ــه وضــوح مشــاهده می شــود ک ــی کشــور ب حــوزه فضای
مغایــرت صریــح بــا تأکیــد ســند توســعه هوافضــا، مفــاد مندرج 
ــه 10  ــرفت برنام ــی و پیش ــی فضای ــورای عال ــنامه ش در اساس
ــت  ــوب 13۸5 هیئ ــور )مص ــی کش ــه راه فضای ــاله اول نقش س

ــرار دارد. ــت( ق دول
ــور  ــه منظ ــی ب ــی فضای ــورای عال ــدم تشــکیل جلســات ش ع
سیاســتگذاری، همچنیــن همپوشــانی برخــی وظایــف نهادهای 
متولــی و سیاســتگذار و نبــود هماهنگــی در ســاختار مدیریــت 
ــروز اختــاف ســلیقه  کان کشــور در حــوزه فضایــی ســبب ب
دســتگاه های مرتبــط و بــروز واگرایــی و عــدم انســجام 

راهبردهــا و فعالیت هــای فضایــی کشــور شده اســت.

ناهماهنگـی برنامه هـای فضایـی میـان بخش های 
دفاعـی، وزارت ارتباطـات و معاونـت علمی

ــی  ــه ناهماهنگ ــوان ب ــوارد می ت ــن م ــن ای ــه مهمتری از جمل
میــان فعالیتهــای بخش هــای دفاعــی، وزارت ارتباطــات 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــات و معاون ــاوری اطاع و فن

ــرد. ــاره ک ــوری اش جمه
از آنجایــی کــه بــا اســتناد بــه سیاســت های موجــود در فصــل 
۶ ســند جامــع توســعه هوافضــا مصوبــه شــورای عالــی انقاب 
فرهنگــی و مــاده )۲( اساســنامه شــورای عالــی فضایــی، 
ــورای  ــده ش ــر عه ــط ب ــور مرتب ــتگذاری و ام مســئولیت سیاس
عالــی فضایــی اســت؛ اما بــا توجــه بــه اهــداف مشــابه در مرکز 
ملــی فضایی ایــران، ســازمان فضایی کشــور از سیاســتهای این 
مرکــز بــه عنــوان نهــاد باالســری و سیاســتگذار در حوزه هــای 
ــک  ــه ی ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک ــت نمی کن ــی تبعی کان فضای
باتکلیفــی قانونــی در حــوزه فضایــی کشــور منجر شده اســت.

4 پیشنهاد برای شفاف شدن وضعیت حوزه فضا
مرکــز پژوهش هــای مجلــس اقداماتــی را بــرای شــفاف شــدن 
ــل  ــل و فص ــی و ح ــوزه فضای ــور در ح ــود کش ــت موج وضعی

ــه پیشــنهاد کرده اســت: ــن زمین ــی در ای ــای قانون خاه
1- ارائــه گــزارش کاملــی از مصوبــات شــورای عالــی فضایــی 
ــور  ــی کش ــه راه فضای ــاله اول نقش ــه 10 س ــرفت برنام و پیش
)مصــوب 13۸5 هیئــت دولــت( بــا همــکاری طرف هــای 

ــم. ــم و یازده ــم، ده ــای نه ــط در دولت ه مرتب
ــی  ــز مل ــران و مرک ــی ای ــازمان فضای ــگاه س ــن جای ۲- تبیی
فضایــی در حوزه هــای سیاســتگذاری و اجــرا، بــا در نظــر 
گرفتــن مــاده )۸( قانــون اختیــارات و وظایــف وزارت ارتباطات و 

ــران. ــی ای ــازمان فضای ــوص س ــات در خص ــاوری اطاع فن
ــازمان  ــی و س ــی فضای ــنامه های شــورای عال 3. اصــاح اساس
فضایــی ایــران و تصویــب اساســنامه مرکز ملــی فضایــی ایران 
توســط هیئــت وزیــران درصــورت نیــاز و براســاس تصمیمــات 
اتخــاذ شــده در خصــوص حــدود اختیــارات و تکالیــف هریک از 

آنهــا در زمینــه سیاســتگذاری و اجــرا
4. تدویــن و تصویــب برنامــه 10 ســاله دوم نقشــه راه فضایــی 

کشــور توســط نهادهــای متولــی.

انتقاد از عدم برگزاری جلسات شورایعالی فضایی

تشکیل ۳جلسه در ۱۳سال!
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ــوا و فضــا هـــ

به عنوان اولین ماهواره ایرانی؛ 

ماهواره ایرانست ١ در الیه ژئو 
زمین قرار می گیرد

رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران اســتفاده از الیــه استراتوســفر را یکــی از برنامــه هــای 
پژوهشــگاه فضایــی ایــران عنــوان کــرد. 

ــوزه  ــران در ح ــی ای ــگاه فضای ــای پژوهش ــت ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــور ب ــن حدادپ حس
ماهــواره هــای مخابراتــی و سنجشــی، گفــت: هــم اکنــون ماهــواره ناهیــد 1 در نوبــت 
پرتــاب قــرار دارد و ماهــواره ناهیــد ۲ در دســت ســاخت اســت کــه بــا طراحــی و ســاخت 
ماهــواره ناهیــد ۲ نخســتین گام اســتفاده از فضــا در بخــش مخابرات برداشــته می شــود.

ــن  ــزود : ای ــت، اف ــدام اس ــت اق ــها در دس ــی س ــواره سنجش ــه ماه ــان اینک ــا بی وی ب
ماهــواره نخســتین ماهــواره عملیاتــی اســت که بــا دقــت تشــخیص 15 متــری، تصاویر 

را ارایــه مــی کنــد.
رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران برنامــه ریــزی بــرای اســتفاده از الیــه استراتوســفر 
در فضــا را یکــی دیگــر از اقدامــات ایــن پژوهشــگاه عنــوان کــرد و گفــت : بســیاری از 
کشــورهای دنیــا در حــال اســتفاده از ایــن الیــه هســتند، همچنیــن شــرکت هــای فیس 
بــوک و گــوگل در آمریــکا نیــز از ایــن الیــه اســتفاده مــی کننــد و در پژوهشــگاه فضایی 

بــرای اســتفاده از ایــن الیــه در حــال برنامــه ریــزی هســتیم.
وی پــروژه بالــن مخابراتــی کــه در ایــام اربعیــن و زلزلــه کرمانشــاه مــورد اســتفاده قــرار 
گرفــت را از زیرشــاخه هــای اســتفاده از ایــن الیــه بیــان کــرد و افــزود : بــا دســتور وزیــر 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــرای هــر یــک از اســتان هــا یــک بالــن بــرای مواقــع 

بحرانــی طراحــی و ســاخته مــی شــود.
حدادپــور اســتفاده از منظومــه ماهــواره ای بــرای رفــع نیازهــای مخابراتــی را یکــی دیگر 
از برنامــه هــای پژوهشــگاه فضایــی ایــران اعــام کــرد و گفــت : تعــدادی از شــرکت 
هــای بــزرگ در دنیــا در حــال برنامــه ریــزی بــرای اســتفاده از الیــه لئــو بــرای هــدف 
ــی  ــن موضــوع پژوهشــگاه فضای ــه اهمیــت ای ــا توجــه ب ــی هســتند و ب هــای مخابرات
ــن  ــی کــردن ای ــرای عملیات ــزی ب ــه ری ــران در حــال برنام ــا همــکاری صــا ای ــران ب ای

طــرح اســت.
وی بـه حوزه زیرسـاخت بـه عنوان یکـی دیگر از بخـش های مهـم حوزه فضایی اشـاره 
کـرد و افزود : ماهواره های سـاخته شـده در کشـور باید در شـرایطی خاص آزمایش شـود 
کـه بـرای این منظور مرکـز آزمون ماهـواره هـا در حال تجهیز اسـت که بتوانیـم ماهواره 

های تولید شـده در نقشـه راه آینده کشـور را در این آزمایشـگاه تسـت کنیم.
رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایران بــا بیــان اینکــه تاکنون ایــن پژوهشــگاه بیــش از هزار 
دســتاورد داشــته اســت، خاطــر نشــان کــرد : در برنامــه هــای آینــده ایــن پژوهشــگاه بــه 

دنبــال تجــاری ســازی و ارایــه تعــدادی از ایــن محصــوالت بــه بازار هســتیم.
وی بــه تدویــن نقشــه راه در ایــن حــوزه در ســال ۹3 و بازبینــی آن در ســال ۹4 اشــاره 
کــرد و گفــت : نخســتین ماهــواره ای کــه بــه صــورت عملیاتــی نیازهــای مــا در ایــن 
حــوزه را پوشــش مــی دهــد ماهــواره ایرانســت 1 کــه امیدواریــم  بــا طراحــی و ســاخت 
ایــن ماهــواره، ایرانســت 1 در نخســتین نقطــه الیــه ژئــو بــه نــام ایــران مســتقر شــود و 
بــر اســاس نقشــه راه ، طراحــی و ســاخت ایرانســت ۲ نیــزدر ســال 140۲ به عنــوان یک 

ماهــواره بــه روز انجــام مــی شــود.
ــو  ــور تصریــح کــرد: تمــام نیازهــای مخابراتــی کشــورهای مختلــف در الیــه ژئ حدادپ
محقــق مــی شــود . وی دربــاره منظومــه هــای ماهــواره ای هــم گفــت: در ایــن حــوزه 
ــروژه  ــن پ ــات ای ــن مطالع ــا انجــام ای ــر ب ــه در دســت انجــام اســت و اگ ــات اولی مطالع
بتوانــد نیازهــای مخابراتــی کشــور را پوشــش دهــد در برنامــه اجرایــی قــرار مــی گیــرد.

نمونه پروازی ماهواره مکعب ایرانی 
ساخته می شود

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران از طراحــی و 
ســاخت نمونــه پــروازی ماهــواره مکعــب ایرانــی 
بــه عنــوان یکــی از اهــداف مدنظــر دولــت 
ــاخت  ــی، س ــن بهرام ــر داد.  محس ــم خب دوازده
ماهــواره مکعــب ایرانــی را یکــی از پــروژه هــای 
مدنظــر دولــت عنــوان کــرد کــه تــا پایــان عمــر 
ــت:  ــود و گف ــی ش ــی م ــم عملیات ــت دوازده دول
ســاخت ماهــواره مکعــب ایرانــی ابتــدا بــه عنــوان 
یــک مســابقه دانشــجویی درنظــر گرفتــه شــد اما 
ــه  ــاخت نمون ــی و س ــس از طراح ــت پ ــرار اس ق

مهندســی ایــن ماهــواره توســط دانشــگاهها، یــک نمونــه پــروازی از ایــن ماهــواره نیــز ســاخته شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ســازمان فضایــی ایــران بــه ایــن پــروژه، توجــه خاصــی دارد ادامــه داد: مســابقه 
طراحــی و ســاخت نمونــه مهندســی ماهــواره مکعــب ایرانــی قــرار اســت هــر ســال برگــزار شــود کــه 
درســال جــاری و در دور اول ایــن مســابقات، ۲1 تیــم از 1۷ دانشــگاه شــرکت کردنــد و در نهایــت 3 تیم 

بــه مرحلــه نهایــی رســیدند.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون ایــن 3 تیــم درحــال طراحــی دقیــق و 
ــه ســازمان  مفهومــی ایــن ماهــواره هســتند، اضافــه کــرد: گــزارش آخریــن وضعیــت ایــن پــروژه ب
فضایــی ایــران ارائــه شــده و هــم اکنــون در حــال ورود بــه فــاز طراحــی و ســاخت نمونــه مهندســی 

ایــن ماهــواره توســط ایــن 3 تیــم هســتیم.
وی ادامــه داد: در نهایــت قــرار اســت از میــان نمونــه هــای مهندســی بــا همــکاری ایــن 3 تیــم، نمونه 
پــروازی ماهــواره مکعــب ایرانــی طراحــی و ســاخته شــود. بهرامــی بــا تاکیــد براینکــه ایــن فرآینــد از 
امســال آغــاز مــی شــود، گفــت: امیدواریــم پــروژه ماهــواره مکعــب دانشــجویی بــه عنــوان یکــی از 

پــروژه هــای یــادگار دولــت باقــی بمانــد.
معــاون وزیــر ارتباطــات تصریــح کــرد: ایــن پــروژه الیــه دانشــجویی تخصصــی را هــدف قــرار داده تا 
در آینــده شــرکتهایی از ایــن متخصصــان در عرصــه فضایــی ایجــاد شــده و بتواننــد کارهــای عملــی 

کــرده و بــا هــم رقابــت کننــد.

دستور فضایی ترامپ/ ناسا به ماه 
فضانورد می فرستد

دونالــد ترامــپ نخســتین دســتور سیاســت فضایــی ایــن کشــور را امضــا کــرد و طبــق آن ناســا بایــد 
دوبــاره بــه مــاه فضانــورد بفرســتد. 

دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور آمریــکا نخســتین دســتور مربــوط بــه سیاســت فضایــی ایــن کشــور را 
صــادر کــرد. طبــق ایــن دســتور ناســا بایــد بــر بازگشــت انســان بــه مــاه برنامــه ریــزی کنــد.

وی در ایــن بــاره گفــت: دقیقــا 45 ســال قبــل جــک اشــمیت،  آخریــن آمریکایــی بــود کــه روی مــاه 
فــرود آمــد. امــروز مــی خواهیــم کــه او آخریــن نفــر نباشــد. طبــق دســتوری کــه امــروز امضــا مــی 
کنــم، تمرکــز برنامــه فضایــی آمریــکا دوبــاره بــر اکتشــاف خواهــد بــود. ایــن گامــی مهــم در مســیر 

بازگشــت  فضانــوردان بــه مــاه بــرای نخســتین بــار پــس از ســال 1۹۷۲ میــادی اســت.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

راه اندازی ۱۵ سامانه فضایی/ 
فناوری فضایی کاربردی می شود

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران از راه انــدازی 15 ســامانه مرتبــط بــا فنــاوری فضایــی کشــور خبــر 
داد و گفــت: تــاش ایــن اســت کــه توانمندی هــای فنــاوری فضایــی در زندگــی روزمــره مــردم 

کاربــردی شــود. 
محسـن بهرامی ، با اشـاره به الزامات برنامه ششـم توسـعه کشـور در حـوزه فضا، اظهار داشـت: در 
جهـت در اختیار قـراردادن توانمندیهای فنـاوری فضایی در کشـور، راه اندازی 15 سـامانه مرتبط با 

فضـا، تا پایان برنامه ششـم توسـعه به سـازمان فضایی ایران تکلیف شـده اسـت.
ــه منظــور  ــرای اســتفاده از فضــا ب ــژه ای ب ــد وی ــز تاکی ــر ارتباطــات نی ــان اینکــه وزی ــا بی وی ب
خدمت رســانی بــه جامعــه دارد، گفــت: بخــش کاربردهــای فضایــی بــه دلیــل هیجــان طراحــی و 
ســاخت ماهــواره هــا خیلــی مغفــول مانــده اســت امــا بایــد توجــه داشــت کــه تمامــی تــاش این 

اســت کــه فنــاوری فضایــی روی زندگــی روزمــره افــراد تاثیــر بگــذارد.
ــا تکالیــف برنامــه ششــم  ــق ب ــن راســتا مطاب ــی خاطرنشــان کــرد: در ای رئیــس ســازمان فضای
توســعه، طراحــی 15 ســامانه فضایــی را پیشــنهاد داده ایــم کــه تاکنــون 3 ســامانه ســنجش از دور 

مرتبــط بــا پایــش آمــاده بهــره بــرداری شــده اســت.
معــاون وزیــر ارتباطــات ادامــه داد: هــم اکنــون ســامانه »پایش زمیــن« باهــدف تصویربــرداری از 
مکانهــا و مناطــق مختلفــی چــون تاالبهــا و جنگلهــا راه انــدازی شــده و اطاعاتــی چــون آتــش 

ســوزی جنگلهــا را در لحظــه اعــام کــرده و اطــاع مــی دهــد.

وی افــزود: ســامانه پایــش ماهــواره زمیــن بــا دریافــت داده هــای خــام، این اطاعــات را پــردازش 
کــرده و در اختیــار ســازمانهای مرتبــط قــرار مــی دهد.

بهرامــی گفــت: در همیــن حــال ســامانه مدیریــت بحــران و نیــز ســامانه هــای مربــوط بــه بخش 
کشــاورزی را نیــز طراحــی کــرده ایــم کــه بــا همــکاری ســازمانهای مرتبــط، اطاعــات تصاویــر 
ماهــواره ای را از طریــق ماهــواره هــای ســنجش از دور در اختیــار ایــن ســازمانها قــرار مــی دهیم.

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران ادامــه داد: تمامــی تــاش ایــن اســت کــه فــارغ از پرتــاب ماهواره 
هــا، توانمندیهــای فنــاوری فضایــی نیــز در زندگی روزمــره مــردم، ملمــوس و کاربردی شــود.

ناســا تصمیــم دارد تــا ۲0۶۹ میــادی فضاپیمایــی بــه منظومــه »آلفا ســنتوری« بفرســتد که با  
10 درصــد ســرعت نــور حرکــت مــی کند. 

دانشمندان ناسا مشغول برنامه ریزی برای ارسال کاوشگری به Alpha Centauri است.
ناســا در کنفرانــس American Geophysical Union ایــن پــروژه را بــه نــام 
ــا 10 درصــد  ــد ب ــی توان ــه م ــی ک ــروژه فضاپیمای ــن پ ــق ای ــرد. طب ــام ک nebulous اع
ــرعت  ــر از س ــیار زیادت ــرعتی بس ــن س ــی رود. چنی ــا م ــه فض ــد، ب ــت کن ــور حرک ــرعت ن س
ــد. ــی کن ــت م ــور حرک ــرعت ن ــد س ــا 0.001 درص ــه ب ــت ک ــای Voyager1 اس فضاپیم

البتــه ســاخت چنیــن فضاپیمایــی وقــت گیــر خواهــد بــود در همیــن راســتا ناســا ســال عملیاتی 
ــاه اســت.  ــروژه ۲0۶۹ اعــام کــرده کــه صدمیــن ســالگرد راه رفتــن انســان روی م شــدن پ

آلفاســنتوری کمتریــن فاصلــه بــا منظومــه شمســی را دارد.

ناسا ۲۰۶۹ به منظومه »آلفا سنتوری« می رود

چرخ هایی که خراب نمی شوند!

استفاده ناسا از فناوری قرون وسطی برای طراحی مریخ نورد
ناســا بــرای طراحــی یــک مریــخ نــورد مناســب از فنــاوری جدیــد اســتفاده نکــرده و ترجیــح 
داده از یــک روش قدیمــی متــداول در قــرون وســطی بــرای تولیــد چــرخ هــای مریــخ نــورد 

بهــره بگیــرد. 
ــرا چــرخ هــا و  ــوده، زی ــورد یکــی از مشــکات اساســی ناســا ب ــخ ن ــرای مری ــد چــرخ ب تولی
تایرهــای پاســتیکی در اثــر برخــورد بــا موانــع ســخت و مســتحکم موجــود در ســطح ایــن 

ــاره مــی شــدند. ــه ســرعت آســیب دیــده و پ ســیاره ب
در نتیجــه ناســا ایــن چــرخ هــا را بــا اســتفاده از زنجیــر و بــر مبنــای زره هــای متــداول در دوره 
قــرون وســطی طراحــی کــرده اســت. ایــن چــرخ هــا در صــورت برخــورد بــا موانــع ســخت، 
حالــت اولیــه خــود را از دســت نمــی دهنــد و در عیــن حــال حرکــت نــرم و مــداوم مریــخ نورد 

را نیــز ممکــن مــی کننــد.
مــدل هــای قبلــی مریــخ نــورد تولیدی ناســا بــه همیــن علت مناســب تشــخیص داده نشــدند 
و لــذا در تولیــد مــدل جدیــد از زره زنجیــری اســتفاده شــد. البتــه فنــاوری هــای جدیــد باعــث 

شــده زره مذکــور هــم ســبک تــر باشــد و هــم نفوذناپذیری بیشــتری داشــته باشــد.
یکــی از آلیاژهــای اصلــی تشــکیل دهنــده ایــن زره NiTi اســت کــه ترکیبــی از نیــکل و 
تیتانیــوم محســوب مــی شــود. آزمایــش هــای متنــوع بــر روی ایــن مریخ نــورد بــا موفقیت 

انجام شــده اســت.
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ناسا زباله های فضایی را 
اندازه گیری می کند

ــد و  ــام ده ــا انج ــرای ناس ــی ب ــس ماموریت ــپیس ایک ــت 13 آذر اس ــرار اس ق
یــک حســگر بــه ایســتگاه بیــن المللــی فضایــی ببــرد کــه میــزان زبالــه های 

فضایــی اطــراف آن را بــه مــدت ۲تــا 3ســال انــدازه گیــری مــی کنــد. 
ناســا تصمیــم دارد در 13 آذر)چهــارم دســامبر( حســگری را بــرای انــدازه گیری 
زبالــه هــای فضایــی موجــود در مــدار زمیــن بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللی 
بفرســتد. ایــن حســگر کــه روی ســطح خارجــی ایســتگاه بیــن المللــی فضایی 
نصــب مــی شــود، بــه طــور مســتقیم میــزان زبالــه هــای موجــود در محیــط 

اطــراف ایســتگاه را بــه مــدت ۲تــا3 ســال انــدازه گیــری مــی کنــد.
ــی  ــه فضــا فرســتاده م ــه اســپیس ایکــس ب حســگر مذکــور همــراه محمول
شــود.  ایــن ســیزدهمین ماموریتــی خواهــد بــود کــه اســپیس ایکــس بــرای 

ناســا انجــام مــی شــود.
 در ایـن ماموریت اسـپیس ایکس از مقـر نیروی هوای آمریـکا در کیپ کارناوال 
فلوریدا کپسـول دراگون همراه موشـک فالکـون ۹ به مدار زمین می فرسـتد. در 

این محموله عاوه برحسـگر تجهیزات نیز ارسـال می شـود.

کپسول دراگون با ۴۰ موش آزمایشگاهی 
به فضا رفت 

اســپیس ایکــس یــک موشــک 
ــراه  ــده را هم ــتفاده ش ــون اس فالک
کپســول دراگــون بــه فضــا فرســتاد. 
ــون  ــین فالک ــی سرنش ــک ب  موش
ــه  ــا ب ــرای ناس ــی را ب ــه های محمول
ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی بــرد. 
ایــن موشــک از مقــر هوایــی کیــپ 
ــاب شــد.به  ــدا پرت ــاوال در فلوری کارن
ــه  ــون ب ــب کپســول دراگ ــن ترتی ای
ــد.  ــی رس ــا م ــود در فض ــد خ مقص
ــد  ایــن کپســول حــاوی 5 هــزار پون

کاال شــامل 40 مــوش آزمایشــگاهی بــرای مطالعــه دربــاره تحلیــل ماهیچــه هــا،  نوعــی حســگر برای ســنجش 
ــی اســت.  ــای فضای ــه ه ــری زبال ــدازه گی ان

پرتاب ماهواره هواشناسی 
روسی شکست خورد

ــت درنظــر  ــاب نتوانســت در موقعی ــس از پرت ــیه پ ــواره هواشناســی روس ماه
ــرد.  ــرار گی ــه شــده ق گرفت

ســازمان فضایــی روســیه اعــام کــرد ماهــواره هواشناســی ایــن کشــور  پــس 
از پرتــاب نتوانســته  در نقطــه در نظــر گرفتــه شــده قــرار بگیــرد.

ــواره  ــا ماه ــاط ب ــرده ارتب ــام ک ــازمان Roscosmos اع ــن س همچنی
Meteor۲-1 را از دســت داده اســت. ایــن ماهــواره همــراه یــک موشــک 

ســویوز-۲  بــه فضــا فرســتاده شــد.
درحــال حاضــر ســازمان فضایــی روســیه مشــغول بررســی دلیــل ایــن موضوع 
ــن  ــی ای ــل احتمال ــی از دالی ــای روس یک ــزاری ه ــه خبرگ ــه گفت ــت. ب اس

ــوده اســت. ــداد، اختــال در آخریــن قســمت موشــک ب روی
موشــک مذکــور  عــاوه بــر ماهــواره هواشناســی، حامــل 1۸ ماهــواره میکــرو 

ســاخت کانــادا، آلمــان، ژاپــن، نــروژ، روســیه، ســوئد و آمریــکا بــوده اســت.  

آزمایش اینترنت بین سیاره ای؛

عکس سلفی محققان قطب جنوب 
به فضا ارسال شد

ناســا بــا اســتفاده از یــک سیســتم ارتباطــی قدرتمنــد بــه طــور آزمایشــی عکس ســلفی محققــان قطــب جنوب 
را بــه ایســتگاه بیــن المللــی فضایــی فرســتاد. ایــن نخســتین گام بــرای ایجــاد اینترنــت بیــن ســیاره ای بــه 

حســاب مــی آیــد. 
ناســا توانســته بــه طــور موفقیــت آمیــز یــک عکس ســلفی بــه وســیله شــبکه ارتباطــی فــوق قدرتمنــد از قطب 
جنــوب بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی ارســال کنــد. هــدف از احــداث ایــن شــبکه ارتباطــی ایجــاد اینترنــت 

بیــن ســیاره ای اســت کــه در آینــده نزدیــک قابــل اســتفاده باشــد.
 در فضــا شــبکه هــای ارتباطــی بــی ســیم اهمیــت زیــادی دارنــد. زیــرا بــه عنــوان یــک واســطه مجــازی عمل 
مــی کننــد کــه ارتبــاط فضانــورد و فضاپیمــا را بــا زمیــن حفــظ مــی کننــد. بنابرایــن اختال درشــبکه عــوارض 
مخربــی دارد. تاکنــون نیــز ماموریــت هــای فضایــی بــه طــور مســتقیم یــا بــا کمــک ماهــواره هــای موجــود در 
مــدار بــا زمیــن ارتبــاط برقــرار مــی کردنــد. بــه همیــن دلیــل قطــع ارتبــاط مشــکل بســیار جــدی بــه حســاب 

مــی آیــد.
 در همیــن راســتا ناســا مــدت هاســت کــه بــا الهــام از اینترنــت مشــغول ایجــاد سیســتم ارتباطی جدید اســت. 
 Disruption-Tolerant  ــه ــزار ب ــرم اف ــرای ارســال عکــس ســلفی از نوعــی ن ــا ب ــال ناس ــه هرح ب
Networkingیــا DTN اســتفاده کــرد. ایــن نخســتین گام در ایجــاد یــک اینترنــت بیــن ســیاره ای بــه 

حســاب مــی آید.
ناســا هــم اکنــون مشــغول بهبــود بســتر ایــن شــبکه اســت تــا ارتباطــی چندگانــه بــا مقصــد برقــرار کنــد. به 

ایــن ترتیــب اگــر یکــی از مســیرهای ارتباطــی قطــع شــد، مــی تــوان از مســیر دیگــری اســتفاده کــرد.
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ــون  ــک فالک ــی از موش ــود عکس ــر خ ــک در توییت ــون ماس ال
هــوی منتشــر و زمــان پرتــاب ایــن موشــک را مــاه آتــی اعام 

کــرده اســت. 
ــی  ــوی رونمای ــون ه ــم فالک ــک عظی ــک از موش ــون ماس ال

ــاه و  ــه م ــن موشــک انســان را ب ــرار اســت ای ــرده اســت. ق ک
ــرد. ــخ بب مری

ــپ  ــی کی ــر فضای ــده از مق ــاه آین ــوی م ــون ه ــک فالک  موش
کارنــاوال بــه فضــا فرســتاده مــی شــود. ماســک ادعــا مــی کند 

نیــروی پیشــرانه ایــن موشــک دو برابــر بزرگتــر از نمونــه فعلی 
ــودروی  ــراه موشــک خ ــرده هم ــام ک ــن او اع اســت. همچنی

جدیــد »تســا روداســتر« را نیــز بــه فضــا مــی فرســتد.
 

وی بــا انتشــار عکســی از موشــک در حســاب کاربــری توییتــر 
ــی شــود  ــاب م ــود نوشــت: فالکــون هــوی از بســتری پرت خ
کــه قبــا آپولــو 11 از آنجــا بــه فضــا فرســتاده شــد. نیــروی 
پیشــرانه آن نیــز 50 درصــد بیــش از 5 موتور F-1 در موشــک 

۷.5M lb-F است.

برای اعزام به ماه و مریخ؛

الون ماسک عکس فالکون »هوی« را منتشر کرد

اولین جت مافوق صوت تجاری 
جهان آماده پرواز می شود

 
بــا عقــد توافقنامــه جدیــدی بیــن الکهیدمارتیــن و آریــون تولیــد اولیــن هواپیمــای جت 

مافــوق صــوت دنیــا یــک گام بــه تحقــق نزدیــک تر شــد. 
ــن  ــد اولی ــرای تولی ــون هوافضــا ب ــای گوناگ ــاش شــرکت ه ــر ت ــای اخی در ســال ه
ــکاری  ــد هم ــی رس ــر م ــه نظ ــه و ب ــش یافت ــوت افزای ــوق ص ــی ماف ــت غیرنظام ج
الکهیدمارتیــن و آریــون، آنــان را بــه اولیــن تولیدکننــدگان ایــن نــوع هواپیماهــا بــرای 

ــد. ــدل کن ــردم مب اســتفاده عمــوم م
آریــون پیــش از ایــن قصــد داشــت بــا همــکاری ایربــاس و GE Aviation موتــور 
و برخــی اجــزای آیرودینامیکــی هواپیماهــای یادشــده را بســازد، امــا حــاال بدیــن منظور 
ــدار  ــور پای ــکاری مذک ــن هم ــد ای ــی رس ــر م ــه نظ ــن روی آورده و ب ــه الکهیدمارتی ب

خواهــد بــود.
آریــون از ســال ۲014 بــه دنبــال طراحــی موتــوری خاص بــرای این نــوع هواپیماســت. 
ایــن نــوع هواپیماهــا دارای ســه موتــور خواهنــد بــود کــه دو موتــور در دو طــرف بــال ها 

و ســومی در زیــر دم بلنــد ایــن هواپیمــا نصــب می شــوند.
انتظــار مــی رود اولیــن پــرواز آزمایشــی هواپیماهــای مافــوق صــوت تولیــدی ایــن دو 
شــرکت در ســال ۲0۲1 انجــام شــود و اســتفاده تجــاری از آنهــا از ســال ۲0۲3 امــکان 

پذیــر شــود.

کشف هشتمین سیاره؛

کشف جدید ناسا با کمک هوش 
مصنوعی اعالم شد

ناسـا با کمک هوش مصنوعی هشـتمین سـیاره ای را کشـف کرده که دور سـتاره ای دور دسـت مدار می 
زنـد. به ایـن ترتیب تعداد سـیاره های این منظومه دوردسـت با منظومه شمسـی برابر اسـت. 

ســازمان فضایــی آمریــکا بــا کمک هــوش مصنوعــی گــوگل اطاعــات ماموریــت کپلــر ناســا را تحلیل 
کردنــد و هشــتمین ســیاره ای را کشــف کردنــد کــه دورســتاره ای دوردســت مــدار مــی زنــد. ایــن 

نخســتین منظومــه ناشــناخته اســت کــه تعــداد ســیارات آن بــا منظومــه شمســی برابــر اســت.
ســیاره تــازه کشــف شــده ۹0i-Kepler نــام گرفتــه و دور ســتازه Kepler۹0 مــدار مــی زنــد. این 

ســتاره گرمتــر و بزرگتــر از خورشــید اســت. همچنیــن ۲500 ســال نــوری از زمیــن فاصلــه دارد.
۹0i-Kepler کوچکتریـن سـیاره ۸ موردی اسـت که دور سـتاره مـدار می زنند. دانشـمندان تخمین 

می زنند سـیاره صخـره ای و دمـای آن بیش از 4۲0 درجه سـانتیگراد باشـد.
 پـل هرتـز مدیر بخش آسـتروفیزیک در مقر ناسـا در واشـنگتن دی سـی می گوید: به ایـن ترتیب می 

تـوان Kepler۹0 را بـا منظومه شمسـی مرتبط دانسـت زیرا تعداد سـیارات هر دو برابر اسـت.
ایـن کشـف با کمـک متخصصـان هـوش مصنوعی گـوگل هنـگام تحلیـل اطاعـات رصد خانـه کپلر 

انجام شـد.
کپلـر تـا به امـروز 150 هـزار سـتاره را رصد و 4 هزار سـیاره کشـف کـرده که از بیـن آنها بیـش از ۲300 

مـورد تایید شـده اند.
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ــوا و فضــا هـــ

رصد زمین از ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری 
توسط شبه ماهواره اروپایی

ســازمان فضایــی اروپــا درپــی ســاخت شــبه ماهــواره ای اســت کــه در ارتفــاع 500 کیلومتــری 
زمیــن قــرار مــی گیــرد و مــی توانــد هفتــه هــا یــک موقعیــت مکانــی خــاص روی ســیاره خاکی 

را رصــد کنــد. 
ســازمان فضایــی اروپــا مشــغول ســاخت »شــبه ماهــواره ای« بــا قابلیــت پــرواز در ارتفــاع زیــاد از 

ســطح زمیــن اســت کــه مــی توانــد پلــی میــان پهپادهــا و ماهــواره هــا ایجــاد کنــد.
هــدف ایــن ســازمان رصــد زمیــن از ارتفــاع زیــاد و بــدون خــروج از جــو ســیاره اســت. بــه گفتــه 
ســازمان فضایــی اروپا شــبه ماهــواره مذکــور مــی توانــد از فاصلــه 500 کیلومتــری زمیــن را رصد 

کنــد.  
شــبه ماهــواره هــا در ارتفــاع ۲0 کیلومتــری زمیــن قــرار مــی گیرنــد و ایــن در حالــی اســت کــه 
ارتفــاع پــرواز هواپیماهــای تجــاری 10 کیلومتــر کمتــر اســت. ایــن شــبه ماهــواره از ســوی دیگــر 
چــون در معــرض بــاد قــرار نــدارد مــی توانــد هفته هــا و مــاه هــا در یــک موقعیــت مکانــی بماند.

ــرای  ــه متعــددی ب ــه شــرکت هــای هوافضــا مشــغول کار و تحقیــق روی طــرح هــای اولی البت

واقعــی کــردن ایــن ایــده هســتند. از جملــه طــرح Zephyr ایربــاس که بــا انرژی خورشــیدی 
کار مــی کنــد و در ســال ۲010 میــادی پــس از پــروازی 14 روزه رکــورد جهانــی را شکســت 

نیــز در همیــن راســتا بــود.

هندی ها تا سال 
۲۰۱۸ ماه را فتح می کنند

هنــدی هــا قصــد دارنــد بــرای اولیــن بــار در ســال ۲01۸ یــک مــاه نــورد را بر ســطح 
تنهــا قمــر کــره زمیــن فــرود آورنــد و البتــه ایــن تنهــا یکــی از طــرح هــای خاقانــه 

فضایــی ایــن کشــور محســوب مــی شــود. 
چیــن هــم در ســال ۲013 یــک مــاه نــورد بــه نــام یوتــو را بــر ســطح مــاه فــرود آورد 
و هنــد اعــام کــرده در مــاه مــارس ســال ۲01۸  ماموریــت ســفر بــه مــاه را بــا عنوان 

ماموریــت چاندرایــان به اجــرا درخواهــد آورد.
ــیاره  ــن س ــه ای ــورد ب ــاه ن ــرای ارســال م ــم ب ــن در ســال ۲00۸ ه ــش از ای ــد پی هن
تــاش کــرده بــود. امــا ایــن تــاش بــه نتیجــه نرســید و ناســا در ســال ۲01۶ موفــق 

بــه شناســایی ســفینه فضایــی ســرگردان و ناموفــق هنــد در فضــا شــد.
ــتری  ــات بیش ــه اطاع ــرح ب ــن ط ــرای ای ــا اج ــد ب ــدی امیدوارن ــات هن مقام
ــد  ــت هن ــد. دول ــده آن دســت یابن ــواد تشــکیل دهن ــاه و م ــورد ســطح م در م
ــاص  ــرح کان اختص ــن ط ــه ای ــون دالری را ب ــه کان ۹3 میلی ــک بودج ی

ــت. داده اس
ــه  ــدون سرنشــین ب ــه ب ــت شــامل ارســال ســه وســیله نقلی ــن ماموری اجــرای ای
ــری  ــرد. دیگ ــد ک ــی خواه ــت زن ــاه گش ــه دور م ــا ب ــی تنه ــه یک ــت ک ــاه اس م
ــر  ــاه را ب ــه ســطح م ــی ب ــفینه گشــت زن ــورد از س ــاه ن ــن م ــال ایم ــه انتق وظیف
عهــده خواهــد داشــت و ســومی مــاه نــوردی اســت کــه اطاعــات مــورد نیــاز را 

ــرد. ــد ک ــع آوری خواه جم
ــا  ــه ارســال فضاپیم ــوان ب ــد مــی ت ــی هن ــه دیگــر طــرح هــای کان فضای از جمل
ــه در  ــرای مطالع ــواره XPoSat ب ــاب ماه ــید، پرت ــر روی خورش ــه ب ــرای مطالع ب
مــورد تابــش هــای کیهانــی و غیــره اشــاره کــرد. ماموریــت مــاه نــورد هنــد 14 روز 

بــه طــول مــی انجامــد.

روسیه ماهواره نظامی 
به مدار زمین فرستاد

روســیه یــک موشــک ســایوز را همــراه ماهــواره ای نظامــی بــه 
مــدار زمیــن فرســتاد. 

ــایوز۲ را  ــک س ــک موش ــرده ی ــام ک ــیه اع ــاع روس وزارت دف
 State Plesetsk ــر ــی از مق ــواره نظام ــک ماه ــراه ی هم
Cosmodrome بــه مــدار زمیــن فرســتاده اســت. 
ــواره  ــل دوم از ماه ــام دارد و از نس ــوس ن ــور لوت ــواره مذک ماه

ــت. ــه اس ــه کارگرفت ــا ب ــه لیان ــیه در برنام ــه روس ــت ک ــای ELINT اس ه
 Meteor-M ــی ــواره هواشناس ــاب ماه ــت پرت ــس از شکس ــار روز پ ــت چه ــن ماموری ــال ای درهرح
No.۲-1  انجــام مــی شــود. از ســوی دیگــر چهارمیــن پرتــاب موشــک هــای ســویوز از مقــر نظامــی 

پلستســک بــه حســاب مــی آید.

یافته های جدید نشان داد؛

سیاره های کوچک طال و نقره 
را به زمین آوردند

یــک شــبیه ســازی جدیــد نشــان مــی دهــد 
برخــورد ســیاره هــای کوچــک عناصــر 
ــه زمیــن  ــد طــا و نقــره را ب ــی مانن گرانبهای

آورده اســت. 
ــاه  ــی کوت ــان داد، مدت ــد نش ــی جدی تحقیق
پــس از بــه وجــود آمــدن مــاه، ســیاره هایــی 
ــن  ــد و همی ــاران کردن ــن را بمب کوچــک زمی
امــر عناصــر گرانبهایــی ماننــد طــا و نقــره 

ــن آورد. ــه زمی را ب
ایــن ســیاره هــا کــه شــباهت زیــادی بــه مــاه داشــتند، عناصــری ماننــد طــا، نقــره و پاتینیــوم را بــه طور 

مســتقیم بــه مرکــز ســیاره جــوان زمیــن آوردند.
ایــن یافتــه هــا نتیجه شــبیه ســازی دانشــمندان »موسســه تحقیقــات ســاوث وســت« در کلــورادو اســت و 
نشــان داد بــرای مدتــی طوالنــی ســیاره هایــی کوچــک بــه طــور مــداوم بــا زمیــن برخــورد مــی کردنــد. 

ایــن ســیارات ابعــاد مختلفــی داشــتند و قطــر برخــی از آنهــا حتــی بــه 3هــزار کیلومتــر نیــز مــی رســید.
درهرحــال دانشــمندان معتقدنــد ایــن ســیارات کوچــک بــه تشــکیل زمیــن کمــک کــرده انــد. طــی فرایند 

برخــورد آنهــا بــا زمیــن  عناصــر مختلــف بــه ســیاره خاکی رســیدند.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

شمارش معکوس برای پرتاب 
بزرگترین تلسکوپ فضایی جهان

ناســا در حــال ســپری کــردن آخریــن مراحــل آمــاده ســازی تلســکوپ فضایــی جیمز وب اســت 
تــا آن را بــه ســفری چنــد میلیــون کیلومتــری در مدار خورشــید بفرســتد. 

تکمیــل و آمــاده ســازی ایــن تلســکوپ پیچیــده حــدود دو دهــه بــه طــول انجامیــده و حــاال 
بعــد از انجــام چندیــن آزمایــش بــه منظــور بررســی شــرایط ایــن تلســکوپ در ســرمای شــدید 

شــمارش معکــوس بــرای پرتــاب آن بــه فضــا آغــاز شــده اســت.
شــبیه ســازی هــای زیــادی بــرای بررســی وضعیــت ایــن تلســکوپ در بــرودت فضــا صــورت 
گرفتــه و تلســکوپ جیمــز وب پایــداری و عملکــرد خوبــی در ایــن شــرایط شــبیه ســازی شــده 

داشــته اســت.
آخریــن مراحــل آمــاده ســازی ایــن تلســکوپ طــی مــدت 100 روز در مرکــز فضایــی جانســون 
ــا اســتفاده از یــک الگوریتــم خــاص عملکــرد 1۸ آینــه  ناســا در هوســتون صــورت گرفتــه و ب
اصلــی آن کنتــرل شــده اســت. ناســا بــرای تســت تلســکوپ یادشــده، آن را بــه مــدت 30 روز در 

دمــای بســیار پاییــن و در شــرایط خــاء قــرار داده اســت.
ــع  ــز منتشــر شــده از مناب ــادون قرم ــن تلســکوپ شناســایی اشــعه هــای م ــی ای ــه اصل وظیف
ضعیــف و دور ناشــناخته اســت. تلســکوپ مذکــور قــادر بــه تحمــل ســرمای منفــی ۲33 درجــه 
بــوده و پــس از نصــب یــک ســپر ویــژه در برابــر گرمــای خورشــید نیــز مقاومــت الزم را دارد.

تکمیــل ایــن تلســکوپ خورشــیدی احتمــاال یــک ســال دیگــر نیــز زمــان خواهــد بــرد و پرتاب 
آن بــه فضــا در بهــار ســال ۲01۹ میــادی از گویــان فرانســه صــورت خواهــد گرفــت.

احتمال وجود حیات در سیاره های 
یخی قوت گرفت

در حالــی کــه دانشــمندان تــا بــه حــال تصــور مــی کردنــد حیــات در خــارج از کــره زمیــن تنهــا 
در ســیاراتی بــا شــرایط کــم و بیــش مشــابه کــره خاکــی ممکــن اســت، حــاال ایــن فرضیــه بــه 

طــور جــدی زیــر ســوال رفتــه اســت. 
ــر ســطح  ــی در زی ــخ زده و حت ــیارات ی ــات در س ــداوم حی ــد ت ــی کن ــت م ــازه ثاب ــات ت تحقیق

ــن اســت. ــز ممک ــیارات یخــی نی ــن س ــود در ای ــد موج ــای منجم ــوس ه اقیان
محققــان دانشــگاه هــاروارد مــی گوینــد ایــن تصــور کــه زندگــی در دیگــر کــرات جهــان، فقــط 
در ســطح آنهــا یــا در دمــای بــاال ممکــن اســت باعــث محدود شــدن جــدی دامنــه تحقیقــات و 
پژوهــش هــا شــده بــود ولــی از ایــن پــس پژوهشــگران شــیوه و حــوزه پژوهــش هــای خــود در 
ایــن حــوزه را گســترده تــر خواهنــد کــرد و در ســردترین کــرات یــخ زده هــم بــه دنبــال نشــانه 

هایــی از حیــات خواهنــد بــود.
دانشــمندان مــی گوینــد حتــی در کــرات یخــی و بســیار دورافتــاده نیــز امــکان شــکل گیــری 
اقیانــوس هــای مایــع در عمــق آنهــا وجــود دارد و ایــن نکتــه مهمــی اســت کــه تــا بــه حــال 
مــورد غفلــت قــرار گرفتــه بــود. تــا بــه حــال تــاش بــرای یافتــن حیــات مشــابه بــا کــره زمین 
بــه بررســی ســیاراتی محــدود شــده بــود کــه در منظومــه هایــی مشــابه بــا منظومــه شمســی و 
در فاصلــه ای مشــابه بــا فاصلــه زمیــن از خورشــید قــرار داشــتند و از همیــن رو موفقیــت ایــن 

تحقیقــات تــا بــه حــال ناچیــز بــوده اســت.
ــده در  ــن موجــودات زن ــه احتمــال یافت ــه اولی ــن فرضی ــر ای ــا تغیی ــد ب پژوهشــگران مــی گوین
کــرات دیگــر هــزار برابــر مــی شــود. هــر چنــد اجــرای چنیــن تحقیقاتــی بــا توجــه به دشــواری 

ــه عمــق ســیارات هــدف بســیار دشــوارتر اســت. دسترســی ب

سیاره مرگ در فاصله ۳۲۵ سال 
نوری با زمین کشف شد

محققــان یــک ســیاره بــزرگ در فاصلــه 3۲5 ســال نــوری بــا زمیــن رصــد کــرده انــد کــه 
در آن آب وجــود نــدارد و اتمســفر آن مملــو از مونوکســید کربــن اســت، بــه همیــن دلیــل 

»ســیاره مــرگ« لقــب گرفتــه اســت. 
بــه تازگــی یــک ســیاره مرمــوز در فاصلــه 3۲5 ســال نــوری بــا زمیــن کشــف شــده کــه 

اتمســفر عجیــب آن دانشــمندان را متحیــر کــرده اســت.
محققــان مرکــز فضایــی گــودارد فایــت ناســا در مریلنــد بــا اســتفاده از تلســکوپ هــای 

فضایــی هابــل و اســپیتزر وضعیــت ایــن ســیاره را رصــد کــرده انــد.
 ســیاره عظیــم کــه 1۸b-Waspنــام گرفتــه در الیــه ای از گاز مونوکســید کربــن قــرار 

گرفتــه و جالــب آنکــه در آن هیــچ آبــی وجــود نــدارد.
ایــن یکــی از مــوارد نــادری اســت کــه چنیــن ترکیبــی در ســیارات دیــده مــی شــود. بــه 

همیــن دلیــل محققــان بــه آن لقــب »ســیاره مــرگ« را داده انــد.
ترکیــب نامتعــارف مونواکســید کربــن و نبــود آب در ســیاره  نشــان مــی دهد نحوه شــکل 

گیــری آن بــا ســیاره هــای گازی دیگر متفاوت اســت.
 1۸b-WASP کایــل شــپارد مولــف ارشــد ایــن تحقیــق مــی گویــد: ترکیــب ســیاره 
تمــام فرضیــه هــا را بهــم ریختــه اســت. مــا هیــچ ســیاره دیگــری نمــی شناســیم کــه 

اتمســفر آن مملــو از مونوکســید کربــن باشــد.
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ــوا و فضــا هـــ

لباسی که فضانوردان گمشده 
را نجات می دهد

حــق امتیــاز اختــراع یــک لبــاس فضانــوردی ثبــت شــده کــه در صــورت گــم شــدن فضانورد 
در آســمان، بــه طــور خــودکار او را بــه مقــر خود برمــی گردانــد و بــه ایــن ترتیــب او را از خطر 

مــرگ نجــات مــی دهد. 
گــم شــدن فضانــوردان در فضــای نامتناهــی احتمــاال خطــر مــرگ را در بــردارد. بــه همیــن 
 SAFER ــام ــه ن ــی یــک جــت پــک کوچــک ب ــوردی فعل ــاس هــای فضان ــل در لب دلی
بــرای چنیــن مواقعــی تعبیــه شــده اســت. البتــه ایــن ویژگــی چنــدان کارآمــد نیســت و اگر 

فضانــورد از هــوش بــرود نمــی تــوان از راه دور آن را کنتــرل کــرد.  
امــا بــه تازگــی مهندســان شــرکت Draper حــق امتیــاز اختــراع یــک لباس فضانــوردی 
ــورد  ــودکار فضان ــور خ ــه ط ــه ب ــد ک ــرده ان ــت ک ــت »خودبازگشــت« ثب ــه قابلی ــز ب مجه

ســرگردان را بــه مقــر خــود بازمــی گردانــد.
بــرای ایــن منظــور لبــاس فضانــوردی مجهــز بــه حســگرهای متعــدد و یــک برنامــه جهــت 

یابــی ســتارگان اســت تــا مــکان فضانــورد و فاصلــه آن تــا فضاپیمــا را تخمیــن بزنــد.
در این طرح، چند پیشرانه به طور اتوماتیک فضانورد را به مقر خود می برند.

ایــن سیســتم عــاوه بــر آنکــه بــه طــور دســتی فعــال مــی شــود، از راه دور نیــز قابــل کنترل 
اســت. بــه ایــن ترتیــب فضانــوردان دیگــر )چــه افــرادی کــه در ماموریــت حضــور دارند یــا در 

زمین مســتقر هســتند( مــی تواننــد عضــو گمشــده گــروه را بیابند.

موشــک آریــان 5 ، 4 ماهــواره مــکان یابــی گالیلــه را بــه مــدار زمیــن بــرد. ایــن 
ماهــواره هــا بــه ســازمان فضایــی اروپــا تعلــق دارنــد و بــرای اســتفاده شــهروندان 

ســاخته شــده اند. 
موشــک اروپایــی Ariane 5 از گینــه فرانســوی )در آمریــکای جنوبــی( بــه فضا 
پرتــاب شــد. ایــن موشــک حــاوی 4 ماهــواره مــکان یابــی ســازمان فضایــی اروپا 

بــود کــه Galileo نــام دارند.
اتحادیــه اروپــا در حــال افزایــش تعــداد ماهــواره هــای مــکان یابــی خــود اســت. 

کارکــرد ایــن ماهــواره هــا شــبیه 
آمریــکا  ناواســتار   GPS سیســتم
ــه  ــای گالیل ــواره ه ــا ماه ــت. ام اس
برخــاف جــی پــی اس آمریــکا 
یــا GLONASS روســیه بــرای 
اســتفاده شــهروندان ســاخته شــده اند.
در همیـن راسـتا قـرار اسـت مجموعه 
مـدار  در  گالیلـه  ماهـواره   ۲4 از  ای 
زمین قـرار گیرنـد. البته تا بـه حال ۲۲ 
ماهواره توسـط موشک سـایوز و آریان 

5 بـه آسـمان فرسـتاده شـده اند.

موشک آریان ۴ ماهواره مکان 
یابی به فضا برد

کشف دوردست ترین 
ابرسیاهچاله با ۸۰۰ میلیون 

برابر حجم خورشید

محققــان یــک ابرســیاهچاله کشــف کردنــد کــه حجــم آن ۸00 میلیــون برابــر خورشــید اســت و 
۶۹0 میلیــون ســال پــس از خلــق جهــان بــه وجــود آمــده اســت. 

ســتاره شناســان یــک ابرســیاهچاله کشــف کــرده انــد کــه قدمــت آن بــه ۶۹0 میلیــون  ســال بعد 
از خلــق جهــان می رســد.

ــن  ــم ای ــت. حج ــده اس ــف ش ــون کش ــه تاکن ــت ک ــیاهچاله ای اس ــن س ــت تری ــن دوردس ای
ــت. ــید اس ــر خورش ــون براب ــیاهچاله ۸00 میلی س

ــیاهچاله را  ــن س ــی ای ــه کارنگ ــادوس از رصدخان ــری ادواردو بان ــه رهب ــان ب ــی از محقق گروه
در  اختروشــی دوردســت کشــف کــرده انــد. اختــروش یــک هســته فعــال بــه شــدت نورانــی، 

دوردســت و وابســته بــه یــک کهکشــان جــوان اســت. 
ایــن بــدان معناســت کــه نــور  ایــن اختــروش از  13 میلیــارد ســال پیــش در حــال حرکــت بــه 
ســمت ماســت. ایــن کشــف بــه درک بهتــر انســان از ســال هــای اولیــه پیدایــش جهــان کمــک 

مــی کنــد.

در ماموریت آینده ناسا؛

اسپیس ایکس موشک استفاده شده 
به فضا می فرستد

ــی  ــت آت ــس در ماموری ــپیس ایک اس
ناســا بــرای نخســتین بــار از موشــکی 
اســتفاده مــی کنــد کــه قبــا در 
ماموریتــی در مــاه ژوئــن بــه کار رفتــه 

ــت.  اس
ــامبر  ــاه دس ــرده در م ــد ک ــا تایی ناس
ــا کمــک  شــرکت اســپیس ایکــس  ب
یــک موشــک اســتفاده شــده فالکــون 
ــی  ــتگاه فضای ــه ایس ــه ای ب ۹ محمول

ــتد. ــی فرس ــی م ــن الملل بی
ایــن نخســتین بــاری اســت کــه 
اســپیس ایکــس در یکــی از ماموریــت 
ــده  ــتفاده ش ــک اس ــا موش ــای ناس ه

ــرد.      ــی گی ــه کار م ــون  ۹ را ب فالک
طبــق اعــام ناســا در ماموریــت آتــی از موشــک فالکــون ۹ اســتفاده مــی شــود کــه قبــا در مــاه ژوئــن 

بــرای انجــام ماموریتــی دیگــر بــه آســمان رفــت.
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