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سرطان در ایران پایین تر از متوسط دنیا

مهمترین شایعات نجومی دنیا
دستگاه های هوشمند خانگی که تا 2020 می آیند

نقش فناوری بومی در  
پیام رسانی پررنگ می شود
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ــرد؛ در  ــاز ک ــیه آغ ــیار پرحاش ــد را بس ــال جدی ــات س ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن
ــدن  ــاش ش ــور، ف ــی در کش ــانهای بوم ــام رس ــاره پی ــق یکب ــاه رون ــن م فروردی
ــرویس  ــن س ــوایی ای ــوک و رس ــس ب ــران فی ــات کارب ــرقت اطالع ــوع س موض
دهنــده و نیــز وقــوع حملــه ســایبری گســترده در جهــان کــه دیتاســنترهای 150 
ــوزه را  ــن ح ــات ای ــار و موضوع ــایر اخب ــود، س ــه ب ــدف گرفت ــان را ه ــور جه کش

ــرار داد. ــعاع ق ــت الش تح

فناوری اطالعات و ارتباطات
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

موضــوع مهاجــرت کاربــران ایرانــی از پیــام رســان تلگــرام بــه 
یــک پیــام رســان مطمئــن بومــی ســابقه ای بیــش از دو ســال 
ــرای حفــظ اطاعــات مشــترکان در داخــل  دارد و مســئوالن ب
کشــور، رفــع انحصــار حضــور یــک پیــام رســان خارجــی و نیــز 
ــورت  ــه ص ــال ب ــدای امس ــازی از ابت ــای مج ــاماندهی فض س

جــدی وارد شــدند. 
ــع انحصــار تلگــرام،  ــرای رف ــه ب چــاره اندیشــی صــورت گرفت
ــام رســانهای  ــاه امســال پی ــن م ــدای فروردی ســبب شــد از ابت
بومــی بــا ســرعت بســیار چشــمگیر پــا بــه عرصــه بگذارنــد و 

ــام رســان خارجــی شــوند ــن پی ــا ای ــت ب وارد فضــای رقاب

5 پیام رسان بومی نمره قبولی گرفتند 
ــی مســتمر  ــام رســان بومــی بعــد از یــک ســال ارزیاب پنــج پپ
ــد  ــب کردن ــی کس ــره قبول ــازی، نم ــای مج ــی فض ــز مل مرک
ــی و  ــای خارج ــان ه ــام رس ــرای پی ــبی ب ــن مناس ــا جایگزی ت

ــند.  ــی باش ــا ایران ــون ه ــه میلی ــی ب ــرویس ده س
آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه بخــش عمــده ای از پهنــای بانــد 
ــی  ــرام م ــی تلگ ــان خارج ــام رس ــرف پی ــور ص ــی کش مصرف
شــود و هــم اکنــون بیــش از 45 میلیــون ایرانــی ســاعتها وقــت 

خــود را در ایــن شــبکه صــرف مــی کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از کشــورها بــرای خدمــات 
پیــام رســانی دارای پیــام رســان بومــی بــوده و بــه دلیــل حفــظ 
ــا، از  ــن فض ــراد در ای ــخصی اف ــم ش ــات و حری ــت اطاع امنی
ــرای مثــال  شــبکه هــای داخلــی خــود اســتفاده مــی کننــد. ب
کشــور ژاپــن دارای اپلیکیشــن الیــن اســت و در کشــور چیــن، 
وی چــت، در هنــد پیــام رســانهای نیمبــاز و هایــک و در کانــادا 
پیــام رســان کیــک، مــورد اقبــال عمومــی کاربــران اســت. در 
ــام رســان بومــی  ــی از پی ــران در کــره جنوب همیــن حــال کارب
کاکائوتــاک اســتفاده مــی کننــد و در آمریــکا نیــز پیــام رســان 

محبــوب کاربــران فیــس بــوک مســنجر اســت.
شــورای عالــی فضــای مجــازی نیــز در مردادمــاه ســال ۹۶ در 
مصوبــه ای بــا هــدف رفــع انحصار پیــام رســان خارجــی تلگرام 
ــی،  ــای بوم ــتفاده از ابزاره ــه اس ــردم ب ــب م ــور و ترغی در کش
ســاماندهی فضــای پیــام رســانها در کشــور و حمایــت از پیــام 

ــه 5 دســتگاه مرتبــط تکلیــف کــرد. رســانهای بومــی را ب

5 تکلیف برای حمایت از پیام رسانهای بومی
ــام رســانهای بومــی 5 دســتگاه شــامل  ــت از پی ــه حمای مصوب
ــه، وزارت ارتباطــات، وزارت ارشــاد، ســازمان صــدا  ــوه قضایی ق
ــت از  ــیدگی و حمای ــئول رس ــزی را مس ــک مرک ــیما و بان و س
ســازوکار شــکل گیــری ایــن شــبکه هــا در کشــور کرده اســت.
در ایـن مصوبـه بـر ۶ هـدف کان شـامل »حفـظ و صیانـت از 
هویـت ملی و دینـی«، »قابلیت پیشـگیری از جرایـم و مدیریت 
و اعمـال قوانیـن و مقررات کشـور«، »اعتمادسـازی و صیانت از 
حقـوق شـهروندی، حریـم خصوصی، امنیـت ملـی و عمومی«، 
»ذخیره سـازی و پـردازش داده هـای عظیـم مرتبـط بـا فعالیـت 
پیام رسـان های اجتماعی در داخل کشـور و ممانعت از دسترسـی 
غیرمجاز بـه آن ها«، »توسـعه و تسـهیل تولید محتـوای داخلی 
و ارتباطات سـالم اجتماعـی و اقتصادی براسـاس نیازمندی های 
داخلـی و ارزش هـای اسـامیـ  ایرانـی« و نیـز »بسترسـازی و 
حمایـت از پیام رسـان های اجتماعـی داخلـی«، تاکید شـده و هر 
یـک از دسـتگاههای نامبـرده موظـف به انجـام اقداماتـی برای 

رسـیدن به ایـن اهداف شـدند.
ــط اعطــای  ــن شــرایط و ضواب وزارت ارتباطــات مســئول تدوی
داخلــی  اجتماعــی  پیام رســان های  بــه  فعالیــت  مجــوز 
و خارجــی شــد و اعطــای تســهیات مؤثــر کــم بهــره 
بــرای توســعه دهندگان داخلــی، امــکان اتصــال متقابــل 
ــات،  ــاوری اطاع ــی و فن ــات ارتباط ــدگان خدم ــا ارائه دهن ب

امــکان عرضــه خدمــات الکترونیکــی عمومــی همچــون دولت 
الکترونیــک، خدمــات بانکــی و شــهری در پیام رســان های 
ــای  ــاندن هزینه ه ــل رس ــه حداق ــز ب ــی و نی ــی داخل اجتماع
مرتبــط بــا مصــرف پهنــای بانــد از جملــه حمایتهایی اســت که 

ــت. ــده اس ــذار ش ــات واگ ــه وزارت ارتباط ــئولیت آن ب مس
ــرای  ــگ و ارشــاد اســامی ب ــه وزارت فرهن ــن مصوب ــق ای طب
توســعه فعالیــت پیام رســان های اجتماعــی داخلــی نیــز مکلــف 
بــه تهیــه و تدویــن ضوابــط و شــرایط انتشــار محتــوا، تبلیغــات، 
صیانــت از داده هــا، مواجهــه بــا تخلفــات، ناهنجاری هــا 
اجتماعــی شــد.  پیام رســان های  در  فرهنگــی  تهاجــم  و 
ــت از داده هــا در  ــات و صیان ــوا و تبلیغ ــر انتشــار محت نظــارت ب
ــز  ــادره و نی ــای ص ــق مجوزه ــی مطاب ــان های اجتماع پیام رس
حمایــت و بسترســازی بــرای افزایــش تولیــد محتــوای مبتنــی 
بــر فرهنــگ اســامیـ  ایرانــی و تســهیل دسترســی کاربــران 

ــاد اســت. ــف وزارت ارش ــر وظای ــا از دیگ ــه آن ه ب
ســازمان صــدا و ســیما موظــف شــد بــرای ترویــج و آمــوزش 
ــاء  ــی و ارتق ــی پیام رســان های اجتماعــی داخل ــری همگان کارب
ــا و  ــت آن ه ــرداری از ظرفی ــردم در بهره ب ــارت م ــی و مه آگاه
ــی  ــردی و اجتماع ــی ف ــا در زندگ ــرات آن ه ــا مخاط ــقابله ب مـ
ــی و  ــای رادیوی ــش برنامه ه ــد و پخ ــه تولی ــدام ب ــران، اق کارب

تلویزیونــی مناســب کنــد.
قــوه قضائیــه نیــز بــرای صیانــت از حقــوق شــهروندی، حریــم 
خصوصــی، امنیــت عمومــی و اعتمادســازی، موظف بــه تدوین 
ــداوم کســب و  ــی از ت ــت حقوق ــتای حمای ــه ای در راس آیین نام
کار و فعالیــت پیام رســان های اجتماعــی داخلــی و بازبینــی 
مصادیــق محتــوای مجرمانــه شــد کــه ایــن آیین نامــه بایــد بــه 
گونــه ای تنظیــم شــود که ضمــن صیانــت از حقوق شــهروندی، 
ــد و  ــر می کن ــه منتش ــی ک ــال محتوای ــر در قب ــئولیت کارب مس
مســئولیت ارائه دهنــدگان پیــام رســان اجتماعــی داخلــی طوری 
ــی  ــان های اجتماع ــت پیام رس ــکان رقاب ــه ام ــود ک ــن ش تعیی
داخلــی بــا پیام رســان های اجتماعــی خارجــی را تقویــت کنــد.

ــن - برخــط  ــد امــکان پرداخــت آنای ــز بای بانــک مرکــزی نی
- را بــرای کســب و کارهــای مبتنــی بــر پیام رســان اجتماعــی 
ــا هماهنگــی  ــوط را ب ــط و شــرایط مرب ــم و ضواب ــی فراه داخل

مرکــز ملــی فضــای مجــازی تدویــن و ابــاغ کنــد.

 
کـوچ داوطلبانه کاربـران ایرانـی به پیام رسـانهای 

خلی ا د
ابوالحســن فیروزآبــادی دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی 
اســفندماه ۹۶ از پیگیــری نظــارت بــر اجــرای مصوبــه 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــر داد و گف ــا خب ــان ه ــام رس ــاماندهی پی س
ــه وزارت  ــوط ب ــه، آنچــه کــه مرب بررســی هــای صــورت گرفت
ــن  ــوی ای ــد، از س ــی ش ــه م ــن مصوب ــرای ای ــات در اج ارتباط
وزارتخانــه بــه مرکز ملــی فضــای مجــازی ارائه شــده در همین 
حــال ســازمان صــدا و ســیما همــکاری خوبــی در اجــرای ایــن 
ــه آنچــه کــه برعهــده اش گذاشــته شــده،  ــه داشــته و ب مصوب

ــت. ــرده اس ــل ک عم
ــارد  ــری وام 5 میلی ــات مج ــه وزارت ارتباط ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــت: ای ــت، گف ــی اس ــای داخل ــان ه ــام رس ــه پی ــی ب تومان
ــای  ــرای اعط ــکلی ب ــه مش ــد ک ــی کن ــام م ــه اع وزارتخان
ایــن تســهیات نــدارد و مراحــل نهایــی را در ایــن زمینــه مــی 
گذرانــد. هــم اکنــون پیــام رســان هــای داخلــی حــدود 1۲ تــا 

ــد. ــر دارن ــون کارب 13 میلی
ــازی در  ــای مج ــی فض ــورای عال ــر ش ــز دبی ــش نی دو روز پی
جلســه بررســی وضعیــت پیــام رســانهای داخلــی در مجلــس، 
بــا بیــان اینکــه ســندی در حمایــت از پیــام رســان هــای بومــی 
تدویــن شــده اســت، تاکیــد کــرده اســت کــه برنامــه شــورای 
عالــی فضــای مجــازی بــرای تقویــت شــبکه هــای پیام رســان 

داخلــی، اجــرای اســتراتژی کــوچ داوطلبانــه از تلگــرام اســت.
ــده  ــن کنن ــان تعیی ــام رس ــی پی ــبکه مل ــه وی، »ش ــه گفت ب
مرزهــای ملــی مــا اســت و مرزهــای ملــی مــا روی ســکوهای 
ــرد. ایــن ســکوها اثرگــذاری  فضــای مجــازی شــکل مــی گی
ــی کشــور  ــای حیات ــاخت ه ــد زیرس ــیع دارد و مانن ــی و وس مل
هســتند. ایــن درحالــی اســت کــه ۹0 درصــد کاربــران شــبکه 
ــا  ــد ام ــران از تلگــرام اســتفاده مــی کنن هــای اجتماعــی در ای
تلگــرام گــزارش ســالیانه بــه ایــران ارائــه نمــی کنــد و ایــران 
از ســهامداران آن نیســت؛ مــا نمــی دانیــم پــاول دورف مســئول 
تلگــرام تبعــه چــه کشــوری اســت و شــبکه تلگــرام زیــر نظــر 
ــر  ــه شــدت هزینــه ب چــه کشــوری اداره مــی شــود. تلگــرام ب
اســت امــا هیــچ محــل درآمــدی بــرای آن اعام نشــده اســت. 
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تلگــرام قابلیــت هــای ویــژه ای ماننــد کانــال دارد کــه در هیــچ 
ــم.« ــزار دیگــری آن را مشــاهده نمــی کنی ــرم اف ن

فیروزآبــادی بــا اشــاره بــه انتشــار ســند اخیــر تلگــرام در مــورد 
ــدازی  ــزارز و راه ان ــه ورود رم ــه هــای ســال ۲01۸ از جمل برنام
فیلترشــکن گفــت: » ایــن رمزارزهــا قابلیــت دولــت گریــزی و 
ــرام«،  ــزارز گ ــی »رم ــر اصل ــد و بازیگ ــودن را دارن ــگ ب بادرن
ــول  ــوان بخشــی از پ ــه عن ــده ب ــزارز در آین ــرام اســت. رم تلگ
ملــی در گــردش ملــی مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت کــه 
موضــوع مهمــی اســت. بــه بیــان دیگــر در صورتــی کــه برنامه 
هــای ســند تلگــرام اجرایــی شــود، تــا پایان ســال ۲01۹ شــاهد 
اقتصــاد جدیــدی در کنــار اقتصــاد ملــی کشــور خواهیــم بــود.

رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی اجــرای اســتراتژی کــوچ 
داوطلبانــه از تلگــرام را برنامــه شــورای عالــی فضــای مجــازی 
بــرای تقویــت شــبکه هــای پیــام رســان داخلــی عنــوان کــرد و 
گفتــه اســت: تــاش داریــم از طریــق صــدا و ســیما موضــوع 
ــع  ــترین مرج ــفانه بیش ــم. متأس ــریح کنی ــردم تش ــرای م را ب
اطاعــات مــا مطبوعــات غربــی هســتند ایــن در حالــی اســت 
ــی  ــادی و اجتماع ــرات اقتص ــرام اث ــورها تلگ ــن کش ــه در ای ک
ــم در  ــدارد. از ســوی دیگــر تــاش داری ــران ن ــی مثــل ای باالی
دانشــگاه هــا و آمــوزش و پــرورش از ارائــه خدمــات در تلگــرام 

ــم. خــودداری کنی

فتوای شرعی برای پیام رسانهای بومی
ــازی  ــای مج ــی فض ــورای عال ــه ش ــد مصوب ــر تاکی ــاوه ب ع
بــر اعتمادســازی و صیانــت از حریــم خصوصــی افــراد در پیــام 
رســانهای داخلــی کــه مــی توانــد رونــق ایــن شــبکه هــا را در 
میــان کاربــران ایرانــی تضمیــن کنــد، اهمیــت این موضــوع به 
حــدی رســیده اســت کــه رهبــر انقــاب نیــز دو روز گذشــته در 
دیــدار جمعــی از مســئوالن و مدیــران نظــام بــا ابراز خرســندی 
ــبکه های  ــان ها و ش ــاد پیام رس ــه ایج ــدن مطالب ــل ش از تبدی
اجتماعــی داخلــی بــه مطالبــه ای عمومــی، تاکیــد کردنــد کــه 
ــه امنیــت و حریــم مــردم در پیام رســان های داخلــی  تعــرض ب

»حــرام شــرعی« اســت.
ــی  ــه بررس ــی در جلس ــواد آذری جهرم ــاره محمدج ــن ب درای
ــس  ــع مجل ــیون صنای ــه در کمیس ــانها ک ــام رس ــت پی وضعی
ــت  ــث امنی ــرای بح ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد، ب ــزار ش برگ
ــان  ــام رس ــای پی ــبکه ه ــی در ش ــم خصوص ــات و حری اطاع
قوانینــی داریــم و آییــن نامــه آن توســط قــوه قضاییــه تدویــن 
ــازی  ــفاف س ــه ش ــاز ب ــوع نی ــن موض ــت: ای ــت، گف ــده اس ش
بیشــتری دارد. مصادیــق صــدور احــکام قضایــی بایــد شــفاف 
ــی  ــت قانون ــد حمای ــاله  نیازمن ــن مس ــود و ای ــام ش ــر اع ت
مجلــس اســت. دیــن مــا و قوانیــن مــا تاکیــد بــر ایــن مســاله 
ــای  ــد ضمانته ــی بای ــازی قانون ــفاف س ــا ش ــون ب ــد و اکن دارن

ــرد. ــن ک ــی را روش اجرای
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا بیــان اینکــه نقدهایــی 
از امنیــت پیــام رســانهای داخلــی مطــرح می شــود کــه برخــی 
صحیــح اســت و برخــی ســیاه نمایــی، تاکیــد کــرد: حساســیت 
در ایــن پیام رســانها بــه حریــم خصوصی مــردم اســت و قوانین 
ــی  ــم خصوص ــت حری ــرای رعای ــرکتها ب ــن ش ــی از ای حمایت
کاربــران الزم اســت. وزارت ارتباطــات الیحــه ای در ایــن حــوزه 
ــه  ــاال ب ــت ب ــا فوری ــم ب ــاش می کنی ــه ت ــرده ک ــاده ک آم

مجلــس ارســال کنیــم.

به پیام رسانهای بومی اعتماد کنیم
رســول جلیلــی ، عضــو حقیقــی شــورای عالــی فضــای مجازی 
ــزوم  ــی و ل ــام رســانهای بوم ــب پی ــا و معای ــه مزای ــا اشــاره ب ب
ضــرورت اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی در عصــر کنونــی 
ــانه،  ــک رس ــوان ی ــه عن ــانها ب ــام رس ــون پی ــم اکن ــت: ه گف

ــی و  ــاری زندگ ــای ج ــی از کاره ــام برخ ــرای انج ــتری ب بس
نیازهــای روزمــره مــا هســتند. بــه نحــوی کــه از نیــاز ارتباطــی 
ــه  و در  ــارج از خان ــای خ ــی کاره ــام برخ ــرگرمی و انج ــا س ت
خدمــات خانــه از طریــق پیــام رســانها قابــل تامیــن اســت. بــه 
بیــان دیگــر همانطــور کــه در دهــه هــای قبــل داشــتن یــک 
خــط تلفــن یــک نیــاز مطــرح مــی شــد، امــروز پیــام رســانی 
ــانها  ــام رس ــتفاده از پی ــاز اســت و اصــل ضــرورت اس ــک نی ی

ــده اســت. مشــخص ش
وی بــا تاکیــد براینکــه در حــال حاضــر بحــث ایــن اســت کــه 
مــا بــرای رفــع ایــن نیــاز، از چــه بســتری اســتفاده کنیــم و این 
بســتر توســط چــه کســانی ارائــه شــده و مدیریــت مــی شــود، 
خاطرنشــان کــرد: موضــوع ایــن اســت کــه کاربــر بایــد بدانــد 
اگــر مشــکلی از طریــق اســتفاده از ایــن شــبکه هــا بــرای وی 
پیــش بیایــد چــه نهــاد و یــا ســازمانی از وی حمایــت مــی کند. 

ــاز خــود را  ــه پاســخ مــی رســاند کــه نی ایــن ســواالت مــا را ب
روی پیــام رســانی بگذاریــم کــه بتوانیــم بــه آن اعتمــاد کنیــم.

ــام  ــای پی ــبکه ه ــده ش ــه در آین ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب جلیل
ــد  ــا بای ــا الزام ــد داد و م ــه خواهن رســان خدمــات بیشــتری ارائ
نیازهایمــان را از طریــق ایــن شــبکه هــا مرتفــع کنیــم، گفــت: 
بایــد زندگــی خــود را روی پیــام رســانی بگذاریــم کــه بتوانیم به 
آن اعتمــاد کنیــم. در ایــن زمینــه اعتمــاد بــه پیــام رســان هــای 
داخلــی بیشــتر خواهــد بــود چــرا کــه این شــبکه هــا در کشــور 
بــه ثبــت رســیده و دارای مجــوز هســتند. اگرچــه ممکن اســت 
ــر  ــرای کارب ــده ب ــات دهن ــن خدم ــق ای ــکان شناســایی دقی ام
ــه،  ــوه قضایی ــی، ق ــروی انتظام ــس، نی ــا پلی ــد ام ــم نباش فراه
وزارت ارتباطــات، وزارت ارشــاد و بــه طــور کل مجموعــه 
حاکمیــت کــه قــرار اســت بــرای یــک شــهروند امنیــت ایجــاد 
ــه  ــد ب ــی توان ــر م ــند و کارب ــی شناس ــبکه را م ــن ش ــد، ای کن
ــام رســان مجــوز داده  ــن شــبکه پی ــه ای ــه ب ــی ک ــاد جای اعتم

ــد. ــاد کن ــه آن اعتم اســت ب

اعتمــاد بــه پیــام رســانهای داخلــی پایــه ای برای 
ــای جدیدتر فناوریه

ــن  ــان اینکــه ای ــا بی ــی فضــای مجــازی ب عضــو شــورای عال
اعتمــاد غیرمســتقیم بــه پیــام رســان هــای داخلــی و یــا پیــام 
رســان خارجــی کــه در داخــل کشــور مجــوز فعالیــت دارد برای 
مجــوز دهنــده، مســئولیت ایجــاد مــی کنــد، اظهــار داشــت: در 
ایــن صــورت هرگونــه مشــکل اقتصــادی، اجتماعــی و حریــم 
شــخصی کاربــر قابــل رســیدگی اســت و کاربــر مــی توانــد بــه 
نهــاد مجــوز دهنــده مراجعــه کــرده و اعــاده حیثیــت و یــا اعاده 

مــال از دســت رفتــه کنــد.
وی بــا تاکیــد براینکــه اســتفاده از پیــام رســانهای داخلــی از این 
ــد از بســترهای دارای مجــوز  ــا بای ــی اســت و م ــت عقان جه
اســتفاده کنیــم، خاطرنشــان کــرد: در کنــار ایــن عقانیــت ، می 
تــوان حســن وطــن دوســتی و همنــوع پرســتی نیــز داشــت و با 
هــدف کمــک بــه ایجــاد اشــتغال و توســعه فنــاوری داخلــی، از 
پیــام رســانهای داخلــی اســتفاده کــرد. چــرا کــه اســتفاده از یک 
فنــاوری داخلــی، باعــث ایجــاد یــک بســتر اشــتغال و توســعه 

توســط یــک کارآفریــن داخلــی مــی شــود.
ــی در  ــام رســانهای بوم ــان اینکــه اســتفاده از پی ــا بی ــی ب جلیل
کنــار حــس اعتمــاد، ارزش افــزوده در درون کشــور ایجــاد کرده 
ــاوری  ــن فن ــزود: ای ــود، اف ــی ش ــذاری م ــرمایه گ ــث س و باع
درصــورت رشــد، مــی توانــد پایــه ای بــرای فناوریهــای بعــدی 
نیــز باشــد. چــرا کــه کمــک بــه رشــد یــک پیــام رســان بومی، 

ــن  ــد و در غیرای ــی کن ــم م ــدی را فراه ــلهای بع ــای نس نیازه
ــوزاندن  ــث س ــی، باع ــان خارج ــام رس ــتفاده از پی ــورت اس ص
ــاوری  ــای فن ــا ارتق ــی شــود و عم ــی م ــاوری داخل ریشــه فن

ــود. ممکــن نخواهــد ب

ریشــه بــی اعتمــادی به پیــام رســانهای بومــی در 
خــارج از کشــور اســت

ایــن عضــو شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا تاکیــد بــر اینکه 
اعتمــاد مــردم بــه پیــام رســانهای بومی دیــده مــی شــود، ادامه 
داد: امــا برخــی از سیاســیون و رســانه هــا، جریانی ایجــاد کردند 
ــان، در خــارج کشــور و  کــه ریشــه هــای بخشــی از ایــن جری
در اختیــار معانــدان نظــام و ایــران اســت تــا نشــان دهنــد کــه 
هــر طــور هســت بایــد ریشــه یــک فنــاوری داخلــی زده شــود و 
ســاده تریــن مکانیــزم بــرای حــذف ایــن فنــاوری، ایــن اســت 
کــه بــه مــردم تلقیــن شــود ایــن فنــاوری مــورد اعتماد نیســت.

وی افــزود: در صورتــی کــه بــه طــور قطــع و یقیــن اعتمــادی 
کــه مــن شــهروند و مــن ایرانــی بــه پیــام رســان ایرانــی دارم از 

اعتمــادم بــه یــک پیــام رســان خارجــی بیشــتر اســت.

قانون و شرع به حمایت از پیام رسانهای بومی آمدند
جلیلــی بــا بیــان اینکــه پیــام رســان داخلــی دارای مجــوز بــوده 
و خــود را در مقابــل ایــن مجــوز مســئول مــی دانــد، گفــت: پیام 
رســان داخلــی خــود را بــرای آینــده زندگــی صنعتــی و حرفه ای 
خــود مســئول مــی دانــد و نخواهد گذاشــت بــه آن خدشــه وارد 
شــود. در همیــن حــال طبــق فتــوای تاریخــی رهبــر انقــاب، 
ــه  مســاله حفــظ امنیــت شــخصی در پیــام رســانهای بومــی ب

http://mehrnews.com


صفحه 6 | شماره 19 | اردیبهشت 97 MEHR NEWSAGENCY

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــه  ــانی ک ــت و کس ــده اس ــل ش ــرعی تبدی ــوع ش ــک موض ی
ایــن خدمــت را مــی دهنــد اگــر خــاف مســاله حفــظ حریــم 

خصوصــی انجــام دهنــد کار خــاف شــرع انجــام داده انــد.
وی تاکیــد کــرد: هــم اکنــون دو موضــوع در هــم تنیــده شــده 
ــه بیــان  ــون. ب کــه هــم بحــث شــرع اســت و هــم بحــث قان
ــام رســانهای  ــم خصوصــی در پی ــت از حری ــرای حمای دیگــر ب
ــرعی  ــی ش ــوای تاریخ ــم فت ــم و ه ــون داری ــم قان ــی، ه بوم
ــو  ــم تنباک ــوای تحری ــا فت ــوان ب ــی ت ــوا را م ــن فت ــم. ای داری
قیــاس کــرد. یعنــی »فتــوای تحریــم دخالــت در حریــم 
خصوصــی مــردم توســط هــر شــرکت، شــخص و نهــادی« و 
اگــر اینهــا را بــا هــم ترکیــب کنیــم ، هــر عقلــی مــی گویــد که 
ترکیــب اینهــا بــا هــم اعتمــادی کــه یــک شــهروند الزم دارد 
را بــه آن مــی دهــد و همــه ایــن مــوارد در مــورد پیــام رســان 

ــدارد. ــود ن ــی اصــا وج خارج
 

تست یک ساله 5 پیام رسان برای جایگزینی تلگرام
عضــو شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا بیــان اینکــه 5 پیــام 

ــی  ــی فضــای مجــازی معرف ــز مل ــی توســط مرک ــان بوم رس
ــرویس  ــه س ــرای ارائ ــاز را ب ــورد نی ــای م ــد و حداقله ــده ان ش
دارنــد، گفــت: زیرســاختها بــرای ســرویس دهــی ایــن شــبکه 
هــا فراهــم اســت. در ایــن زمینــه تســتهایی ظــرف یــک ســال 
ــت  ــده اس ــام ش ــازی انج ــای مج ــی فض ــز مل ــر در مرک اخی
ــوع  ــرش مجم ــی پذی ــانها، توانای ــام رس ــن پی ــوع ای و مجم

ــد. ــا را دارن ــی م مشــترکان فعل
وی افــزود: بخشــی از جمعیــت مــا هــم اکنــون روی ایــن پیــام 
رســانها ســرویس مــی گیرنــد و بخشــی نیــز هنــوز بــه ســراغ 
آنهــا نیامــده انــد کــه ممکــن اســت به ایــن جمــع بندی برســند 
ــام  ــک پی ــن اســاس مهاجــرت از ی ــد. برای ــه مهاجــرت کنن ک
رســان بــه مجمــوع پیــام رســانهای دیگــر ، خللــی در تعامــات 
آحــاد جامعــه ایجــاد نمــی کنــد و بــه نظــر من ایــن زیرســاخت 

و پتانســیل وجــود دارد.
ــی  ــز مل ــد مرک ــورد تایی ــان م ــام رس ــن 5 پی ــام ای ــی ن جلیل
فضــای مجــازی را پیــام رســان هــای »ویســپی«، »ای گــپ«، 

ــرد. ــوان ک ــروش« عن ــاس« و »س ــفون پ ــپ«، »بیس »گ

نگران فیلترشدن تلگرام نباشیم...
ــه  ــود دارد و ب ــر همیشــه وج ــر تغیی ــت در براب ــه مقاوم ــر چ اگ
احتمــال زیــاد در صورت عــدم وجــود پیام رســانی چــون تلگرام 
در ابتــدا بــا ایــن مقاومــت و مخالفتهــا مواجــه هســتیم اما بــا در 
نظــر گرفتن معایــب ســرمایه گــذاری روی یــک بســتر خارجی 
و تعمــق بیشــتر در ایــن زمینــه، شــاید بتــوان راحــت تــر از یک 
شــبکه خارجــی بــه داخلــی کــوچ کــرد. از ســوی دیگــر اعتمــاد 
ــوان اســتارتاپ هــای کشــور مــی  ــی و ت ــه فناوریهــای داخل ب
ــی و  ــانهای داخل ــام رس ــردن پی ــد ک ــرای توانمن ــد راه را ب توان

ســایر فناوریهــای مرتبــط بــا آن بــاز کنــد. 
ــر  ــر فیلت ــی ب ــار مبن ــی کــه برخــی اخب در هــر حــال در صورت
شــدن شــبکه تلگــرام تــا آخــر فروردیــن یــا تــا ۲0 روز دیگــر 
ــن شــبکه خارجــی  ــت فیلترشــدن ای ــی باب ــد شــود، نگران تایی
وجــود نــدارد و پیــام رســانهای بومــی بــا ویژگیهایــی کــه دارنــد 
در صــورت فراهــم بــودن زیرســاختها، مــی تواننــد نقــش خــود 
ــتر،  ــات بیش ــد خدم ــا بتوانن ــه بس ــد چ ــا کنن ــی ایف ــه خوب را ب

ــد. ــه دهن ــران ارائ ــه کارب ــز ب ــری را نی ــا بومــی ت متفــاوت و ی

معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی معتقــد اســت کــه دربــاره 
ــور،  ــرام در کش ــی تلگ ــان خارج ــام رس ــار پی ــتن انحص شکس
ــن  ــا ای ــد ب ــی نبای ــای سیاس ــاح ه ــود دارد و جن ــاع وج اجم

ــند.  ــته باش ــی داش ــه سیاس ــوع مواجه موض
بــا گذشــت حــدود یکســال از نخســتین زمزمــه هــا بــرای رفــع 
انحصــار پیــام رســان خارجــی تلگــرام در کشــور و برنامــه ریزی 
بــرای فعالیــت قدرتمنــد و قابــل رقابــت شــبکه هــای داخلــی با 
ایــن پیام رســان، هــم اکنــون بحــث شکســتن انحصــار تلگرام 
ــه یکــی  ــی ب ــام رســان داخل ــه شــبکه هــای پی و مهاجــرت ب
ــال  ــئوالن درح ــده و مس ــل ش ــه تبدی ــات روز جامع از موضوع
بررســی ابعــاد مختلــف ایــن مهاجــرت و مزایــا و معایــب مربوط 

بــه آن هســتند.
در ایــن بــاره شــورای عالــی فضــای مجــازی خردادمــاه ســال 
ــام  ــت از پی ــت حمای ــد در جه ــه بای ــته ک ــه ای داش ۹۶ مصوب
رســانهای بومــی در کشــور اقداماتــی صــورت گیــرد و فعالیــت 
ــا  شــبکه هــای اجتماعــی خارجــی نیــز ضابطــه منــد شــود. ب
گذشــت یکســال از ایــن مصوبــه، امیــر خوراکیــان معــاون مرکز 
ملــی فضــای مجــازی کــه وظیفــه نظــارت بــر حســن اجــرای 
ایــن مصوبــه را دارد در گفتگویــی تــا ابعــاد مختلــف اجــرای این 
مصوبــه و نیــز منافعــی کــه پیــام رســانهای بومــی مــی تواننــد 

بــرای مــردم و کشــور داشــته باشــند روشــن تــر شــود.
مشروح این گفتگو در ذیل می آید:

ــرفت  ــا پیش ــه ب ــی ک ــائل مهم ــی از مس * یک
ــای  ــا در فض ــعه آنه ــات و توس ــات و خدم امکان
مجــازی بــا آن مواجــه هســتیم ایــن اســت 
ــاد  ــر روز ابع ــی ه ــانهای اجتماع ــام رس ــه پی ک
ــش  ــون نق ــم اکن ــد. ه ــی کنن ــدا م ــری پی جدیدت
ــی  ــی در زندگ ــان موبایل ــام رس ــای پی ــبکه ه ش
مــردم مــا چگونــه اســت و چــه بخشــی از فعالیت 
روزانــه مــردم صــرف حضــور در ایــن شــبکه هــا 

ــود؟ ــی ش م
همانطــور کــه مــی دانیــد شــبکه هــای پیــام رســان بــا یــک 
ظرفیــت پیــام رســانی کوچــک فعالیــت خــود را شــروع کردنــد 
امــا هــر روز قابلیــت جدیــدی بــه آنهــا افــزوده مــی شــود. تــا 
اینکــه مــا امــروز شــاهد ایــن هســتیم کــه ایــن پیــام رســانها 

ــد  ــام رســانی ندارن ــی کارکــرد رســانه ای و پی ــه تنهای دیگــر ب
ــه ســکوهایی تبدیــل شــده  و از ایــن کارکــرد عبــور کــرده و ب
ــه  ــون ارائ ــای گوناگ ــوزه ه ــات را در ح ــواع خدم ــه ان ــد ک ان
مــی دهنــد؛ در حقیقــت پیــام رســانهای موبایلــی بســتر انجــام 
ــن اقدامــات در  فعالیتهــای مختلــف شــدند. ایــن فعالیتهــا و ای
حــوزه هــای مختلــف در واقــع همــان موضوعاتــی اســت کــه 
ــد،  ــرده ان ــذاری ک ــرای آن قانونگ ــورها ب ــال کش ــالیان س س
مســیرهای مشــخصی تعییــن کــرده و مراحــل و ضوابــط خاص 
ــاهد هســتیم  ــون ش ــم اکن ــر ه ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــود را دارن خ
کــه فعالیتهــای گوناگــون مثــل فعالیتهــای اقتصــادی، رســانه 
ــم  ــجم و منظ ــیر منس ــک مس ــی در ی ــی و خدمات ای، فرهنگ
ــن مســاله  ــام رســان انجــام مــی شــود. ای در شــبکه هــای پی
بایــد در چارچــوب قانونمنــدی باشــد کــه حقــوق افــراد مختلف 
ــع  ــرد و مناف ــرار گی ــررات مــورد توجــه ق ــط و مق ــن ضواب در ای
مصــرف کننــدگان، تولیدکننــدگان و توزیــع کنندگان نیــز در آن 

ــود. ــت ش رعای

ــد در  ــی توان ــی م ــه مضرات ــود چ ــن وج ــا ای * ب
ــه  ــی از جمل ــانهای خارج ــام رس ــتفاده از پی اس
ــاف آن،  ــود و برخ ــاد ش ــور ایج ــرام در کش تلگ
ــی  ــان بوم ــام رس ــای پی ــبکه ه ــه ش ــی ک منافع

بــرای مــردم و کشــور بــه همــراه خواهنــد داشــت، 
ــت؟ چیس

ــه  ــی هیچگون ــانهای خارج ــام رس ــه در پی ــم ک ــی بیین ــا م م
ــارت  ــکان نظ ــدارد و ام ــود ن ــارت و تســلطی وج ــراف و نظ اش
ــن شــبکه  ــی ای ــچ وجــه فراهــم نیســت. یعن ــه هی ــا ب ــر آنه ب
هــا قانــون گریــز هســتند. اینهــا از هرگونــه ضوابــط و مقرراتــی 
فــرار مــی کننــد و در حقیقــت عملکــرد برخــی از پیام رســانهای 
ــون  ــوی قان ــه س ــع را ب ــی جوام ــورت مدرن ــه ص ــی، ب خارج
ــه  ــه بیــان دیگــر جامعــه جنــگل ن ــرد. ب جنــگل پیــش مــی ب
قانــون وجــود دارد و نــه هویــت و زمانــی کــه در یــک جامعه ای 
قانــون و هویــت نباشــد طبیعتــا هیــچ نظــم و انســجامی در آن 

وجــود نخواهــد داشــت.
در حقیقــت، مــا وقتــی بــه یــک پیــام رســان خارجــی غیرقابــل 
ــررات  ــط و مق ــورد ضواب ــی در م ــل هماهنگ ــره و غیرقاب مذاک
کشــور میــدان مــی دهیــم ، پیــام رســانی کــه هیــچ پروتــکل 
ــد و در  ــدارد، امضــا نمــی کن ــول ن ــه ای را قب ــچ تفاهمنام و هی
قالــب هیــچ ضابطــه و مســیر مشــخصی نیســت، نــه تنهــا در 
حــوزه پیــام رســانی و فرهنگــی ورای اصــول و ضوابــط جامعــه 
ــوان  ــه عن ــم ب ــدان داده ای ــه آن می ــم، بلکــه ب ــرده ای عمــل ک
یــک ســکوی جامــع خدماتــی، فرهنگــی، اقتصــادی و رســانه 

ــرد. ــار بگی ای، همــه شــئون مملکــت را در اختی
یعنــی تمــام ارتباطــات و فعالیتهــای  جامعــه را در درون خودش 
ببــرد. ایــن یعنــی اینکــه ما یــک جامعــه ای کــه بــرای قانونمند 
بــودن آن دههــا نهــاد و ســاختار تشــکیاتی درســت کــرده ایم 
ــم را  ــی داری ــای نظارت ــم و جایگاهه ــررات داری ــن و مق و قوانی
ــام  ــک پی ــه ســمت ی ــم ب ــه را ببری ــم و کل جامع ــار بگذاری کن
ــه هویــت در آن وجــود دارد. در کل  ــه قانــون و ن رســانی کــه ن
ــا یــک شــعار  ــا ایــن وجــود ب اینطــور مــی تــوان گفــت کــه ب
مــدرن امــا در عمــل بــه ســوی یــک جامعــه ای حرکــت کــرده 
ایــم کــه هیــچ ضابطــه و قانــون و مقرراتــی در آن نیســت و نــه 
حقــوق تولیدکننــده و نــه مصــرف کننــده در آن قابــل پیگیــری 

اســت.
در ایــن پیــام رســان هــر فــردی مــی توانــد کاالی نادرســت و 
ــا ســوء اســتفاده از عــدم اطاعــات  ــی و ب ــه راحت ــی را ب مخرب
ــامت  ــی س ــد؛ حت ــی کن ــودجویی مال ــد و س ــوم، بفروش عم
ــه  ــردش در جامع ــول در گ ــدازد و پ ــر بیان ــه خط ــه را ب جامع

کشور در شکستن انحصار تلگرام به اجماع رسید

http://mehrnews.com


صفحه 7 |  شماره 19 |  اردیبهشت 97 MEHR NEWSAGENCY

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــم  ــا ه ــچ کج ــا و هی ــچ ج ــه هی ــا ب ــرده، ام ــع آوری ک را جم
ــد. ــخگو نباش پاس

* بــا توجــه بــه ایــن مضــرات، فوایــد اســتفاده از 
ــد  ــه بای ــت و چگون ــی چیس ــانهای بوم ــام رس پی
ــای  ــبکه ه ــه از ش ــرد ک ــد ک ــران را متقاع کارب

ــد؟ ــتفاده کنن ــی اس ــی و داخل ــی بوم موبایل
شــبکه هــای پیــام رســان خارجــی ممکــن اســت هــر لحظــه 
ــه  ــورد عاق ــط م ــد و ضواب ــا بگیرن ــرای م ــم ب ــک تصمی ی
خودشــان را بــدون لحــاظ منافــع عمومــی مــا درنظــر بگیرنــد و 
از مخاطبــان خودشــان مطالبــه پــول و یــا مقــررات دیگــر کنند. 
بــه همیــن دلیــل ضــرورت دارد مــا از ایــن ســکوهای فراگیــر و 
چنــد جانبــه ای کــه عمــوم مختلــف مــردم را در خود جــای داده 
و خارجــی و غیرقابــل کنتــرل و اطمینــان هســتند، عبــور کــرده 
و منصــرف شــویم و بــه پلتفــرم هــا، ســکوها و پیــام رســانهای 

داخلــی و ســرویس هــای بومــی مهاجــرت کنیــم.
در ایــن صــورت هــم در واقــع چنــد فایــده بــه وجــود مــی آیــد: 
ــام  ــه درون پی ــام رســان خارجــی ب ــی از پی ــا وقت اول اینکــه م
رســانهای داخلــی مــی آییــم نخســتین مســاله ایــن اســت کــه 
از قانــون جنــگل عبــور کــرده و بــه محیطــی آمــده ایــم کــه در 
آن قانــون منطقــی کــه خودمــان بــه آن رای داده و تصویبــش 

ــا ارزش و اصــول جامعــه خودمــان وجــود دارد. ــم، ب کــرده ای
دوم اینکــه اطمینــان داریــم بــه ویــژه بــرای کســانی کــه اهــل 
ــه  ــود دارد. البت ــد وج ــط قانونمن ــک محی ــالم هســتند، ی کار س
ممکــن اســت کســی بخواهــد کار خــاف انجــام دهــد و پیــام 
ــن  ــت ام ــب بهش ــر ترتی ــه ه ــت، ب ــی هوی ــی ب ــان خارج رس
یــک خافــکار باشــد، امــا اکثریــت جامعــه و قریــب بــه اتقــاق 
جامعــه مــی خواهنــد یــک کار منطقــی و ســالم در یــک محیط 
قانونمنــد انجــام دهنــد. در اینجــا اطمینــان دارنــد کــه اگــر در 
ایــن فعالیــت اقتصــادی و یــا خدماتــی برایشــان مشــکلی بــه 
وجــود بیایــد، کســی حقوقشــان را نادیــده بگیــرد و یــا تعرضــی 
در معامــات و تعامــات مالــی و اقتصــادی و خدماتی برایشــان 
ایجــاد شــود، در پیــام رســانهای بومــی امــکان پیگیــری دارنــد.
ــدار،  ــط پای ــک محی ــی ی ــان بوم ــام رس ــر، پی ــان دیگ ــه بی ب
ــرد.  ــی گی ــن اســت و روی آن نظــارت صــورت م ــی و ام داخل
ایــن شــبکه دســت یــک خارجــی ناشــناخته نیســت کــه هــر 
لحظــه کاربــر نگــران ایــن باشــد کــه چــه بــر ســر آن مــی آیــد 
و ایــن بســتر اجتماعــی، قانونمنــد و قابــل پیگیــری خواهــد بود.
نکتــه ســوم ایــن اســت کــه در اســتفاده از شــبکه هــای بومــی 
مــا بــه رشــد فنــاوری در کشــور کمــک مــی کنیــم. چــرا کــه 
اگــر بخواهیــم فقــط در پلتفــرم هــای خارجــی فعالیــت کنیــم 
و در تولیــد ایــن پلتفــرم هــا و در ایجــاد زیرســاخت، نــرم افــزار 
ــه  ــیم، همیش ــته باش ــی نداش ــا نقش ــامانه ه ــن س ــش ای و دان
ــا  ــود؛ ام ــم ب ــران خواهی ــر دیگ ــوده و کارگ ــده ب ــرف کنن مص
اگــر روی پلتفــرم هــای داخلــی ســرمایه گــذاری کنیــم میدانی 
بــرای جوانــان عاقــه منــد  و مشــتاق اهــل تحقیــق و دانــش 
بــاز کــرده ایــم کــه بیاینــد در ایــن حــوزه رشــد کننــد و ســطح 
ــت  ــرده و ظرفی ــی ب ــاال م ــی کشــور را ب ــی و مهارت ــش فن دان

کشــور در ایــن زمینــه را ارتقــا دهنــد.
نکتــه چهــارم در وصــف مزایــای اســتفاده از پیــام رســانهای 
ــی روی  ــات عموم ــی از خدم ــه خیل ــت ک ــن اس ــی ای بوم
ــرای  ــه ب ــرا ک ــت. چ ــه اس ــل ارائ ــی قاب ــای بوم ــبکه ه ش
ــای  ــرویس ه ــی، س ــرم خارج ــوان روی پلتف ــی ت ــال نم مث
ــد  ــی باش ــرویس، داخل ــک س ــر ی ــا اگ ــه داد ام ــی ارائ دولت
خدمــات دولــت الکترونیــک، خدمــات بانکــداری و بســیاری 
ــا  ــود و ب ــد ب ــه خواه ــل ارائ ــر روی آن قاب ــات دیگ از خدم
تلفیــق ایــن خدمــات روز بــه روز مــی تــوان دیــد کــه پیــام 
ــد.  ــه ده ــددی را ارائ ــای متع ــرویس ه ــی س ــان داخل رس

ــون  ــم اکن ــه ه ــد ک ــی ده ــا نشــان م ــه بررســی م کمااینک
در برخــی کشــورها بیــش از ۲۸0 ســرویس از طریــق شــبکه 
ــردم  ــود و م ــی ش ــه م ــردم ارائ ــوم م ــه عم ــی ب ــای بوم ه
ــد. ــی کنن ــت م ــق دریاف ــن طری ــان را از ای ــام نیازهایش تم

* بــه ایــن ترتیــب اگــر اراده ملــی بــرای مهاجرت 
ــی وجــود داشــته باشــد  ــام رســانهای بوم ــه پی ب
ــام رســانها ظرفیــت و زیرســاختهای  ــا ایــن پی آی
ــه  ــد و چگون ــانی دارن ــات رس ــرای خدم الزم را ب
مــورد حمایــت قــرار مــی گیرند؟ آیــا دســتگاههای 
مرتبــط وظایــف خــود را در قبــال پیــام رســانهای 

بومــی انجــام داده انــد؟
موضــوع مهــم ایــن اســت کــه اگــر بخواهیــم ایــن مهاجــرت 
ــام  ــدی از پی ــت ج ــک حمای ــه ی ــت ک ــد الزم اس ــاق بیافت اتف
ــاماندهی و  ــن س ــاد ای ــرد. ابع ــورت گی ــی ص ــانهای بوم رس
حمایــت با تصویــب ســند ســاماندهی پیــام رســانهای اجتماعی 
در خــرداد ســال ۹۶ در شــورای عالــی فضــای مجــازی روشــن 
شــد تــا بدانیــم کــه چگونــه مــی توانیــم از یــک پیــام رســان 
ــه  ــی چگون ــانهای خارج ــام رس ــم و پی ــت کنی ــی حمای داخل
ــازی  ــت مج ــور فعالی ــوند و در کش ــد ش ــاماندهی و قانونمن س

داشــته باشــند.
ــب آن  ــد و متعاق ــب ش ــائل تصوی ــی از مس ــند خیل در آن س
جلســات مهمــی در مرکــز ملــی فضــای مجــازی برگــزار شــد 
و تقســیم کار ملــی صــورت گرفــت. بــرای مثــال هــم اکنــون 
ــوع  ــک و ن ــای وام، ترافی ــاخت، اعط ــات در زیرس وزارت ارتباط
ــر  ــات دیگ ــیاری از موضوع ــرف و بس ــه مص ــبه هزین محاس
اقداماتــی انجــام داده و امتیازاتــی در نظــر گرفتــه اســت. 
رســانه ملــی نیــز امتیازاتــی بــرای تبلیــغ و معرفــی ایــن شــبکه 
هــای بومــی بــه جامعــه قائــل شــده اســت . قــوه قضاییــه هــم 
تســهیاتی را درنظــر گرقتــه کــه اگــر ایــن کســب و کارهــا در 
گذشــته بــا مشــکاتی مواجــه بودنــد و تبعــات ایــن مشــکات 
رونــد رشــد ایــن پیــام رســانها را کنــد می کــرد، امــروز بــا روش 
ــل  ــرعت عم ــک س ــا ی ــده ب ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــی ک خاص
ــت  ــا فعالی ــب وکاره ــن کس ــری، ای ــیبهای کمت ــتر و آس بیش
خــود را ادامــه دهنــد؛ درهمیــن حــال بــرای ســایر دســتگاهها 
نیــز مقرراتــی تصویــب و تصمیماتــی اخــذ شــد. بــه هــر حــال 
ــام  ــی از پی ــک بســته حمایت ــه ی ــود ک ــن ب ــاش ای ــی ت تمام

ــق شــود. ــی محق ــانهای داخل رس

* در ایــن مرحلــه آیــا بهتــر نیســت زمــان 
ــانهای  ــام رس ــا پی ــود ت ــته ش ــتری گذاش بیش
داخلــی بــه یــک نقطــه ایــده ال برســند و امــکان 
خدمــات دهــی 100 درصــد بــه تمامــی متقاضیــان 

ــند؟ ــته باش داش
برخــی مــی گوینــد صبــر کنیــم اول پیــام رســانهای داخلــی 
بــه یــک نقطــه ایــده الــی برســند، مــا بــا ایــن حــرف خیلــی 
موافــق نیســتیم زیــرا بــا صبــر کــردن هیچوقــت ایــن اتفــاق 
ــا  ــا ب ــرد و م ــادی بب ــان زی ــت زم ــن اس ــد و ممک ــی افت نم
تغییــرات تکنولوژیکــی در ایــن حــوزه مواجــه خواهیــم شــد. 
ــث را  ــن بح ــرعت ای ــا س ــت و ب ــا جدی ــه ب ــم ک ــا معتقدی م
پیــش ببریــم و طوالنــی شــدن زمــان در ایــن حــوزه هیــچ 
نفعــی بــرای مــا نــدارد؛ چــرا کــه ایــن حــوزه مرتــب در حــال 
تحــول اســت. امــروز پیــام رســانها هســتند و ممکــن اســت 
ــری  ــز دیگ ــازی چی ــای مج ــوع فض ــر موض ــال دیگ 5 س
ــم صــورت  ــان را از دســت بدهی ــم زم ــا بخواهی ــا م باشــد. ت
مســاله تغییــر پیــدا مــی کنــد. مــا بایــد بــه ســرعت بــه ایــن 
جهــت حرکــت کنیــم و اگــر پیــام رســانهای داخلــی در یــک 
ــف  ــاش مضاع ــا ت ــد، قطع ــرار بگیرن ــی ق ــت زمان محدودی

ــد کــرد. خواهن
ــدی  ــیار ج ــاش بس ــته ت ــاه گذش ــن 3 م ــه در ای ــا اینک کم
صــورت گرفــت کــه بــه هیــچ وجــه قایــل مقایســه بــا تــاش 
ایــن شــبکه هــا در اوایــل ســال ۹۶ نیســت. پــس اگــر بخواهیم 
ــه  ــا ب ــاال حااله ــم، ح ــش بروی ــی پی ــیر طبیع ــان مس ــا هم ب
جایــی نخواهیــم رســید، در نتیجــه مــا یــک بســته حمایتــی را 
ــدارک دیدیــم و اجــرای آن در حــال پیگیــری توســط مرکــز  ت

ــی فضــای مجــازی اســت. مل

* در سیاســتگذاری در حــوزه حمایــت از پیــام 
رســانهای بومــی و ضــرورت مهاجــرت از تلگــرام 
ــی  ــاف نظرهای ــی، اخت ــانهای داخل ــام رس ــه پی ب
ــث  ــد باع ــه ح ــا چ ــاله ت ــن مس ــود دارد، ای وج

ــد؟ ــد ش ــم خواه ــن تصمی ــرای ای ــدی اج کن
ــون  ــات نظــر گوناگ ــن حــوزه اختاف ــه در ای ممکــن اســت ک
ــورد  ــا در م ــت؛ ام ــی اس ــه طبیع ــد و البت ــته باش ــود داش وج
شکســته شــدن انحصــار تلگــرام، همــه متفــق القــول هســتند 
ــا شکســته  ــاح، شــخصیت و مســئولی در کشــور، ب و هیــچ جن
ــن  ــت. ای ــف نیس ــی مخال ــان خارج ــام رس ــار پی ــدن انحص ش
نقطــه اجمــاع در کشــور وجــود دارد و بســیار ارزشــمند اســت. 
منتهــا تحقــق ایــن اجمــاع و شکســته شــدن انحصــار ایــن پیام 

ــی محقــق مــی شــود. ــا اراده مل رســان ب
مــا ایــن روزهــا بیــش از هرچیــزی نیازمنــد چنــد نکته هســتیم. 
اول اینکــه ایــن مباحــث بــه مــردم بایــد انتقــال یابــد. اگــر در 
ــردم  ــند، م ــته باش ــری نداش ــئوالن نظ ــی مس ــورد سرویس م
ــتفاده  ــت و از آن اس ــوب اس ــرویس خ ــد آن س ــی کنن ــر م فک
ــد.  ــی توجهــی نمــی کنن ــای آن خیل ــه پیامده ــد و ب ــی کنن م
برایــن اســاس مــا وظیفــه داریــم پیامدهــای حضــور مــردم را 
در پلتفــرم هــای خارجــی بــه آنهــا منتقــل کنیــم. بــه همیــن 
دلیــل مــا در معاونــت محتــوای مرکــز ملــی فضــای مجــازی 
مرتــب در حــال تهیــه جزواتــی هســتیم کــه پیامدهــای حضور 
در پیــام رســانهای خارجــی را بــرای رســانه هــا، فعــاالن فضای 
مجــازی و کســانی کــه در ایــن حــوزه فعــال هســتند و حتــی 
کســب و کارهــا تبییــن کنیــم تــا ایــن فعــاالن بداننــد در کنــار 

ــی وجــود دارد. یــک ظاهــر خوشــایند، چــه مخاطرات
ــد  ــی نبای ــای سیاس ــاح ه ــه جن ــت ک ــن اس ــث دوم ای بح
ــه  ــرام، مواجه ــار تلگ ــتن انحص ــا شکس ــه ب ــچ وج ــه هی ب
ــه ســمت شــبکه هــای  سیاســی داشــته باشــند. مهاجــرت ب
ــرای  ــی ب ــا کارشناس ــی و کام ــوع تحلیل ــک موض ــی ی بوم
کان نظــام اســت و ممکــن اســت یــک ســلیقه سیاســی از 
ــد و  ــی بیشــتر خوشــش بیای ــک مقطع ــک تصمیمــی در ی ی
یکــی کمتــر، امــا ایــن بحــث مربــوط بــه خــود جنــاح هــای 
سیاســی مــی شــود کــه از هــر چیــزی مــی خواهنــد بــرای 
ــتن  ــروز در شکس ــه ام ــه ک ــد؛ آنچ ــتفاده کنن ــان اس خودش
ــاع اســت،  ــود دارد و اجم ــان خارجــی وج ــام رس انحصــار پی
ــاله  ــک مس ــن ی ــدارد. ای ــی ن ــائق سیاس ــه س ــی ب ارتباط
مربــوط بــه کان کشــور اســت و در همــه حــوزه هــا و بــرای 
آینــده حکومــت و انقــاب اســامی واجــب اســت. مــا نبایــد 

ــیم. ــته باش ــه سیاســی داش ــا آن مواجه ب
بحــث آخــر نیز این اســت کــه نخبــگان، فرهیختــگان ، اســاتید 
دانشــگاه و تمامــی کســانی کــه در ایــن حــوزه فعــال هســتند 
ــا در  ــد. م ــی کنن ــوع را بررس ــن موض ــون ای ــاد گوناگ ــد ابع بای
خدمــت همــه ایــن گروههــا هســتیم تــا آنچه کــه بیــش از یک 
ســال مــورد مطالعــه و کارشناســی قرارگرفتــه را در اختیــار آنهــا 
قــرار دهیــم. ایــن گروههــای مرجــع بایــد مســئولیت خــود را در 
ایــن مقطــع تاریخــی در مــورد نحــوه اســتفاده از پیام رســانهای 
بومــی ایفــا کــرده و کمــک کننــد کــه عمــوم جامعــه در مــورد 

ایــن تصمیــم توجیــه و همــراه شــوند.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی گفــت: رئیــس جمهــور 
دســتور داده تــا از انحصــار پیــام رســان هــای خارجــی بــه ویــژه 

تلگــرام خــارج شــویم. 
ــر  ــا در ســال ۹۷ ب ــز م ــت: تمرک ــادی گف ــروز آب ابوالحســن فی
ســاماندهی فضــای مجــازی طبــق ســند الزامــات شــبکه ملــی 
ــت،  ــت، امنی ــند، مدیری ــن س ــاس ای ــت و براس ــات اس اطاع

ــی کــرد. ــد مل اقتصــاد فضــای مجــازی را بای
فیروزآبــادی اظهــار داشــت: اینکــه تلگــرام یــک شــرکت اســت 
یــا خیــر هنــوز مشــخص نیســت چــرا کــه تلگــرام فاقــد آدرس 

و ســهامدار اســت.
وی عنــوان کــرد: تلگــرام یــک پیــام رســان اســت کــه در دنیــا 
ــه  ــب ب ــان غال ــام رس ــوری پی ــچ کش ــه و در هی ــکل گرفت ش

ــی رود. ــمار نم ش
دبیــر شــورای عالــی فضای مجــازی خاطرنشــان کــرد: ایــن در 
حالــی اســت کــه تلگــرام تنهــا در کشــور مــا یــک پیــام رســان 
غالــب اســت امــا در دیگــر کشــورها در رده هــای 5-۶ و یــا ۷ 

ــرار دارد. ق
فیروزآبــادی تصریــح کــرد: مــا بســیاری از دارایــی های خــود را 

در ایــن فضــا بــر روی ســکو قــرار دادیــم.
وی گفــت: ایــن ســکو تــا امــروز ســکوی پیــام رســانی بــود که 
یــک بخــش آن مربــوط بــه ارتباطــات و بخــش دیگــر مربــوط 

بــه رســانه بــود.
ــد  ــی فضــای مجــازی اظهــار داشــت: از چن ــر شــورای عال دبی
مــاه پیــش، تلگــرام در ســایت خــود بــه صــورت رســمی ســند 
ــه روش »آی  ــرد ب ــام ک ــرد و اع ــر ک ــه ای را منتش 3۲ صفح
ــعه  ــرای توس ــی ب ــع مال ــع آوری مناب ــک راه جم ــه ی ــو« ک ک

ــد. ــز ارز اســت، فعالیــت مــی کن ــروژه هــای رم پ
فیــروز آبــادی یــادآور شــد: شــبکه تلگــرام کــه تاکنــون یــک 
ســکوی پیــام رســانی بــود تبدیــل بــه یــک ســکوی اقتصــادی 
ــوال  ــت س ــک عام ــا ی ــرای م ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک ــد ش خواه
بــزرگ را ایجــاد کــرد کــه هــدف آنهــا از ایجــاد ایــن ســکوی 

اقتصــادی چیســت؟
وی افــزود: در بررســی هایــی کــه ایجــاد شــد مشــخص شــد 
ــرار اســت در آن  ــات خاصــی دارد و ق ــکو ماحظ ــن س ــه ای ک
ــا  ــوژی ه ــن تکنول ــه ای ــی اســتفاده شــود ک ــوژی های از تکنول

ــه اســت. ــه کار نرفت ــا ب ــون در دنی تاکن
دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی گفــت: در تلگــرام قــرار 

اســت مکانیــزم هــای شــبکه بــاز راه انــدازی شــود و بــه دنبــال 
آن نیــز قــرار اســت پولــی بــه عنــوان »گــرم« ایجــاد شــود.

فیــروز آبــادی اظهــار داشــت: بــر ایــن اســاس، تلگــرام قصــد 
دارد کمیســیون تمــام معاماتــی کــه در ایــن فضــا انجــام مــی 

شــود را دریافــت کنــد.
ــه ای  ــن 3۲ صفح ــات در مت ــن موضوع ــد: ای ــادآور ش وی ی

ــت. ــده اس ــرح ش ــرام مط تلگ

دستور رئیس جمهور
ــس  ــرد: رئی ــد ک ــازی تأکی ــای مج ــی فض ــورای عال ــر ش دبی
جمهــور دســتور داده تــا از انحصــار پیــام رســان هــای خارجــی 
ــان  ــام رس ــا پی ــور م ــویم. در کش ــارج ش ــرام خ ــژه تلگ ــه وی ب
هــای زیــادی ماننــد واتــس آپ، الیــن و ایمــو وجــود دارد امــا با 
ایــن حــال کمتــر دچــار چالــش هســتیم. زیــرا ایــن پیام رســان 
ــکوی  ــت وارد س ــرار نیس ــتند و ق ــان هس ــام رس ــا، پی ــا تنه ه

اقتصــادی شــوند.
ــود،  ــد وارد ش ــی خواه ــزی م ــا هرچی ــور م ــت: در کش وی گف
گمــرک بایــد براســاس قوانیــن کشــور عمــل کنــد تا لطمــه ای 
بــه بــازار وارد نشــود. طبیعــی اســت کــه بایــد دربــاره هــر پیــام 
رســانی کــه بخواهــد پــول را شــیوع دهــد و ســرعت جابجایــی 
آن را بــاال ببــرد و ســاختار روابــط خریــدار و فروشــنده را تغییــر 

دهــد، تصمیــم گیــری کــرد.
دبیـر شـورای عالـی فضـای مجـازی گفـت: میـزان تبلیغـات 
هدفمنـد در کشـور حـدود ۶ تـا ۷ هـزار ملیـارد تومان اسـت که 
تلگـرام مـی خواهـد در این حـوزه بـازار ایـران را به دسـت گیرد 
بـدون آنکـه هیـچ یـک از بخـش خصوصـی را مشـارکت دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

رئیس جمهور دستور داد از انحصار پیام رسان خارجی خارج شویم

عضــو شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا بیــان اینکــه 
زیرســاخت ارتباطــات کشــور بــر مبنــای شــبکه هــای اجتماعی 
ــای  ــان ه ــام رس ــرت پی ــت: مهاج ــت، گف ــه اس ــکل گرفت ش

ــد.  ــاق بیافت ــریعتر اتف ــه س ــد هرچ ــی بای بوم
ــای  ــبکه ه ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــاری ب ــن انتظ محمدحس
اجتماعــی هــم اکنــون بــه صــورت زیرســاخت درآمــده و تمــام 
ــن  ــت کشــور روی ای ارتباطــات اجتماعــی اقتصــادی و حاکمی
شــبکه هــا شــکل گرفتــه اســت، گفــت: ایــن زیرســاخت بایــد 

ــار داخــل باشــد. در اختی
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه نباید ایــن زیرســاخت هــا به یــک پیام 
رســان خارجــی متکــی باشــد، اضافــه کــرد: هــم اکنــون تمامی 
ارتباطــات اداری، حکومتــی، اجتماعــی کشــور روی پیــام رســان 
تلگــرام اســت کــه درســت نیســت. بــه همیــن دلیــل در مصوبه 
ــام  ــاماندهی پی ــوع س ــازی، موض ــای مج ــی فض ــورای عال ش

رســان هــای بومــی مطــرح شــد.
انتظــاری ادامــه داد: ایــن مصوبــه مربــوط بــه چنــد ماه گذشــته 
ــیما  ــدا و س ــاد، ص ــات، ارش ــاس آن وزارت ارتباط ــت و براس اس
ــام  ــه حمایــت پی و برخــی از دســتگاه هــای مرتبــط موظــف ب
رســان هــای بومــی در جهــت رونــق شــبکه هــای اجتماعــی 

داخلــی شــدند.
وی تأکیــد کــرد: در ایــن مصوبــه زمــان بنــدی خاصــی در نظــر 

گرفتــه نشــد امــا بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری ســریع شــبکه های 
اجتماعــی بــر روی ارتباطــات مــردم بایــد هرچــه ســریعتر پیــام 
ــه  رســان هــای بومــی در کشــور رونــق بگیرنــد و مهاجــرت ب

ســمت ایــن پیــام رســان هــا انجــام گیــرد.
عضــو شــورای عالی فضــای مجــازی تصریــح کرد: ســاماندهی 
ــه  ــل در مصوب ــاه قب ــد م ــی از چن شــبکه هــای اجتماعــی بوم

ــه نظــر مــی  ــی فضــای مجــازی آمــده اســت و ب شــورای عال
ــورد  ــط در م ــان ذیرب ــن شــورا، متولی ــده ای رســد در جلســه آین

ــد. عملکــرد خــود گــزارش بدهن
انتظــاری خاطرنشــان کــرد: شــواهد نشــان مــی دهــد هنــوز 
ــی  ــی حمایت ــای داخل ــان ه ــام رس ــد از پی ــه بای ــور ک آن ط
ــا،  ــان ه ــام رس ــن پی ــی ای ــت و حت ــه اس ــورت نگرفت ص
ــای  ــان ه ــام رس ــا پی ــت ب ــرای رقاب ــی ب ــد کاف ــای بان پهن

ــد. ــی ندارن خارج
ــرای  ــنگینی ب ــذاری س ــرمایه گ ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
زیرســاخت ایــن شــبکه هــا نیــاز اســت، تــا بتواننــد قابــل رقابت 
ــی  ــاس برخ ــت: براس ــند گف ــی باش ــای خارج ــرویس ه ــا س ب
شــواهد بــه نظــر مــی رســد هنــوز هیــچ کــدام از پیــام رســان 
هــای بومــی از شــرایط و تســهیات 5 میلیــارد تومانی اســتفاده 
ــی  ــای خارج ــبکه ه ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای نکردن
ــاختی  ــات زیرس ــتفاده از امکان ــال اس ــت در ح ــدون محدودی ب

کشــور هســتند.
ــه نفــع شــبکه  هــای  انتظــاری افــزود: هــم اکنــون شــرایط ب
ــا  ــا ب ــن شــبکه ه ــت از ای ــد حمای ــی نیســت و بای بومــی داخل
ــت  ــد در یــک رقاب ــا بتوانن ــرد ت ســرعت بیشــتری صــورت گی
ــاز  ــود را آغ ــت خ ــی فعالی ــای خارج ــرویس ه ــا س ــنگین ب س

ــد.  کنن

عضو شورای عالی فضای مجازی:

ضرورت مهاجرت به شبکه های بومی

http://mehrnews.com


صفحه 9 |  شماره 19 |  اردیبهشت 97 MEHR NEWSAGENCY

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

پیام رسانهای 
بومی بر تلگرام 

مزیت دارند
ــان  ــا بی ــور ب ــس جمه ــاوری رئی ــاون فن مع
ــده  ــال ش ــه فع ــی ک ــان داخل ــه ۶ پیامرس اینک
انــد، اســتارتاپ هســتند، گفــت: ارائــه خدمــات 
ــام  ــن پی ــت ای ــی مزی ــی و بانک ــاس صوت تم

ــت.  ــی اس ــه خارج ــه نمون ــبت ب ــانها نس رس
ســورنا ســتاری در مــورد ضــرورت حمایــت از پیــام رســانهای داخلــی در کشــور، با تاکیــد براینکــه حدود 
۶ پیــام رســان اصلــی کــه در کشــور هــم اکنــون فعــال شــده انــد، از سیســتم حمایتــی معاونــت علمــی 
بیــرون آمــده انــد، اظهــار داشــت: ایــن پیــام رســانها اســتارتاپ هســتند و مــا در جهــت حمایــت در حال 

همــکاری بــا آنها هســتیم.
ــی  ــام رســانهای داخل ــای اســتفاده از پی ــه مزای ــا اشــاره ب ــاوری رئیــس جمهــور ب ــاون علمــی و فن مع
نســبت بــه نمونــه هــای خارجــی تاکیــد کــرد: پیــام رســانهای داخلــی، توانمندیهــای خوبــی دارنــد و 

ــد. ــد کــه شــبکه هــای خارجــی ندارن ــه خدماتــی را دارن ــر ایــن توانمندیهــا، امــکان ارائ عــاوه ب
ــام رســانهای داخلــی  ــه خدمــات بانکــی و صوتــی در سیســتم پی ــال امــکان ارائ ــرای مث وی افــزود: ب
وجــود دارد و ایــن درحالــی اســت کــه در تلگــرام و ســایر پیــام رســانهای خارجــی، ایــن ســرویس در 

ایــران قابــل اســتفاده نیســت.
ســتاری بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای مثــال پیــام رســان بلــه امــکان دریافــت خدمــات بانکــی را بــرای 
کاربــر فراهــم مــی کنــد، ادامــه داد: در همیــن حــال پیــام رســان ســروش نیــز خدمــات تمــاس صوتــی 

دارد.
وی در مــورد آخریــن تصمیــم بــرای فیلتــر تلگــرام نیــز گفــت: آخریــن تصمیمــات در ایــن زمینــه بایــد 
از ســوی دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی مطــرح شــود و هــر آنچــه کــه ایشــان تاکنــون مطــرح 

کــرده صحیــح اســت.

عضو شورای عالی فضای مجازی؛

ماندن در تلگرام به صالح مردم نیست

عضــو شــورای عالــی فضــای مجــازی گفــت: مانــدن در پیــام رســان خارجــی تلگــرام 
از لحــاظ عــزت و امنیــت ملــی و مســائل اقتصــادی و فرهنگــی بــه صــاح مــردم و 

کشــور نیســت. 
ــت،  ــر روی مســائلی همچــون عــزت، امنی ــچ کشــوری ب ــزود: هی ــی اف رســول جلیل

ــد. ــوخی نمی کن ــان ش ــی ش ــگ مل ــاد و فرهن اقتص
ــزی  ــد رمــز ارز جدیــدش برنامــه ری ــرای تولی ــه اینکــه تلگــرام ب ــا اشــاره ب وی ب
کــرده کــه قــرار اســت در خــرداد و تیــر ارائــه شــود گفــت: بــا احتســاب بیــش از 
ــی  ــول مل ــوه، پ ــه طــور بالق ــا ب ــی در تلگــرام همــه آن ه ــر ایران ــون کارب 40 میلی

ــدارد. ــی و حقوقــی ن ــد داشــت کــه پشــتوانه قانون کشــور گــرام خواهن
عضــو شــورای عالــی فضــای مجــازی افــزود: نمونــه ایــن مســئله بیــت کوئین اســت 
کــه روزی 1۸ هــزار دالر بــه ازای یــک بیــت کوئیــن بــود و االن به زیــر 10 هــزار دالر 

رســیده اســت و هیچ کــس پاســخگوی آن نیســت.
ــام  ــب و کار در پی ــق کس ــرای رون ــه ب ــورت گرفت ــاش ص ــه ت ــاره ب ــا اش ــی ب جلیل
ــزم  ــزی مل ــک مرک ــس بان ــب مجل ــورت تصوی ــت: در ص ــی گف ــان های داخل رس
ــکان  ــی ام ــان های داخل ــام رس ــا در پی ــب و کاره ــان کس ــه صاحب ــه ب ــود ک می ش

ــد. ــانی را بده ــام رس ــت درون پی پرداخ
وی افــزود: اعــام حــرام شــرعی نقــض حریــم خصوصــی کاربــران از ســوی مقــام 
معظــم رهبــری، آییــن نامــه اباغــی رئیــس قــوه قضاییــه، اصــل ۲5 قانــون اساســی 

ــی اســت. ــام رســان های داخل ــران در پی ضامــن امنیــت اطاعــات کاب
ــه  ــزم ب ــی مل ــام رســان های داخل ــت: پی ــی فضــای مجــازی گف عضــو شــورای عال
ــوء  ــروز س ــورت ب ــد در ص ــه می توانن ــتند و هم ــی هس ــای قانون ــظ چارچوب ه حف

ــد. ــکایت کنن ــا ش ــران آن ه ــان ها و کاب ــام رس ــن پی ــتفاده از ای اس
ــه فعالیــت  ــام رســان های داخلــی مشــغول ب ــی افــزود: شــرکت هایی کــه در پی جلیل
هســتند در حــال ســرمایه گــذاری انــد تــا روزی کــه بازگشــت ســرمایه شــان شــکل 
بگیــرد و ایــن مهــم مســتلزم اعتمــاد عمومــی مــردم و حضــور بیشــتر کابــران اســت.

یــک کارشــناس فضای مجــازی هــم در ایــن برنامــه گفــت: 30 درصــد ترافیــک بین 
المللــی اینترنــت کشــور را تلگــرام می بلعــد.

ــور  ــه حض ــان هزین ــون توم ــارد و 3۹4 میلی ــه 11 میلی ــزود: روزان ــی اف ــن اهرم هوم
ــت. ــون دالر اس ــاالنه ۹۸5 میلی ــادل س ــه مع ــت ک ــرام اس ــی در تلگ ــران ایران کارب

ــش  ــود و بخ ــت می ش ــردم پرداخ ــب م ــا از جی ــن هزینه ه ــه ای ــت: هم وی گف
ــی  ــارج می شــود در صورت ــه دالر از کشــور خ ــل شــدن ب ــا تبدی ــده ای از آن ب عم
ــی در کشــور ایجــاد  ــتغال فراوان ــی اش ــان های داخل ــام رس ــتفاده از پی ــا اس ــه ب ک

می شــود.
ــا یــک  ــی ت ــام رســان های داخل ــزود: برخــی پی ــن کارشــناس فضــای مجــازی اف ای
ــی  ــد و برخــی از آن هــا هــم مجان ــی را دریافــت می کنن ــه ترافیــک داخل ســوم هزین

هســتند و ایــن بــه نفــع کشــور و مــردم اســت.
ــوا و  ــاد محت ــه اقتص ــه ب ــه، توج ــت وج ــات پرداخ ــازی، امکان ــن مج ــی ویتری اهرم

فــروش محتــوا را از ویژگی هــای پیــام رســان های داخلــی دانســت.

امکانات رایگان زیرساختی در اختیار 
پیام رسانهای بومی قرار گرفت

 
ــاخت از  ــات زیرس ــرکت ارتباط ــل ش مدیرعام
ــاختی  ــگان زیرس ــات رای ــدن امکان ــم ش فراه

ــر داد.  ــی خب ــانهای بوم ــام رس ــرای پی ب
ــتای  ــت: در راس ــاهکوه گف ــی ش ــادق عباس ص
حمایــت از کاال و خدمــات داخلــی، شــرکت 
ــات  ــون امکان ــم اکن ــاخت ه ــات زیرس ارتباط
پیــام رســان های داخلــی همچــون محــل 
اســتقرار ســرورها، ظرفیت IXP داخلــی و پهنای 

بانــد و اینترنــت را بــه صــورت رایــگان فراهــم کــرده و ایــن باعــث افتخــار مــا اســت تــا سیاســت های 
ــم. ــرا کنی ــن نحــو اج ــه بهتری کشــور را ب

وی تصریــح کــرد: از ابتــدای دولــت یازدهــم تاکنــون فعالیت هــای گســترده ای در بســتر ارتباطــی رخ 
داده اســت و ایــن امکانــات خصوصــا در مــورد اپراتورهــا قابــل مقایســه بــا قبــل نیســت؛ اما مــردم عزیز 

کشــورمان لیاقــت پیشــرفت بیشــتر، در همــه عرصــه هــا را دارنــد.
عباسـی شـاهکوه بر برخـورداری از مدیریت جهادی در شـرکت ارتباطات زیرسـاخت تاکید کـرد و گفت: 
اسـتراتژی شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت این اسـت کـه فعالیت هـای ارتباطـی را انحصاری نکنـد، بلکه 

خدمـات بـا کیفیت و قیمـت ارزان ارائه شـود تـا انتخاب برتـر و اول تمامـی ذینفعان بخش باشـد.
ــه تعهداتــی کــه  ــو در مســیر ارتقــای خدمــات را ضــروری برشــمرد و افــزود: ب ــه جل وی حرکــت رو ب
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات ایــران در مــورد حمایــت پیــام رســانها بــر عهــده ایــن شــرکت 
گذاشــته عمــل کــرده و خوشــبختانه از برنامــه عقــب نیســتیم؛ امــا نیازمنــد حرکــت رو بــه جلــو، بــرای 

خدمــت رســانی بهتــر هســتیم.
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بــا بیــان اینکــه شــرکت ارتباطــات زیرســاخت، هســته اصلی 
ــاده ســازی ایــن شــبکه آمادگــی کامــل  ــرای پی شــبکه ملــی اطاعــات اســت ، افــزود: الزم اســت ب

داشــته باشــیم و شــرایط مناســب بــرای دارنــدگان محتــوای داخلــی را فراهــم کنیــم.
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ــی  ــم خصوص ــظ حری ــه حف ــن الیح ــات، از تدوی ــر ارتباط وزی
ــر داد.  ــی خب ــای بوم ــان ه ــام رس ــراد در پی اف

ــیون  ــترک کمیس ــه مش ــی در جلس ــواد آذری جهرم محمدج
ــوص  ــس در خص ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــادی و کمیس اقتص
تهدیــدات اقتصــادی تلگــرام اظهــار داشــت: در صــورت ادامــه 
فعالیــت تلگــرام، مرجــع اعتمــاد در حاکمیــت تغییــر مــی کنــد. 
در حــال حاضــر مــردم پــول خــود را در بانکهــا ســرمایه گــذاری 
مــی کننــد و ملــک خــود را در مرکــز ثبــت اســناد ثبــت مــی 
کننــد. حاکمیــت هــا از طریــق نهادهایــی کــه محــل اعتمــاد 
مــردم هســتند، حاکمیــت مــی کننــد امــا در صــورت اســتقرار با 

بــاک چیــن مراجــع اعتمــاد تغییــر خواهــد کــرد.
ــوم یکــی از  ــن و اتری ــت کوی ــل بی ــی مث ــزود: رمزهای وی اف
خصلتهایشــان غیــر متمرکــز بــودن و زیرســوال بــردن نظــام 
هــای بانکــی اســت. بــا اســتقرار نظــام گــرام، مرجــع اعتمــاد 
عــوض مــی شــود. کشــورهایی کــه بــه دنبــال اســتقرار رمــز 
ــاد  ــع اعتم ــد مرج ــی خواهن ــتند، م ــی هس ــک بوم الکترونی

باشــند.
ــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری  ــا اشــاره ب آذری جهرمــی ب
مبنــی بــر اینکــه اگــر در مقابل فضــای مجــازی منفعل باشــیم 
حاکمیتمــان دچــار خدشــه مــی شــود، گفــت: حجــم تبــادالت 
ــکان  ــاال و ت ــیار ب ــران بس ــای ته ــی ه ــن در صراف ــت کوی بی
ــراد  ــن، اف ــرخ بیــت کوی ــه خاطــر کاهــش ن ــده اســت و ب دهن

ــد. ضــرر هــای مالــی زیــادی کردن
وزیــر ارتباطــات ارزهــای الکترونیکــی را یــک فرصــت خوانــد 
و اظهــار داشــت: اگــر در مقابــل ایــن ارزهــا ســاکت بنشــینیم، 

ایــن ارزهــا تبدیــل بــه تهدیــد مــی شــوند.

اقدامــات وزارت ارتباطــات بــرای حمایــت از پیــام 
رســان هــای داخلــی؛ وام کــم بهــره، پهنــای باند، 

اســتقرار ســرویس هــای دولــت الکترونیــک 
ــام  ــت از پی ــات در حمای ــات وزارت ارتباط ــریح اقدام وی در تش
ــرده  ــاش ک ــات ت ــت: وزارت ارتباط ــی گف ــای داخل ــان ه رس
ــام رســان هــای داخلــی  ــار پی ــی کــم بهــره در اختی ــع مال مناب
قــرار داده و پهنــای بانــد مــورد نظــر آنهــا را تامیــن کنــد. عاوه 
ــام  ــن پی ــت الکترونیــک روی ای ــن، ســرویس هــای دول ــر ای ب

رســان هــا فعــال شــده اســت.
ــان  ــام رس ــه پی ــان ب ــارد توم ــه داد: 5 میلی ــی ادام آذری جهرم
هــای داخلــی اختصــاص دادیــم کــه یکــی از پیــام رســان هــا 
وام مــورد نظــر را بــا ارائــه ســفته و بــا تنفــس 1۸ ماهــه دریافت 
کــرده اســت. تعــداد کاربــران ایــن پیــام رســان هــا رشــد قابــل 

توجهــی داشــته کــه امیدوارکننــده اســت.
وزیــر ارتباطــات در تشــریح رابطــه پیــام رســان هــا و 
ــرار  ــم ق ــا را در تحری ــمنان م ــت: دش ــانه گف ــای رس فض
ــای  ــت فض ــد از ظرفی ــی توان ــران نم ــن ای ــد بنابرای داده ان
ــد و  ــورد خری ــد. در م ــتفاده کن ــتغال اس ــرای اش ــازی ب مج
فــروش گــرام نیــز تلگــرام مــا را تحریــم کــرده اســت. اگــر 
از زیرســاخت پیــام رســان هــا بتــوان بــرای سیاســت هــای 
ــرای رشــد اشــتغال  پولــی اســتفاده کــرد، فرصــت بزرگــی ب
ــا  ــی شــود ام ــی ایجــاد م ــای بوم ــام رســان ه ــق پی از طری
ــث  ــده بح ــب ش ــا غال ــان ه ــام رس ــه در پی ــفانه آنچ متاس

ــت. ــا اس ــان ه ــام رس ــانه ای از پی ــتفاده رس اس
وی ادامــه داد: بــه دلیــل ظرفیــت کانــال در تلگــرام، رســانه هــا 
بــه ســمت تلگــرام هجــوم بــرده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه 

در دنیــا بحــث پیــام رســان هــا و رســانه هــا جــدا اســت.
آذری جهرمــی در بخــش دیگــری از اظهــارات خــود در 

ــن  ــت: قوانی ــی گف ــای داخل ــام رســان ه ــت پی خصــوص امنی
متعــددی در قانــون اساســی، قانــون مدنــی و قانــون مجــازات 
اســامی در حــوزه پیــام رســان هــا وجــود دارد و دقیقــًا 
مشــخص شــده اســت کــه دسترســی غیــر مجــاز بــه اطاعات 
ــورای  ــی دارد. در ش ــازات های ــه مج ــرایط و چ ــه ش ــردم چ م
عالــی فضــای مجــازی نیــز بحــث مفصلــی در ایــن خصــوص 

ــد. ــام ش انج
وزیــر ارتباطــات گفــت: در آئیــن نامــه شــورای عالــی فضــای 
مجــازی اعــام شــده اســت کــه بــر اســاس چــه مجوزهایــی 

ــه اطاعــات مــردم وجــود دارد. امــکان دسترســی ب

ــرای  ــی ب ــم قضای ــدور حک ــزم ص ــد مکانی بای
ــان  ــام رس ــردم در پی ــات م ــه اطاع ــی ب دسترس

ــود ــازی ش ــفاف س ــی ش ــای داخل ه
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تنهــا بــا حکــم قضایــی امــکان ایــن 
دسترســی وجــود دارد، اظهارداشــت: بایــد بــرای مــردم شــفاف 
ــرای  ــی ب ــم قضای ــدور حک ــزم ص ــه مکانی ــود ک ــازی ش س

ــت. ــردم چیس ــات م ــه اطاع ــی ب دسترس
ــن  ــام، دی ــع عظ ــد مراج ــرد: تاکی ــح ک ــی تصری آذری جهرم
ــت از  ــرای صیان ــی ب ــن خوب ــری ضام ــم رهب ــام معظ و مق
اطاعــات مــردم در فضــای پیــام رســان هــای داخلــی اســت.

وزیــر ارتباطــات ادامــه داد: ســیاهنمایی هایــی کــه در خصــوص 
امنیــت پیــام رســان هــای داخلــی مــی شــود، از ســوی 
کســانی اســت کــه عاقــه منــد نیســتند زیرســاختهای اقتصــاد 
الکترونیــک در کشــور مــا رشــد کنــد. اگــر بخواهیــم در حرکت 
بیــن المللــی در اســتفاده از دولــت الکترونیک و دیجیتال ســهیم 

باشــیم بایــد از پیــام رســان هــای داخلــی اســتفاده کنیــم.
وی همچنیــن از تهیــه الیحــه دو فوریتــی در خصــوص حفــظ 
ــر داد و  ــی خب ــای داخل ــان ه ــام رس ــی در پی ــم خصوص حری
گفــت: تکالیــف قانونــی بــرای امنیت پیــام رســان هــای داخلی 
ــات  ــا و اطاع ــا از داده ه ــت ت ــده اس ــد ش ــه قی ــن الیح در ای

ــد. مــردم حفاظــت کن
ــا انتقــاد از ســیاهنمایی هــا، فضاســازی هــا و  آذری جهرمــی ب
ــای  ــان ه ــام رس ــت پی ــوص امنی ــا در خص ــازی ه ــایعه س ش

داخلــی افــزود: بــرای رئیــس یکــی از پیــام رســان هــای داخلی 
چنــد وقــت قبــل حکــم قضائــی صــادر شــد، چــون ایــن فــرد 
اطاعــات شــخصی کاربــران خــود را بــه مرجــع انتظامــی نداده 

ــود. ب
وی تصریــح کــرد: بایــد از پیــام رســان هــای داخلــی حمایــت 
کنیــم و چارچــوب هــای حمایتــی در برابــر حکــم قضایــی برای 
آنهــا فراهــم کنیــم. متأســفانه طبــق قانــون فعلــی اگــر مطلــب 
خافــی بــر روی پیــام رســان هــا منتشــر شــود، مســئولیت آن 
بــر عهــده رئیــس پیــام رســان اســت کــه در دنیــا چنیــن چیزی 

وجــود نــدارد.
ــده در وزارت  ــه ش ــه تهی ــرد: الیح ــد ک ــی تأکی آذری جهرم
ــا قیــد دو فوریــت بــه زودی  ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، ب

ــد. ــد ش ــه خواه ــس ارائ در مجل
ــا حضــور مــردم  ــم و توســعه را ب ــا جنــگ، تحری وی گفــت: م
ــد  ــز بای پشــت ســر گذاشــتیم. مشــکات فضــای مجــازی نی
بــا حضــور مــردم حــل شــود و بــرای هــر حرکتــی بایــد افــکار 

عمومــی را مدنظــر داشــته باشــیم.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــات ب ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــا  ــاط ب ــای قطــع ارتب ــه معن ــا ب ــام رســان ه ــردن پی ــی ک بوم
دنیــا نیســت، اظهــار داشــت: ایــن کار بــه معنــای گرفتن ســهم 

ــی اســت. ــازار جهان ــران در ب ای
آذری جهرمــی از صــدا و ســیما خواســت از افــراد غیرسیاســی و 
فنــی بــرای تشــریح نقشــه راه توســعه الکترونیــک و دیجیتــال 
کشــور دعــوت کنــد و گفــت: پیام رســان هــا بخش کوچکــی از 

نقشــه توســعه دیجیتــال کشــور هســتند.

تلگرام دستاورد دولت تدبیر نیست
ــام رســان  ــر از پی ــای کشــور متأث ــه بخــش ه ــزود: هم وی اف
هــا هســتند و در ایــن خصــوص بایــد وحــدت کام اجــرا شــود. 
نبایــد در حاکمیــت در ایــن خصــوص دو دســتگی وجود داشــته 

باشــد.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات همچنیــن تصریــح کــرد: 
ــعه  ــت، توس ــتاورد دول ــت؛ دس ــرام نیس ــت، تلگ ــتاورد دول دس

ــال اســت. ــاوری دیجیت فن

تدوین الیحه »حفظ حریم خصوصی« در پیام رسان های بومی
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ممنوعیت استفاده از پیام رسان های 
خارجی در دستگاه های دولتی

ــی،  ــتگاههای دولت ــه دس ــنامه ای ب ــوری در بخش ــت جمه ــای ریاس ــردی افت ــت راهب ــز مدیری مرک
ــرد.  ــام ک ــی را اع ــتگاههای دولت ــی در دس ــای خارج ــان ه ــام رس ــتفاده از پی ــت اس ممنوعی

رضــا جواهــری، رئیــس مرکــز مدیریــت راهبــردی افتــای ریاســت جمهــوری در بخشــنامه ای بــه کلیــه 
دســتگاه هــای اجرایــی، اســتفاده از پیــام رســان هــای خارجــی در تمامــی نهادهــا و موسســات دولتــی و 

عمومــی غیــر دولتــی را ممنــوع اعــام کــرده اســت.
ــی فضــای مجــازی  ــورای عال ــه ش ــد ۷ مصوب ــتناد بن ــه اس ــده اســت: »ب ــن بخشــنامه آم ــن ای در مت
ــه نهادهــا و  ــد کلی ــام رســان هــای اجتماعــی، بای ــا موضــوع سیاســت هــا و اقدامــات ســاماندهی پی ب
موسســات دولتــی و عمومــی غیــر دولتــی هرگونــه تبلیغــات خــود در محیــط پیام رســان هــای اجتماعی 
ــوی وزارت  ــمی از س ــورت رس ــه ص ــه ب ــی ک ــی داخل ــای اجتماع ــان ه ــام رس ــق پی ــا از طری را صرف
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات اعــام مــی شــود انجــام دهنــد. بدیهــی اســت هرگونــه اســتفاده از پیــام 
رســان هــای اجتماعــی خارجــی بــرای مکاتبــات اداری و ارائــه خدمــات اداری کمــاکان ممنــوع اســت.«

اختصاص بیمه بیکاری به کسب و 
کارها برای کوچ از تلگرام 

دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا 
ــا تصمیمــی در رابطــه  ــان اینکــه فع بی
ــا انســداد تلگــرام اتخــاذ نشــده اســت،  ب
ــا  ــه ب ــی ک ــب و کارهای ــه کس ــت: ب گف
ــه  ــوند بیم ــرر ش ــرام، متض ــوچ از تلگ ک

ــرد.  ــی گی ــق م ــکاری تعل بی
ســید ابوالحســن فیروزآبــادی گفــت: 
ــردن تلگــرام  ــرای مســدود ک تاریخــی ب
مطــرح نشــده اســت امــا هــرآن ممکــن 

ــد. ــش بیای ــرام پی ــداد تلگ ــرای انس ــرایطی ب ــت ش اس
وی بــا بیــان اینکــه از کســب و کارهــا و موسســاتی کــه کانالهــای زیــادی دارنــد دعــوت شــده از 
پیــام رســانهای خارجــی بــه پیــام رســانهای داخلــی کــوچ کننــد، ادامــه داد: مــن هــم از تلگــرام و 
اینســتاگرام اســتفاده مــی کنــم امــا بنــا بــه تعهــدی کــه بــه پیــام رســانهای داخلــی دارم، از آنهــا 

نیــز اســتفاده مــی کنــم.
دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا تاکیــد براینکــه در حــوزه پیــام رســانها نوعــی نابســامانی 
ــور در  ــس جمه ــه دســتور رئی ــا ب ــات وســیعی بن ــرد: اقدام در کشــور وجــود دارد، خاطرنشــان ک
دی مــاه ۹۶ انجــام شــد. ایشــان تاکیــد کردنــد کــه کشــور بایــد از انحصــار پیــام رســان غالــب 

)تلگــرام( خــارج شــود.
فیروزآبــادی بــا بیــان اینکــه کســانی کــه بــا کــوچ پیــام رســانهای خارجــی بــه داخلــی کســب 
و کارشــان دچــار اختــال مــی شــود بیمــه بیــکاری تعلــق مــی گیــرد، افــزود: وزارت آمــوزش و 

ــی بخشــنامه صــادر کــرد. ــه داخل ــام رســانهای خارجــی ب ــرورش در حــوزه کــوچ پی پ
بـه گفته رئیـس مرکز ملـی فضای مجـازی، در مقایسـه بـا کاربرانی کـه از پیام رسـانهای خارجی 

اسـتفاده مـی کنند رقـم کاربران اسـتفاده کننـده از پیام رسـانهای داخلی بسـیار کم اسـت.
ــا بیــان اینکــه بــه پیــام رســان هــای داخلــی انــواع تهمــت هــا زده شــده اســت تصریــح  وی ب
کــرد: بــه طــور جــدی در ســال ۹۷ در حــوزه پیــام رســانها بایــد اولیــن پیــام رســان، داخلــی باشــد. 
ــع قوانیــن  ــه شــرطی کــه تاب ــد ب ــد فعالیــت کنن ــام رســانهای خارجــی هــم مــی توانن ــه پی البت

جمهــوری اســامی باشــند.
فیروزآبــادی بــا تاکیــد براینکــه بــه بحــث حفاظــت از حریــم خصوصــی مــردم اهمیت مــی دهیم، 
ــز  ــام رســانها نی ــوا در حــوزه پی ــا محت ــم ت ــه تشــکیل مــی دهی ــن زمین ــه ای در ای گفــت: کمیت
ــم کــه  حفاظــت شــود. اطاعــات مــردم دارایــی هــای مــردم هســتند و نهایــت تــاش را داری

حریــم مــردم در پیــام رســانهای داخلــی حفــظ شــود.
دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا بیــان اینکــه شــهروندان حــق دارنــد از هــر پیــام رســانی 
اســتفاده کننــد بــه شــرط اینکــه تابــع قوانیــن کشــور باشــد، خاطرنشــان کــرد: مــا بــه دنبــال پیام 

رســانی بــا کاربــران بــاال و قابلیــت اشــتغال زایــی هســتیم .
وی همچنیــن گفــت: بــرای دارا بــودن دانشــگاه هــا بــه اینترنــت بــدون فیلتــر بــه دنبــال فرمولی 

ــب هستیم. مناس

»جهرمی« به سواالت درباره 
فیلترینگ تلگرام پاسخ داد

 
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــه ســواالت 
مخاطبــان در زمینــه فیلترینــگ در صفحه شــخصی 

خــود در اینســتاگرام پاســخ داد. 
محمدجــواد آذری جهرمــی نوشــت: مخاطبــان 
زیــادی در ایــن صفحــه، همــواره ســواالت و 
اعتراضــات زیــادی را در خصــوص فیلترینــگ 
ــدم  ــد، الزم دی ــراز می کنن ــام آن اب ــدم انج ــا ع ی

توضیحاتــی عــرض کنــم.
1. وزارت ارتباطــات مرجــع تصویــب و تصمیــم 
ــر  ــا رفــع آن نیســت، بلکــه ب پاالیش)فیلترینــگ( ی

اســاس مصوبــه مجلــس شــورای اســامی و بنابــر قانــون ملــزم بــه اجــرای مصوبــات کمیته 
ــت. ــی اس ــکام قضای ــوزه و اح ــن ح ــده در ای ــخص ش ــوراهای مش ــا و ش ه

۲. پاالیــش صفحــات غیراخاقــی و نیــز ضــد اعتقــادات عمــوم مــردم، در ســایر کشــورها نیز 
ــی تصویــب شــده کــه رعایــت  ــز در ایــن خصــوص نظــام قانون رواج دارد و در کشــور مــا نی
می شــود. عــاوه بــر آن سیاســتهایی توســط حاکمیــت کشــورهای مختلــف بــرای حفاظت از 

کان داده هــا و یــا رعایــت الزامــات قانونــی کشــورها وجــود دارد.
ــتفاده از  ــه اس ــران ب ــویق کارب ــدف تش ــا ه ــا ب ــی صرف ــن الملل ــهای بی ــداد سرویس 3. انس
ــا در  ــب و کار نوپ ــرکتهای کس ــود. ش ــل ش ــدف تبدی ــه ضده ــد ب ــی می توان ــرویس داخل س

ــد. ــد دارن ــن موضــوع تاکی ــر همی ــز ب کشــور نی
4. یکــی از آثــار فضــای مجــازی، ظهــور رســانه های نویــن اســت کــه کشــورهای مختلــف، 
ضمــن بهــره بــرداری از آنها، بــرای اســتفاده از ایــن تکنولــوژی سیاســتگذاری و تنظیــم قانون 
کرده انــد. تــا ایــن سیاســت یــا قانــون در کشــور موجــود نباشــد، دو قطبــی توســعه یــا فیلتــر 

رســانه های نویــن همچنــان بــه عنــوان یــک چالــش وجــود خواهــد داشــت.
5. سیاسـت مصـوب کشـور در شـورایعالی فضـای مجـازی بـر توسـعه پیـام رسـانهای بومی 
قـرار گرفتـه اسـت، در کنـار تقویت سـاختار فنی آنهـا، رفـع برخی شـبهات و صیانـت از حریم 
خصوصـی با تکیـه بر ظرفیـت فتـوای راهبردی مقـام معظـم رهبـری و نیز اصـاح مصادیق 
مجرمانـه برای جلوگیری از برخوردهای سـلیقه ای بـا فعاالن و فعالیتهای فضـای مجازی و نیز 
سیاسـت حمایتی عادالنـه برای توسـعه دهندگان داخلـی بویژه در نحـوه تبلیغات با اسـتفاده از 

ظرفیتهـای ملی الزم اسـت در دسـتور کار قـرار گیرد.
ــم  ــری از نقــض حری ــرای جلوگی ــادی ب ــاش زی ــون ت ــا کن ــر ارتباطــات، ت ــوان وزی ــه عن ب
خصوصــی کاربــران در اپراتورهــای ارتباطــی کــرده ام و اگر قانــون اختیــارات الزم را بــه وزارت 
ارتباطــات بدهــد بــرای صیانــت از حریــم خصوصــی در فضــای مجــازی نیــز تــاش الزم را 
خواهــم نمــود. همچنیــن بــرای اصــاح مصادیــق مجرمانــه و نیــز توقــف نظــام رای گیــری 
آنایــن انســداد ســایتهای اینترنتــی کــه در برخــی مواقــع باعــث برخوردهــای ســلیقه ای بــا 
ســایتهای اینترنتــی اســت، تاشــهایی کرده ایــم کــه تاکنــون نتیجــه الزم را نداشــته امــا بــه 

ایــن تــاش کــه الزمــه رشــد ظرفیتهــای بومــی نیــز هســت ادامــه خواهیــم داد.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

اجماع ملی در حمایت از 
پیام رسان های داخلی

ــر ارشــاد گفــت: در حمایــت از  وزی
ــرای  ــی ب ــان های داخل ــام رس پی
ــود دارد.  ــی وج ــاع مل ــعه اجم توس
ــورد  ــی درم ــاس صالح ــید عب س
فضــای  ملــی  مرکــز  جلســه 
مجــازی بــرای  پیام رســان های 
یــک  از  بیــش  دارای  داخلــی 
ــت:  ــار داش ــو، اظه ــون عض میلی
ایــن جلســه از ســوی مرکــز ملــی 
ــد و  ــزار ش ــازی برگ ــای مج فض

ــتم. ــور داش ــه حض ــن جلس ــخنران در ای ــوان س ــه عن ــن ب م
وی افــزود: در اینکــه بــا حمایــت از پیــام رســان های داخلــی اتفاقاتــی بیفتــد کــه بــه 
توســعه آنهــا منجر شــود، یــک اجمــاع ملــی وجــود دارد. در ایــن خصوص در شــورای 
عالــی فضــای مجــازی نیــز  ایــن تحلیــل مطــرح شــد کــه در مقطــع فعلــی، فضــای 
مجــازی شــبیه انقــاب صنعتــی یــک دوره تمدنــی جدیــدی را آغــاز کــرده اســت و 
ــیم،  ــته باش ــازی داش ــای مج ــری در فض ــور فعال ت ــن دوره حض ــم در ای ــر بتوانی اگ

عمــًا نقــش بیشــتری در ایــن دوره جدیــد تمدنــی ایفــا خواهیــم کــرد.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا بیــان اینکــه فضــای مجــازی فضایــی بســیار 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــردی اس ــاختی و کارک ــون زیرس ــای گوناگ ــا حوزه ه ــوع ب متن
ــی  ــع تمدن ــم در مقط ــا بتوانی ــود ت ــک ش ــی کم ــان های داخل ــام رس ــه پی ــه ب اینک
ــه در  ــل توج ــدی و قاب ــرد ج ــک رویک ــم ی ــعه دهی ــی را توس ــای داخل ــی، فض فعل

ــام اســت. ــه نظ مجموع
صالحـی در پاسـخ به سـوالی مبنی بـر اینکـه آیـا در نهایت تلگـرام فیلتر می شـود یا 
خیـر، اظهار کرد: برای ایـن موضوع مراکز تصمیم گیـری وجود دارد کـه در نهایت آنها 
تصمیمات الزم را اتخاد می کنند، برگزاری جلسـاتی نظیر جلسـه شـب گذشـته بیشتر 

بـا نـگاه پیگیـری و حمایت از پیـام رسـان های داخلی انجام می شـود.
ــی از  ــارات برخ ــوص اظه ــری در خص ــوال دیگ ــه س ــخ ب ــن در پاس وی همچنی
نماینــدگان مجلــس مبنــی بــر قطعــی شــدن فیلترینگ تلگــرام، تصریــح کــرد: هنوز 

ــه نشــده اســت. ــه گرفت تصمیمــی در ایــن زمین
ــح  ــز، تصری ــانه ای نی ــع رس ــام جام ــه نظ ــی الیح ــت بررس ــاره وضعی ــی درب صالح
کــرد: ایــن الیحــه مجــدداً در کمیســیون فرهنگــی دولــت مطــرح و در اختیــار افــکار 
عمومــی و اعضــای رســانه و مطبوعــات قــرار گرفتــه اســت و قــرار اســت کــه تــا آخر 

ــه جمع بنــدی نهایــی برســیم. فروردیــن در ایــن زمینــه ب
ــدون  ــت ب ــرح اینترن ــوص ط ــری در خص ــوال دیگ ــه س ــخ ب ــان در پاس وی در پای
ــا  ــگاران ب ــه خبرن ــاتی ک ــنهاد در جلس ــن پیش ــت: ای ــگاران، گف ــرای خبرن ــر ب فیلت
ــه  ــن دو وزارتخان ــوی ای ــرح و از س ــتند، مط ــات داش ــاد و ارتباط ــای ارش وزارتخانه ه

ــت. ــرار گرف ــتقبال ق ــورد اس م

سازمان دولتی روسیه از 
تلگرام شکایت کرد

ــی از  ــور قانون ــه ط ــیه ب ــات روس ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــارت ب ــازمان نظ س
ــد.  ــا آن را مســدود کن ــرده ت ــرام شــکایت ک تلگ

»روســکومنادزور« ســازمان نظــارت بــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعات روســیه اعام 
کــرده شــکایتی قانونــی علیــه تلگــرام ارائــه کــرده تــا این پیام رســان مســدود شــود.

ایــن در حالــی اســت کــه قبــا ایــن ســازمان بــه تلگــرام دو هفتــه فرصــت داده بــود 
ــار ســازمان اطاعــات روســیه  ــران را در اختی ــذاری حســاب کارب ــا کدهــای رمزگ ت

قــرار دهــد. امــا تلگــرام از ایــن اقــدام ســرباز زده بــود.
درهرحـال ایـن اقـدام روسـکومنادزور یـک فراینـد قانونـی چنـد مرحله ای اسـت که 
طبـق آن بـه تهیه کننـدگان اینترنـت دسـتور داده می شـود تلگـرام را مسـدود کنند. 
روسـکومنادزور ادعـا مـی کنـد تلگرام بـه وظایـف قانونی خـود عملکرد نکرده اسـت.

نگرانی فرانسه از جاسوسی پیام 
رسان های خارجی در این کشور

ســخنگوی وزیــر فنــاوری دیجیتال فرانســه گفت 
ــری از جاسوســی  ــرای جلوگی ــن کشــور ب ــه ای ک
مکالمــات شــخصی میــان مســئوالن عالــی رتبــه 
ســامانه پیــام رســان بومــی خــود را توســعه مــی 

ــد.  ده
ســخنگوی وزیــر فنــاوری دیجیتــال فرانســه 
ــری از  ــرای جلوگی ــور ب ــن کش ــرد ای ــام ک اع
جاسوســی مکالمــات شــخصی میــان مســئوالن 

ــد. ــی ده ــعه م ــود را توس ــی خ ــان بوم ــام رس ــامانه پی ــور س ــن کش ــه ای ــی رتب عال
هیچکــدام از اپلیکیشــن هــای کنونــی نظیــر واتــس اپ و تلگــرام کــه چنیــن خدماتــی ارائــه مــی دهد در 
فرانســه مســتقر نیســتند کــه ایــن موضــوع بــه نگرانــی هــا از بــی احتیاطــی هــای احتمالــی در ایــن باره 

دامــن مــی زنــد.
ایــن منبــع تصریــح کــرد »ممکــن اســت نقایصــی ماننــد آنچــه در فیســبوک رخ داد، ظاهر شــود، مــا باید 
راهــی بــرای داشــتن یــک پیــام رســان رمز نــگاری شــده داشــته باشــیم کــه از ســوی آمریــکا یا روســیه 

رمز گــذاری نشــده باشــد.«
در اوایــل ســال ۲01۸ میــادی اســتفاده از واتــس اپ و تلگــرام ممنــوع شــد. امانوئــل مکــرون رئیــس 
جمهــور فرانســه و تیــم وی بارهــا در دوران رقابــت هــای انتخاباتــی هــدف حملــه هکرهــا قــرار گرفتنــد.

بازداشت ۱۲ تن از فاش کنندگان 
اطالعات اپل

اپــل در یادداشــتی بــه کارمنــدان خــود هشــدار داده فاش کننــدگان اطاعــات داخلی شــرکت را دســتگیر 
مــی کنــد. درهمیــن راســتا 1۲ نفــر از فــاش کننــدگان اطاعــات ایــن شــرکت بازداشــت شــده اند. 

اپــل در یادداشــتی بــه کارمنــدان دربــاره نشــت اطاعــات داخلی بــه رســانه هشــدار داده اســت. همچنین 
در یادداشــت ذکرشــده تاکنــون 1۲ نفــر از افــرادی کــه اطاعــات را فــاش کــرده انــد، بازداشــت شــده اند.

 ایــن یادداشــت در شــبکه داخلــی اپــل پســت شــده اســت. اپــل در یادداشــت خــود اعــام کــرده در ســال 
۲01۷ میــادی ۲۹ نفــر از فــاش کننــدگان اطاعــات داخلــی را دســتگیر کــرده که از ایــن تعــداد  1۲ نفر  
بازداشــت شــده انــد. همچنیــن فــردی کــه فاش کــرده بــود ارائــه برخــی از ویژگــی هــای جدیــد iOS تا  

ســال ۲01۹ بــه تعویــق مــی افتــد، نیز بیــن افــراد بوده اســت.
 در ایــن یادداشــت آمــده اســت: افــرادی کــه اطاعــات را نشــت مــی کننــد، خــواه کارمنــد، پیمانــکار یــا 

تهیــه کننــده اپــل باشــد، حتمــا دســتگیر مــی شــوند.
همچنیــن در آن توضیــح داده شــده تحلیلگــران رســانه هــا، وبــاگ نویســان از ایــن نشــت اطاعــات 

منفعــت مالــی مــی برنــد امــا فــاش کننــدگان آن همــه چیــز را ازدســت مــی دهنــد.
ایــن شــرکت توضیــح داده بــا تحقیقــات داخلــی فــاش کننــدگان اطاعــات را زودتــر ردیابی می کنــد. در 
همیــن راســتا بســیاری از کارمنــدان از اپــل اخــراج شــده انــد و در برخــی مــوارد، شــرکت از افراد شــکایت 

کــرده اســت.همچنین کارمنــدان اخراجــی به ســختی مــی تواننــد در شــرکتی دیگر اســتخدام شــوند.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

فیس بوک اطالعات کاربران را به 
شرکتهای تبلیغاتی می فروشد

فیــس بــوک نــرم افــزاری مبتنــی بــر هــوش مصنوعی ســاخته 
کــه رفتارهــای کاربــران را پیــش بینــی مــی کنــد. این شــرکت 
ــه شــرکت هــای دیگــر مــی  ــده را ب ــه دســت آم اطاعــات ب

فروشــدتا تبلیغــات هدفمنــد انجــام دهنــد. 
ــار  ــد رفت ــوک مــی توان ــزار هــوش مصنوعــی فیــس ب ــرم اف ن
ــرای  ــات را ب ــن اطاع ــد و ای ــی کن ــش بین ــرد را پی ــی ف آت

ــد. ــا بفروش ــرکت ه ــه ش ــد ب ــات هدفمن تبلیغ
بـه تازگی اسـنادی افشـا شـده که نشـان مـی دهند این شـبکه 
اجتماعـی به شـرکت هـا اجـازه می دهـد کاربـران را براسـاس 

چگونگـی رفتـار و تفکرشـان در آینـده هدف گیـری کنند.
این سیسـتم که »پیـش بینی وفـاداری« نـام گرفته بـا توجه به 
اطاعـات ذخیـره شـده در پروفایل کاربـر تخمین می زنـد او به 

اسـتفاده از محصـول یـا خدمتی ادامـه می دهـد یا خیر.
فیــس بــوک بــه شــرکت هــای تبلیــغ کننــده اجــازه مــی دهــد 
انبوهــی از آگهــی هــا را بــرای مشــتری ارســال کننــد تــا رفتــار 
ــتریان  ــه مش ــی ب ــه تازگ ــت ب ــن خدم ــد. ای ــر دهن وی را تغیی
تبلیغاتــی فیــس بــوک ارائــه شــده اســت. ایــن فنــاوری مبتنــی 
ــار در ۲01۶ بــه وجــود آمــد  بــر هــوش مصنوعــی نخســتین ب

امــا اکنــون در اختیــار طــرف ســوم قــرار مــی گیــرد.
ایــن خبــر در حالــی منتشــر مــی شــود کــه چنــد هفتــه قبــل 
ــون  ــش از 50 میلی ــات بی ــوک اطاع ــس ب مشــخص شــد فی
ــاوره  ــرکت مش ــک ش ــار ی ــتباه در اختی ــور اش ــه ط ــر راب کارب

ــت. ــرار داده اس ــی ق سیاس

اعتراف فیس بوک به فاش کردن 
اطالعات ٨٧ میلیون کاربر

یکــی از مدیــران فیــس بــوک در یــک پســت وباگــی آشــکار 
کــرد اطاعــات حــدود ۸۷ میلیــون کاربــر آن در اختیار شــرکت 

کمبریــج آنالیتیــکا قرار داشــته اســت. 
ــوک اعــام  ــاوری در فیــس ب ــر ارشــد فن مایــک شــروفر مدی
کــرد ایــن شــرکت اطاعــات بیــش از ۸۷ میلیــون کاربــر را بــا 

کمبریــج آنالیتیــکا بــه اشــتراک گذاشــته اســت. 
 ایــن در حالــی اســت کــه قبــا تخمیــن زده مــی شــد 
ــرار  ــرکت ق ــن ش ــار ای ــر در اختی ــون کارب ــات 50 میلی اطاع
ــت  ــک پس ــد را در ی ــات جدی ــروفر اطاع ــت.  ش ــته اس داش
ــه ایجــاد  ــر آن نیــز ب وباگــی  منتشــر کــرده اســت. عــاوه ب
۹ تغییــر در پلتفــرم فیــس بــوک اشــاره کــرده اســت.  بــه گفتــه 
شــروفر بیشــتر کاربرانی که از اطاعاتشــان سوءاســتفاده شــده،  

ــکا هســتند. ســاکن آمری

 جاسوسی فیس بوک از تماس ها و 
پیامک های گوشی های اندرویدی

بررســی هــا نشــان مــی دهــد ســاختار سیســتم عامــل اندرویــد 
ــوک  ــس ب ــه در صــورت اســتفاده از فی ــه ای اســت ک ــه گون ب
بــر روی آن، ایــن شــبکه اجتماعــی بــه اطاعــات تمــاس هــا و 

پیامــک هــای کاربــران دسترســی مــی یابــد. 
کاربــران گوشــی هــای اندرویــدی کــه از فیــس بــوک اســتفاده 
ــای  ــک ه ــا و پیام ــاس ه ــات تم ــل اطاع ــد در عم ــی کنن م
خــود و حتــی مــدت زمــان ایــن تمــاس هــا را در اختیــار ایــن 
ــه ناشــی از نحــوه  ــری ک ــد، ام ــرار داده ان ــی ق ــبکه اجتماع ش

ــد اســت. طراحــی سیســتم عامــل اندروی
ــن  ــای ۲015 و ۲01۶ از تلف ــال ه ــده طــی س ــای یادش داده ه
هــای همــراه کاربــران اســتفاده کننــده از فیــس بــوک ســرقت 
شــده اســت. فیــس بــوک مدعــی اســت از ایــن رو اطاعــات 
فهرســت هــای تمــاس و افــرادی کــه بــا آنهــا تمــاس گرفتــه 
ــرد  ــرادی کــه ف ــن اف ــا یافت مــی شــده را جمــع آوری کــرده ت

مــی خواهــد بــا آنهــا در تمــاس باشــد را ســاده تــر کنــد.
اما این توضیحات قانع کننده نیسـت و مشـخص نمـی کند چرا 
فیـس بوک متادیتـای اطاعات تمـاس و پیامک هـای کاربران 
شـامل مدت زمـان تمـاس، وقت تمـاس و حتی تماس هـای از 

دسـت رفتـه را نیز جمـع آوری و ذخیـره می کند.
متاســفانه مجوزهــای دسترســی اندرویــد بســیار ســهل گیرانــه 
ــه  ــی ک ــر کس ــا ه ــا را ب ــذاری متادیت ــتراک گ ــه اش ــوده و ب ب
خواهــان آن باشــد، ممکــن مــی کنــد. در صــورت نصــب برنامه 
موبایلــی فیــس بــوک بــر روی گوشــی نیــز چنیــن اجــازه ای به 

برنامــه یادشــده داده مــی شــود.
ــوزه  ــان ح ــهور و متخصص ــای مش ــخصیت ه ــیاری از ش بس
فنــاوری از کاربــران خواســته انــد بــه علــت بــی توجهــی ایــن 
شــبکه اجتماعــی بــه حریــم شــخصی کاربــران و سواســتفاده از 
اطاعــات خصوصــی آنهــا هــر چــه ســریع تــر حســاب کاربری 

خــود را پــاک کننــد.

فیس بوک از شما جاسوسی می کند، 
چه عضوش باشید و چه نباشید

حتــی اگــر هرگــز عضــو فیــس بــوک نبــوده باشــید یــا بــرای 
ــوک  ــس ب ــود در فی ــری خ ــاب کارب ــی وارد حس ــدت طوالن م
ــاز هــم فعالیــت هــا و  نشــده باشــید، ایــن شــبکه اجتماعــی ب

ــد.  ــی کن ــری م ــان مجــازی را ردگی ــات شــما در جه اقدام
 مشــکل جــدی این اســت کــه راه حلــی قطعــی و اطمینــان آور 
بــرای متوقــف کــردن جاسوســی هــای فیــس بــوک از کاربران 
جهــان مجــازی وجــود نــدارد و مدیــران ایــن شــبکه اجتماعــی 

بــرای جمــع آوری اطاعــات از فعــاالن اینترنتــی بــه هر شــیوه 
ممکــن متوســل می شــوند.

بــه گفتــه دیویــد بیســر رئیــس واحــد مدیریــت تولیــد شــرکت 
ــه از وب  ــی را ک ــی کاربران ــبکه اجتماع ــن ش ــس بوک،ای فی
ــر برنامــه  ــا کارب ســایت هــای مختلــف اســتفاده مــی کننــد ی
ــر  ــر دارد و ب ــر نظ ــتند، زی ــون هس ــراه گوناگ ــن هم ــای تلف ه
ــران  ــای کارب ــذاری ه ــتراک گ ــه اش ــا و ب ــک ه ــای الی مبن
اطاعــات مفصلــی در مــورد شــخصیت و ویژگــی هــای 

ــد. ــی کن ــع آوری م ــراد جم ــه ای اف ــی و حرف اخاق
تعــداد زیــادی از برنامــه هــای یادشــده بــه کاربــران امــکان می 
دهنــد بــا اســتفاده از اطاعــات کاربــری خــود در فیس بــوک از 
امکاناتشــان اســتفاده کننــد و از همیــن رو دسترســی بــه حجــم 
بــی ســابقه ای از داده هــا بــه همیــن شــکل ممکــن می شــود.

ــد  ــری از یــک ســایت بازدی ــه بیســر، وقتــی کــه کارب ــه گفت ب
ــم  ــوک ه ــس ب ــد، فی ــی کن ــاز م ــک app را ب ــا ی ــرده ی ک
ــر  ــی اگ ــد؛ حت ــی کن ــت م ــه آن را دریاف ــوط ب ــات مرب اطاع
آن فــرد در شــبکه اجتماعــی مذکــور حســاب کاربــری نداشــته 

ــد. باش
ــع  ــوک جم ــس ب ــط فی ــه توس ــی ک ــر از اطاعات ــی دیگ یک
ــرد  ــی ف ــکل اینترنت ــا پروت ــی ی ــود، آدرس آی پ ــی ش آوری م
اســت. اطاعــات مربــوط بــه سیســتم عامــل مــورد اســتفاده و 

تاریخچــه اســتفاده از مرورگــر هــم بــه همیــن شــکل به دســت 
فیــس بــوک مــی افتــد. آدرس آی پی بــرای شناســایی موقعیت 
جغرافیایــی فــرد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و اطاعــات 
کوکــی هــا هــم تاریخچــه بازدیــد از وب ســایت هــای مختلف 

را در اختیــار فیــس بــوک قــرار مــی دهــد.
ــر آن  ــه کارب ــرادی ک ــوک، اف ــس ب ــخنگوی فی ــه س ــه گفت ب
ــه  ــی چ ــبکه اجتماع ــن ش ــد ای ــد دریابن ــی توانن ــتند نم نیس
ــه  اطاعاتــی را در مــورد آنهــا جمــع آوری مــی کنــد و قــادر ب
متوقــف کــردن ایــن رونــد هــم نیســتند. علــت ایــن مســاله آن 
ــد. در  ــری ندارن ــوک حســاب کارب اســت کــه آنهــا در فیــس ب
واقــع فیــس بــوک از ایــن طریــق تــاش مــی کنــد کاربــران 
را بــه طــور مســتقیم بــه بازکــردن حســاب در شــبکه اجتماعــی 

ــد. ــب کن یادشــده ترغی
بدیهــی اســت کــه فیــس بــوک نمــی توانــد از اطاعاتــی کــه 
از کاربــران غیرعضــو جمــع آوری کــرده بــرای نمایــش آگهــی 
ــدود  ــا مح ــوع رفتاره ــن ن ــد و ای ــتفاده کن ــی اس ــای تبلیغات ه
ــه  ــد. ب ــت دارن ــوک عضوی ــه کســانی اســت کــه در فیــس ب ب
گفتــه ســخنگوی فیــس بــوک، ایــن شــرکت از طراحــی نمایــه 
مخفــی یــا ســایه هــم بــرای افــراد غیرعضــو در فیــس بــوک 

همه رسوایی های فیس بوک 
فیـس بوک ایـن روزها با رسـوایی ناشـی از سواسـتفاده شـرکت کمبریـج آنالیتیـکا از اطاعـات خصوصی 
کاربـران خـود دسـت و پنجـه نرم مـی کند و حال مشـخص شـده ایـن سوءاسـتفاده ابعاد گسـترده تـری دارد.

در ماهــی کــه گذشــت اســنادی در رســانه هــا منتشــر شــد کــه نشــان مــی دهــد فیــس بــوک نــرم افــزاری 
مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی ســاخته کــه رفتارهــای کاربــران را پیش بینــی می کنــد. ایــن شــرکت اطاعات 

بــه دســت آمــده را بــه شــرکت هــای دیگــر مــی فروشــد تــا تبلیغــات هدفمنــد انجــام دهنــد. 

http://mehrnews.com


صفحه 14 | شماره 19 | اردیبهشت 97 MEHR NEWSAGENCY

بــر اســاس فعالیــت هــای عمومیشــان خــودداری مــی کنــد.
ســخنگوی فیــس بــوک در ایــن مــورد گفتــه اســت: اگــر شــما 
کاربــر فیــس بــوک نباشــید، مــا مــی توانیــم شــما را بر اســاس 
چنیــن اطاعاتــی شناســایی کنیــم یــا از ایــن اطاعــات بــرای 
شناســایی هویــت شــما اســتفاده کنیــم. امــا فیــس بــوک مــی 
توانــد بــه شــیوه هــای مختلــف افــراد را بــه عضویــت ترغیــب 
کنــد. ایــن شــرکت همچنیــن مــی توانــد داده هــای انبــوه جمع 
آوری شــده در مــورد کاربــران را در اختیــار مدیــران ســایت هــا و 
appهــا قــرار دهــد تــا آنهــا در مــورد تعــداد کاربــران خدمــات 
وابســته بــه خــود و غیــره اطاعــات بیشــتری کســب کننــد. از 
ایــن لحــاظ فیــس بــوک ماننــد یــک شــرکت خدمــات تحلیلی 

تحــت وب عمــل مــی کنــد.
ــن  ــه وارد ای ــوک ک ــس ب ــران فی ــورد کارب ــوع در م ــا موض ام
ــراه و وب  ــن هم ــای تلف ــه ه ــا از برنام ــد، ام ــده ان ــایت نش س
ــاوت اســت.  ــد، متف ــی کنن ــف اســتفاده م ــای مختل ســایت ه
ــری  ــراد را ردگی ــن اف ــه تنهــا فعالیــت هــای ای ــوک ن فیــس ب
مــی کنــد، بلکــه ایــن فعالیــت هــا را بــا حســاب هــای کاربــری 
آنــان مرتبــط مــی ســازد و از  مجموعــه ایــن اطاعــات بــرای 
ارســال آگهــی هــای هدفمنــد بــرای کاربــران بهــره مــی گیرد.
ــس  ــات فی ــش تنظیم ــتفاده از بخ ــا اس ــران ب ــه کارب ــر چ اگ
بــوک مــی تواننــد جلــوی انتقــال اطاعــات جمــع آوری شــده 
ــد، امــا  ــرای نمایــش آگهــی هــای هدفمنــد را بگیرن از خــود ب
ــن  ــع آوری کل ای ــع از جم ــی مان ــور کل ــه ط ــد ب ــی توانن نم
ــات  ــال اطاع ــر ح ــه ه ــوک ب ــس ب ــوند و فی ــات ش اطاع
خصوصــی مربــوط بــه نحــوه اســتفاده از ســایت هــا و خدمــات 
مختلــف را جمــع آوری مــی کنــد. البتــه مــی تــوان بــا اســتفاده 
از برخــی برنامــه هــای بلوکــه کننــده ردگیــری هــای اینترنتــی 
جلــوی سوءاســتفاده گســترده از اطاعــات خصوصــی کاربــران 

ــت. را گرف

اعتراف کارمند سابق کمبریج آنالیتیکا؛
تعداد کاربران هک شده فیس بوک 

بیش از ۸۷ میلیون نفر است

در حالــی کــه تــا بــه حــال ادعــا مــی شــد کمبریــج آنالیتیــکا 
ــه اطاعــات خصوصــی ۸۷ میلیــون نفــر از دو میلیــارد  تنهــا ب
نفــر کاربــران فیــس بــوک دسترســی یافتــه، حــاال مشــخص 

شــده تعــداد ایــن افــراد بســیار بیشــتر اســت. 
ــات ریاســت  کمبریــج آنالیتیــکا کــه در زمــان برگــزاری انتخاب
ــد  ــی دونال ــتاد انتخابات ــا س ــکا ب ــال ۲01۶ آمری ــوری س جمه
ــا  ــازه از دهه ــب اج ــدون کس ــرد ب ــی ک ــکاری م ــپ هم ترام
ــی  ــرای بررس ــا را ب ــی آنه ــات خصوص ــر اطاع ــون کارب میلی
ــرار داد. ــورد بررســی ق ــپ م ــت ترام ــزان محبوبی شــرایط و می
افشــاگری هــای تــازه بریتانــی کیســر کارمنــد ســابق کمبریــج 
ــا قــرار گرفتــه نشــان  ــار پارلمــان بریتانی آنالیتیــکا کــه در اختی
مــی دهــد حریــم شــخصی تعــداد بســیار بیشــتری از کاربــران 

شــبکه اجتماعــی فیــس بــوک نقــض شــده اســت.
کیســر کــه تــا ژانویــه ســال جــاری میــادی در واحــد کســب و 
کار کمبریــج آنالیتیــکا مشــغول بــه کار بــوده، تصریح کــرده که 

ــرای جمــع  ایــن شــرکت از یــک آزمــون تحــت وب جــذاب ب
ــران فیــس بــوک اســتفاده کــرده اســت.  آوری اطاعــات کارب
به ادعــای کمبریــج آنالیتیــکا شــرکت کننــدگان در ایــن آزمون 
قــادر بودنــد ویژگــی هــا و مشــخصات شــخصیتی پنهــان خــود 

را کشــف کننــد.
ــون هــای مشــابه آن  ــون و آزم ــن آزم ــه ای وی هشــدار داده ک
ــه  ــی ب ــی و پژوهش ــف تحقیقات ــای مختل ــرکت ه ــط ش توس
ــوک  ــس ب ــه از فی ــرادی ک ــات اف ــع آوری اطاع ــور جم منظ

ــوند. ــی ش ــد، طراحــی م ــی کنن ــتفاده م اس
ــتفاده  ــورد سوءاس ــف در م ــای مختل ــاگری ه ــال افش ــه دنب ب
ــت  ــیاری از فعالی ــرکت بس ــن ش ــکا ای ــج آنالیتی ــای کمبری ه
ــده داده  ــم وع ــوک ه ــس ب ــرده و فی ــف ک ــودرا متوق ــای خ ه
کــه دسترســی برنامــه هــا و شــرکت هــای ثالــث بــه اطاعات 

ــد. ــف کن ــود را متوق ــران خ کارب

دادگاه فدرال آمریکا به شکایت دسته 
جمعی از فیس بوک رأی داد

دادگاه فــدرال در آمریکا رای به شــکایت دســته جمعــی کاربران 
از فیــس بــوک داد. عــده ای از کاربــران ایــن شــبکه اجتماعــی 
ــات  ــره و اطاع ــایی چه ــاوری شناس ــتفاده از فن ــل اس ــه دلی ب

شــخصی شــان خواســتار شــکایت از آن هســتند. 
ــه  ــوک ب ــس ب ــران فی ــی از کارب ــادی جمع ــال ۲015 می س
دلیــل اســتفاده از فنــاوری شناســایی چهــره و اطاعــات 
شــخصی در ایــن شــبکه اجتماعــی خواســتار شــکایت دســته 

ــدند. ــی از آن ش جمع
همچنیــن طبــق ایــن شــکایت، فیــس بــوک الگوریتــم هــای 
ــره  ــاخته و ذخی ــن ۲011 س ــس از ژوئ ــره را پ ــایی چه شناس
 Tag کــرده اســت. در ایــن تاریــخ فیــس بــوک ویژگــی

Suggestions را ارائــه کــرد.
درهمیــن راســتا روز گذشــته یکــی از قاضــی هــای دادگاه فدرال 
در آمریــکا بــه شــکایت دســته جمعــی از فیــس بــوک رای داد. 
بــه عقیــده ایــن قاضــی شــبکه اجتماعــی بــه طــور غیرقانونی و 
بــدون اجــازه کاربــر از فنــاوری شناســایی چهــره در عکــس هــا 

اســتفاده مــی کنــد.
جیمــز دوناتــو قاضــی دادگاه سانفرانســیکو فــدرال معتقد اســت 
ــن  ــوک بهتری ــس ب ــران فی ــی کارب ــه شــکایت دســته جمع ک
راه بــرای حــل اختــاف دربــاره اســتفاده از فنــاوری شناســایی 

چهــره در عکــس هــا اســت.
ــوک اعــام کــرده مشــغول بررســی  از ســوی دیگــر فیــس ب
ایــن حکــم اســت. دربیانیــه ایــن شــرکت آمــده اســت: بــا تمام 

قــدرت از خــود دفــاع مــی کنیــم.
کاربــران فیــس بــوک در ۲015 بــه دلیــل نقــض قوانیــن ایالت 
ایلینــوی دربــاره اســتفاده از اطاعــات بیومتریــک از این شــبکه 

اجتماعــی شــکایت کردند.
بــه هرحــال صــدور گواهینامــه شــکایت دســته جمعــی معموال 
مانعــی بــزرگ اســت کــه شــاکیان بایــد قبــل از محاکمــه یــا 

حــل و فصــل خــارج دادگاه آن را برطــرف کننــد.
ایــن حکــم در حالــی اعــام مــی شــود کــه فیــس بــوک مدت 
ــران خــود  ــه دلیــل رســوایی افشــای اطاعــات کارب هاســت ب

تحــت فشــار اســت.

توصیه موسس واتس اپ: 
حساب فیس بوکتان را پاک کنید

ــس اپ از  ــپ وات ــه گ ــون یکــی از موسســان برنام ــان اکت برای
ــه  ــر چ ــت ه ــوک خواس ــس ب ــی فی ــبکه اجتماع ــران ش کارب
ســریع تــر حســاب کاربــری خــود را در ایــن شــبکه اجتماعــی 

ــوند.  ــارج ش ــرده و از آن خ ــاک ک پ
ــوک  ــس ب ــران فی ــه کارب ــاوری ب ــن متخصــص فن ــه ای توصی

بــرای تــرک آن از ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه واتــس اپ هم 
اکنــون در مالکیــت فیــس بــوک اســت و توســط ایــن شــرکت 

خریــداری شــده اســت.
فیــس بــوک در ســال ۲014 بــا پرداخــت رقــم قابــل توجــه 1۹ 
میلیــارد دالر واتــس اپ را خریــداری کــرد. تعــداد کاربــران ایــن 

برنامــه گــپ موبایلــی از یــک میلیــارد نفــر فراتــر رفتــه اســت.
طــی یــک هفتــه اخیــر جنبشــی بــه نــام پــاک کــردن فیــس 
ــت تشــدید  ــاده اســت. عل ــه راه افت ــکا ب ــا و آمری ــوک در اروپ ب
حمــات بــه ایــن شــبکه اجتماعــی افشــای ایــن مســاله اســت 
ــی  ــتاد انتخابات ــکار س ــی هم ــات تحقیقات ــی موسس ــه برخ ک
ــدون  ــه و ب ــور مخفیان ــه ط ــال ۲01۶ ب ــپ در س ــد ترام دونال
کســب رضایــت کاربــران از داده هــای آنهــا بــرای تحلیــل رفتار 

ــد. ــت اســتفاده کردن ــران اینترن رای دهــی کارب
رسـوایی اصلـی در ایـن میـان مربـوط بـه موسسـه ای بـه نـام 
کمبریـج آنالیتیکا وابسـته به دانشـگاه انگلیسـی کمبریج اسـت 
که بـدون اطـاع کاربران فیـس بـوک از اطاعـات 50 میلیون 
نفـر از آنهـا بـرای تحلیـل شـرایط انتخابـات ریاسـت جمهوری 

آمریـکا بـه نفـع دونالد ترامـپ اسـتفاده کرده اسـت.
ــرد  ــرک ک ــال ۲01۷ ت ــپتامبر س ــوک را در س ــس ب ــون فی اکت
ــود در  ــون دالری خ ــذاری 50 میلی ــرمایه گ ــی از س ــه تازگ و ب
پیــام رســان ایمــن ســیگنال و پیوســتن به هیــات موســس این 

ــر داده اســت. شــرکت خب
ــم  ــه حری ــرام ب ــزوم احت ــه ل ــوک ب ــس ب ــی فی ــی توجه ب
شــخصی کاربــران اینترنــت ایــن بــار بــا واکنــش تنــد آمریــکا 
و برخــی کشــورهای اروپایــی مواجــه شــده و ایــن امــر باعــث 
شــده این شــبکه اجتماعــی 50 میلیــارد دالر از ارزش خــود را در 

ــد. ــر از دســت بده ــت روز اخی ــازار ســرمایه در هف ب

درپی فروش اطاعات شخصی افراد؛
زاکربرگ به پارلمان اروپا احضارشد

رئیــس پارلمــان اروپــا بــا ارســال نامــه بــه زاکربــرگ بنیانگــذار 
ــورش در  ــرورت حض ــوک برض ــس ب ــی فی ــرکت آمریکای ش
ــاره فــروش اطاعــات  ــح درب ــرای ادای توضی ــا ب پارلمــان اروپ

ــرد.  ــی تاکیدک ــهروندان اروپای ــی ش خصوص
ــا شــهروند  ــون ه ــات شــخصی میلی ــروش اطاع  رســوایی ف
ــل و  ــر عام ــرگ مدی ــارک زاکرب ــار م ــبب احض ــی س اروپای
ــا  ــان اروپ ــه پارلم ــوک ب ــس ب ــی فی ــبکه اجتماع ــذار ش بنیانگ

ــت.  ــده اس ش
صــدا و ســیما از لندن گــزارش داد رســانه هــا در انگلیــس اعام 
کردنــد رئیــس پارلمــان اروپــا بــا ارســال نامــه ای بــه زاکربــرگ 

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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بنیانگــذار شــرکت آمریکایــی فیــس بــوک بــر ضــرورت 
حضــورش در پارلمــان اروپــا بــرای ادای توضیــح دربــاره فروش 

ــد کــرد .  ــی تاکی اطاعــات خصوصــی شــهروندان اروپای
ــا  ــان اروپ ــدگان پارلم ــت نماین ــی درخواس ــی درپ ــو تایان آنتونی
ــات  ــروش اطاع ــوایی ف ــاره رس ــرگ درب ــرای احضــار زاکرب ب
ــهروند  ــزار ش ــد ه ــون و هفتص ــش از دو میلی ــی بی خصوص
ــادی  ــای اقتص ــرکت ه ــی و ش ــات سیاس ــه موسس ــی ب اروپای

ــرد. ــن کار ک ــه ای ــادرت ب مب
رســوایی فیــس بــوک در ســوء اســتفاده از اطاعــات شــخصی 
کاربــران و فــروش ان بــه موسســات و شــرکت هــای سیاســی 
و اقتصــادی موجــی از انتقــاد هــا را از امریــکا تــا اروپــا و آســیا و 

آفریقــا درپــی داشــته اســت. 
رسـوایی فیس بـوک موجـب شـد زاکربـرگ مدیرعاملش هفته 

گذشـته بـه دو کمیته مجلـس سـنای آمریکا احضار شـود. 
وی بــا اذعــان بــه خطاهــای ایــن شــبکه اجتماعــی در 
ــم  ــض حری ــراد و نق ــی اف ــات خصوص ــتفاده از اطاع سوءاس
خصوصــی آنهــا اعــام کــرد درپــی جلوگیــری از تکــرار 

ــت. ــوک اس ــس ب ــای فی خطاه
بنیانگــذار فیــس بــوک در کمیتــه قضایــی ســنای امریــکا کــه 
زنــده از برخــی شــبکه هــای تلویزیونــی انگلیــس پخــش شــد 
وعــده داد نــرم افزارهایــی را کــه بــه میــزان زیــادی از اطاعات 
کاربــران فیــس بــوک دسترســی داشــتند و مربــوط بــه پیــش از 

ســال ۲014 اســت تحقیــق و بررســی کنــد. 
ــا  ــت ب ــم اس ــرکتش مته ــه ش ــوک ک ــس ب ــل فی ــر عام مدی
ــات  ــکا از اطاع ــج انالیتی ــکاری شــرکت انگلیســی کمبری هم
شــخصی بیــش از ۸۷ میلیــون کاربــر در راســتای اهــداف 
سیاســی در انتخابــات امریــکا و همــه پرســی خــروج انگلیــس 
از اتحادیــه اروپــا ســوء اســتفاده شــده اســت افــزود مســئولیت 
شــرکت بــا وی اســت و او مســئولیت خطاهــای ان را هــم مــی 
ــر  ــری ابزارهــای هــوش مصنوعــی برت ــه کارگی ــا ب ــرد و ب پذی
و کارامدتــر درصــدد جبــران خطاهــای شــرکتش بــر مــی ایــد. 
زاکربــرگ بــا اذعــان بــه اینکــه اقدامــات کافــی بــرای صیانــت 
از حریــم خصوصــی کاربــران و ســوء اســتفاده از اطاعــات آنهــا 
صــورت نگرفتــه اســت گفــت ایــن موضــوع بــه ویــژه دربــاره 
اخبــار دروغ، رویکردهــای خشــونت بــار و نفــرت پراکــن و نیــز 

دخالــت خارجــی در انتخابــات صــادق اســت. 
ــی  ــه درپ ــران ک ــات کارب ــروش اطاع ــوایی ف ــاره رس وی درب
تجــاوز بــه حریــم خصوصــی آنهــا از ســوی شــرکت انگلیســی 
تحلیــل داده هــای کمبریــج انالیتیــکا بــه بــار امــد عذرخواهــی 
کــرد و گفــت بایــد در ایــن بــاره بیشــتر تحقیــق کنیم امــا انچه 
کــه تاکنــون بــه آن رســیده ایــم ایــن اســت کــه کمبریــج بــا 
ــه  ــه آنهــا دسترســی پیــدا کــرده اســت و ب خریــد اطاعــات ب
مــا گفتــه بودنــد کــه اطاعــات را حــذف کــرده انــد امــا ســال 

پیــش مشــخص شــد کــه ایــن گونــه نبــود. 
زاکربـرگ افـزود مـا به ایـن نتیجه رسـیدیم کـه صـرف ارتباط 
مـردم مطلـوب نیسـت بلکـه ارتبـاط باید سـالم و مثبت باشـد و 
فضـای ایجاد شـده سـبب آسـیب رسـاندن بـه دیگران نشـود. 
ــماری از  ــت ش ــه درخواس ــا ب ــه بن ــوک ک ــس ب ــذار فی بنیانگ
اعضــای ســنای آمریــکا در کمیتــه ایــن ســنا حاضــر شــده بــود 
گفــت از اینکــه دربــاره اســتفاده موسســه هــای روســیه بــرای 
ــت و  ــده اس ــت ش ــکا غفل ــات امری ــر انتخاب ــذاری ب ــر گ تاثی
نتوانســته زودتــر ایــن ســوء اســتفاده را تشــخیص دهــد و جلوی 

ــه شــدت پشــیمان اســت.  ــرد ب ان را بگی
زاکربـرگ با بیـان اینکـه بررسـی نـرم افزارهایی کـه اطاعات 
کاربـران فیس بـوک را قانونـی جمـع آوری می کنند آغاز شـده 
و بـا جدیـت در حـال پیگیـری اسـت افـزود در صـورت کشـف 
هرگونـه سوءاسـتفاده همچـون سوءاسـتفاده موسسـه کمبریـج 

انالیتیـکا همـکاری خـود را بـا انها قطـع خواهیـم کرد. 

فیس بوک در روسیه فیلتر می شود
ــون  ــا قان ــوک ب ــس ب ــه فی ــرده در صورتیک ــام ک ــیه اع روس
ــوان  ــی همخ ــرورهای محل ــران در س ــات کارب ــره اطاع ذخی

ــرد.  ــد ک ــر خواه ــی را فیلت ــبکه اجتماع ــن ش نشــود، ای
قانونگــذاران روســیه اعــام کــرده انــد اگــر فیــس بــوک نتواند 
ــه طــور محلــی  ــران روس ب ــون ذخیــره اطاعــات کارب ــا قان ب

همخوانــی کنــد، احتمــاال در ســال جــاری فیلتــر شــود.
 بــه گفتــه ســازمان نظــارت بــر ارتباطــات و اطاعــات فنــاوری 
روســیه، از ســال گذشــته فیــس بــوک بــه دلیــل عــدم 
ــهروندان  ــات ش ــازی اطاع ــره س ــون ذخی ــا قان ــی ب همخوان

ــت. ــی اس ــت بررس ــی تح ــرورهای محل روس در س
 ایــن قانــون کــه در ســال ۲015 میــادی وضــع شــده 
لینکدایــن را مجبــور کــرد فعالیــت خــود در روســیه را متوقــف 

ــد. کن
ــد  ــت روســیه فراین ــی اعــام شــده کــه دول ــر در حال ــن خب ای

ــرده اســت. ــاز ک ــگ تلگــرام را آغ فیلترین
ــات و  ــر ارتباط ــارت ب ــازمان نظ ــس س ــاندر ژاروف  ریی  آلکس
ــا در  ــد: م ــی گوی ــاره م ــن ب ــیه  در ای ــات روس ــاوری اطاع فن
اواخــر ۲01۸ فعالیــت هــای فیس بــوک را بررســی مــی کنیم و 
اگــر ایــن شــرکت هنــوز بــا ملزومــات قانونــی همخوان نباشــد، 
موضــوع مســدود کــردن شــبکه اجتماعــی مطــرح مــی شــود.

ــا  ــرده ت ــق ک ــر تواف ــرده توییت ــام ک ــن ژاروف اع  همچنی
ــرورهای  ــه س ــه ۲01۸ ب ــا نیم ــران روس را ت ــات کارب اطاع

ــد. ــل کن ــی منتق محل

به دلیل رسوایی های اخیر؛
عذرخواهی مدیر فیس بوک

 در کنگره آمریکا

مــارک زاکربــرگ مدیرعامــل فیــس بــوک بــا حضور در جلســه 
اســتماع کنگــره آمریــکا کــه بــه دنبــال رســوایی هــای اخیــر 
ــه عذرخواهــی  ــور ب ــزار شــد، مجب ــن شــبکه اجتماعــی برگ ای

شــد. 
وی در ایـن جلسـه فیس بوک را شـرکتی خـوش بین بـه آینده 
و ایـده آل گـرا توصیـف کـرد و افـزود: در بخـش عمـده ای از 
حیاتمـان بـر روی کارهـای خوبـی متمرکـز شـدیم کـه ارتباط 
مـردم بـا یکدیگـر را ممکـن می کنـد. اما حاال مشـخص شـده 
کـه برای جلوگیـری از اسـتفاده از این ابـزار برای آسـیب زدن به 

دیگـران بـه انـدازه کافـی فعالیت نکـرده ایم.
وی افـزود: ایـن مسـاله منجـر بـه انتشـار اخبـار جعلـی، دخالت 
خارجـی در انتخابـات ، نفـرت پراکنی، سوءاسـتفاده هـای برخی 
توسـعه دهنـدگان و نقـض حریـم شـخصی شـد. دیدگاه مـا در 
مـورد مسـئولیتمان به انـدازه کافی گسـترده نبـود و این اشـتباه 

بزرگـی بـود. ایـن اشـتباه من بـود و من متاسـفم.
زاکربــرگ اعتــراف کــرد کــه ایــن شــرکت در زمینــه 
ــرده  ــران کوتاهــی ک ــای خصوصــی کارب حفاظــت از داده ه
و ایــن مســاله جنجــال اخیــر مربــوط بــه کمبریــج آنالیتیــکا 

ــرد. ــی گی ــم در برم را ه
ــورد  ــق در م ــال تحقی ــرکت در ح ــن ش ــرد: ای ــح ک وی تصری
عملکــرد تمامــی اپلیکیشــن هایــی اســت کــه از طریــق فیــس 
ــته  ــران در گذش ــای کارب ــادی از داده ه ــم زی ــه حج ــوک ب ب
ــن  ــی از ای ــم کس ــر بفهمی ــت: اگ ــد و گف ــته ان ــی داش دسترس
ــوی  ــرده، جل ــتفاده ک ــت اس ــیوه ای نادرس ــه ش ــات ب اطاع

ــم. ــی گیری ــوک را م ــس ب ــه فی ــان ب ــی ش دسترس
زاکربــرگ قــول داد جلــوی تکــرار چنیــن حوادثــی را در آینــده 

بگیــرد.
وی ماموریــت اصلــی فیــس بــوک را متصــل کــردن کاربــران 
بــه یکدیگــر و افزایــش نزدیکــی آنهــا توصیــف کــرد و گفــت: 
ــا زمانــی کــه مــن مدیرعامــل فیــس بــوک هســتم توســعه  ت
ــت  ــر از اولوی ــی برت ــه اولویت ــدگان ب ــی دهن ــدگان و اگه دهن

مذکــور مبــدل نمــی شــوند.
در ادامــه ایــن جلســه تعــدادی از ســناتورهای آمریکایــی 
ســواالتی را در مــورد مقــررات قانونــی فیــس بــوک، ضــرورت 
افزایــش قانــون گــذاری در ایــن شــرکت، نحــوه رســیدگی بــه 
ــد. ــره مطــرح کردن ــکا و غی ــج انالیتی ــات شــرکت کمبری تخلف

قانون سناتورهای آمریکایی برای 
حفاظت از حریم شخصی

ــس  ــل فی ــرگ مدیرعام ــارک زاکرب ــه م ــان ســاعاتی ک در هم
ــن  ــر ای ــوایی اخی ــورد رس ــواالتی در م ــخگوی س ــوک پاس ب
شــرکت در ســنای آمریــکا بــود، دو ســناتور طرحــی بــرای حــل 

ــد.  ــن مشــکل پیشــنهاد کردن ای
ــک  ــوان ی ــه عن ــب ب ــرای تصوی ــرح ب ــن ط ــه ای ــدف از ارائ ه
ــرای جلوگیــری از تکــرار وقایعــی  ــون، حفاظــت از مــردم ب قان
ماننــد رســوایی شــرکت تحلیــل داده کمبریــج انالیتیــکا اســت.

ــون  ــی ۸۷ میلی ــات خصوص ــوایی اطاع ــن رس ــان ای در جری
ــر فیــس بــوک بــدون کســب اجــازه از آنهــا در دســترس  کارب
شــرکت یــاد شــده قــرار گرفــت تــا میــزان محبوبیــت دونالــد 
ترامــپ در جریــان برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــن 

کشــور مشــخص شــود.
ــا  ــت ی ــون رضای ــب قان ــه در صــورت تصوی ــده ک ــرح یادش ط
ــارد  ــی و ریچ ــط ادوارد مارک ــرد توس ــی گی ــام م ــنت ن کانس

ــت. ــده اس ــنهاد ش ــرات پیش ــناتورهای دموک ــال س بلومنت
براســاس طــرح مذکــور شــرکت هــای اینترنتــی و شــبکه های 
ــرای اســتفاده،  ــد ب ــوک و گــوگل بای اجتماعــی ماننــد فیــس ب
ــران  ــه اشــتراک گــذاری و فــروش اطاعــات شــخصی کارب ب
ــه  ــد ب ــا بای ــن آنه ــد. همچنی ــه دســت آورن ــا را ب ــت آنه رضای
ــه از داده هــای  ــد چگون ــران اعــام کننــد کــه قصــد دارن کارب
آنهــا اســتفاده کنند و همچنیــن ابزار منطقــی و مناســبی را برای 

ــد. ــه کار بگیرن ــران ب حفاظــت از داده هــای کارب
ــده  ــر عه ــن ب ــن قوانی ــرای ای ــوه اج ــی نح ــئولیت بررس مس
ــه در  ــود. البت ــد ب ــکا خواه ــارت آمری ــدرال تج ــیون ف کمیس
جریــان ادای شــهادت توســط زاکربــرگ بــه ایــن موضــوع هــم 
اشــاره شــد کــه مدیرعامــل فیــس بــوک هــم آمادگــی خــود را 

ــرد. ــام ک ــه اع ــن زمین ــکاری در ای ــرای هم ب

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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به دلیل نقص امنیتی سوئیچهای سیسکو؛ 

۱۶۸ هزار رایانه مورد حمله قرار گرفت
حفــره امنیتــی در تعــدادی از ســوئیچ هــای تولیــدی شــرکت سیســکو بــه هکرهــا امــکان داد تــا 

زیرســاخت هــای دیجیتــال در برخــی کشــورها و از جملــه ایــران را مــورد حملــه قــرار دهنــد. 
بررســی هــا نشــان مــی دهــد تــا بــه حــال 1۶۸ هــزار رایانــه در نقــاط مختلــف جهــان بــه همین 

علــت مــورد حملــه قــرار گرفتــه اند.
پروتــکل معیــوب مــورد سوءاســتفاده مربــوط بــه کاینــت Cisco Smart Install بوده اســت 
و هکرها با دســتکاری تنظیمات TFTP ســرور، فایل هایی را از این طریق ارســال کرده و جایگزین 

برخــی فایــل هــای دیگــر کــرده و فرامیــن مخــرب خــود را اجــرا مــی کننــد.
برخــی بررســی ها حاکیســت که عوامل ایــن حمات هکــری با برخی دولــت های جهــان درارتباط 
هســتند. منابع آمریکایی در تاش هســتند با یادآوری برخی حمات هکرهای منتســب به روسیه به 
زیرســاخت هــای بخــش انــرژی، هســته ای، آب، حمــل و نقــل هوایــی و غیــره مجددا این کشــور 

ــده جلوه دهند. را عامل حمات یادش
تحقیقــات موسســه امنیتــی Embedi هــم حاکــی از آن اســت کــه پــورت TCP 4۷۸۶ بــرای 

ایــن حملــه بــه ســوئیچ هــای سیســکو مــورد سوءاســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
حمات یادشــده در ایران موجب مشــکاتی در دسترســی به برخی وب ســایت هــا، اپ ها و خدمات 
تحت وب شــد. محمد جــواد آذری جهرمی وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطاعات ایران هــم وقوع این 

حمــات را تایید کــرده و آن را اعتراضی درباره انتخابات آمریکا و فراتر از ایران توصیف کرده اســت.
در حــال حاضــر ۹5 درصــد ســوئیچ هــای سیســکو بــه حالت عــادی بازگشــته انــد. این شــرکت به 
 Smart Install مدیــران ســایت هــا و شــبکه هــا توصیــه کــرده تــا وصلــه عرضــه شــده بــرای

را نصب کنند تا از مشــکات یادشــده در امان باشــند.

ــه  ــات از حمل ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــور، وزی ــی در کش ــاالت اینترنت ــروز اخت ــی ب  در پ
ــر داد.  ــز داده خب ــی مراک ــه برخ ــایبری ب س

ــه  ــا حمل ــور ب ــز داده کش ــی از مراک ــح داد: برخ ــی توضی ــی در توییت ــواد آذری جهرم ــد ج محم
ســایبری مواجــه شــده انــد. وی اعــام کــرد: مرکــز ماهــر بــه یــاری ایــن مراکــز داده، حملــه را 

ــان هســتند. ــرل و در حــال اصــاح شــبکه هــای آن کنت
وزیــر ارتباطــات خاطرنشــان کــرد: تــاش هــا بــرای نــا امــن جلــوه دادن هــا یــک فرصــت برای 

اصــاح اشــکال هاســت.
آذری جهرمــی توضیــح داد: بررســی هــای اولیــه حاکــی از آن اســت کــه در تنظیمــات 
ــاره  ــاالت متحــده اعتراضــی درب ــا هــک پرچــم ای ــه ب ــرار گرفت ــه ق ــورد حمل مســیریاب های م

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــکا ص ــاب آمری انتخ
به گفته وی دامنه حمات فراتر از ایران است و منشاء حمات در دست بررسی است. 

حمله سایبری به دیتاسنترهای کشور

مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیــات رخدادهــای رایانه 
ــای  ــرویس ه ــه س ــه ب ــورت گرفت ــه ص ــوص حمل ای در خص
ــرویس  ــری در س ــال سراس ــروز اخت ــی و ب ــز داده داخل مراک

ــرد.  ــادر ک ــه ای ص ــت، اطاعی اینترن
مرکــز ماهــر بــا تشــریح جزئیــات ایــن حملــه ســایبری اعــام 
کــرد: در پــی بــروز اختــاالت سراســری در ســرویس اینترنــت 
و ســرویس هــای مراکــز داده داخلــی در ســاعت حــدود ۲0:15 
ــه  ــی ب ــیدگی فن ــاری، بررســی و رس ــاه ج ــن م روز 1۷ فروردی

موضــوع انجــام پذیرفــت.
ــامل  ــات ش ــن حم ــد ای ــخص ش ــه مش ــی اولی ــی بررس ط

تجهیــزات روتــر و ســوئیچ متعــدد شــرکت سیســکو بــوده کــه 
ــه  ــه و کلی ــرار گرفت ــه ق ــزات مــورد حمل تنظیمــات ایــن تجهی
 running-config پیکربندی های ایــن تجهیزات )شــامل
و startup-config( حــذف شــده اســت. در مــوارد بررســی 
 startup-config شــده پیغامی بــا ایــن مضمــون در قالــب

مشــاهده شــد.
 smart دلیــل اصلــی مشــکل، وجود حفــره امنیتــی در ویژگــی
ــتم  ــر سیس ــت و ه ــکو اس ــزات سیس install client تجهی
ــرض  ــد در مع ــال باش ــی روی آن فع ــن ویژگ ــه ای ــی ک عامل
آســیب پذیــری مذکــور قــرار داشــته و مهاجمــان مــی تواننــد 

با اســتفاده از اکســپلویت منتشــر شــده نســبت بــه اجــرای کد از 
ــد. ــدام کنن راه دور روی روتر/ســوئیچ اق

در ایــن راســتا الزم اســت مدیــران سیســتم با اســتفاده از دســتور 
»no vstack« نســبت بــه غیرفعال ســازی قابلیــت فوق )که 
عمومــا مورد اســتفاده نیز قرار ندارد( روی ســوئیچ هــا و روترهای 
خــود اقدام کننــد؛ همچنیــن بســتن پــورت 4۷۸۶ در لبه  شــبکه 
نیــز توصیــه مــی شــود. در صــورت نیــاز بــه اســتفاده از ویژگــی 
ــن  ــه آخری ــانی ب ــت بروزرس ــز الزم اس smart install، نی

نســخه هــای پیشــنهادی شــرکت سیســکو صــورت پذیــرد.
در ایـن راسـتا به محض شناسـایی عامـل این رخداد، دسترسـی 
به پورت مورد اسـتفاده توسـط اکسـپلویت این آسـیب پذیری در 
لبه شـبکه زیرسـاخت کشـور و همچنیـن کلیه سـرویس دهنده 

های عمده اینترنت کشـور مسـدود شـد.
ــز داده  ــا و مراک ــرکت ه ــی ش ــرویس ده ــه، س ــن لحظ ــا ای ت
ــن و  ــارس آنای ــت، آســیاتک، شــاتل، پ ــه افران ــزرگ از جمل ب
ــت عــادی بازگشــته اســت و  ــه حال رســپینا بصــورت کامــل ب
اقدامــات الزم جهــت پیشــگیری از تکــرار رخــداد مشــابه انجام 

شــده اســت.
ــان  ــنتر میزب ــاط دیتاس ــفانه ارتب ــح اســت متاس ــه توضی الزم ب
وب ســایت مرکــز ماهــر نیــز دچــار مشــکل شــده بــود کــه در 

ســاعت 4 بامــداد مشــکل رفــع شــد.
همچنیــن پیــش بینــی مــی شــود کــه بــا آغــاز ســاعت کاری 
ســازمان هــا، ادارات و شــرکت هــا، شــمار قابــل توجهــی از این 
مراکــز متوجــه وقــوع اختــال در ســرویس شــبکه داخلــی خود 

شــوند.

جزئیات حمله سایبری به دیتاسنترهای داخلی
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آسیب پذیرترین دیتاسنترها
 در حمله سایبری سیسکو

وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات پــس از برگــزاری جلســه بررســی اضطــراری دربــاره حملــه ســایبری 
گســترده بــه تجهیــزات سیســکو، اطاعیــه ای صــادر کــرد. 

1- جمعــه هفدهــم فروردیــن مــاه حــدود ســاعت ۲1 برخــی از ســرویس هــای میزبانــی شــده در مراکــز داده 
داخــل کشــور از دســترس خــارج شــدند.

ــه  ــه ســرعت بررســی و مشــخص شــد حمل ــدام ســریع تشــکیل و موضــوع ب ــم اق ۲- پــس از اطــاع، تی
ســایبری بــه برخــی از روترســوئیچ هــا کــم ظرفیــت سیســکو کــه آســیب پذیــر بــوده انــد صــورت گرفتــه و 

ایــن روترهــا بــه حالــت تنظیــم کارخانــه ای بازگشــته انــد.
ــه ای  ــه و حمل ــا صــورت گرفت ــر ســوئیچ در کل دنی ــش از ۲00 هــزار روت ــه بی ــرا ب ــور ظاه ــه مذک 3- حمل
گســترده بــوده اســت، در کشــور مــا حــدود 3500 روتــر ســوئیج مــور حملــه واقــع شــده کــه 550 فقــره در 
تهــران، 1۷0 فقــره اســتان ســمنان، ۸۸ فقــره اســتان اصفهــان بــوده و بیشــترین آســیب پذیــری از نقطــه 
تعــداد در شــرکتهای رســپینا، ایزایــران و شــاتل رخ داده اســت. لیکــن اختــال تعــداد کمــی روتــر در برخــی 

ــردی را از دســترس خــارج کــرد. مراکــز ســرویس هــای پرکارب
4- بــا تشــکیل گروههــای واکنــش ســریع و تــاش همــه متخصصــان و فعــاالن همه شــرکتها به ســرعت 
اقدمــات اجرایــی آغــاز شــد و بــا توجــه بــه اینکــه بــرای فعالیــت مجــدد روترهــا نیــاز بــه حضــور فیزیکــی 
کارشناســان بــود بــا اقــدام بــه موقــع تاســاعت 1۲ شــب بیــش از ۹5 درصــد شــبکه بــه حالــت اولیه برگشــت 
5- خوشــبختانه بــا توجــه بــه پیــش بینــی هــای الزم در زیرســاخت ارتباطی کشــور شــبکه زیرســاخت دچار 
هیــچ اختالــی نشــد و کمتریــن اختــال نیــز در ســه اپراتور تلفــن همــراه و مراکــز داده شــرکت هــای پارس 

آنایــن و تبیــان گزارش شــد.
۶- در خصـوص منشـا حملـه از طریق مراکـز بین المللی پیگیـری الزم صـورت خواهد گرفت. لیکـن با توجه 
بـه اینکـه در ایـن حملـه از پرچم کشـور آمریـکا و شـعاری در خصوص عـدم دخالـت در انتخابات این کشـور 
اسـتفاده شـده و همچنیـن زمـان وقـوع حملـه که جمعه شـب بـوده اسـت به نظـر می رسـد منشـاء حمله از 

منطقـه خاورمیانه نبوده اسـت.
۷- شــرکت سیســکو 10 روز پیــش موضــوع آســیب پذیــری روتــر ســوئیچ هــای مذکــور را اعــام کــرده بود. 
لیکــن بــه دلیــل اینکــه بســیاری از شــرکت هــای خصوصــی در ایــام تعطیــات تغییــر تنظیمات شــبکه خود 
را  در حالــت فریــز نگهــداری مــی کننــد و همچنیــن عــدم اطــاع رســانی تاکیــدی »مرکــز ماهــر« و عــدم 
هشــدار بــه ایــن شــرکتها بــرای بروزرســانی تنظیمــات شــبکه خــود منجــر بــه آســیب پذیــری شــبکه ایــن 

شــرکتها شــد.
۸- براســاس اعــام مرکــز ماهــر، مرکــز آپــای دانشــگاه همــدان پیــش از وقــوع حملــه موضــوع را در دســت 
تحلیــل و پایــش داشــته و منتظــر تکمیــل پایــش تجهیــزات کشــور بــوده کــه متاســفانه قبــل از تکمیــل 

گــزارش نهایــی حملــه مذکــور اتفــاق افتــاد.
۹- آنچــه مشــخص اســت در ایــن حملــه ظاهــرا ســازمان یافتــه، برغــم وجــود نقــاط مثبتــی همچــون 
واکنــش ســریع، عــدم تاثیــر پذیــری هســته شــبکه ملــی اطاعــات در شــرکت ارتباطــات زیرســاخت، 
عــدم اختــال جــدی شــبکه ســه اپراتــور تلفــن همــراه و برخــی از FCPهــا، متاســفانه ضعــف اطــاع 
رســانی بــه موقــع توســط مرکــز ماهــر و عــدم وجــود پیکــره بنــدی مناســب در مراکــز داده و ســرویس 
دهنــدگان فنــاوری اطاعــات مســتقر در ایــن مراکــز داده، باعــث تشــدید عــوارض ایــن حملــه شــد. بــر 
همیــن اســاس اصاحــات الزم در  مجموعــه هــای مرتبــط و نیــز تذکــرات الزم بــه بخــش خصوصــی 

اجرایــی خواهــد شــد.

بدافزار اینترنت اشیا آمد
ــات  ــادل اطاع ــد و تب ــای تولی ــت فض ــردی امنی ــت راهب ــز مدیری مرک
ریاســت جمهوری نســبت به انتشــار بدافزار »میرای Mirai « که قابلیت 
نفــوذ به روترهــای خانگــی، تلویزیون هــا و دوربینهای مداربســته را دارد، 

هشــدار داد. 
» نــرم افــزار مخــرب میــرای« مرتبــط بــا بــات نــت Reaper بــه روترهــای 
خانگــی، تلویزیون هــا، DVR هــا و دوربین هــای مــدار بســته نفــوذ می کنــد 

و بــه بدافــزار »اینترنــت اشــیا« معروف اســت.
برمبنــای گــزارش ســایت Recorded Future ایــن نمونــه کشــف شــده 
ــای  ــازمان ه ــی از س ــه برخ ــه ۲01۸ ب ــر ژانوی ــه از اواخ ــزار Mirai ک از بداف
مالــی حملــه کــرده و بیــش از 13 هــزار دســتگاه اینترنــت اشــیا )IoT ( را بــه 
ــازمان  ــداس( در س ــه DDoS )دی ــب رخ دادن حمل ــه، موج ــره انداخت مخاط

هــای مالی شــده اســت.
محصوالت آســیب پذیری که مــورد حمله بات نــت Mirai قــرار گرفته اند 
 AVTECH، Dahua Technology Co، GoAhead، شــامل
و   Linksys، MikroTik، Samsung، Synology، TP-Link

ــوند. ــی ش Ubiquity م
کارشناســان امنیتــی بــه کاربــران دســتگاه هــای IoT پیشــنهاد مــی کنند که 
بــرای کاهــش خطــرات مرتبــط بــا ایــن بدافــزار، ایــن توصیــه هــا را در نظــر 

: ید بگیر
1- کلمات عبور پیش فرض تنظیم شده برای دستگاه را تغییر دهید.

Firmware -۲ دستگاه های خود را به روزرسانی کنید.
3- بــرای دوربین هــای IP و سیســتم های مشــابه آن کــه نیــاز بــه دسترســی 

از راه دور دارنــد، VPN تهیــه کنیــد.
4- ســرویس های غیرضــروری )هماننــد Telnet و ...( را غیرفعــال کنیــد و 

پورت هایــی را کــه دســتگاه IoT بــه آن نیــاز نــدارد، ببندیــد.
در حملــه نمونــه ای از بدافــزار میــرای بــه اینترنت اشــیا در ســال ۹5 ، بســیاری 
ــده  ــوردهای انتخاب ش ــی پس ــا حت ــاده ی ــوردهای س ــا از پس ــن ابزاره از ای

کارخانــه اســتفاده می کرده انــد.
ــرای ورود  ــاش ب ــزار ت ــدود 100 ه ــه، ح ــن حمل ــود در ای ــه می ش گفت
به دســتگاه های آســیب پذیر از یکهــزار و هشــتصد IP مختلف در 1۲ روز 
صــورت گرفــت. ۶4 درصــد ایــن IPها بــه چیــن، 13 درصــد بــه کلمبیا، 
ــق  ــام تعل ــه ویتن ــد ب ــن ۶ درص ــی و همچنی ــره جنوب ــه ک ــد ب ۶ درص

ــته است. داش
ــاه 13۹۶  ــن م ــایبری Dr.web بهم ــت س ــرکت امنی ــان ش محقق
ــا  ــا ب ــه تنه ــدند ک ــدوزی ش ــان وین ــی تروج ــف نوع ــه کش ــق ب موف
هــدف کمــک بــه هکرهــا در انتشــار بدافــزار Mirai طراحــی 

ــود. ــده ب ش
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در ســال ۹۶ بالــغ بــر 14 حملــه مخــرب نــرم افــزاری، فضــای 
مجــازی کشــور را تهدیــد کــرد. مهمتریــن این حمات کشــف 
بدافــزار »واناکــرای« و ویروس »پتیــا« بود که منجر بــه آلودگی 

سیســتم هــای رایانــه ای شــد. 
مهمتریــن اتفاقــات ســایبری ســال ۹۶ را مــی تــوان در محــور 
جاســوس افزارهــا، حمــات بدافــزاری و آلودگــی سیســتم های 
رایانه ای دســته بنــدی کرد. این تهدیدات ســایبری در ســالی که 
گذشــت از ســوی مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیــات 

رخدادهــای رایانــه ای )مرکــز ماهــر( اعــام شــد.
بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه بالــغ بــر 14 حملــه اینترنتــی 
مهــم، منجــر بــه تهدیــد فضــای ســایبری کشــور شــد. در ایــن 
ــا تهدیــدات  راســتا مرکــز ماهــر بالــغ بــر 10 هشــدار مرتبــط ب

ســایبری بــه کاربــران فضــای مجــازی داد.

اردیبهشت ۹۶ و نفوذ بزرگترین باج گیر 
سایبری

عنــوان  تحــت  مخربــی  افــزار  نــرم   ۹۶ اردیبهشــت 
»واناکــرای- wannacry « بــا قابلیــت خــود انتشــاری در 
شــبکه حــدود 100 کشــور شــیوع یافتــه و بالــغ بــر ۷5 هــزار 
ــای  ــاس رصده ــرد. براس ــوده ک ــری را آل ــتم کامپیوت سیس
ــر،  ــاج گی ــزار ب ــن بداف ــر، ای ــز ماه انجــام شــده توســط مرک
در ســطح شــبکه کشــور مــا نیــز مشــاهده شــد؛ بــه نحــوی 
ــور  ــش از 50 اپرات ــز، بی ــن مرک ــار ای ــن آم ــق آخری ــه طب ک
ارتباطــی و ســازمان، قربانــی ایــن بــاج افــزار در کشــور شــد 
ــای  ــوزه اپراتوره ــز در ح ــا نی ــی ه ــن آلودگ ــتر ای ــه بیش ک
ارتباطــی و حوزه پزشــکی، ســامت و دانشــگاهها و در تهران 

و اصفهان شناســایی شد.
درهمیــن حــال تحلیلگــران امنیــت ســایبری موسســات 
تحقیقاتــی دنیــا نیــز اعــام کردند کــه بیــش از ۹۷ درصــد رایانه 
های مبتا به ویروس واناکرای از سیستم عامل ویندوز ۷ استفاده 
مــی کــرده انــد. رایانــه هــای دارای سیســتم عامــل XP مبتــا 
به ویروس واناکرای نیز به طور دســتی و توســط مالکانشان به آن 

مبتا شدند.
ــانی،  ــی رس ــز آگاه ــی از مراک ــس یک ــاه رئی ــت در تیرم درنهای
ــر  ــاج گی ــار ب ــه ای از مه ــای رایان ــداد رخداده ــتیبانی و ام پش
ســایبری »واناکــرای « در ایــران خبــر داد و گفــت: واکنــش در 
ایــران بــه ایــن حملــه ســایبری، واکنــش مناســبی بــود. البتــه 
ــی را مشــاهده  ــچ آلودگ ــه هی ــی نیســت ک ــن معن ــه ای ــن ب ای
نکریــم، بلکــه منظــور ایــن اســت کــه حمــات ایــن ویــروس 
از تــب و تــاب افتــاد و آســیب پذیــری سیســتم هــا، در همــان 

حــدود و حــدود اولیــه متوقــف شــد.

خرداد ۹۶ و حمله به چند وبسایت دولتی
هفتــم خردادمــاه، برخــی وبســایتها و پرتــال هــای ســازمانها 
و دســتگاه هــای اجرایــی از دســترس خــارج شــد. بــه دنبــال 
حملــه و از دســترس خــارج شــدن ایــن وبســایت هــا، 
ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران بــا تاییــد حملــه ســایبری 
صــورت گرفته به این وبســایت ها، از کنترل ایــن حمات خبر 

داد.
طبــق اعام مرکز ماهــر ، هدف ایــن حمله، منع ســرویس توزیع 
 IIS شــده سیســتم های عامل ویندوز با ســرویس دهنده های وب
بــوده  اســت و تمامی اهــداف مــورد حمله قــرار گرفته، از شــرایط 

ــد. ــوردار بوده ان ــان برخ ــی یکس فن

تیرماه ۹۶ و ۳ حمله سایبری برای آلودگی 
سیستم های کامپیوتری  

ــام  ــه ن ــاج افــزار جدیــدی ب تیرمــاه ســال ۹۶ خبــر گســترش ب
ــان  ــف جه ــاط مختل ــا )Goldeneye/Petya( در نق پتی
ــداد و هماهنگــی  ــاب وســیعی داشــت. مرکــز مدیریــت ام بازت
عملیــات رخدادهــای رایانــه ای بــا اعــام اینکــه گزارشــی مبنی 
بــر آلودگی کاربران داخل کشــور به ویروس باج گیر ســایبری پتیا 
)petya( دریافــت نشــده، اعام کــرد: نحوه گســترش این باج 
افــزار و نیــز عملکــرد آن بســیار مشــابه بــه بــاج افــزار واناکــرای 

) WannaCry( اســت.
برایــن اســاس اعام شــد کــه بالــغ بــر 3۲ قربانی توســط »پتیا« 
آســیب دیــده و فایلهایشــان رمرگذاری شــده که قربانیــان مبلغی 
معــادل ۸150 دالر بــه صــورت بیــت کوین)پول مجــازی( برای 
بازپــس گیــری اطاعاتشــان پرداخــت کردند. بیشــترین آســیب 
پذیــری مربــوط به کشــور اوکرایــن بود بــه نحوی که گفته شــد 
کمپانی بزرگ نفتی روســی بــه نــام Roseneft ، کمپانی های 
تولیدکننــده بــرق اوکراینــی، بانکهایــی ماننــد NBU و کمپانــی 
ــد. ــرار گرفتن ــه ق ــن حمل ــدف ای ــدن Evraz ه ــتخراج مع اس

ــرورهای  ــه س ــزاری ب ــاج اف ــه ب ــش حمل ــال افزای ــن ح درهمی
 Remote ســرویس  طریــق  از  کشــور،  در  وینــدوزی 
ــی های  ــود. بررس ــاه ۹۶ ب ــات تیرم ــر اتفاق Desktop از دیگ
فنــی در ایــن زمینــه نشــان داد کــه در ایــن حمــات مهاجمــان 
با سوءاســتفاده از دسترسی های حفاطت نشده به سرویس ریموت 
دســکتاپ  ویندوز )پروتکل RDP( وارد شده، آنتی ویروس نصب 
شــده را غیرفعــال کــرده و بــا انتقــال فایــل بــاج افــزار، اقــدام به 

ــرده اســت. ــرور ک ــای س ــزاری فایل ه رمزگ
ــات  ــی عملی ــداد و هماهنگ ــت ام ــز مدیری ــاه مرک ــن م در ای
ــای  ــامانه ه ــدادی از س ــز از هــک تع ــه ای نی ــای رایان رخداده
دانشــگاهی خبــر داد. برایــن اســاس مشــخص شــد کــه علــت 
ــری در  ــیب پذی ــک آس ــود ی ــده وج ــاد ش ــداد ایج ــی رخ اصل
یکــی از مولفــه هــای جانبــی ســایت هــای دانشــگاهی بــرای 
مدیریــت و داوری همایشــها بــود. ایــن آســیب پذیــری منجــر 
بــه بارگــذاری یــک صفحه توســط مهاجمیــن در وب ســایتهای 

ــد. مذکور ش

مرداد ۹۶ و خسارت باج افزاری به سامانه های 
بیمارستانی کشور

ــات  ــی عملی ــداد و هماهنگ ــت ام ــز مدیری ــز مرک ــاه نی مردادم
رخدادهــای رایانــه ای از بــروز حمات بــاج افزاری به ســرورهای 
ویندوزی چندین سامانه بیمارستانی در کشور خبر داد و اعام کرد: 
گــزارش های متعــددی از حمله باج افزارها )نــرم افزار مخرب باج 
گیر( به ســرورهای ویندوزی از جمله چندین ســامانه بیمارستانی 
در کشــور واصل شــده اســت کــه خســارات جبــران ناپذیــری به 

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

ــد. ــرور کردن ــای س ــذاری فایل ه رمزگ
حتــی در مــواردی، مشــاهده شــدکه مهاجمــان، بــا صــرف زمان 
کافــی و پــس از کســب شــناخت و انجــام انــواع دیگری از ســوء 
ــان و الگــوی انجــام پشــتیبان گیری  اســتفاده های ممکــن، زم
از اطاعــات را نیــز شناســایی کــرده و موفــق به انجــام حمات 

باج افزاری بی نقص شدند.

مهرماه ۹۶ و شیوع باج گیر سایبری جدید در 
کشور

ــدی از  ــوع جدی ــار ن ــه انتش ــبت ب ــر نس ــز ماه ــاه مرک مهرم
ــاج گیــر در فضــای ســایبری کشــور هشــدار داد کــه  بدافــزار ب
ایــن ویــروس، بــرای هــدف قــراردادن کاربــران فارســی زبــان 

ــد. طراحی ش
بررســی هــای مرکــز ماهــر نشــان داد که بــاج افــزاری موســوم 
ــزار  ــاج اف ــک ب ــام از ی ــا اله ــت( ب ــای رن ــه TYRANT )ت ب
متــن بــاز در فضــای ســایبری منتشــر شــد کــه از صفحــه بــاج 
خواهــی بــه زبــان فارســی اســتفاده کــرده و طبیعتا بــرای هدف 

قــرار دادن کاربــران فارســی زبــان طراحــی شــد.
ــزار اســتفاده از پوشــش فیلترشــکن  ــاج اف ــن ب روش انتشــار ای
ــا فریفتــن  ســایفون بــود و از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی ب

مهمترین حمالت سایبری سال 96؛

 ۱۴ تهدید مخرب در فضای مجازی کشف شد
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کاربــران، آنهــا را تشــویق بــه دریافــت و اجــرای فایلــی اجرایــی 
بــا ظاهــر ســایفون مــی کــرد.

آبان ماه ۹۶ و شیوع باج گیرهای سایبری
آبـان مـاه خبـر انتشـار جاسـوس افـزاری بـه نـام دادسـرای 
الکترونیکـی )e_dadsara( کـه بـا هدف سـرقت اطاعات 
حساب بانکی کاربران، فعال شد، منتشر شد. این بدافزار از آیکونی 
مشـابه آیکـون مـورد اسـتفاده بـرای نمایـش فولدرهـا توسـط 
وینـدوز اسـتفاده کـرده و بـا انتخـاب نـام e_dadsara کاربر 
را ترغیـب به بـاز کردن پوشـه ای حـاوی اطاعـات الکترونیکی 
دادسـرا می کرد. هدف اصلی این جاسوس افزار، سرقت اطاعات 
قربانی به خصوص اطاعات حساب های بانکی کاربران از طریق 
ضبط کلیدهای فشـرده شـده توسـط کاربر، رویدادهـای ماوس، 
گرفتـن تصاویـر از سیسـتم، محتـوای کلیپ بـورد و برنامه هـای 

اجرا شـده توسـط کاربر اسـت.
همچنیــن مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیــات 
رخدادهــای رایانــه ای، از انتشــار باج افــزار خطرنــاک »خرگوش 
ــن  ــق ای ــی از طری ــه بین الملل ــر داد کــه احتمــال حمل ــد« خب ب

بــاج افــزار بســیار بــاال بــود.
ــخه  ــومین نس ــد )BadRabbit(، س ــوش ب ــزار خرگ ــاج اف ب
ــته  ــال گذش ــد س ــر در چن ــر نش ــم و پ ــای مه ــزار ه ــاج اف از ب

ــون  ــی چ ــای معروف ــیر بدافزاره ــه مس ــه ادام ــد ک ــوان ش عن
ــش از 13  ــرده و بی ــش ب NotPetya و WannaCry را پی
ــور  ــه ط ــود ب ــا خ ــزار NotPetya را ب ــاج اف ــد ب ــد از ک درص

مشــترک بــه همــراه داشــت.
چندیــن   ،Avast و  Kaspersky امنیتــی شــرکت های 
مــورد حملــه بــه اوکرایــن و آمریــکا را گــزارش کردند و شــرکت 
امنیتــی ESET، اعــام کرد کــه بیــش از ۶5 درصــد قربانیان در 
ــا 1۲.۲  ــن ب ــس از آن، اوکرای ــتند. پ ــرار داش ــیه ق ــور روس کش
درصــد، بلغارســتان بــا 10.۲ درصــد، ترکیــه بــا ۶.4 درصــد و در 
ــا 3.۸ درصــد بیشــترین قربانیــان ایــن بدافــزار  نهایــت ژاپــن ب

ــد. بودن
ــران  ــری از کارب ــی و تصوی ــی صوت ــر جاسوس ــوی دیگ از س
مرورگــر کــروم نیــز در ایــن مــاه کشــف شــد کــه یــک نقــص 
طراحــی UX در مرورگــر Chrome اجــازه مــی داد وبســایت 
ــه  ــدون هیچگون ــر را ب ــو کارب ــا ویدئ ــدا ی ــرب ص ــای مخ ه
هشــدار یــا نشــانه هــای بصــری ضبــط کــرده و بدیــن صــورت 

ــرار گیــرد. ــر مــورد ســوء اســتفاده ق کارب

آذر ۹۶ و شناسایی حمله بدافزاری به »فلش 
پلیر«

ــای  ــات رخداده ــی عملی ــداد و هماهنگ ــت ام ــز مدیری مرک

رایانــه ای از هشــدار ادوب )Adobe( بــرای دریافــت 
آخریــن نســخه  فلش پلیــر در راســتای جلوگیــری از حمــات 
بدافــزاری خبــر داد و اعــام کــرد: هشــدار Adobe مربــوط 
بــه آســیب پذیری موجــود در بســته  نرم افــزاری چندرســانه ای 
»فلش پلیــر« بود. به همیــن دلیل، این شــرکت از کاربران خود 
ــن  ــود، از ای ــامانه های خ ــردن س ــه ک ــا وصل ــا ب ــت ت خواس

حمــات جلوگیــری کنند.
ــن  ــتفاده از ای ــکی، اس ــگاه کسپرس ــی آزمایش ــان امنیت محقق
ــرل از راه دور را در  ــای کنت ــرای کده ــرای اج ــیب پذیری ب آس
ــام  Adobe Flash پیــدا کردنــد کــه توســط گروهــی بــه ن
ــی را در  ــروه قربانیان ــن گ ــده بود.ای ــه ش BlackOasis ارائ
ــتان،  ــراق، افغانس ــیه، ع ــه روس ــف از جمل ــورهای مختل کش
نیجریــه، لیبــی، اردن، تونس، عربســتان ســعودی، ایــران، هلند، 

بحریــن، انگلیــس و آنگــوال مــورد هــدف قــرار داده بود.

دی ماه ۹۶ و سوءاستفاده بدافزاری از 
فیلترشکن

ــه  ــاه ســالی کــه گذشــت مرکــز ماهــر موضــوع حمل در دی م
ــا سوءاســتفاده از  بدافــزاری در پوشــش یــک فیلترشــکن کــه ب

ناآگاهــی کاربــران موبایــل منتشــر شــد را اعــام کــرد.
تحلیل هــای فنــی روی کــد مهاجــم نشــان داد کــه حملــه ایــن 

بدافــزار، بــا دریافــت یــک پیامــک فریبنــده کــه مدعــی ارائــه 
فیلترشــکن از طریــق یــک آدرس وب بــود آغــاز شــد. بــا کلیک 
کــردن کاربــر روی لینــک مذکــور، بدافــزار روی تلفــن قربانــی 

دانلــود می شــد.

بهمن ماه و حمله سایبری به سایت های خبری
در  آســتانه برگــزاری راهپیمایــی باشــکوه ۲۲ بهمــن مــاه 
ــا و  ــال ه ــدادی از پورت ــه تع ــه ب ــوص حمل ــاری در خص اخب

ــد. ــر ش ــری منتش ــای خب ــایت ه وبس
ــد  ــخص ش ــه مش ــورت گرفت ــای ص ــی ه ــاس بررس ــر اس ب
وبســایت هــای خبــری کــه مــورد حملــه قــرار گرفتــه بودنــد در 
ــان و مرکــز داده شــرکت پیشــتاز  ــا ســنتر( تبی مرکــز داده )دیت
میزبانــی شــده انــد. بــر ایــن اســاس گــروه فنــی مرکــز ماهــر 
ــدف  ــای ه ــتم ه ــتراک سیس ــاط اش ــایی نق ــه شناس ــدام ب اق
کــرد و در ایــن فرآینــد مشــخص شــد تمامــی ایــن ســامانه هــا 
توســط یــک شــرکت و در بســتر سیســتم عامــل بــا ســرویس 
دهنــده وب IIS و زبــان برنامه نویســی ASP.Net توســعه داده 

ــده اند. ش
شــرکت تولیدکننــده نــرم افــزار ایــن ســامانه هــا مجــری بیــش 
از 30 وبســایت خبــری )از جملــه وبســایت هــای مــورد حملــه 
قــرار گرفتــه( در کشــور بــود کــه نفوذگــران از ایــن حیــث بــه 

مجموعــه اهــداف مناســبی دســت پیــدا کــرده انــد.
ــه  ــان داد ک ــع نش ــت وقای ــای ثب ــل ه ــود در فای ــواهد موج ش
مهاجمان در تاش برای نفود بــا ابزارهای خودکار و نیمه خودکار 
برای اســتخراج اطاعاتــی نظیر نام کاربــری و کلمات عبــور، در 
ــی  ــن تمام ــد. همچنی ــوق بودن ــای ف ــامانه ه ــگاه داده س پای
فعالیــت هــا و عملیــات مخــرب بــرای کشــف آســیب پذیــری و 
نفــوذ بــه ســامانه هــا متعلــق بــه آدرس هــای IP حملــه کننده، 

اســتخراج و بررســی شــد.
در ایــن حملــه مشــخص شــد کــه تمامــی ســایت هــای خبری 
ــام کاربــری و کلمــه عبــور پیــش فــرض  مــورد حملــه دارای ن
یکســان توســط شــرکت پشــتیبان بودنــد و آدرس پســت 
ــاال  ــا ســطح دسترســی ب ــامانه ب ــر ارشــد س الکترونیکــی راهب
همان نام کاربری و کلمه عبور استفاده شده در سایت ها بوده و این 
موارد نشــان داد که حداقل موارد امنیتی در مدیریت این سایت ها 

رعایــت نشــده بــود.

اسفند ماه و ۱۴۰ وبسایت داخلی که هک شد
در اســفندماه ۹۶ نیــز مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی 
عملیــات رخدادهــای رایانــه ای از هــک 140 وبســایت داخلــی 

ــر داد. خب
ایــن مرکــز موضــوع را ســریعا مــورد بررســی قــرار داد و اقدامات 
فنــی الزم را از همــان ابتدای لحظــات حادثه مذکــور با همکاری 

شرکت میزبان انجام داد.
ســایت های مــورد حملــه همگــی روی یــک میزبــان اشــتراکی 
قــرار داشــته و دسترســی برقــرار شــده بصــورت محــدود و تنهــا 

شــامل بارگــزاری یــک فایــل متنــی بــود.

۱۰ هشدار مرکز ماهر برای رخدادهای سایبری
در ســالی کــه گذشــت از ســوی مرکــز مدیریــت امــداد و 
ــدارها  ــه ای برخــی هش ــای رایان ــات رخداده هماهنگــی عملی
ــد. ــر ش ــز منتش ــایبری نی ــای س ــگیری از رخداده ــرای پیش ب

در فروردیــن مــاه ایــن مرکز نســبت بــه تــاش بدافزارهــا و نرم 
افزارهای مخرب برای آلوده کردن شبکه های صنعتی هشدار داد. 
چــرا که محققــان امنیتی دنیــا محاســبه کردند که ســاالنه حدود 
3000 واحد صنعتی با انواع بدافزارها و نرم افزارهای غیرهدف دار و 

روزمره، آلوده می شوند.
در اردیبهشــت مــاه مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیات 
رخدادهــای رایانــه ای هشــدار داد کــه هکرهــا مــی تواننــد گــذر 
ــا وردپــرس نوشــته شــده  انــد  واژه کاربــران ســایت هایی کــه ب
ــت  ــتم مدیری ــن سیس ــرس محبوب تری ــد. وردپ ــر دهن را تغیی
ــیب پذیری  ــک آس ــتن ی ــا داش ــان، ب ــوا )CMS( در جه محت
منطقــی بــه هکــر ایــن امــکان را می دهــد کــه گــذرواژه  کاربــر 

را تغییــر دهد.
در خردادمــاه ایــن مرکــز اعام کــرد کــه کاربــران رایانه های 
خانگــی به دلیل بــی توجهی و تعلل در به روزرســانی سیســتم 
عامــل وینــدوز خود، بیشــتر در معــرض خطــر حمله بــاج افزار 
ســایبری »واناکــرای« قــرار دارنــد. در ایــن اطــاع رســامی 
با اشــارخ بــه 4 هزار رایانه آلــوده به این بدافزار بــاج گیر، اعام 
کــرد کــه بســیاری از ایــن رایانــه هــا، مربوط بــه ســازمانهای 
مختلــف بودنــد کــه نســبت بــه رفــع مشــکل اقــدام کــرده و 

ــد. ــت کردن ــی را رعای ــای امنیت ــتورالعمل ه دس
در تیرمــاه، ابزارهــای دروغ رمزگشــایی »واناکــرای« شناســایی 
شــد کــه بــه دروغ خــود را بــه عنــوان ابزارهایــی بــرای 
رمزگشــایی ایــن بــاج گیــر ســایبری معرفــی کردنــد. در 
بررســی و تحلیــل سیســتم هــای رایانــه ای مشــخص شــد کــه 
ابزارهــای بســیاری در اینترنــت مدعــی شــده انــد کــه اطاعات 
قربانیــان این حملــه را می تواننــد بازگردانند.از ایــن رو به کاربران 
ــناخته و  ــای ناش ــرم افزاره ــه ن ــد ک ــدار داده ش ــت هش اینترن
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ــد. ــی نصــب نکنن جعل
ــات  ــی عملی ــداد و هماهنگ ــت ام ــز مدیری ــاه مرک در مردادم
رخدادهــای رایانــه ای از ارائــه خدمــات ابــری توزیــع محتــوا، 
ــایبری و  ــا حمــات س ــه ب ــت، مقابل ــای امنی ــدف ارتق ــا ه ب
ــام  ــر داد و اع ــی خب ــایتهای دولت ــت وب س ــش ظرفی افزای
کــرد که برای کمــک به وبســایتهای دولتی در پاســخگویی به 
حجــم درخواســتها و مراجعات بــاال و همچنین حفاظــت از آنها 
در برابــر حمــات رایج، اقدام بــه ارائه خدمات حفاظت ســامانه 

های تحت وب کرده اســت.
در شـهریور مـاه مرکـز مدیریـت امـداد وهماهنگـی عملیـات 
رخدادهای رایانه ای با اعام هشـدار به کاربران برای به روزرسانی 
سیسـتم  عامل پیش بینی کرد که ممکن است اتفاقاتی شبیه بروز 

بـاج افزار سـایبری واناکـرای مجـدد رخ دهد.
ــا اشــاره بــه اینکــه پــس از به روزرســانی وینــدوز  ایــن مرکــز ب
کــه الاقــل 4۸ آســیب پذیری وصله شــد )۲5 تای آن هــا بحرانی 
بوده اند(، این آســیب پذیری ها افشــاء شــده اند، اعام کرد: یکی از 
این آسیب پذیری ها بسیار خطرناک بوده و همه نسخه های ویندوز 

را تحت تاثیر قرار داده است.
آذرمــاه مرکــز ماهــر بــه توســعه دهنــدگان اندرویــدی هشــدار 

ــعه  ــه توس ــی ب ــال ایمیل ــا ارس ــز ب ــوگل نی ــه گ ــرا ک داد. چ
دهنــدگان اپلیکیشــن هــای اندرویــد، بزرگترین مشــکل امنیتی 
نــرم افزارهــای مخــرب اندرویــدی و حــذف آنهــا از پلــی اســتور 

ــدار داد. را هش
ــور  ــن 10 کش ــران را در بی ــر، ای ــز ماه ــال ۹۶ مرک ــاه س دی م
نفوذپذیــر سیســتم هــای ســایبری صنعتــی اعــام کــرد. نتایــج 
به دســت آمده از تهدیدات ســامانه های کنترل صنعتی در ۶ ماهه  
اول ســال ۲01۷ نشــان داد کــه ایــران در میــان 10 کشــور اولــی 
ــایبری،  ــدات س ــل تهدی ــه دلی ــای آن ب ــامانه ه ــه س ــت ک اس

ــوده شــده اند. آل
بــر مبنــای ایــن بررســی هــا همچنیــن مشــخص شــد در نیمــه 
ــد  ــن درص ــه باالتری ــوری ک ــن 15 کش ــال ۲01۷ در بی اول س
ســامانه های کنترل صنعتی مورد حمله قرار گرفته را، دارا هستند، 

ایــران رتبــه هفتــم را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــف  ــه کش ــبت ب ــر نس ــز ماه ــاه مرک ــر در دی م ــوی دیگ از س
آســیب پذیری  مهمــی کــه همــه  پردازنده هــای ســخت افــزاری 
ــیب پذیری ها  ــن آس ــدار داد. ای ــرار داده هش ــر ق ــت تاثی را تح
همــه  پردازنده هــای مهــم از جملــه AMD، ARM و Intel را 

تحــت تاثیــر قــرار داد.

ــدی  ــان امنیتــی یــک جاســوس افزار اندروی ــاه محقق بهمــن م
بســیار پیشــرفته بــا نــام Skygofree کشــف کردنــد 
کــه بــه هکرهــا امــکان مــی داد پیام هــای واتــس اپ 
ــل  ــرل کام ــکان کنت ــدزدد و ام ــی را ب )WhatsApp( قربان

دســتگاه آلــوده را از راه دور مــی داد..
ــت  ــه سیســتم های اینترن ــزاری ک ــاه بداف ــن م ــن در ای همچنی
ــاری  ــرار مــی داد کشــف شــد. ایــن اولیــن ب اشــیاء را هــدف ق
ــی  ــور خــاص سیســتم های مبتن ــزار، به ط ــک بداف ــه ی ــود ک ب
 Mirai Okiru ــزار ــی داد. بداف ــرار م ــدف ق ــر ARC را ه ب
در زمــان کشــف بــرای بیشــتر آنتی ویروس هــا غیرقابــل 

ــود. تشــخیص ب
در نهایــت اینکــه مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی 
ــی  ــش بین ــه پی ــبت ب ــه ای نس ــای رایان ــات رخداده عملی
جهانــی از تهدیــدات ســایبری بــرای پــول هــای رمزنــگاری 
شــده در ســال ۲01۸ هشــدار داد و اعــام کرد: بــا وجودی که 
در ســال ۲01۷ بــاج افزارها تهدید اصلی بــرای کاربران فضای 
ســایبر محسوب می شــدند، پیش بینی ها حاکی از آن است که 
»پــول هــای رمزنــگاری شــده« مهمتریــن تهدیــد ســایبری 

ــود. ــد ب ــال ۲01۸ خواه در س

تولید نمایشگر جدیدی که هرگز کثیف نمی شود
محصوالتــی که دارای نمایشــگرهای لمســی هســتند، جذابیت هــای فراوانی دارند. امــا یکی از 
مشــکات جدی آنها کثیف شــدن فوری نمایشگر در تماس دســت و آلودگی های محیط اطراف 

است. 
در برخــی مــوارد میــزان آلودگــی نمایشــگرهای گوشــی هــای هوشــمند و غیــره تــا بــدان حــد 

زیاد می شــود کــه اصوال اســتفاده از آنهــا ناممکن می شــود.
ــرای  ــوع پوشــش همــه کاره ب ــن مشــکل یــک ن ــرای حــل ای ــان دانشــگاه میشــیگان ب محقق
نمایشــگرهای لمســی ابــداع کــرده انــد کــه مــی تــوان آن را بــر روی ســطح نمایشــگرها اســپری 
کــرد یــا چســباند. بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه هیــچ نــوع محصــول مایــع یــا جامــد بــه 
ــه پاییــن ســرازیر شــده و هیــچ  ــا آن ب ســطح ایــن محصــول نمــی چســبد و پــس از برخــورد ب

آلودگــی بــر ســطح نمایشــگر لمســی برجــای نمــی گــذارد.
ایــن اختــراع جدیــد در برابــر آب، روغــن، نفــت، الــکل و حتــی کــره بــادام زمینــی مقــاوم 
ــه  ــد. ایــن الی ــا ایــن مــواد را جــذب نمــی کن اســت و آلودگــی هــای ناشــی از تمــاس ب
تماســی جدیــد بســیار نــرم و مقــاوم و شــفاف اســت و اختالــی در زمینــه اســتفاده از تلفــن 

های همراه یا دیگــر محصوالت الکترونیــک ایجاد نمی کند.
ایــن پوشــش هــم بــر روی ســطح نمایشــگر تلفــن همــراه، تبلــت و غیــره و هــم بــر روی ســطح 
شیشــه پنجــره هــا قابــل نصب اســت تــا آنهــا بــرای مــدت طوالنــی تمیــز و شــفاف باقــی بمانند. 
همچنیــن پیــش بینــی می شــود کــه پوشــش یادشــده در صنایــع تبریــدی، تولیــد بــرق و پاالیش 

نفت هم کاربرد پیدا کند.

آیفون ۲۰۱۹ با سه دوربین می آید
گــزارش هــای جدیــد حاکــی از آن اســت کــه اپــل قصــد دارد در ۲01۹ میــادی آیفونــی بــا ســه 

دوربین پشتی عرضه کند. 
طبــق گــزارش هــای جدیــد بــه نظر مــی رســد اپــل مشــغول بررســی ســه لنــز دوربین پشــتی در 
آیفــون پرچمــدار ۲01۹ اســت. اپــل قصــد دارد همــراه ایــن دوربیــن مجموعــه ای از ویژگــی های 

ــد را عرضــه کند. جدی
 نخســتین بــار روزنامــه تایوانــی اکونومیــک نیــوز دیلــی ایــن خبــر را اعــام و اشــاره کــرد هر ســه 
لنز دســتگاه 1۲ مگاپیکســلی خواهند بود. مــدل های فعلی آیفــون دو یا یک لنز دوربیــن دارند و این 
ــا همــکاری یکدیگــر قابلیــت هایــی ماننــد افزایــش زوم  و تشــخیص عمــق در حالــت  لنزهــا ب
پرتــره را ارائــه مــی کننــد. البتــه ایــن خبــر بــه آیفونــی کــه در پاییــز امســال عرضــه مــی شــود، 

ربطــی نــدارد.
ــل  ــل موبای ــل از اپ ــار نیســت کــه عرضــه مــی شــود. قب ــن دســتگاهی نخســتین ب ــه چنی  البت

ــن پشــتی عرضــه شــده اســت. ــا ســه دوربی ــز ب »هــواویP۲o Pro« نی

سامسونگ موبایل بدون دسترسی به اینترنت ساخت
شــرکت سامســونگ موبایلــی بــدون دسترســی بــه اینترنــت ســاخته تــا بــه دانشــجویان کمــک 

کنــد دوبــاره در کاس هــای درس تمرکــز کنند. 
سامسونگ موبایل جدید برای کاربرانی ساخته می خواهند از اینترنت دور بمانند.

ایــن موبایــل کــه Galaxy J Pro نامیــده مــی شــود، مشــخصات و ویژگــی هایــی شــبیه  تلفن 
هــای هوشــمند گرانبهــای همیــن شــرکت اســت امــا روی آن  هیچ اپلیکیشــنی وجــود نــدارد و به 

محصوالت جدیدی از جنس فناوری 
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ا ینترنــت متصــل نمی شــود.
بــه گفتــه سامســونگ ایــن موبایــل بــا هــدف کمــک بــه دانشــجویان ســاخته شــده تــا بتواننــد 

دوبــاره در کاس هــای درس تمرکــز کنند.
 همچنیــن ایــن شــرکت بــرای مدتــی محــدود طــرح تخفیفــی مخصــوص مشــتریان 1۸ تــا ۲1 
ســاله ارائــه کــرده اســت.  Galaxy J Pro در دو رنــگ مشــکی یــا طایــی عرضــه مــی شــود و 
دارای نماشــگر 5 اینچی qHD ســوپر AMOLED اســت. عــاوه برآن مجهز به یک پردازشــگر 
4 هســته ای، 1.5 گیگابایت RAM اســت و می توان بــه آن  یک کارت حافظه میکــرو اس دی نیز 

افــزود.
دوربیــن هــای جلویــی و  پشــتی دســتگاه بــه ترتیــب 5 و ۸ مگاپیکســل هســتند. کاربــران مــی 
ــد، پیامــک ارســال کننــد واپلیکیشــن هــای بــی  نیــاز از  ــا ایــن دســتگاه تمــاس بگیرن تواننــد ب

ــد. ــه کار گیرن ــد دیکشــنری و ماشــین حســاب را ب اینترنــت  مانن

قدرتمندترین تبلت دنیا با سیستم عامل کروم عرضه شد

تبلــت هایــی کــه تــا به حــال همــراه بــا سیســتم عامــل کــروم عرضــه شــده انــد چنــدان قدرتمند 
نبــوده و امکانــات چشــمگیری نداشــته انــد، امــا تبلــت کــروم بــوک جدیــد اچ پــی در بــازار مــورد 

ــرار گرفته اســت.  توجه ق
پیــش از ایــن ایســر بــا عرضــه کــروم بــوک تــب 10 بــه قیمــت 3۲۹ دالر توجــه دانشــجویان و 
دانــش آموزان را به خود جلب کــرده بود. اما عدم عرضه این تبلت همراه با صفحه کلید به عنوان یک 

نقطــه ضعــف بــرای آن تلقــی گردیــد.
حــال اچ پــی بــا عرضــه تبلــت کــروم بــوک ایکــس ۲ اولیــن تبلــت مجهــز بــه سیســتم عامــل 

کــروم را تولیــد کــرده کــه دارای یــک صفحــه کلیــد مجهــز و متناســب اســت.
ایــن تبلــت همــراه بــا یــک قلــم هوشــمند عرضــه شــده کــه اســتفاده از آن را تســهیل مــی کنــد. 
امــری کــه در تبلــت هــای مجهــز بــه کــروم کمتــر متــداول بــوده اســت. نمایشــگر لمســی 1۲.3 

اینچــی بــا دقــت ۲400 در 1۶00 پیکســل هــم از جملــه دیگــر مزایــای ایــن محصول اســت.
پردازنــده مرکــزی اینتــل، 4 گیگابایــت رم، بلندگــوی اســتریو، دو پــرت یــو اس بــی نــوع 3 و یــک 
جــک هدســت از جملــه دیگــر مزایای ایــن محصــول اســت. ایــن تبلــت ۶00 دالر قیمــت گذاری 
شــده و دارای 3۲ گیگابایــت حافظــه اســت کــه از طریــق حافظــه میکــرو اس دی قابــل افزایــش 

مــی باشــد.

بدترین گوشی دنیا برای تعمیر معرفی شد
ــا بــه حــال تصــور مــی شــود کــه ســخت تریــن گوشــی دنیــا بــرای تعمیــر برخــی تولیــدات  ت

سامســونگ اســت، امــا بــه تازگــی مشــخص شــده کــه تعمیــر گوشــی هــواوی پــی ۲0 از آنهــا 
هم دشــوارتر اســت. 

بررســی هــای ســایت آی فیکــس ایــت نشــان می دهــد تعمیــر کردن گوشــی چینــی هــواوی پی 
۲0 یکــی از دشــوارترین کارهــای دنیاســت. نمــره تعلــق گرفتــه بــه ایــن گوشــی در زمینــه میزان 

تعمیرپذیری 4 از 10 است.
ایــن در حالــی اســت کــه کارشناســان ســایت یادشــده در ایــن زمینــه بــه گوشــی آیفــون ایکــس 
نمــره ۶ از 10 داده بودنــد. البتــه گوشــی هــای گالکســی اس ۹ و اس ۹ پــاس هــم نمــره 4 از 10 
دریافــت کــرده بودنــد، اما گوشــی پی ۲0 بــه علت برخی مشــکات دیگــر وضعیت نامناســب تری 

از تولیدات سامسونگ دارد.
بــر همیــن اســاس اگرچه برخی اجــزای پــی ۲0 به صــورت مــاژوالر طراحی شــده اند تا جــدا کردن 
و تعویض آنها راحت تر باشــد، اما این کار با دشــواری زیادی صورت می گیرد و در برخی موارد ممکن 
ــه شکســتن قــاب هــای پشــتی و جلویــی ایــن گوشــی منجــر شــود. یکــی از چالــش  اســت ب
برانگیزتریــن کارهــا در زمــان تعمیــر ایــن گوشــی تغییــر نمایشــگر پــی ۲0 اســت کــه از دوالیــه 

چسبنده تشکیل شده است.
دو گوشــی پــی ۲0 و پــی ۲0 پــاس هــواوی بــرای اولیــن بــار با ســه لنــز در پشــت عرضه 
شــده اند تــا کیفیت عکاســی و فیلمبــرداری از طریق آنها افزایــش یابد. توانایــی فیلمبرداری 
صحنــه آهســته بــا کیفیــت بســیار بــاال و زوم فــوق العــاده هــم از جمله دیگــر قابلیــت های 

است. گوشی  این 

اولین گوشی بالک چین جهان در راه است 

هــواوی در حــال مذاکــره بــا شــرکت ســیرین لبــز بــه منظــور تولیــد اولیــن گوشــی هوشــمند دنیا 
بــر مبنــای فنــاوری باک چین اســت. 

ز، بــر روی ایــن گوشــی سیســتم عاملــی جدیــد موســوم بــه ســیرین نصــب مــی شــود که توســط 
ســیرین لبــز تولیــد شــده و قــادر بــه اجــرای برنامه هــای مبتنــی بر فنــاوری بــاک چین اســت.

البتــه قرار اســت بــر روی این گوشــی عاوه بر سیســتم عامل ســیرین سیســتم عامــل اندروید هم 
نصب شــود تا اجــرای برنامه های معمول بر روی گوشــی های هوشــمند هم بــر روی محصول تازه 

هــواوی ممکــن باشــد.
اســتفاده از فنــاوری بــاک چین مزایــای متعــددی دارد. بــا اســتفاده از ایــن فناوری ثبــت تک تک 
تعامــات و تبــادالت صــورت گرفتــه در فضــای مجــازی بر حســب زمان دقیــق وقــوع ممکن می 
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شــود. تمرکززدایــی از اینترنــت کــه باعــث مــی شــود هیــچ ســازمانی دیگــر تمامــی اطاعــات 
ارزشــمند دنیــای مجازی را بــه صورت انحصاری در اختیار نداشــته باشــد، هم از جملــه دیگر مزایای 

ــت. ــاوری اس این فن
عــاوه بر این، ذخیره ســازی اطاعات از طریق تمامی ابزار و وســایل دیجیتال صــورت می گیرد که 
از دست رفتن یا هک کردن آنها را هم بی معنا می سازد. فناوری باک چین تا به حال بیشتر در حوزه 
ارزهای دیجیتال مورد توجه قرار گرفته بود و این اولین بار اســت که یک شــرکت سازنده گوشی های 

هوشــمند فناوری مذکور را بــه کار می گیرد.
ســیرین لبــز از یک ســال قبــل در تاش بــرای ابــداع سیســتم عاملی بــر مبنای فنــاوری باک 
چیــن بــوده و حــاال از طراحــی برنامه هــای موبایلی بــر همین اســاس پشــتیبانی می کنــد. این 
شــرکت حتــی یــک گوشــی اختصاصــی بــه نــام فینــی فــون را هــم بــر مبنــای بــاک چیــن 
تولیــد کــرده که هزار دالر قیمــت دارد و فروش آن از نیمه دوم ســال ۲01۸ آغاز می شــود. مهم 
تریــن قابلیــت ایــن گوشــی یــک کیــف پــول ارزهــای دیجیتــال بــرای ذخیــره ســازی آنهــا 

بــه صــورت آفاین اســت.
ســیرین لبــز و هــواوی دو ماهــی اســت در حــال مذاکره بــرای تولیــد گوشــی باک چین هســتند، 

اما هنوز تفاهم نامه ای بین دوطرف در این زمینه منعقد نشده است.

مدل جدید مک بوک پرو سال ۲۰۱۹ می آید

شــرکت اپل تاش بــرای تولید مدل جدیــد رایانه مک بــوک پرو را آغاز کــرده، اما عرضــه این رایانه 
پرطرفــدار به بازار تا قبل از ســال ۲01۹ رخ نخواهد داد. 

بهینــه ســازی نمایشــگر ایــن رایانــه کــه از مدتهــا قبــل بــدون تغییــر باقــی مانــده، اصلــی تریــن 
عامــل تاخیــر در عرضــه مــک بــوک پــروی جدیــد اســت. در واقــع اپــل مــی خواهــد نمایشــگر 

پرقدرتــی بــرای ایــن رایانــه طراحــی کنــد کــه همــه رقبــا را بــه عقــب برانــد.
منابــع مطلع می گویند تــاش اپل تنها بر روی ارتقــای پردازنده ها، افــزودن کارت گرافیک قدرتمند 
و ارتقای رم متمرکز نشــده و این شرکت قصد دارد نســخه هایی تازه از نرم افزارهای اختصاصی خود 

ماننــد فاینال کات پــرو ایکس و الجیک را هــم برای مک بوک پــروی جدید عرضه کند.
اپــل هنــوز اخبــار منتشــر شــده در ایــن زمینــه را رد یــا تاییــد نکــرده اســت. امــا منابــع مطلــع مــی 
گوینــد مــک بــوک پــروی جدیــد تــا بــدان حــد قدرتمنــد خواهــد بــود کــه ســنگین تریــن برنامــه 

هــای گرافیکــی و چندرســانه ای را در عــرض چنــد ثانیــه بــاز مــی کنــد.
همچنیــن گفتــه مــی شــود اپــل بــرای اولیــن بــار در ایــن رایانــه از برخــی پردازنــده هــای مرکزی 

و ســخت افزارهــای اختصاصــی تولیــدی خــود اســتفاده خواهــد کرد.

باریک ترین لپ تاپ بازی دنیا عرضه شد
شــرکت ایســوس باریــک تریــن لــپ تــاپ بــرای اجــرای بــازی هــای ویدئویــی را عرضه کــرد که 

در آن از ســخت افــزار قدرتمند و به روز اســتفاده شــده اســت. 
ــی  ــده گرافیک ــام دارد، دارای پردازن ــه ROG Zephyrus M )GM501( ن ــاپ ک ــپ ت ــن ل ای
GTX 10۷0 شــرکت جــی فــورس و پردازنــده جدیــد ۸۷50H-Core i۷ ســاخت شــرکت اینتــل 

است.
نــرخ تــازه ســازی نمایشــگر ایــن لــپ تــاپ 144 هرتــز اســت کــه در نــوع خــود منحصــر بــه فــرد 
محســوب مــی شــود و زمــان واکنــش آن در زمــان اجــرای انــواع بــازی هــای رایانــه بــه 3 میلــی 

ثانیه کاهــش یافته اســت.
ــود و  ــا دقــت 1۹۲0 در 10۸0 پیکســل ب ــاپ یادشــده دارای نمایشــگر 15.۶ اینچــی ب ــپ ت ل
میــزان رم دی دی آر4 آن بــه 3۲ گیگابایــت مــی رســد. حافظــه اس اس دی داخلــی ایــن لــپ 
ــه  ــزان حافظــه اچ دی دی آن ب ــوده و می ــا 51۲ گیگابایــت ب ــر ۲5۶ ی ــه انتخــاب کارب ــاپ ب ت

یــک ترابایــت مــی رســد. دو بلندگــوی 3.5 واتــی از جملــه دیگــر امکانــات ایــن لــپ تــاپ 
ــت. ۲.5 کیلوگرمی اس

ایســوس دو لــپ تــاپ دیگــر هــم عرضــه کــرده کــه بــه ترتیــب GX501 و G۷03 نــام دارنــد و 
بــه ترتیــب دارای نمایشــگرهای 15.۶ و 1۷.3 اینچــی هســتند. دقــت هــر دو نمایشــگر 1۹۲0 در 
 Core ۸۷50  وH-Core i۷ 10۸0 پیکســل مــی باشــد. در ایــن لــپ تــاپ هــا از پردازنــده هــای
۸۹50HK-i۹ و پردازنــده هــای گرافیکــی Max-Q 10۸0 GTX  و GTX 10۸0 اســتفاده شــده 

است.
حداکثــر حافظــه رم دی دی آر 4 ایــن لــپ تــاپ هــا هــم بــه ترتیــب ۲4 و ۶4 گیگابایــت اســت. 
حداکثــر حافظــه اس اس دی ایــن دو محصــول 51۲ گیگابایــت و حداکثــر حافظــه اچ دی دی آنها 

دو ترابایــت خواهــد بــود.

آیفون تاشو در سال ۲۰۲۰ عرضه می شود

در حالــی کــه سامســونگ و هــواوی از تولیــد گوشــی هــای تاشــدنی طــی یــک ســال آینــده خبــر 
مــی دهنــد، اپــل نیــز قصــد دارد مدلــی تاشــو و لولــه کردنــی از گوشــی آیفــون را تــا ســال ۲0۲0 

عرضــه کنــد. 
اگــر چــه اپــل در زمینــه اخبــار منتشــر شــده در ایــن زمینــه ســکوت کــرده، امــا منابــع خبــری می 
گوینــد ایــن شــرکت بــی ســروصدا ولــی بــه طــور جــدی بــر روی طراحــی و تولیــد چنین گوشــی 

ــده است. متمرکز ش
گوشــی هــای تاشــو بســیار باریــک هســتند و مــی تــوان آنهــا را ماننــد کاغــذ لولــه کــرد و در 
جیــب قــرار داد. ایــن گوشــی هــا مــی تواننــد نمایشــگرهای بزرگتــر و امکانــات متنــوع تــری 
داشــته باشــند و کاربــران دیگــر نبایــد نگــران شکســتن یــا آســیب دیــدن نمایشــگرهای آنهــا 

باشــند.
برخــی منابــع مدعی هســتند کــه آیفون تاشــدنی احتمــاال ظاهری شــبیه به گوشــی »اکســون ام« 
شــرکت زد تــی ای خواهد داشــت و در آن از دو نمایشــگر که مانند کتاب باز می شــوند، اســتفاده می 
گــردد. اجــرای دو برنامــه در کنــار هــم و اســتفاده ترکیبــی از نمایشــگرها بــرای پیشــبرد اهــداف و 

طــرح هــای مختلــف از جملــه دیگــر امکانــات ایــن گوشــی خواهــد بــود.
هنــوز مشــخص نیســت آیــا ایــن تغییــر طراحــی بــر روی تبلــت آی پد هــم تاثیــر خواهد گذاشــت 
یــا خیر. البتــه طراحی محصوالت تاشــدنی محدود به گوشــی نیســت و قرار اســت تلویزیــون هایی 

نیــز بــر مبنــای ایــن فنــاوری عرضــه شــوند.
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علم و دانش توانسته خوش بینی انسان به آینده را 
دوچندان کند و ما همه روزه شاهد ثبت پیشرفتهای 
انرژی،  تا  گرفته  پزشکی  علوم  از  علمی  شمار  بی 
فناوری و نجوم  هستیم. اخبار علم و دانش این شماره 
به مهمترین رویدادهای علمی جهان نگاه ویژه ای 

دارد.

علم و دانـش
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ــران«  ــر جمعیــت ای نتایــج گــزارش »ثبــت ســرطان مبتنــی ب
نشــان مــی دهــد نــرخ بــروز ســرطان در ایــران در هــر ســال، 
15۸ مــورد در هــر 100 هــزار نفــر اســت و ایــن نرخ در مقایســه 

بــا متوســط دنیــا بســیار پاییــن تــر اســت. 
دکتــر رضــا ملــک زاده، معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت 
ــرطان«  ــت س ــت: »ثب ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــت، ب بهداش
ــا و از  ــرطان در دنی ــار س ــه آم ــام ارائ ــه نظ ــرورت اولی ض
ــه  ــتقرار برنام ــرای اس ــاز ب ــورد نی ــاختهای م ــر س ــه زی جمل
ــی و  ــی در طراح ــش مهم ــه نق ــت ک ــرطان اس ــرل س کنت
پایــش برنامه هــای کنترلــی ســرطان از جملــه ارزیابــی 
ــا  ــاران مبت ــری بیم ــرطان، پیگی ــای غربالگــری س برنامه ه
بــه ســرطان و ارزیابــی شــاخص های پیــش آگهــی و 

ــانی دارد. ــی و انس ــع مال ــاص مناب اختص
ــان«  ــاره جه ــج ق ــرطان در پن ــت س ــی »ثب ــع جهان وی مرج
ــرطان در  ــت س ــه »ثب ــی در زمین ــع جهان ــن منب را معتبرتری
کشــورهای مختلــف دنیــا« توصیــف کــرد و گفــت: بــا ایــن که 
حــدود ۷0 درصــد کل مــوارد ســرطان در جهــان، در کشــورهای 
در حــال توســعه اتفــاق مــی  افتــد، بیشــتر سیســتم هــای ثبــت 
ســرطان مبتنی بــر جمعیــت، در کشــورهای توســعه یافتــه قرار 
ــعه  ــال توس ــا در کشــورهای در ح ــی از آنه ــداد کم ــد و تع دارن

هســتند.
ــر،  ــویی دیگ ــزود: از س ــت اف ــر بهداش ــات وزی ــاون تحقیق مع
متاســفانه اغلــب سیســتم هــای ثبــت ســرطان موجــود 
ــی  ــیار پایین ــت بس ــا کیفی ــعه، ب ــال توس ــورهای درح در کش
اطاعــات الزم را جهــت بررســی مــوارد ســرطان جمــع آوری 

ــد. ــی  کنن م
ــت  ــزارش ثب ــرایط »گ ــن ش ــد: در ای ــادآور ش ــک زاده ی مل
ــا تــاش همســوی  ــران« ب ــر جمعیــت ای ســرطان مبتنــی ب
معاونــت هــای »تحقیقــات و فنــاوری«، »درمــان« و » 
ــگاه های  ــکاری دانش ــا هم ــت، و ب ــت« وزارت بهداش بهداش
ــت  ــه ثب ــری برنام ــوان مج ــه عن ــور ب ــکی کش ــوم پزش عل
ــاال  ــت ب ــت و کیفی ــل دق ــه دلی ــه و ب ــرا، تهی ــرطان، اج س
ــد و  ــان« تایی ــاره جه ــج ق ــرطان در پن ــت س ــع »ثب در مرج

ــد.  ــرش ش پذی
وی افــزود: ثبــت ســرطان در ایــران تــا پیــش از ایــن، 
ــا  ــواره ب ــعه، هم ــال توس ــورهای در ح ــایر کش ــون س همچ
محدودیــت هــا ، دشــواری هــا و نقایــص فراوانــی مواجــه بود 
؛ لــذا تهیــه ایــن گــزارش را مــی تــوان گامــی بســیار مهــم 

ــرد. ــف ک توصی

بــروز 158 مــورد ســرطان در هــر 100 هــزار نفــر 
در ایــران

معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت بــه تشــریح نتایج 
گــزارش »ثبــت ســرطان مبتنــی بــر جمعیــت ایــران« پرداخت 
ــت ،  ــدی جمعی ــش ۹۸ درص ــا پوش ــزارش ب ــن گ ــت: ای و گف
ــرآورد و  ــور را ب ــتان کش ــرطان در 30 اس ــروز س ــق ب ــار دقی آم
اعــام کــرده اســت کــه بــر اســاس نتایــج آن، در طــول ســال 
۹3 )زمــان اجــرای برنامــه ثبــت ســرطان در اســتانهای مختلف 
ایــران(  11۲ هــزار مــورد »بــروز ســرطان« ثبــت شــده اســت.
وی افـزود: این نتایج نشـان می دهد متوسـط نرخ بروز سـرطان 
در ایـران در هـر سـال، 15۸ مـورد در هـر 100 هـزار نفـر )با در 
نظر گرفتن سـرطان پوسـت( و 143 مـورد در هـر 100 هزار نفر 

)بـدون درنظر گرفتن سـرطان های پوسـت( اسـت.

ــر از  ــن ت ــران، پایی ــرطان در ای ــاالنه س ــروز س ب
ــا ــط دنی متوس

ــران  ــرطان در ای ــروز س ــزان ب ــن می ــت ای ــک زاده، ثب مل
ــا  ــرطان ه ــاالنه س ــروز س ــط ب ــه متوس ــت ک ــی اس در حال
)بــدون در نظــر گرفتــن ســرطان پوســت( در دنیــا بــر 
ــج  ــرطان در پن ــت س ــی »ثب ــع جهان ــزارش مرج ــاس گ اس
قــاره جهــان«، 1۸۲ در هــر 100 هــزار نفــر و حاکــی از نــرخ 
ــا  ــه ب ــران در مقایس ــرطان در ای ــروز س ــر ب ــن ت ــیار پایی بس

ــت. ــط دنیاس متوس

ــران در  ــرطان در ای ــروز س ــر ب ــن ت ــرخ پایی ن
مقایســه بــا کشــورهای اروپایــی

ــاره  ــج ق ــرطان در پن ــت س ــی »ثب ــع جهان ــزود: مرج وی اف
جهــان« ، همچنیــن، متوســط نــرخ بــروز ســرطان در 
کشــورهای اروپایــی  را ۲۶۷ در هــر 100 هــزار ، در برخــی 
کشــورهای اروپایــی همچــون انگلســتان ۲۷۲ در هــر 100 هزار 
ــرده  ــزارش ک ــر گ ــزار نف ــر 100 ه ــکا 31۸ در ه ــز در آمری و نی
ــران  ــروز ســرطان در ای ــزان ب اســت کــه نشــان مــی دهــد می
ــا و برخــی کشــورهای پیشــرفته  ــا متوســط اروپ در مقایســه ب

ــر اســت. ــن ت ــیار پایی ــز بس ــی نی اروپای

ــی  ــا برخ ــران ب ــرطان در ای ــروز س ــه ب مقایس
کشــورهای در حــال توســعه و آســیایی

ــا  ــت: ام ــران گف ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــاز دانش ــتاد ممت اس
مقایســه وضعیــت ایــران بــا برخــی کشــورهای در حال توســعه 
در همیــن زمینــه نیــز حاکــی اســت در حالــی کــه نــرخ بــروز 
ســاالنه ســرطان  در ایــران، 143 در هــر 100 هــزار نفــر )بــدون 
در نظــر گرفتــن ســرطان پوســت( اســت ، متوســط ایــن نــرخ 
ــر  ــزار نف ــر 100 ه ــعه، 14۸ در ه ــال توس ــورهای در ح در کش

ــزارش شــده اســت. گ
ملــک زاده یــادآور شــد: همچنیــن نگاهــی بــه وضعیــت برخــی 
کشــورهای آســیایی نشــان مــی دهــد کــه نــرخ بــروز ســاالنه 
ــه ۲05 در  ــر و در ترکی ــزار نف ــن 1۷4 در 100 ه ســرطان در چی

100 هــزار نفــر اســت.

ــار  ــاس آم ــر اس ــران ب ــرطان در ای ــونامی س س
ــدارد ــت ن ــی واقعی ــر جهان معتب

ــرد:  ــد ک ــت، تاکی ــر بهداش ــاوری وزی ــات و فن ــاون تحقیق مع
همــه ایــن آمارهــا بخوبــی نشــان مــی دهنــد کــه » ســونامی 
ــان  ــا اطمین ــداده و ب ــران رخ ن ــچ وجــه در ای ــه هی ســرطان« ب
ــی در  ــران حت ــرطان در ای ــروز س ــرخ ب ــت ن ــوان گف ــی ت م
مقایســه بــا کشــورهای پیشــرفته اروپایــی کــه وضعیــت بســیار 
ــان  ــگیری و درم ــه پیش ــرطان و در نتیج ــت س ــری در ثب بهت

ــر اســت. ــن ت ــوز پایی ــد، هن ــگام دارن زودهن

ــای  ــرطان ه ــوارش در راس س ــای گ ــرطان ه س
ــران ــایع در ای ش

»گــزارش ثبــت ســرطان مبتنی بــر جمعیــت ایــران« همچنین 
بــه شــایعترین ســرطان هــا در کشــور اشــاره دارد . دکتــر ملــک 
زاده در ایــن بــاره بــه خبرگــزاری هــا گفــت: بــر اســاس نتایــج 
»ثبــت ســرطان مبتنــی بــر جمعیــت ایــران« ، پنــج ســرطان، 
ــد:   جــزو شــایع تریــن ســرطانها در کشــور بــه شــمار مــی رون
ــری و  ــزرگ ، م ــده، روده ب ــوارش « )مع » ســرطان دســتگاه گ
ــران هســتند  لوزالمعــده( شــایعترین ســرطانها در 30 اســتان ای
کــه ســهم ۲۷ درصــدی از کل ســرطان هــای شــایع را بــه خود 
ــد. پــس از آن ســرطان پســتان )کــه عمدتــا  اختصــاص داده ان
ــا اختصــاص 1۲ درصــد کل  ــد( ب ــی یاب ــروز م ــان ب ــن زن دربی
ــت.  ــایع اس ــرطان ش ــن س ــران، دومی ــایع در ای ــرطانهای ش س
ســرطان ریــه و حنجــره نیــز بــا ســهم ۷.5 درصــدی و ســرطان 
کلیــه، مجــاری ادراری و مثانــه نیــز بــا ســهم ۷ درصــدی از کل 

ســرطانهای شــایع، در رتبــه بعــدی قــرار دارنــد.

ســرطان معــده؛ شــایعترین ســرطان هــا در 
مــردان ایرانــی

ــر  ــت، ب ــر بهداش ــاوری وزی ــات و فن ــاون تحقیق ــه مع ــه گفت ب
ــر جمعیــت  ــی ب ــج »گــزارش ثبــت ســرطان مبتن اســاس نتای
ــا ۲1.5  مــورد در 100  ایــران«، بــروز ســاالنه ســرطان معــده ب
ــا ۲0.5  در 100 هــزار در ســال،  ــر، ســرطان پوســت ب هــزار نف
ســرطان پروســتات بــا 1۸.5 مــورد در 100 هــزار ، روده بــزرگ، 

گزارش »ثبت سرطان جمعیت ایران«؛

میزان سرطان در ایران پایین تر از متوسط دنیا

علـــم و دانش
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بــا 1۶.5  مــورد در 100 هــزار و ســرطان مثانــه بــا 14.3 در 100 
هــزار شــایعترین ســرطانها در میــان مــردان ایرانــی هســتند.

ــان  ــرطان در زن ــایعترین س ــتان؛ ش ــرطان پس س
ــی ایران

وی اعــام کــرد: گــزارش »ثبــت ســرطان مبتنــی بــر جمعیــت 
ــان  ــه در زن ــروز یافت ــن شــایعترین ســرطان ب ــران « همچنی ای
ایرانــی در هــر ســال را شــامل ســرطان پســتان بــا  34.5 مــورد 
ــزار  ــورد در 100 ه ــا 1۲ م ــرطان روده ب ــر ، س ــزار نف در 100 ه
ــر،  ــزار نف ــورد در 100 ه ــا 11.5 م ــت ب ــرطان پوس ــر، س نف
ــرطان  ــر و س ــزار نف ــورد در 100 ه ــا 10 م ــده ب ــرطان مع س
ــر گــزارش کــرده  ــورد در هــر 100 هــزار نف ــا ۷ م ــد را ب تیروئی

ــت. اس
ــه  ــده ب ــه ش ــزارش ارائ ــج گ ــه نتای ــر پای ــزود: ب ــک زاده اف مل
ــت  ــان« از »ثب ــاره جه ــج ق ــرطان در پن ــی »س ــع جهان مرج
ــران«، بیشــترین ســرطان  ــت در ای ــر جمعی ــی ب ســرطان مبتن
بــروز یافتــه زیــر ســن 50 ســال در بیــن زنان، ســرطان پســتان 
ــزرگ اســت و باقــی ســرطان هــای شــایع در  و ســپس روده ب
ــی  ــروز م ــال ب ــاالی  ۶0 س ــنین ب ــا در س ــان، عمدت ــان زن می

ــد. کنن

وی تاکیــد کــرد: میــزان باالتــر بــروز ســرطان پســتان در زنــان 
ایرانــی نســبت بــه ســایر ســرطان هــای شــایع در ایــن جنــس، 
ــان  ــخیص و درم ــگیری، تش ــرای پیش ــا ب ــتگذاری ه سیاس
زودهنــگام  ایــن نــوع ســرطان را ضــروری ســاخته اســت کــه 
خوشــبختانه مــی تــوان گفــت نظــام ســامت ایــران در حــال 
اجــرای ایــن سیاســت و تــاش بــرای افزایــش آگاهــی هــای 

پیشــگیرانه از ایــن بیمــاری اســت.

مــرگ 54 هــزار ایرانــی بــر اثــر ســرطان در ســال 
2016

ــزارش  ــه گ ــت ب ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــاون تحقیق مع
ــه  ــان« ک ــرطان در 1۹5 کشــور جه ــار س ــی ب ــه جهان »مطالع
ــگاه  ــامت دانش ــی س ــنجش و ارزیاب ــتیتوی س ــط انس توس
ــن  ــج ای ــت: نتای ــرد و گف ــاره ک ــده، اش ــام ش ــینگتن انج واش
ــزار  ــادی 54 ه ــال ۲01۶ می ــه در س ــت ک ــزارش حاکیس گ
ــزان  ــن می ــه ای ــد ک ــرده ان ــوت ک ــرطان ف ــر س ــر اث ــی ب ایران

مــرگ، 14.۹ درصــد از کل مرگهــا )3۶0 هــزار مــرگ( در ایــن 
ــت. ــده اس ــامل ش ــال را ش س

ــان داده  ــزارش نش ــن گ ــره در ای ــج منتش ــه وی، نتای ــه گفت ب
ــر  ــرطان ها در ه ــی از کل س ــای ناش ــداد مرگ ه ــه تع ــود ک ب
دو جنــس در ایــران از ســال 1۹۹0 کــه معــادل ۲۲ هــزار مــورد 
بــوده،  بــه 54 هــزار در ۲01۶ رســیده و بیــش از دو برابــر شــده 

اســت.

مرگبارتریــن ســرطان هــا در ایــران در ســال 
2016

ملــک زاده یــادآور شــد: مرگبارتریــن ســرطان ها در ایــران طــی 
ســال ۲01۶ شــامل ســرطان های معــده، ریــه، لوســمی، مــری، 
روده بــزرگ، مغــز و سیســتم عصبــی، پســتان ، پروســتات ، کبــد 

و لوزالمعــده بــوده انــد.
ــی  ــه جهان ــن در مطالع ــه همچنی ــی ک ــه مهم ــت: نکت وی گف
ــده و  ــاره ش ــان« اش ــور جه ــرطان در 1۹5 کش ــار س ۲015 »ب
واقعیــت بهتــری از میــزان مــرگ و میــر ناشــی از ســرطان در 
ایــران را بازگــو مــی کنــد، نــرخ اســتاندارد شــده ســنی مــرگ و 
میــر ناشــی از ســرطان در ایــران اســت کــه از 104 مــورد در هر 
100 هــزار نفــر جمعیــت در ســال 1۹۹0  بــه ۹۷ مــرگ در هــر 

ــه اســت. 100 هــزار نفــر در ۲015 کاهــش یافت
ــد:  ــادآور ش ــران ی ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــاز دانش ــتاد ممت اس
ــنی  ــده س ــتاندارد ش ــرخ اس ــش ن ــه کاه ــه ب ــر توج ــاوه ب ع
مــرگ و میــر ناشــی از ســرطان در ایــران، موضــوع مهــم قابــل 
توجــه دیگــر کــه در محاســبه دقیق ایــن مــرگ و میرهــا، نباید 
از نظــر دور داشــت آن اســت کــه اجــرای برنامــه جامــع ثبــت 
ســرطان در ایــران، افزایــش دقــت در ثبــت ایــن بیمــاری را بــه 

همــراه داشــته اســت. 
ــه  ــر ب ــق ت ــای دقی ــر تشــخیص ه ــویی دیگ ــت: از س وی گف
ــار  ــب انتش ــی، موج ــیب شناس ــات آس ــعه خدم ــطه توس واس
گــزارش هایــی دربــاره افزایــش تعــداد آمــار بــروز ســرطان طی 
ســالهای گذشــته در کشــور شــده اســت. همچنیــن رشــد و پیــر 
شــدن جمعیــت در ایــران در افزایــش آمارهــا در ایــن گــزارش 
هــا تاثیرگــذار بــوده اســت چــرا کــه اغلــب ســرطانها در ســنین 
ــرگ  ــدی در م ــن رش ــن، چنی ــد. بنابرای ــی کنن ــروز م ــری ب پی
ــدا نمــی  ــه شــده اب ــل گفت ــه دالی ــای ناشــی از ســرطان، ب ه

توانــد مبنــای نگرانــی از رشــد ســرطان در کشــور یــا »ســونامی 
ســرطان« باشــد.

ــر  ــی ب ــرطان مبتن ــت س ــزارش »ثب ــار گ انتش
جمعیــت ایــران« در آینــده

دکتــر غامرضــا روشــندل، مجــری برنامــه ثبــت ســرطان در 
ــت  ــزارش »ثب ــت نخســتین گ ــه اهمی ــا اشــاره ب ــز ب ــران نی ای
ــرای  ــج آن را ب ــران« نتای ــت ای ــر جمعی ــی ب ــرطان مبتن س
سیاســتهای پیشــگیری و مقابلــه بــا ســرطان بســیار تاثیرگــذار 
ــع  ــده، در مرج ــزارش در آین ــن گ ــت: ای ــرد و گف ــف ک توصی
جهانــی »ســرطان در پنــج قــاره جهــان« منتشــر خواهــد شــد.

وی افــزود: بــر اســاس ایــن گــزارش، پیــش از پذیــرش 
ــت  ــر جمعی ــی ب ــرطان مبتن ــت س ــزارش »ثب ــتین گ نخس
ــاره  ــج ق ــرطان در پن ــت س ــی »ثب ــع جهان ــران« در مرج درای
ــه  ــوط ب ــران، مرب ــده از ای ــت ش ــزارش ثب ــا گ ــان« ، تنه جه
برنامــه هــای ثبت ســرطان در برخــی از اســتانها از جملــه »ثبت 
ســرطان مبتنــی بــر جمعیــت اســتان گلســتان« بــود کــه بــه 
عنــوان مقدمــه اجــرای مطالعــه کوهــورت گلســتان ، بــا تاش 
دکتــر ســمنانی و دکتــر روشــندل و بــه سرپرســتی دکتــر رضــا 
ملــک زاده تهیــه و در مرجــع  جهانــی یــاد شــده مــورد اســتناد 

ــود. ــه ب قرارگرفت

ــرطان  ــت س ــزارش ثب ــم گ ــای مه ــی ه ویژگ
ــران ــت ای ــر جمعی ــی ب مبتن

ــت  ــزارش ثب ــتین گ ــه نخس ــا ارائ ــون ب ــزود: اکن ــندل اف روش
ــه  ــری در زمین ــران، گام موث ــت ای ــر جمعی ــی ب ــرطان مبتن س
پیشــگیری و تشــخیص زودهنگام ســرطان در کشــور برداشــته 
شــده اســت و مــی تــوان امیــدوار بــود کــه اغلــب ســرطان هــا 
ــر  ــرگ و می ــرده و از م ــان ک ــگام، درم ــخیص زودهن ــا تش را ب

ناشــی از ســرطانها کاســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــران، ب ــرطان در ای ــت س ــه ثب ــری برنام مج
ــرطان  ــت س ــزارش ثب ــتین گ ــاره نخس ــری درب ــکات دیگ ن
ــع  ــرش مرج ــورد پذی ــه م ــران ک ــت ای ــر جمعی ــی ب مبتن
ــات نشــان داده  ــت: تحقیق ــه، گف ــرار گرفت ــی ق ــر جهان معتب
اســت کــه اغلــب کشــورهای در حــال توســعه بــرای اجــرای 
ــتم  ــت، از سیس ــر جمعی ــی ب ــرطان مبتن ــت س ــه ثب برنام
هــای ثبــت مبتنــی بــر اطاعــات آزمایشــگاهی )پاتولــوژی( 

اســتفاده می کننــد. 
ــوارد ســرطان منجــر  ــه کم شــماری م ــر، ب ــن ام ــزود: ای وی اف
مــی شــود، ایــن در حالــی اســت کــه سیســتم ثبــت ســرطان 
مبتنــی بــر جمعیــت کارآمــد، عــاوه بــر جمــع آوری اطاعــات 
ــاران و  ــی بیم ــات بالین ــع آوری اطاع ــه جم ــگاهی ب آزمایش
اطاعــات مــرگ بیمــاران نیــز مــی پــردازد.  در گــزارش اخیــر 
ثبــت ســرطان مبتنــی بــر جمعیــت ایــران، ایــن دســتورالعمل 

مهــم، رعایــت شــده اســت.
بــه گفتــه روشــندل نکتــه بــا اهمیــت دیگــر در گــزارش »ثبــت 
ســرطان مبتنــی بر جمعیــت ایــران« ، پوشــش بــاالی جمعیتی 
ــن موضــوع  ــوده اســت کــه ای ــوارد ب ــرای بررســی و ثبــت م ب
ــی  ــی م ــم تلق ــیار مه ــرطان بس ــار س ــت آم ــت ثب ــز، در دق نی

شــود. 
وی تاکیــد کــرد: بــه طــوری کــه در کشــورهای توســعه 
یافتــه جمعیــت تحــت پوشــش باالتــر از کشــورهای در حــال 
ــی در  ــش جمعیت ــزان پوش ــال می ــرای مث ــت؛ ب ــعه اس توس
ــد و  ــد ۸۶ درص ــترالیا و نیوزلن ــد، اس ــده ۹۹ درص ــاالت متح ای
ــش  ــزان پوش ــه می ــت؛ درحالیک ــد اس ــا 5۷ درص ــه اروپ اتحادی
ــا ۲1 درصــد  ــزی تنه ــی و مرک ــکای جنوب در کشــورهای آمری
و در کشــورهای آفریقایــی و کشــورهای آســیایی بــه ترتیب 11 

ــت. ــد اس ــد و ۸ درص درص
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نوزاد هندی باردار 
متولد شد

در هندوســتان نــوزادی متولــد 
ــارادار  ــود را ب ــرادر خ ــه ب ــد ک ش
ــن  ــکان ای ــه پزش ــه گفت ــود. ب ب
پدیــده نــادر دوقلــوی »جنیــن در 
جنیــن« نــام دارد و فقــط ۲00 
نمونــه از آن در سراســر جهــان 
مشــاهده شــده است.پزشــکان 

پــس از تولــد نــوزاد متوجــه شــدند یــک جنیــن تکامــل نیافتــه )دارای مغــز و دســت و پــا( کامــا 
ــود دارد. ــوزاد وج ــن ن ــکم ای ــالم در ش س

 
 رحم مصنوعی 

ساخته شد
کـودکان  بیمارسـتان  محققـان 
فیادلفیـا رحمـی مصنوعـی سـاخته 
انـد که شـرایط مـورد نیاز برای رشـد 
اعضـای بـدن جنیـن را فراهـم مـی 
کند.تاکنـون آزمایـش رحم مصنوعی 
روی حیوانـات موفقیـت آمیـز بـوده 
اسـت. به طوریکـه بره هـای زودرس 
پـس از گذراندن چهـار هفتـه در این 
رحـم مصنوعـی بـه طـول کامـل و 
رحـم  .ایـن  کردنـد  رشـد  معمولـی 

مصنوعـی طـوری طراحـی شـده کـه جنیـن را از ۲3 تـا ۲۸ هفتگـی نگهـداری مـی کنـد.
 

پیوند سر روی موشها 
ــی و  ــراح جنجال ــاوارو ج ــرجیو کان س
شــیائوپینگ رن ســر یــک مــوش 
کوچکتــر را بــه بــدن موشــی بزرگتــر 
ــرده  ــام ک ــا اع ــد. آنه ــد زده ان پیون
ــت  ــی فعالی ــل جراح ــس از عم ــد پ ان
ــه داشــته اســت.این  ــز مــوش ادام مغ
آزمایــش روی چنــد مــوش اجرا شــده 
ــاعت  ــط 3۶ س ــا فق ــتر آنه ــه بیش ک

ــد. ــده ماندن ــل زن ــس از عم پ
 

 فسیل ۳۰۰ هزار ساله انسان در مراکش
ــان در مراکــش فســیلی از انســان  محقق
هــای اولیــه کشــف کــرده انــد کــه 
ــل  ــال قب ــزار س ــه 300 ه ــت آن ب قدم
ــی  ــان قدیم ــتان شناس ــد .باس ــی رس م
ــه را  در  ــن فســیل انســان هــای اولی تری
جبــل ایرهــود واقــع در مراکــش کشــف 
ــه  ــق ب ــور متعل ــیل مذک ــد. فس ــرده ان ک
 )Homo sapin( گونه هومــو ســاپین

اســت و بــه 300 هــزار ســال قبــل تعلــق دارد. بــه عبــارت دیگــر ایــن فســیل 100 هــزار ســال 
ــد. ــی آی ــه حســاب م ــاپین ب ــو س ــر از فســیل هــای کشــف شــده دیگــر هوم قدیمــی ت

 
 دو فاز جدید آب کشف شد

محققــان متوجــه شــده انــد آب در دو 
دمــای مختلــف بــه صــورت دو فــاز مجزا 
وجــود دارد. ایــن کشــف بــه ایجــاد روش 
هــای بهتــر بــرای تصفیــه آب منجــر می 
شــود .ایــن ویژگــی نشــان مــی دهــد آب 
در دو دمــای مختلــف، بــه شــکل دو مایع 
ــد  ــا فراین ــه در آنه ــود دارد ک ــزا وج مج

ــد اســت. ایجــاد کریســتال ســازی کن
 

پروتئینی که از زخم جلوگیری می کند
در  نانیانـگ  فنـاوری  دانشـگاه  محققـان 
سـنگاپور پروتئینی کلیدی کشـف کرده اند 
که نقـش های مختلفـی در مراحل مختلف 
التیـام زخـم دارد .ANGPTL4 نـه تنها از 
التهـاب محـل زخـم مـی کاهـد و به رشـد 
سـلول های جدید کمک می کنـد، بلکه در 
مراحل بعـدی التیـام  مولکول هایـی تولید 
مـی کند کـه از باقـی مانـدن جـای زخم و 

اسـکار جلوگیـری مـی کند.
 

کشف یک حالت جدید ماده 
ــه  ــاش و نظری ــال ت ــس از 50 س پ
پــردازی محققــان دانشــگاه ایلینویــز 
باالخــره موفــق شــدند وجــود یــک 
ــد.  ــات کنن ــت دیگــر مــاده را اثب حال
آنهــا ایــن حالــت را اکســیتونیم  نــام 
ــال  ــر ح ــد.در ه ــرده ان ــذاری ک گ
کاندنســیت  نوعــی  اکســیتونیم  
اســت. بــه عبــارت دیگــر  محققــان 
ــرده  ــی ک ــد ردیاب ــت جام آن را حال

ــوم دارد. ــد آلومینی ــی مانن ــده و ماهیت ــاخته ش ــیتون س ــام اکس ــه ن ــی ب ــیتونیم از ذرات ــد. اکس ان
 

تولد نخستین میمون های شبیه سازی شده جهان در چین 
ــرای  ــدند ب ــق ش ــمندان موف دانش
نخســتین بــار در جهــان دو میمــون 
را شــبیه ســازی کنند.ایــن میمــون 
ــا  ــن و ب ــا در آزمایشــگاهی در چی ه
اســتفاده از تکنیکــی شــبیه ســازی 
شــدند کــه قبا بــرای یک گوســفند 
)Dolly the sheep( بــه کار 
رفته بــود.در ایــن فراینــد دو میمیون 
شــبیه   )macaques( رزوس 

شدند. سازی 

نتیجــه تــاش دانشــمندان بــرای شکســت در برابــر بیماریهــا و کشــف پدیــده هــای جدیــدی از جهــان از جمله دســتاوردهای دانشــمندان اســت که 
هــر روز ابعــاد آن گســترده تــر مــی شــود. در یکســال اخیــر شــاهد هســتیم کــه همــه روزه پیشــرفتی در تمــام وجــوه و علــوم از حــوزه پزشــکی گرفته تا 
انــرژی و فنــاوری و نجــوم بــه ثبــت مــی رســد و علــم و دانــش خــوش بینــی انســان بــه آینــده را دو چندان مــی کنــد. در غیــر اینصــورت دلیلی نداشــت 
محققــان ســاعت هــای متمــادی صــرف آزمایــش هایــی کننــد کــه بیشــتر اوقــات بــا شکســت مواجــه مــی شــوند. ایــن تحقیقــات کــه گاهــی اوقــات 

عمــر آنهــا بــه چنــد دهــه مــی رســد در نهایــت دســتاوردهای داشــتند کــه زندگــی انســان را بــه نوعی بهبــود بخشــیدند.
به هرحال آنچه در زیر می خوانید بخشی از رویدادهای علمی است که برای انسان شگفتی آفریدند.

با شگفتیهای دنیای علم آشنا شوید
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علـــم و دانش

محققان چینی برای ۵ کودک گوش ساختند

محققــان چینــی در آزمایشــی نویــن بــرای کــودکان مبتا بــه اختــال micotia گــوش طبیعی 
ســاختند. برای این منظور یک ســی تی اســکن از گوش ســالم کودک گرفته و ســپس یک نسخه 3 
بعــدی از آن ســاخته مــی شــود. محققــان بــا توجــه بــه آن قالبــی مــی ســازند کــه حــاوی ســوراخ 
ــر مــی شــود کــه در بــدن جــذب مــی شــوند. عــاوه  ــا مــوادی پ هــای ریــزی اســت. قالــب ب
بــر آن نمونــه کوچکــی از ســلول هــای گــوش تکامــل نیافتــه فــرد در ســوراخ هــای ریــز قالــب 
ریختــه مــی شــود. طــی بــازه ای 1۲ هفتــه ای ســلول هــا رشــد مــی کننــد و بــه شــکل قالــب در 

مــی آینــد و مــواد دیگــر در بــدن جــذب مــی شــوند.
 

کشف درمان ریزش مو 
محققــان دانشــگاه پزشــکی در ایندیاناپولیــس بــا اســتفاده از ســلول هــای بنیــادی مــوش الیــه 
هــای رویــی و زیریــن پوســت را پــرورش دادنــد. فولیکــول هــای مــو در ایــن الیــه هــا پــرورش 
مــی یابند.ایــن بافــت پوســت آزمایشــگاهی شــباهت زیــادی بــه مــوی طبیعــی دارد و محققــان 

تصمیــم دارنــد از آن در آزمایــش هــای مربــوط بــه داروی ریــزش مــو اســتفاده کننــد.
 

تحقیقات درباره ساعت بیولوژیک بدن برنده نوبل ۲۰۱۷
جفــری ســی هــال، مایــکل راســباش 
و مایــکل دبلیــو یانــگ، ســه دانشــمند 
آمریکایــی بــرای تحقیقــات خــود 
بیولوژیــک بــدن  دربــاره ســاعت 
ــزه  ــت جای ــه دریاف ــق ب ــان موف انس
نوبــل پزشــکی شــدند.محققان برنــده 
ایــن جایــزه توانســتند ژن کنتــرل 
کننــده ســاعت بیولوژیــک بــدن 
انســان را ایزولــه کنند.ریتــم هــای 

دورانــی ایــن ســاعت داخلــی عملکــرد بــدن را در مراحــل مختلــف روز تعییــن مــی کنــد و  بــر 
ــذارد. ــی گ ــر م ــدن تاثی ــم ب ــا و متابولیس ــون و دم ــطح هورم ــار، س ــواب، رفت خ

 
نوبل شیمی برای سه دانشمند اروپایی

 ژاک دو بوشــه اســتاد دانشــگاه 
ــم  ــوئیس،  یواخی ــوزان از س ل
دانشــگاه  اســتاد  فرانــک 
کلمبیــا در آمریــکا و بــا ملیــت 
ــی و ریچارد هندرســون از  آلمان
آزمایشــگاهMRC در کمبریــج 
انگلیــس بــا ملیت اســکاتلندی 
بــه طــور مشــترک برنــده 
جایــزه نوبــل شــیمی ۲01۷ 

ــدند. ش
ــیوه میکروســکوپی  ــعه بررســی ش ــود در توس ــای خ ــل تاش ه ــه دلی ــه دانشــمند ب ــن س ای
کرایــو الکتــرون بــا کیفیــت بــاال جهــت تعییــن ســاختار مولکــول هــای زیســتی موفــق بــه 
دریافــت نوبــل شدند.بررســی میکروســکوپی کرایــو- الکتــرون در حقیقــت روشــی اســت کــه 
ــز کــرده و فرایندهــای  ــا مولکــول هــای زیســتی را فری ــه دانشــمندان اجــازه مــی دهــد ت ب
ــن روش  ــک ای ــا کم ــد. ب ــی کنن ــق بررس ــور دقی ــه ط ــا را ب ــاالت آنه ــل و انفع ــف فع مختل
مــی تــوان ویــروس و باکتــری هــا ) ماننــد ویــروس زیــکا( را در میکروســکوپ و در وضعیــت 

اولیــه شــان بررســی کــرد.

رصد امواج گرانشی برنده نوبل فیزیک ۲۰۱۷
راینــر ویــس، کیــپ تــورن و 
بــری باریــش ســه دانشــمند 
ــک در  ــل فیزی ــزه نوب ــده جای برن
ــات  ــتند. تحقیق ــال ۲01۷ هس س
ــواج  ــه رصــد ام ــا ب ــاله آنه 40 س
گرانشــی بــرای نخســتین بــار در 
ســال ۲015 شــد. تحقیقــات آنهــا 
در حــوزه امــواج گرانشــی یکــی از 
دســتاوردهای مهــم علــم فیزیک 
ــمار  ــه ش ــر ب ــای اخی ــال ه در س

مــی آید.البتــه آلبــرت انیشــتین، فیزیکــدان مشــهور نیــز وجــود ایــن امــواج را پیــش بینــی کــرده 
ــت. ــی دانس ــبیت م ــه نس ــای  نظری ــی از پیامده ــود و آن را یک ب

 
گیاه ۱۴۰ میلیون ساله جد تمام 

گل های جهان
محققــان بــا تحلیــل اطاعــات گیــاه شناســی بــه ایــن 
نتیجه رســیدند کــه گیاهــی 140 میلیون ســاله و شــبیه 
نیلوفــر آبــی جــد تمــام گیاهــان گل دار امــروزی اســت. 
البتــه هیــچ فســیلی از ایــن گل کشــف نشــده امــا بــه 
ــوده ای از  ــل ت ــا تحلی ــمندان ب ــد دانش ــی رس ــر م نظ

اطاعــات گیاهــی بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد.
 

محققان آلمانی بیماری پروانه ای را درمان کردند
ــا  ــد ب ــی توانســته ان ــان آلمان  محقق
ــن  ــای بنیادی ــلول ه ــتفاده از س اس
پســر هفــت ســاله ای را کــه مبتــا 
بــود،  ای«  بیماری»پروانــه  بــه 
ــت  ــر هف ــک پس ــد. ی ــان کنن درم
ســاله بــه نــام حســن  کــه بــه 
بیمــاری پروانــه ای مبتــا بــود،  
ــان  ــت درم ــد پوس ــا پیون ــون ب اکن
ــوریه  ــودک س ــن ک ــت. ای ــده اس ش

ای  ۶0درصــد پوســت بــدن خــود را از دســت داده بــود و در خطــر مــرگ قــرار داشــت امــا در یــک 
ــت. ــات یاف ــان او نج ــی ج ــن آزمایش ــان نوی درم

 
درمان ۲ نوزاد مبتال به سرطان با تغییر ژن

یــک درمــان جدیــد ســرطان بــه دو 
کــودک مبتــا بــه لوکیمیــا کمــک کــرد 
تــا پــس از 1۸ مــاه از شــر ســرطان 
خــاص شــوند. محققــان بیمارســتان 
ــن  ــدن ای ــتریت در لن ــد اس ــت اورمون گری
ــد.  ــوزادان آزمایــش کردن ــان را روی ن درم
ایــن نــوزادان درمانــی بــرای ارتقــای 
سیســتم ایمنــی بــدن همــراه نوعــی روش 
 TALENS ــام ــه ن ــک ب ــی ژنتی مهندس

دریافــت کردنــد. در روش ژنتیــک محققــان پــس از دریافــت ســلول هــای ایمنــی از اهــدا کننــده 
ــه بیمــاران تزریــق شــدند. ــد. ســپس ســلول هــا ب در دی ان ای آنهــا چهــار تغییــر ایجــاد کردن

 
بیماری هموفیلی با مهندسی ژنتیک درمان شد

ــا اســتفاده از ژن درمانــی  محققــان موفــق شــدند ب
بیمــاران هموفیلــی نــوع A را درمــان کننــد. 
ــام  ــا تم ــن روش تقریب ــان داد ای ــا نش ــش ه آزمای
ــامل  ــد ش ــان جدی ــرد. درم ــان ک ــاران را درم بیم
ترکیــب ژن درمانــی و داروی مهندســی شــده اســت 
کــه جایگزیــن ژن مســئول تولیــد پروتئیــن انعقــاد 

ــود. ــی ش ــون م خ
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ــرز  ــه م ــور ب ــم کش ــد عل ــت تولی ــزان کمی ــال ۹۶ می در س
ــر موجــب شــد  ــن ام 55 هــزار مــدرک نزدیــک شــد و همی
ــران  ــار ای ــا در اختی ــم دنی ــت عل ــد کمی ــت رش ــه نخس رتب

ــرد.  ــرار گی ق
)کاریویــت  آی.اس.آی  اســتنادی  پایــگاه  بــه  نگاهــی 
ــا 13۹۶ نشــان مــی  آنالتیکــس( در طــی ســال هــای 13۹4 ت
دهــد کــه بیــن ۲5 کشــوری کــه بیــش از ۸0 درصــد کمیــت 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــد جمه ــی کنن ــد م ــا را تولی ــم دنی عل
توانســت در ســال 13۹۶ رتبــه نخســت رشــد کمیــت علــم دنیا 

ــد. ــب کن را کس
ایــران در ســال 13۹5 در رتبــه دوم قــرار داشــت. در ســال 13۹4 
ســهم ایــران از کمیــت علــم دنیــا 1.44 درصــد بــود کــه ایــن 
ــه  ــال 13۹۶ ب ــد و در س ــه 1.۶3 درص ــال 13۹5 ب ــهم در س س

1.۸۶ درصــد رســیده اســت.

بــه ایــن ترتیــب رشــد ســهم ایــران از کمیــت علــم 
ــن  ــه ای ــت. ب ــوده اس ــد ب ــال 13.۷ درص ــر س ــا در ه دنی
ــه نســبت 13۹4 از لحــاظ رشــد  ــب در ســال 13۹5 ب ترتی
ــا یــک رشــد 15.۶ درصــد برتــر  ســهمی کشــور روســیه ب
ــتان،  ــن، لهس ــران چی ــد از ای ــت. بع ــرار گرف ــران ق از ای
ــن  ــوئد، ژاپ ــل، س ــارک، برزی ــه، دانم ــش، ترکی ــد، اتری هن
ــن  ــن همی ــت در ای ــد مثب ــک رش ــی از ی ــترالیا همگ و اس

ــد. ــوردار بودن دوره برخ
ــال  ــبت س ــه نس ــال 13۹۶ ب ــگاه در س ــن پای ــاس همی براس
13۹5 ایــران ســهم ایــران از کمیــت تولیــد علــم دنیــا مجــددا 
افزایــش یافــت. براســاس ســهم کمیــت تولیــد علــم ایــران در 
ســال 13۹۶ بــه نســبت ســال 13۹5 رشــد ایــران 13.۷ درصــد 
بــود کــه در بیــن ۲5 کشــوری کــه بیشــترین کمیــت علــم دنیا 
را کســب مــی کننــد ایــران رتبــه نخســت دنیــا از لحــاظ رشــد 

ــم را دارا اســت. کمیــت عل
ــا در ســال 13۹4  ــه 1۹ دنی ــران از رتب ــه لحــاظ ســهمی ای ب
ــت. در  ــرده اس ــدا ک ــا پی ــال 13۹۶ ارتق ــه 1۶ در س ــه رتب ب
ــترین  ــال 13۹۶ بیش ــه در س ــوری ک ــر 1۶ کش ــال حاض ح
ــکا،  ــد از: آمری ــد عبارتن ــد کــرده ان ــا را تولی ــم دنی کمیــت عل
ــادا،  ــه، کان ــد، فرانس ــن، هن ــان، ژاپ ــتان، آلم ــن، انگلس چی
ــیه،  ــل، روس ــی، برزی ــره جنوب ــپانیا، ک ــترالیا، اس ــا، اس ایتالی

ــران. ــد و ای هلن

 در ســال 96 کمیــت تولیــد علــم کشــور بــه مــرز 
ــک شــد ــدرک نزدی 55000 م

ــال  ــکوپوس در س ــتنادی اس ــگاه اس ــاس پای ــن براس همچنی
ــود کــه  ــورد ب ــدارک کشــور 44 هــزار و 34۲ م ــداد م 13۹4 تع
ایــن رقــم در ســال 13۹5 از مــرز 50 هــزار مــدرک گذشــت و 

ــید. ــورد رس ــزار و 31۲ م ــه 51 ه ب
ــل  ــه دلی ــا ب ــیدیم، ام ــال 13۹۶ رس ــای س ــه انته ــد ب ــر چن ه
تاخیــری کــه در انتشــار مجــات وجــود دارد، اطاعــات ایــن 
ســال هنــوز در حــال کامــل شــدن اســت، امــا بــا ایــن وجــود 
تعــداد مــدارک کشــور در ســال 13۹۶ بــه 54 هــزار و 115 مورد 
رســیده اســت. بنابرایــن کمیــت تولیــد علــم کشــور به مــرز 55 

هــزار مــورد نزدیــک مــی شــود.
ــدود 1.۶  ــز از ح ــا نی ــم دنی ــد عل ــت تولی ــران از کمی ــهم ای س
ــال 13۹۶  ــدود 1.۹ درصــد در س ــه ح ــال 13۹4 ب درصــد در س
رســیده اســت. در ســال 13۹5 نیــز ســهم کمیــت تولیــد علــم 
ــه  ــود ک ــا حــدود 1.۸ درصــد ب ــم دنی ــت عل کشــور از کل کمی
تقریبــا حــدود 0.1 درصــد بــه ســهم کمیــت تولیــد علــم ایــران 

جدول مقایسه میزان کمیت تولید علم و سهم از کمیت تولید علم

کشور
سهم از کمیت تولید علمکمیت تولید علم

13۹413۹513۹۶13۹413۹513۹۶
۲5.33 درصد۲4.۷۹ درصد۲5.۲۷ درصد۷15350۷۲۶۲۹۷۶۷30۶۹آمریکا
15.۶1 درصد14.۹۷ درصد14.1۲ درصد3۹۹۷۹343۸4۶۹414۷۹4چین

۶.۷۷ درصد۶.55 درصد۶.۶۸ درصد1۸۹1041۹1۹4۲1۷۹۹1۶انگلستان
۶.10 درصد5.۹5 درصد5.۹۸ درصد1۶۹1۷11۷41۹۸1۶۲1۶4آلمان
4.۲3 درصد4.30 درصد4.۲4 درصد1۲01441۲۶0۲111۲4۹۸ژاپن
4.1۶ درصد4.3۶ درصد4.1۹ درصد11۸5۷51۲۷۶1۲110۶۲۹هند

4.05 درصد4.05 درصد4.1۲ درصد11۶۶5۶11۸5۲۶10۷۶53فرانسه
3.۹۹ درصد3.۸۷ درصد3.۹۲ درصد110۹۹1113۲۹410۶040کانادا
3.۹۹ درصد3.۹۶ درصد4.04 درصد11433۲115۸۸4105۹۸۷ایتالیا

3.۷1 درصد3.۶0 درصد3.5۸ درصد101315105355۹۸۷1۶استرالیا
3.50 درصد3.3۷ درصد3.4۲ درصد۹۶۹1۷۹۸5۸4۹300۷اسپانیا

۲.۸۷ درصد۲.۷۶ درصد۲.۸0 درصد۷۹۲۹۹۸0۹۶۲۷۶35۲کره جنوبی
۲.۶1 درصد۲.44 درصد۲.40 درصد۶۷۹0۲۷14۶۶۶۹3۶4برزیل
۲.51 درصد۲.3۷ درصد۲.05 درصد5۷۹30۶۹311۶۶۶05روسیه
۲.۲1 درصد۲.14 درصد۲.1۶ درصد۶113۹۶۲۷۷15۸۸43هلند
1.۸۶ درصد1.۶3 درصد1.44 درصد40۶۲۷4۷۸0۷4۹۲۹۸ایران

1.۷4 درصد1.۶۲ درصد1.۶3 درصد4۶00۲4۷5۲۷4۶15۷سوئیس
1.۶۸ درصد1.۷4 درصد1.۷0 درصد4۸1155100444۶۷۷ترکیه

1.5۷ درصد1.5۸ درصد1.51 درصد4۲۷1۷4۶35۲41۷0۸لهستان
1.50 درصد1.44 درصد1.4۲ درصد400۷۲4۲0۷53۹۹۶4سوئد
1.۲3 درصد1.۲0 درصد1.۲3 درصد34۶۹135۲۲33۲۷۷5بلژیک
1.۲۲ درصد1.31 درصد1.34 درصد3۷۹413۸4۲03۲4۷۷تایوان

1.04 درصد0.۹۹ درصد0.۹۷ درصد۲۷53۶۲۹014۲۷54۶دانمارک
0.۹4 درصد0.۹۲ درصد0.۹۲ درصد۲۶010۲۶۸11۲4۹3۷اسکاتلند
0.۹۲ درصد0.۹۲ درصد0.۹0 درصد۲54۲۸۲۷03۸۲44۲0اتریش

۱۶ کشوری که بیشترین علم را تولید کردند بشناسید
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ــزوده شــده اســت. در ســال گذشــته اف
)کاریویــت  آی.اس.آی  اســتنادی  پایــگاه  براســاس 
آنالتیکــس( نیــز جمهــوری اســامی ایــران حــدود 1.۹ 
ــش  ــد. پوش ــی کن ــد م ــا را تولی ــم دنی ــت عل ــد از کمی درص
نشــریات در دو پایــگاه اســکوپوس و آی.اس.آی کامــا 
ــن  ــی دارد. بنابرای ــاوت های ــا یکدیگــر تف ــوده و ب یکســان نب
ــه  ــگاه بســته ب ــن دو پای ــم کشــورها در ای ــد عل ــت تولی کمی
ــا  ــد ب ــی کنن ــر م ــان را منتش ــه در آن مقاالتش ــریاتی ک نش

ــت. ــان نیس ــر یکس یکدیگ
در ســال 13۹4 در پایــگاه آی.اس.آی تعــداد مــدارک 
ــم در  ــن رق ــه ای ــود ک ــورد ب ــزار و ۶۲۷ م ــران 40 ه ای
ــال  ــید. در س ــورد رس ــزار و ۸0۷ م ــه 4۷ ه ــال 13۹5 ب س
13۹۶ بــا یــک افزایــش دیگــر تعــداد مــدارک کشــور بــه 
ــد گفــت اطاعــات  4۹ هــزار و ۲۹۸ مــورد رســید کــه بای
ــوز تکمیــل نشــده اســت.  ــگاه هن ســال 13۹۶ در ایــن پای
ــتین  ــرای نخس ــز ب ــگاه نی ــن پای ــب در ای ــر ترتی ــه ه ب
ــرز 50 هــزار  ــه م ــار در ســال 13۹۶ اطاعــات کشــور ب ب

ــود. ــی ش ــک م ــدرک نزدی م
ــگاه آی.اس. ــم در پای ــد عل ــت تولی ــه کمی ــاظ رتب از لح

آی در ســال 13۹4 رتبــه مــا 1۹ بــود کــه در ســال 13۹5 
ــه  ــر رتب ــال حاض ــال ۲01۷ و در ح ــید. در س ــه 1۷ رس ب
ــتنادی آی.اس. ــگاه اس ــور در پای ــم کش ــد عل ــت تولی کمی

ــت. آی 1۶ اس

ــا رشــد 3۲ درصــدی مواجــه شــد و ایــران بــه دلیــل  تولیــد علــم برتــر کشــور در ســال 13۹۶ ب
رشــد تعامــات علمــی دنیــا توانســته اســت رتبــه نخســت را کســب کنــد. 

مقایســه ســهم ایــران از مقــاالت یــک درصــد برتــر در دو ســال اخیــر )۹5 و ۹۶( نشــان مــی دهــد 
کــه کشــور از یــک رشــد 3۲ درصــد برخــوردار بــوده اســت.

در سـال 13۹۶ تعـداد مقـاالت یک درصـد برتر کشـور به 43۹ مورد رسـیده اسـت و ایـن در حالی 
اسـت کـه در سـال 13۹5 تعـداد این مقـاالت 3۲۹ مـورد بـود. در واقع سـهم ایران از مقـاالت یک 

درصـد برتـر دنیـا در سـال 13۹۶ و 13۹5 به ترتیـب ۲.۷ درصـد و ۲.1 درصد بوده اسـت.

ــر  ــک درصــد برت ــاالت ی ــه مق ــر ب ــم برت ــد عل ــات علمــی کشــور، تولی ــال حاضــر در ادبی در ح
ــه  ــد و ب ــی کنن ــت م ــا را دریاف ــتنادهای دنی ــاالت 1۸ درصــد از اس ــن مق ــی شــود. ای اطــاق م
عنــوان موثرتریــن مقــاالت بیــن المللــی توســط آی.اس.آی معرفــی مــی شــوند، بنابرایــن ایــن 
دســته از مقــاالت مبتنــی بــر ســال نشــر و همچنیــن رشــته موضوعــی کــه در آنها قــرار دارنــد در 

دســته مقــاالت یــک درصــد برتــر پراســتناد قــرار مــی گیرنــد.
مقـاالت یـک درصـد برتر هـر دو مـاه یکبـار روزآمد شـده و متناسـب با آخریـن تغییـرات مقاالت 

جدیـد اضافـه و مقاالتـی کـه حدآسـتانه اسـتنادی الزم را کسـب نکرده باشـند حذف می شـوند.
ــا اثرگــذاری علــم ایــران در حــال  آمــار و ارقــام ایــن مقــاالت نشــان مــی دهــد کــه کیفیــت ی
افزایــش اســت. ایــن آمــار از ســال 13۹5 ســرعت گرفتــه و در ســال 13۹۶ نیــز شــتابان در حــال 

افزایــش اســت.
در ســال 13۹4 ســهم ایــران از کل کمیــت علــم دنیــا و تولیــد علــم برتــر دنیــا هــر دو 1.4 درصــد 
بــود. در ســال 13۹5 ســهم ایــران از کمیــت علــم دنیــا بــه 1.۶ درصــد امــا ســهم ایــران از تولیــد 

علــم برتــر دنیــا افزایــش یافــت و بــه ۲.1 درصــد رســید.

تولید علم برتر کشور رشد ۳۲ درصدی را تجربه کرد
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ــه  ــا و کیفیــت آن بیشــتر شــد، ب ــم دنی ــران از کمیــت عل ــن ســهم ای ــه بی در ســال 13۹۶ فاصل
نحــوی کــه مقایســه ایــن ارقــام بــا یکدیگــر نشــان مــی دهــد کــه کیفیــت یــا اثرگــذاری علــم 
ــه 1.۹  ــا ب ــم دنی ــران از کل کمیــت عل کشــور در حــال افزایــش اســت. در ســال 13۹۶ ســهم ای

درصــد و ســهم ایــران از تولیــد علــم برتــر دنیــا بــه ۲.۷ درصــد رســید.
ــد شــده  ــم تولی ــزان اثرگــذاری عل ــرای ســنجش می ــن شــاخص ب ــول تری در حــال حاضــر مقب
اســتنادها هســتند، هــر چند اســتنادها شــکل هــای مختلفــی دارنــد، امــا در حــال حاضــر آی.اس.

آی همــه اســتنادها را بــه یــک شــکل مــورد محاســبه قــرار مــی دهــد.

کسب رتبه نخست رشد تعامات علمی دنیا توسط ایران در سال 1396 
براســاس اطاعــات مســتخرج از پایــگاه اســتنادی اســکوپوس در بیــن 30 کشــوری که بیشــترین 
کمیــت علــم دنیــا در ســال 13۹۶ را تولیــد کــرده انــد، جمهــوری اســامی ایــران توانســته رتبــه 

نخســت رشــد تعامــات علمــی در ســطح بیــن المللــی را کســب کنــد.
تعامــات علمــی ایــران در ســال 13۹۶ نســبت بــه 13۹5 بیــش از 1۲ درصــد رشــد داشــته کــه 

باالتریــن میــزان رشــد در بیــن قــدرت هــای علمــی جهــان اســت.
یــک پژوهــش مــی توانــد حاصــل فعالیــت یــک پژوهشــگر یــا مشــارکت علمــی چند پژوهشــگر 
ــگر از  ــد پژوهش ــا چن ــه دو ی ــی ک ــد. در صورت ــور باش ــک کش ــش از ی ــا بی ــور ی ــک کش از ی
کشــورهای مختلــف بــر روی یــک پــروژه تحقیقاتــی مشــترک فعالیــت کننــد آنــگاه یــک تعامل 
ــا هــدف گســترش مرزهــای دانــش  ــا ب ــی رخ داده اســت کــه غالب ــن الملل علمــی در ســطح بی

ــرد. صــورت مــی پذی
بــر اســاس اســتنادات اســکوپوس، در ســال 13۹1 نزدیــک بــه 1۸ درصــد از مقــاالت ایــران بــا 

ــه  ــود. ب ــده ب ــام ش ــی انج ــن الملل ــارکت بی مش
عبــارت دیگــر، در ایــن ســال ۸۲ درصــد پژوهــش 
هــا بــه صــورت مســتقل و بــدون تعامل مســتقیم 

بیــن المللــی بــه ســرانجام رســیده بــود.
توســعه تعامــات علمــی بیــن المللــی بــه عنــوان 
یــک سیاســت، بســتر ســازی و اقدامــات علمــی 
ــوده  ــی ب ــل مهم ــه عوام ــه از جمل ــن زمین در ای
انــد کــه موجــب شــدند تــا ســهم پژوهــش هــا بــا 
مشــارکت بیــن الملــل در ســال  13۹۲ بــه قــدری 
ــا  بیــش از 1۹ درصــد و در طــی ســالهای ۲014 ت

ــه حــدود ۲0 درصــد برســند. ۲01۶ ب
ــده  ــد ش ــم تولی ــق عل ــهم دقی ــال 13۹5 س در س
بــا مشــارکت بیــن الملــل از کل علــم تولیــد شــده 
کشــور 1۹.۸ درصــد بــود. در ســال 13۹۶ بــا یــک 
افزایــش ۲.4 درصــدی در رشــد تعامــات علمــی 
ــهم  ــال س ــن س ــتیم. در ای ــه هس ــور مواج کش
مقــاالت بــا مشــارکت بیــن المللــی از کل مقاالت 

ــرز ۲۲ درصــد گذشــت. کشــور از م
مقایســه رشــد ســهم مشــارکت بیــن الملــل از کل مقــاالت کشــور در ســال 13۹۶ در مقایســه بــا 
ســال 13۹5 نشــان از یــک رشــد 1۲ درصــد دارد کــه باالتریــن نــرخ رشــد در بیــن 30 کشــور برتر 

تولیــد کننــده علــم دنیا اســت.
بعــد از جمهــوری اســامی ایــران بــه ترتیــب تایــوان، لهســتان، ترکیــه، هنــد، روســیه، جمهــوری 
چــک، مالــزی، اســترالیا، آفریقــای جنوبــی، انگلســتان، آمریــکا، ژاپــن، فرانســه، برزیــل، ایتالیــا، 
ــادا، کــره جنوبــی، مکزیــک، آلمــان، بلژیــک، اتریــش، ســوئیس، هلنــد، دانمــارک، پرتغــال،  کان

ســوئد، نــروژ و  اســپانیا بیشــترین رشــد تعامــات علمــی بیــن المللــی را داشــته انــد.

جدول مقایسه سهم مقاالت یک درصد برتر و کمیت تولید علم ایران و دنیا در 10 سال اخیر

سهمکمیت تولید علممقاالت یک درصد برترسال

کمیت تولید علم دنیامقاالت یک درصد برتر دنیادنیاایراندنیاایرانسال میادیسال شمسی
0.۷ درصد0.5 درصد13۸۶۲00۷55105۲4135۲41۸۹1340
0.۹ درصد0.4 درصد13۸۷۲00۸4511۲3۲1۷5۶۹۲00۸۸04
1.0 درصد0.4 درصد13۸۸۲00۹5111۷4۶۲05۷۹۲1350۲4
1.1 درصد0.۷ درصد13۸۹۲010۸51۲141۲313۸۲1۶0۲50
1.3 درصد0.۷ درصد13۹0۲011۸51۲۹3۲۲۹۷54۲۲۶۶۸۲۶
1.3 درصد0.۷ درصد13۹1۲01۲۹۸13۶5330۹34۲3۶۷0۷0
1.3 درصد0.۹ درصد13۹۲۲0131۲۹143۷۸313۹۸۲45۸۲51
1.3 درصد1.1 درصد13۹3۲0141۷014۷۸۸33۹۲0۲54۸4۹۸
1.4 درصد1.4 درصد13۹4۲015۲151531۸40۶۲۷۲۸30۶۹۶
1.۶ درصد۲.1 درصد13۹5۲01۶3۲۹15۸3۸4۷۸0۷۲۹۲۹4۸0
1.۹ درصد۲.۷ درصد13۹۶۲01۷43۹1۶0334۹۲۹۸۲۶5۷۶۸۲

علـــم و دانش
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کیفیت اسپرم بیماران نیازمند 
به شیمی درمانی حفظ می شود

ــد از  ــت اســپرم بع ــرای حفــظ کیفی ــد کــه روشــی را ب ــان کشــور در صــدد برآمدن محقق
ــد.  ــی کشــف کنن ــه شــیمی درمان ــد ب ــرای بیمــاران نیازمن انجمــاد ب

ــی اســت.  ــدت طوالن ــه م ــداری آن ب ــای نگه ــی از راه ه ــپرم یک ــردن اس ــد ک منجم
ایــن روش بــرای افــرادی کــه نیازمنــد شــیمی درمانــی هســتند یــا افــرادی کــه بــه 
ــلول  ــره س ــکان ذخی ــد اســت و ام ــد مفی ــی کنن ــد م ــی تولی ــپرم اندک ــل اس ــر دلی ه
ــا از آنجــا کــه اســپرم ســلول حساســی  ــد؛ ام ــان فراهــم مــی کن ــرای آن جنســی را ب
ــازی آن  ــوان بارورس ــت و ت ــد و از کیفی ــیب می بین ــاد آس ــد انجم ــت گاه در رون اس

کاســته می شــود.
ــه در  ــت ک ــان داده اس ــس( نش ــپرم ها )پروتئومیک ــی اس ــوی پروتئین ــی محت بررس
ــرای  ــی ب ــن راه ــور یافت ــه منظ ــد. ب ــاق می افت ــی در آن اتف ــاد تغییرات ــد انجم رون
ــان کشــور  ــاد، محقق ــن انجم ــپرم در حی ــی اس ــوی پروتئین ــه محت ــیب ب کاهــش آس
در پژوهشــگاه رویــان، دانشــگاه خوارزمــی و دانشــگاه مکــوآری اســترالیا، پژوهشــی را 
طراحــی کردنــد کــه طــی آن اســپرم پیــش از انجمــاد در معــرض اســترس اکســیداتیو 

قــرار می گرفــت.
از آنجــا کــه ایــن عمــل باعــث بیــان پروتئیــن هــای مرتبــط بــا اســترس و 
انتظــار می رفــت اســپرم های در معــرض  آنتی اکســیدان ها در اســپرم می شــود، 
ــند. ــته باش ــری داش ــوب ت ــرد مطل ــاد عملک ــع انجم ــس از رف ــه پ ــرار گرفت ــترس ق اس
ــه ســه  ــک ب ــی انتخــاب شــد و هــر ی ــه من ــن ادعــا 3۶ نمون ــرای بررســی صحــت ای ب
قســمت منجمــد نشــده، منجمد شــده و بخشــی کــه پیــش از انجمــاد در معرض اســترس 
قــرار گرفــت )یــک ســاعت در محلــول ســدیم نیتروپروســاید 0/01 میکروموالر(تقســیم 

شــدند.
از هــر ســه گــروه، پروتئیــن اســتخراج و پــس از بررســی های آزمایشــگاهی مقایســه شــد. 
ــه چــاپ رســیده  ــه بیــن المللــی Cryobiology ب نتایــج ایــن پژوهــش کــه در مجل
ــازه ۲3۸ و 1۹1  ــه نمونه هــای ت اســت، نشــان داد در اســپرم های منجمــد شــده نســبت ب

ــان شــده اند. ــر بی پروتئیــن بیشــتر و کمت
ــم و  ــر در متابولیس ــای درگی ــه پروتئین ه ــوط ب ــان مرب ــش بی ــزان کاه ــترین می بیش
شناســایی تخمــک توســط اســپرم بــود. همچنیــن ۸5 پروتئیــن در گروه هــای انجمــادی 
در معــرض اســترس و فاقــد آن تفــاوت بیــان داشــتند. همچنین بیشــترین میــزان افزایش 
ــلولی و  ــکلت س ــیداتیو، اس ــترس اکس ــر در اس ــای درگی ــه پروتئین ه ــوط ب ــان مرب بی
ــده اســترس اکســیداتیو هســتند و اســپرم  ــن برن ــن پروتئین هــا از بی ــود؛ ای چپیرون هــا ب

ــد. ــت می کنن ــاد محافظ ــیب های انجم ــر آس را در براب
ــرض  ــاد در مع ــش از انجم ــپرم ها پی ــر اس ــد، اگ ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــج ای نتای
اســترس قــرار گیرنــد، احتمــااًل پــس از رفــع انجمــاد کیفیت بیشــتری بــرای لقــاح خواهند 
داشــت. اکنــون الزم اســت ایــن یافتــه در شــرایط بالینــی نیــز مــورد آزمایــش قــرار گیــرد 

تــا بتوانــد بــه عنــوان یــک روش کاربــردی نهادینــه شــود.
دکتــر شــاهوردی، دکتــر کــوچ اصفهانــی، مریــم هــزاوه ای، مهــدی میرزایــی و 

همکارانشــان اعضــای ایــن پــروژه بودنــد.

بارش برف نارنجی رنگ
 از آسمان روسیه!

ــردم را شــگفت زده  ــای شــرقی م ــی از اروپ ــگ در روســیه و بخــش های ــرف نارنجــی رن ــارش ب ب
ــرده اســت.  ک

هر 5 سال یک بار در بخش هایی از اروپای شرقی برف نارنجی رنگ از آسمان می بارد!
ــیه،  ــازان در روس ــکی ب ــیاری از اس ــد و بس ــرار ش ــز تک ــته نی ــای گذش ــب روزه ــداد جال ــن روی  ای

ــرد.   ــب ک ــه را  متعج ــن منطق ــر ای ــای دیگ ــش ه ــتان و بخ ــی، بلغارس رومان
تصاویــری از بــرف هــای پرتقالــی رنــگ نیــز در سراســر شــبکه های اجتماعی منتشــر شــده اســت.

بــه نوشــته روزنامــه ایندپندنــت، ایــن پدپــده در نتیجــه انتقــال  گــرد و غبــار صحراهــا بــه جــو زمین 
اســت. در اتمســفر شــن و گــرد و غبــار  بــا بــرف و بــاران ترکیــب مــی شــوند و ســپس در مناطقی از 

اروپــای شــرقی روی زمیــن فــرود مــی آینــد.
اســتیون کیتــس  یکــی از دانشــمندان هواشناســی در ســازمان UK Met در ایــن بــاره مــی گویــد: 

مقــدار زیــادی شــن و گــرد و خــاک از شــمال آفریقــا در اتمســفر وجــود دارد.
تصاویــر ماهــواره ای ناســا نیــز نشــان مــی دهــد انبوهــی از گــرد و غبــار صحراهــای آفریقــا در حال 

گــذر از منطقــه مدیترانــه هســتند و از شــرق بــه اروپــا وارد می شــوند.  
رصدخانــه آتــن در پســتی در فیــس بــوک  اعــام کــرد ایــن یکــی از بزرگتریــن فرایندهــای انتقــال 

گــرد و غبــار از صحراهــای آفریقــا بــه یونــان اســت.

تاثیر منفی داروهای ضدافسردگی 
بر رشد مغز جنین

نشــان  جدیــد  بررســی  یــک 
مــی دهــد اســتفاده از داروهــای 
بــارداری  ایــام  در  ضدافســردگی 
ــد  ــه رش ــد ب ــی توان ــان م ــط زن توس

مغــز جنیــن لطمــه وارد کنــد. 
در میــان ایــن نــوع داروهــا، داروهــای 
موســوم بــه SSRIهــا یــا مهــار 
ــروتونین  ــذب س ــای بازج ــده ه کنن
انتخابــی خطــر بیشــتری دارنــد و 

ــتند. ــاک هس ــن خطرن ــامت جنی ــرای س ب
پژوهــش یادشــده کــه در دانشــگاه کلمبیــا انجــام شــده نشــان مــی دهــد تغییــرات ناشــی از مصرف 
داروی ضدافســردگی بــر روی بــدن زنــان خطــر اختــال در فراینــد تکمیــل مغــز جنین را به شــدت 

افزایــش مــی دهــد.
ــار  ــادران دچ ــت مصــرف داروهــای ضدافســردگی توســط م ــه عل ــه ب ــز ک ــه نقاطــی از مغ از جمل
اختــال و مشــکل مــی شــوند مــی تــوان بــه آمیگــدال و انســوال اشــاره کــرد. ایــن دو بخــش از 
مغــز نقــش مهمــی را در پــردازش احساســات انســانی ایفــا مــی کننــد و آســیب دیــدن آنهــا موجــب 

رفتارهــای غیرعــادی افــراد در بزرگســالی و در زمــان رســیدن بــه ســن بلــوغ مــی شــود.
البتــه پژوهشــگران مــی گوینــد بــرای افزایــش دقــت ایــن بررســی و یافتــن اطاعــات تکمیلــی در 
ایــن زمینــه انجــام بررســی هــای بیشــتری ضــرورت دارد. محققــان فعــا در حــال انجــام بررســی 

هــای دیگــری در ایــن زمینــه بــر روی مــوش هــا هســتند.

علـــم و دانش

http://mehrnews.com


صفحه 32 | شماره 19 | اردیبهشت 97 MEHR NEWSAGENCY

در سال 96؛ 
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ــه  ــه و زلزل ــان پژوهشــگاه مهندســی زلزل ــرآورد محقق طبــق ب
شناســی، ایــران در ســال ۹۶، بیــش از 1۷ هــزار بــار لرزیــد کــه 

مهــم تریــن زلزلــه هــا در آذر و دی مــاه رخ داده اســت. 
در ســال 13۹۶،  1۷هــزار و ۹0 زمیــن  لــرزه بــا بــزرگای بیــش 
از 1 ریشــتر بــه وقــوع پیوســت کــه از ایــن تعــداد 5311 زمیــن  
ــوده اســت. از مهــم تریــن  ــرزه دارای بــزرگای بیــن ۲.5 و 4 ب ل
ــرزه  ــه زمیــن ل ــوان ب ــه هــا در ســالی کــه گذشــت مــی ت زلزل
کرمانشــاه، هجــدک کرمــان، زلزلــه اطــراف تهــران اشــاره کرد. 

کرمانشاه؛ مهم ترین زلزله سال شناخته شد
ــاه  ــی( روز ۲1 آبان م ــت محل ــه )به وق ــاعت ۲1 و 4۸ دقیق در س
در  بــزرگای۷.3  بــا  زمین لــرزه ای  هجری شمســی،   13۹۶
ــه و 43  ــری ازگل ــری)mb( در 5 کیلومت ــواج پیک ــاس ام مقی
کیلومتــری شــمال ســرپل ذهــاب اســتان کرمانشــاه، مــرز ایران 
و عــراق به وقــوع پیوســت. ایــن زمین لــرزه دارای 3 پیــش 

ــود. ــزرگای بیــن 1.۹-4.5 ب ــا ب ــرزه ب ل
 کانـون ایـن زمین لرزه در 1۶ کیلومتری گسـل زاگـرس مرتفع و 
۲5 کیلومتـری گسـل جبهه کوهسـتان زاگرس قرار داشـت. می 
توان گفـت عما فعالیت لرزه ای قابل توجهی در منطقه مشـاهده 
نمی شـود؛ ولی به گفته کارشناسـان زلزله، زمین لرزه کرمانشـاه 

درسـالی که گذشـت، از مهـم ترین زلزلـه ها بود.

زلزله های آذرماه در هجدک کرمان
ــرزه کرمانشــاه، روز 10  ــاه بعــد از زمیــن ل ــر از یــک م ــا کمت ام
ــح  ــه صب ــاه 13۹۶ هجری شمســی  در ســاعت ۶ و ۲ دقیق آذرم
)به وقــت محلــی( زمین لــرزه ای بــا بــزرگای ۶ در مقیــاس 
امــواج محلــی)ML( در 3۷ کیلومتــری خــاور هجــدک از توابــع 
شهرســتان راور و 5۸ کیلومتری شــمال  خــاوری کرمــان رخ داد. 
ــده  ــت ش ــت های ثب ــاس لرزه نگاش ــداد براس ــن روی ــز ای مرک
ــگاه  ــن پژوهش ــد په ــگاری بان ــبکه لرزه ن ــی ش ــز مل در مرک
کانــون ایــن زمین لــرزه در 1۲ کیلومتــری گســل لکرکــوه 
و 1۹ کیلومتــری گســل  ســیرچ قــرار داشــت؛ کــه بعــد از ایــن 
زمین لــرزه، 3 رویــداد لــرزه ای بــا بــزرگای مســاوی و بزرگتــر از 

ــه روی داد. 5 در منطق
همچنیــن در ســاعت 1۲ و 13 دقیقــه ظهــر )به وقــت محلــی( 
بــا  زمین لــرزه ای  هجری شمســی،   13۹۶ آذرمــاه   ۲1 روز 
بــزرگای ۶.۲ در مقیــاس امــواج محلــی)ML( در 31 کیلومتری 
خــاور هجــدک و 55 کیلومتری شــمال خــاوری کرمــان رخ داد. 

ــوه و ۲1  ــری گســل لکرک ــرزه  در ۹ کیلومت ــن زمین ل ــون ای کان
کیلومتــری گســل  ســیرچ بــود.

روز۲۲ آذرمــاه، در ســاعت 1 و 11 دقیقــه بامــداد )به وقــت 
محلــی( زمین لــرزه ای بــا بــزرگای 5.۹ در مقیــاس امــواج 
ــاوری هجــدک رخ  ــری شــمال خ ــی)ML( در ۲۹ کیلومت محل
ــرزه  در ۲ کیلومتــری گســل لکرکــوه و  ــون ایــن زمین ل داد. کان

۲۹ کیلومتــری گســل  ســیرچ قــرار داشــت.

زمین لرزه های اطراف تهران در آذرماه
ــت  ــه )به وق ــاعت ۲3 و ۲۷ دقیق ــه در س ــود ک ــاه ۹۶ ب ۲۹ آذرم
ــاس  ــتر در مقی ــزرگای 5.1 ریش ــا ب ــرزه ای ب ــی(، زمین ل محل
امــواج محلــی)ML( در 5 کیلومتــری شــمال مــارد و 3۹ 
ــن  ــون ای ــت. کان ــوع پیوس ــران به وق ــر ته ــری باخت کیلومت
ــر روی ســامانه گســلی ماهدشــت- جنــوب کــرج  ــرزه ب زمین ل
ــرزه در  ــدود ۶۶ زمین ل ــر در ح ــاه اخی ــک م ــت. در ی ــرار داش ق
منطقــه البــرز محــدوده اســتان های تهــران و البــرز رخ داد کــه 
ــرزه ای پیرامــون کانــون  حــدود 4۷ مــورد از آنهــا رویدادهــای ل

ــتند. ــارد هس ــاه م ــرزه ۲۹ آذرم زمین ل
ــد کلــی رویدادهــای  ــد رون ــه شناســی معتقدن کارشناســان زلزل
لــرزه ای ایــن مدت بــر خاف روند گســل های شــناخته شــده در 

منطقه، روند شــمالی- جنوبی را نشــان می دهد.

زمین لرزه  دی ماه سومار استان کرمانشاه
ــه  ــالی ک ــاه س ــاه، ۲1 دی م ــای آذرم ــرزه ه ــن ل ــد از زمی بع
گذشــت در ســاعت 10:۲۹:31 بــه وقــت محلــی )0۶:5۹:31 به 
وقــت GMT( زمین لــرزه ای بــا بــزرگای 5.۶ ریشــتر)MN( در 
مقیــاس امــواج درونــی )مرکزلرزه نــگاری کشــوری وابســته بــه 
موسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران( و5.3 )ML( در مقیــاس 
ــن  ــد په ــگاری بان ــبکه لرزه ن ــی ش ــز مل ــواج محلی)مرک ام

پژوهشــگاه( در فاصلــه کمــی از شــهر ســومار واقــع در جنــوب 
ــرزه درآورد. ــه ل باختــری اســتان کرمانشــاه را ب

ــر در  ــرزه دیگ ــوع 5 زمین ل ــه وق ــوان ب ــی ت ــخصات م از مش
ــا  ــرزه اول ب ــداد زمین ل ــد از روی ــی یــک ســاعت بع ــدت زمان م
بــزرگای مســاوی و بزرگتــر از 5 در منطقــه ســومار اشــاره کــرد.

سال 96 ایران بیش از 17 هزار بار لرزید
ــه  ــی زلزل ــش بین ــز پی ــس مرک ــاری، رئی ــد مخت ــر محم دکت
ــه  ــی زلزل ــی و مهندس ــه شناس ــی زلزل ــن الملل ــگاه بی پژوهش
ــای رخ داده در  ــه  ه ــداد زلزل ــال 13۹۶ تع ــرد: در س ــار ک اظه

ــود. ــورد ب ــزار و ۹0 م ــور 1۷ ه کش
وی بـا اشـاره به زمین لـرزه های مقیاس 4 ریشـتر به بـاال افزود: 
تعداد زمین لرزه های باالی 4 ریشـتر به 3۲4 بار رسیده که نهایتا 
تعداد 3۶ رویداد  زمین لرزه  5 ریشـتر یا بیشـتر به وقوع پیوسـت.

مختــاری عنــوان کــرد: زمیــن  لــرزه  هــای مختلــف در ســال 
13۹۶ نشــان از زلزلــه  خیــز بــودن ایـــران اســت و بــه  صــورت 
میانگین هـــر مــاه یک زمیــن  لــرزه بــاالی 4.5 ریشــتر رخ داده 
اســت.  از ایــن میــان بیشــترین زمیــن لــرزه هــا در مــاه هــای 
ــزار و ۲۶0 و  ــا  3ه ــداد آنه ــه ترتیــب تع ــه ب آذر و دی رخ داده ک
۲ هــزارو ۲۲0 و کمتریــن آنهــا در مــاه هــای  تیــر و مــرداد بــه 

تعــداد ۸00 و ۸۸0 بــوده اســت.
رئیـس مرکز پیـش بینـی زلزلـه پژوهشـگاه بیـن المللـی زلزله 
شناسـی خاطر نشـان کـرد: کشـور ایـران به دلیـل قـرار گرفتن  
روی کمربنـد آلـپ- هیمالیـا، جـزء کشـورهای لرزه  خیـز جهان 
محسـوب شـده و همواره در معرض یـک تنش دائمی قـرار دارد. 
عامـل اصلـی اکثر زلزله  های ایران، فشـاری اسـت که از سـوی 
صفحه عربسـتان به فات ایران وارد می  شـود. البتـه باید توجه 
داشـت که پارامترهـای متعـددی در تخمین خطر لرزه ای گسـل 
هـا مورد توجـه قـرار می گیرد، کـه یکـی از مهمتریـن آنها طول 

است. گسل 
وی افــزود: بــا توجــه به ایــن دالیل قســمت اعظم کشــور ایران، 

از دیدگاه لرزه خیزی جزء مناطق پرخطر محســوب می شود.

زمین لرزه  های باالتر از 5 ریشتر در سال 96
زلزله های سـفید سـنگ اسـتان خراسـان رضـوی، ، پیـش قلعه 
اسـتان خراسان شـمالی، سـیرچ اسـتان کرمان،  زیارتعلی استان 
هرمزگان، انار اسـتان کرمان جز اسـتانهایی هسـتند که در سـال 

۹۶ زمین لرزه هایی باالی 5 ریشـتر داشـته اند.
همچنیــن ازگلــه ســر پــل ذهــاب اســتان کرمانشــاه، هجــدک 
اســتان کرمان، مارد  اســتان تهران و سومار اســتان کرمانشاه از 
جمله اســتان هایی هســتند که زمین لرزه هایی با بزرگای بیش از 

5 ریشــتر در آنهــا بــه وقوع پیوســته اســت.

نقشه زمین لرزه های باالی 4.5 ریشتر  نقشه زمین لرزه های باالی2.2ریشتر

بزرگا )ریشتر(رویداد زلزلهاستان
۶سفید سنگخراسان رضوی
5.۷پیش قلعهخراسان شمالی

5.4سیرچکرمان
5.4زیارتعلیهرمزگان
5.۲انارکرمان

۷.3ازگله-سرپل ذهابکرمانشاه
۶.۲هجدککرمان
5.1ماردتهران
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مرکز ژئوفیزیک اعالم کرد:

افزایش ۶۰درصدی زمین لرزه های ایران در سال ۹۶ 
شــبکه های لرزه نــگاری مرکــز لرزه نــگاری کشــوری در ســال 13۹۶ بیــش از 1۸ هــزار 
زمین لــرزه را ثبــت کردنــد کــه نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش بیــش از ۶0 درصــدی نســبت 

ــه متوســط ســالیانه داشــته اســت.  ب
ــبکه های  ــط ش ــرزی رخ داده و توس ــی م ــران و نواح ــف ای ــی مختل ــا در نواح ــن زمین لرزه ه ای
لرزه نــگاری ثبــت و تعییــن محــل شــده اند. عــاوه بــر افزایــش رخــداد زمین لرزه هــای متوســط 
ــگاری  ــتگاه های لرزه ن ــش ایس ــتند، افزای ــراه داش ــه هم ــی ب ــای فراوان ــه پس لرزه ه ــزرگ ک و ب
ــار  ــش آم ــع آن افزای ــه تب ــر و ب ــای کوچک ت ــت زمین لرزه ه ــث ثب ــز باع ــر نی ــال های اخی در س

ــت. ــوده اس ــده، ب ــت ش ــای ثب زمین لرزه ه
ــزرگای بیــش از 4.0 در داخــل کشــور توســط مرکــز  ــا ب ــرزه ب در ســال 13۹۶ تعــداد 3۲3 زمین ل
ــخ ۲1/ 0۸/ ۹۶   ــا تاری ــن آن ه ــه بزرگ تری ــت ک ــیده اس ــت رس ــه ثب ــوری ب ــگاری کش لرزه ن
ــث  ــاه رخ داده و باع ــتان کرمانش ــع در اس ــاب واق ــرپل ذه ــه - س ــی ازگل ــی ۷.3 حوال ــا بزرگ ب

ــد. ــاهی ش ــز کرمانش ــان عزی ــی هموطن ــی و مال ــارت های جان خس
ــرزه  ــداد ۶۹۷3 زمین ل ــر از 1، تع ــزرگای کوچک ت ــرزه دارای ب ــاری، 100 زمین ل ــاظ آم از لح
دارای بــزرگای بیــن 1 و ۲، تعــداد ۸۸۷۶ زمین لــرزه دارای بــزرگای بیــن ۲ و 3، تعــداد ۲0۸۹ 
ــن 4 و 5،  ــزرگای بی ــرزه دارای ب ــداد ۲۸۶ زمین ل ــن 3و4 و تع ــزرگای بی ــرزه دارای ب زمین ل
ــن ۶  ــزرگای بی ــرزه دارای ب ــداد 4 زمین ل ــن 5 و ۶، تع ــزرگای بی ــرزه دارای ب ــداد 3۲ زمین ل تع

ــوده اســت. ــزرگای ۷.3 ب ــا ب ــز ب ــرزه نی و ۷ و یــک زمین ل

بیابــان لــوت در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو بــه عنــوان 
اولیــن اثــر طبیعــی بــه واســطه طــرح پژوهشــی »تهیــه پرونده 

ثبــت جهانــی بیابــان لــوت« ثبــت شــد. 
ــکو )1۹۷۲(  ــی یونس ــراث جهان ــیون می ــاس کنوانس ــر اس ب
پدیده هــای فرهنگــی و طبیعــی کــه دارای ارزش هــای جهانــی 
ویــژه هســتند نــه تنهــا بــرای یــک نســل بلکــه بــرای کلیــه 
ــدر دارای ارزش  ــن آنق ــوند و همچنی ــظ ش ــد حف ــل ها بای نس
ــرای  ــد ب ــه بای ــت بلک ــک مل ــرای ی ــا ب ــه تنه ــه ن ــتند ک هس
کل جهــان مــورد حمایــت و حفاظــت قــرار گرفتــه و تمهیــدات 

ــود. ــا اتخــاذ ش ــداری از آنه ــرای نگه ــژه ای ب وی
ــال آن  ــوت و ارس ــان ل ــی بیاب ــت جهان ــده ثب ــل پرون ــا تکمی ب
ــه  ــده توســط کارشناســان اتحادی ــی پرون ــه یونســکو و ارزیاب ب
ــل  ــن مراح ــت )IUCN( و همچنی ــت از طبیع ــی حفاظ جهان
پیچیــده ای کــه در ایــن مختصــر امــکان بیــان آن وجــود نــدارد. 
ایــن پرونــده در چهلمیــن اجــاس کمیته میــراث جهانــی که در 

ــتانبول برگزار شد. سال ۲01۶ در شهر اس
در همیــن راســتا طــرح پژوهشــی »تهیــه پرونــده ثبــت جهانــی 
ــگاه  ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــوی عض ــه از س ــوت« ک ــان ل بیاب
تهــران ارائــه شــده، موفــق بــه ثبــت بیابــان لــوت در فهرســت 
میــراث جهانــی یونســکو بــه عنــوان اولیــن اثــر طبیعــی ثبــت 
ــی  ــای صنعت ــی از طرح ه ــوان یک ــه عن ــد و ب ــران ش ــده ای ش

ــد. ــی ش ــور معرف ــگاه های کش ــگاه ها و پژوهش ــر دانش برت
بیابــان لــوت از برجســته ترین عــوارض طبیعــی ایــران و جهــان 
ــن  ــد وجــود بلندتری ــی مانن اســت کــه دارای ارزش هــای جهان
وجــود  جهــان )یاردانگ هــا(،  کلوت هــای  طویل تریــن  و 
ــرا(،  ــدان صح ــا گل ــز ی ــل گ ــان )ت ــای جه ــن نبکاه بلندتری
ــن  ــرار گرفت ــان، ق ــه ای جه ــای ماس ــن تپه ه ــود بلندتری وج
ــر،  ــه اث ــدوده عرص ــل مح ــان در داخ ــه جه ــن نقط گرم تری
یکــی از غنی تریــن مناطــق شــهاب ســنگی جهــان و منطقــه 

ــد. ــان می باش ــانی گندم بری آتشفش
تدویــن پرونــده ثبــت جهانــی بیابــان لــوت بر اســاس شناســایی 

ــای  ــق معیاره ــی، تطبی ــه جهان ــر، مقایس ــژه اث ــای وی ارزش ه
ــتورالعمل های  ــه دس ــه ب ــا توج ــر و ب ــا اث ــا ویژگی ه ــت ب ثب
ســازمانی علمــی فرهنگــی ملــل متحــد )UNESCO( و 
ــی حفاظــت از طبیعــت )IUCN( انجــام شــد. ــه جهان اتحادی

در ایــن طــرح پژوهشــی کــه بــه ســفارش ســازمان 
ــط  ــگری توس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
ــگاه  ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــودی عض ــران مقص ــر مه دکت
ــای  ــوص ویژگی ه ــی در خص ــد، اطاعات ــام ش ــران انج ته
اقلیم شناســی،  زمین شناســی،  ژئومورفولوژیــک، 
گیاه شناســی، جانورشناســی، تاریخــی و باستان شناســی، 
ــوزش  ــر، آم ــدوده اث ــی مح ــادی اجتماع ــای اقتص ویژگی ه
و پژوهــش مرتبــط بــا اثــر، گردشــگری و همچنیــن 

پدیده هــای مختلــف بیابــان لــوت ارائــه شــد.
ــراث  ــت می ــوت در فهرس ــان ل ــت بیاب ــد از ثب ــی بع ــه آت برنام
ــا  ــی یونســکو، توســعه صنعــت گردشــگری در منطقــه ب جهان
حفــظ ارزش هــای ویــژه اثــر بــا رویکــرد توســعه پایــدار اســت 
کــه در حــال حاضــر نیــز در حــال انجــام بــوده و بــا مشــارکت 

ــود. ــام می ش ــی انج ــه محل ــه جامع ــه جانب هم
اصــواًل مکان هایــی کــه در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو 
قــرار می گیرنــد بــه مقاصــد عمــده گردشــگران جهــان تبدیــل 
ــا  ــت ت ــان ثب ــی از زم ــگران خارج ــداد گردش ــوند و تع می ش
ــر در  ــش از دو براب ــه بی ــوت ب ــان ل ــه بیاب ــال در منطق ــه ح ب
ــت  ــوس )جه ــرت معک ــرده و مهاج ــدا ک ــش پی ــال افزای س
ــه  ــان ب ــهر کرم ــگران( از ش ــه گردش ــردم ب ــانی م خدمات رس

ــه اســت. ــوت شــکل گرفت ــان ل ــیه بیاب ــتاهای حاش روس
ــی  ــراث جهان ــیون می ــه کنوانس ــران ب ــه ای ــال 1۹۷5 ک از س
یونســکو پیوســت تــا ســال 13۹5، نــوزده اثــر فرهنگــی ایــران 
ــود  ــا وج ــود و ب ــده ب ــت ش ــی ثب ــراث جهان ــت می در فهرس
ــت،  ــی گرف ــورت م ــی ص ــد گاه ــر از چن ــه ه ــی ک تاش های

ــت. ــرار نداش ــت ق ــن فهرس ــران در ای ــی ای ــر طبیع ــچ اث هی
عرصــه این اثــر حــدود ۲ میلیــون و ســیصد هــزار هکتــار )۷۸0 
.۲۲ کیلومتــر مربــع ( بــه تنهایــی از کشــور اســلونی کــه نزدیک 
ــار وســعت دارد وســیع تر اســت و عرصــه و  ــون هکت ــه ۲میلی ب

حریــم اثــر نزدیــک بــه 4میلیــون هکتــار وســعت دارد.

بیابان لوت در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد
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این موجودات عجیب در عمق ۱۵۰۰ 
متری خلیج مکزیک کشف شدند

محققــان ســازمان جــوی و اقیانوســی آمریــکا در یــک ســفر تحقیقاتــی در عمــق 1500 متــری 
خلیــج مکزیــک بــا موجوداتــی عجیــب از جملــه یــک ماهــی مرکــب قرمز رنــگ روبــرو شــده اند. 
 )NOAAمتعلق به ســازمان( Okeanos Explorer محققــان حاضــر در کشــتی تحقیقاتــی

بــا برخــی موجــودات بســیار عجیــب در عمــق 1500 متــری خلیــج مکزیک روبرو شــده اســت.
ــا  ــب ب ــی ماهــی مرک ــت نوع ــن ماموری ــودات کشــف شــده در ای ــن موج ــب تری یکــی از عجی
ویژگــی هــای خــارق العــاده اســت. محققــان ایــن جانــور قرمــز رنــگ را تــازه مشــاهده کــرده اند 

و هنــوز بــرای آن نامــی انتخــاب نشــده اســت.
در ایــن میــان برخــی معتقدنــد ایــن موجــود احتمــاال »ماهــی مرکــب خــون آشــام« باشــد کــه 

ظاهــری ترســناک دارد.
 اما به هرحال این موجود نامگذاری نشده است.

ــای  ــی ه ــروس دریای ــگ و ع ــی، خرچن ــتاره دریای ــا س ــان ب ــی محقق ــوع ماه ــن ن ــاوه برای ع
ــدند. ــرو ش ــاق آب روب ــف در اعم مختل

ایــن ماموریــت کــه چنــد روز از آغــاز آن گذشــته تــا 3 مــی ادامــه خواهــد داشــت و در عمــق بیش 
از 1500 خلیــج مکزیــک را جســتجو مــی کند.

 

برای هم  افزایی پایان  نامه  ها؛

فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی 
حوزه علوم شناختی اعالم شد

ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری هــای شــناختی  بــرای 
ــام  ــی اع ــی فراخوان ــای پژوهش ــرح ه ــت از ط حمای

ــرد.  ک
ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای شــناختی بــه 
ــا و  ــه  ه ــان  نام ــی پای ــم  افزای ــعه ه ــور توس منظ
ــه  ــیدن ب ــتای رس ــجویی در راس ــای دانش ــاله  ه رس
اهــداف مشــخص در حــوزه علــوم شــناختی، هشــتمین 
فراخــوان حمایــت از طــرح  هــای پژوهشــی در خــرداد 
مــاه امســال را بــا تمرکــز جــدی بــر مســائل شــناختی 

ــت. ــاص داده اس ــه اختص ــر جامع فراگی
تاکنــون هفــت مرحلــه فراخــوان حمایــت از طــرح هــای پژوهشــی از ســوی ســتاد اعــام شــد و در 
نتیجــه ایــن فراخــوان  هــا ، بیــش از 1۲0 طــرح پژوهشــی و مطالعاتــی در حوزه علــوم و فنــاوری  های 
شــناختی در مراکــز علمــی کشــور تحــت پوشــش حمایــت هــای ســتاد علــوم شــناختی قــرار گرفتند.
 فعالیــت هــای متمرکــز در ارتبــاط بــا سرپرســتی پایــان نامه هــای کارشناســی ارشــد و دکتــری، چاپ 
مقــاالت در مجــات معتبــر، انجــام طــرح پژوهشــی، تولیــد محصول یــا ارائــه خدمــات در حــوزه علوم 

و فناوریهــای شــناختی تعریف شــده اســت.
ــامل  ــان ش ــای پیشــنهادی محقق ــت: طــرح ه ــتاد گف ــزی کارشــناس ارشــد س ــر حســین عزی دکت
حداقــل دو پایــان نامــه )کارشناســی ارشــد/ دکتــری( اســت کــه بایــد در راســتای اهــداف پژوهشــی، 
توســعه فنــاوری و یــا خدمــات در حــوزه شــناختی  و در چارچــوب اولویــت  هــای ســتاد قــرار داشــته و 

دســتاورد یکپارچــه ای را دنبــال کننــد.
وی افــزود: طــرح هــای پژوهشــی و توســعه فنــاوری، خصوصــا در حــوزه   علــوم پایــه، مشــروط بــه 
مشــخص بــودن فازهــای بعــدی طــرح بــرای رفــع نیازهــای جامعــه و توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان 

مــورد بررســی قــرار مــی  گیرنــد.
ــای  ــناختی« ، »پژوهش ه ــای ش ــدی ه ــاء توانمن ــی و ارتق ــت: »بازتوان ــتاد گف ــد س ــناس ارش کارش
کاربــردی و بنیــادی در آمــوزش و پــرورش شــناختی«، »پژوهش هــای کاربــردی و بنیــادی در علــوم 
ــز«،  ــر نگاشــت مغ ــی ب ــان شناســی شــناختی(«، »پژوهش هــای شــناختی مبتن ــان )زب شــناختی زب
»توســعه ابزارهــا و فنــاوری هــای مطالعــه رفتــار زمانی-شــبکه ای مغــز«، »پژوهــش هــای شــناختی 
در حــوزه  هــای بالینــی و علــوم اعصــاب شــناختی«، »توســعه فنــاوری  هــای شــناختی مرتبــط بــا 
ارتبــاط بیــن مغــز و ماشــین و مغز بــا مغــز«، و نیز»مطالعــات بنیــادی و نظریــه پــردازی در حــوزه علوم 
شــناختی«،»مدل ســازی شــناختی«  و »روانشناســی شــناختی« از جملــه طــرح های تحقیقاتــی دراین 

فراخــوان در اولویــت ســتاد قــرار دارنــد.

نخستین شهر سلول های 
بنیادی ساخته شد

سرپرســت دانشــگاه خوارزمــی 
پاســمای  دوره  انــدازی  راه 
پزشــکی، ســاخت نخســتین 
ــادی  ــای بنی ــلول ه ــهر س ش
و راه انــدازی شــرکت هــای 
برخــی  را  بنیــان  دانــش 
دانشــگاه  هــای  برنامــه  از 
آســتانه صــد  در  خوارزمــی 

برشــمرد.  ســالگی 

راه اندازی دوره »پاسمای 
پزشکی« 

عبدالرحیــم نــوه ابراهیــم ادامــه داد: دانشــگاه خوارزمــی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای 
ملــی نیــز فعالیــت هــای ویــژه و گســترده ای داشــته. در حــوزه فیزیــک، رشــته میــان 
رشــته ای »پاســمای پزشــکی« را راه انــدازی کــرده اســت کــه ایــن بــرای اولیــن بــار 

اســت کــه در کشــور تاســیس شــده اســت.

راه اندازی شرک های دانش  بنیان و مراکز رشد
سرپرســت دانشــگاه خوارزمــی افــزود: همچنیــن مراکــز رشــد و شــرکت هــای دانــش 
بنیــان در ایــن دانشــگاه تاســیس شــده  کــه برنامــه ایــن شــرکت هــا، ایــن اســت کــه 

ــد. نیــاز جامعــه را شناســایی کــرده و در راســتای آن گام بردارن

ساخت نخستین شهر سلول های بنیادی
وی بــه تاســیس »شــهر ســلول هــای  بنیــادی« در واحــد کــرج ایــن دانشــگاه اشــاره 
کــرد و گفــت: ۶0 هکتــار زمیــن بــرای ایجــاد ایــن شــهر ســلولی اختصــاص داده شــده 
اســت. همچنیــن ایــن دانشــگاه جــزء 5 دانشــگاهی بــود کــه در حــوزه اکتشــافات نفتــی 

بــا شــرکت ملــی نفــت ایــران همــکاری مــی کنــد.

دانشگاه خوارزمی دانشگاهی جامعه محور و پاسخگو
سرپرســت دانشــگاه خوارزمــی تاکیــد کــرد: دانشــگاه مــا یــک دانشــگاه جامعــه محــور و 
پاســخگو اســت و همچنیــن مــروج فرهنــگ ایرانی اســامی بــوده و متخصصــان متعهد 

زیــادی تربیــت کــرده و بــه جامعــه تحــول داده اســت.

علـــم و دانش
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یک شب بی خوابی برای تشدید 
خطر ابتال به آلزایمر کافی است

اثــرات خطرنــاک بــی خوابــی بــر ســامت انســان امــر پنهانــی نیســت و حــاال ثابت شــده 
کــه تنهــا یــک شــب نخوابیــدن مــی توانــد بــه افزایــش قابــل توجــه پروتئینی منجر شــود 

کــه باعــث ابتــا بــه آلزایمــر مــی شــود. 
بررســی هــای محققــان آمریکایــی ثابــت مــی کنــد محرومیــت از خــواب شــبانه باعــث 
افزایــش ذخایــر آمیلوئیــد بتــا – پپتیــد در مغز انســان می شــود کــه احتمــال ابتای فــرد به 

بیمــاری فراموشــی یــا آلزایمــر را افزایــش مــی دهــد.
ــار اســت کــه در جریــان یــک مطالعــه علمــی میــزان افزایــش ایــن مــاده  ایــن اولیــن ب
در ناحیــه خاصــی از مغــز انســان تنهــا پــس از یــک شــب بــی خوابــی یــا آشــفته خوابــی 

انــدازه گیــری مــی شــود.
همیــن پژوهــش ثابــت مــی کنــد کــه ایــن افزایــش مربــوط بــه دو ناحیــه از مغــز انســان 
یعنــی هیپوکامــپ راســت و تاالمــوس اســت کــه تغییــرات یادشــده در آنهــا مــی توانــد بــه 
ابتــا بــه آلزایمــر بینجامــد. ایــن بررســی در موسســه ملــی ســامت بتســدا صــورت گرفته 

اســت.
محققــان هــم اکنــون در حــال بررســی ایــن موضــوع هســتند کــه آیــا جبــران کــم خوابی 
هــای شــبانه در روزهــا و شــب هــای بعــد مــی توانــد مشــکل یادشــده را برطــرف کنــد یــا 

خیــر.

از بین بردن آلودگی قبل از زایمان با 
واکسن زیکا

ــل  ــر قاب ــد اث ــکا مــی توان ــد کــه واکســن زی ــات کنن ــی اثب محققــان موفــق شــدند طــی تحقیقات
ــد.  ــته باش ــده داش ــکا در آین ــروس زی ــیوع وی ــری از ش ــش و جلوگی ــی روی کاه توجه

ویــروس زیــکای منتقــل شــده از پشــه هــا و همچنیــن انتقال بــه صورت جنســی شــیوع زیــادی در 
آمریــکای مرکــزی و جنوبــی و حــوزه کارائیــب داشــته اســت و ایــن موضــوع محققــان را ملــزم بــه 

تولیــد واکســن علیــه ایــن بیماری مســری ســاخته اســت.
ــی آن  ــه کارای ــط ب ــا فق ــه تنه ــی ن ــار آلودگ ــودن واکســن در مه ــر ب ــد موث ــات کردن ــان اثب محقق
بســتگی نــدارد بلکــه بــه الگوهــای جمعیــت شناســی و بــاروری، نــرخ حمله موضعــی زیکا و نســبت 

جمعیــت هایــی کــه مســتعد آلودگــی بــه ایــن ویــروس هســتند، نیــز بســتگی دارد.
محققــان دانشــگاه Yale مــدل کامپیوتــری را بــرای کیفــی ســازی اثــر اســتراتژی واکسیناســیون 
زیــکا ایجــاد کــرده انــد کــه زنــان ۹ تــا 4۹ ســال و ســپس مــردان ۹ تــا 4۹ ســال را اولویــت بنــدی 

مــی کنــد.
ایــن مــدل هــم انتقــال از طریــق ناقل)پشــه( و انتقــال از طریــق جنســی و همچنیــن تراکــم پشــه 

مختــص بــه هــر کشــور را نیــز در نظــر مــی گیــرد.
ایــن محققــان دریافتنــد یــک واکســن حــدود ۷5 درصــد موثــر اســت و ۹0 درصــد زنــان ۹ تــا 4۹ 
ســاله را پوشــش مــی دهــد. همچنیــن ایــن واکســن وقــوع آلودگــی هــای پیــش از زایمان را بســته 

بــه نــرخ حملــه زیــکا در هــر منطقــه تــا ۹4 درصــد کاهــش مــی دهــد.
ــد کــه حتــی انتظــار مــی رود حداقــل ظــرف ده ســال  از ســوی دیگــر ایــن محققــان نشــان دادن
آینــده نیــز شــیوع زیــکا وجــود نداشــته باشــد و واکسیناســیون زنــان 15 تــا ۲۹ ســاله موثرتــر از زنان 

30 ســال بــه بــاال خواهــد شــد.

دسته جدیدی از آنتی بیوتیک کشف شد

ــری  ــد کــه از باکت ــری هــا را کشــف کــرده ان ــدی از آنتــی باکت ــان دســته جدی محقق
ــد مــی شــود.  ــه ای خاکــی تولی موجــود در کــرم هــای لول

ــاوری( در فرانســه  ــک شــرکت بیوفن ــن دانشــگاه و Nosopharm)ی ــان ای محقق
دســته جدیــدی از آنتــی بیوتیــک هــا را کشــف کــرده انــد.

ایــن آنتــی بیوتیــک از دو جهــت قابــل توجــه هســتند: نخســت منبــع غیــر معمــول آن 
و در درجــه دوم شــیوه جالــب دارو بــرای از بیــن بــردن باکتــری. محققــان معتقدنــد بــا 
توجــه بــه ایــن دو ویژگــی دارو بــرای درمــان عفونــت هــای مقــاوم در برابــر باکتــری 

کارآمــد خواهــد بــود.
ــری  ــه و از باکت ــام گرفت ــا OLDs ن ــور odilorhbdins ی ــک مذک ــی بیوتی آنت
همزیســتی تولیــد می شــود کــه در کرم هــای لولــه ای)نماتــد( خاکــی وجــود دارد. این 

کــرم هــا از حشــرات تغذیــه مــی کننــد.

باکتــری مذکــور بــه کشــتن حشــره  کمــک مــی کنــد و از آن مهــم تــر نوعــی آنتــی بیوتیــک ترشــح مــی 
کنــد تــا باکتــری هــای رقیــب را دور نگــه دارد.

تا به امروز باکتری و آنتی بیوتیک های مرتبط با نماتد به طور کامل مطالعه نشده بودند.
بــرای مطالعــه این آنتــی بیوتیــک گــروه تحقیقــات Nosopharm  حــدود ۸0 رشــته از باکتــری را برای 
ــه  بررســی فعالیــت هــای آنتــی میکروبــی در آزمایشــگاه کشــت کردنــد. ســپس ترکیبــات فعــال را ایزول

کــرده و ســاختارهای شــیمیایی آن را بررســی کردنــد.
یــوری پولیکانــوف اســتادیار دانشــگاه ایلینویــدر ایــن بــاره مــی گویــد: »ماننــد بســیاری از آنتی بیوتیک های 
ــتند،  ــرد هس ــا منحصربه ف ــا ODL ه ــد؛ ام ــوزوم کار می کنن ــرار دادن ریب ــدف ق ــا باه ــی، ODL ه بالین
ــده  ــای شناخته ش ــایر آنتی بیوتیک ه ــط س ــه توس ــده ک ــل ش ــوزوم متص ــی روی ریب ــا در محل ــرا آن ه زی

ــرد.« ــرار نمی گی ــتفاده ق مورداس
همچنیــن ایــن گــروه پژوهشــی متوجــه شــدند زمانــی کــه ریبــوزوم محــدود شــود، آنتی بیوتیــک تــازه قادر 
اســت بــرای تفســیر و ترجمــه کدهــای ژنتیکــی، آن را مختــل می کنــد. الکســاندر منکنیــن اســتاد دیگــر 
دانشــگاه ایلینــوی در ایــن بــاره مــی گویــد : »هنگامی کــه ODL هــا بــه ســلول های باکتریایــی معرفــی 
ــگام  ــوزوم در هن ــتباه ریب ــاد اش ــد و باعــث ایج ــر می گذارن ــوزوم تأثی ــدن ریب ــی خوان ــر توانای ــوند، ب می ش
تولیــد پروتئین هــای جدیــد می شــوند. مکانیســم ضــد باکتــری ODL و ایــن واقعیــت کــه آن هــا بــه یــک 
ــای آنتی بیوتیــک  ــا توســط هیچ یــک از گونه ه ــود ت ــوند، باعــث می ش ــوزوم متصــل می ش ــایت در ریب س
ــد  ــک جدی ــن آنتی بیوتی ــاخص های ای ــرد و ش ــرار نگی ــتفاده ق ــرداری و سوءاس ــورد بهره ب ــده م شناخته ش
ــایر  ــون س ــه تاکن ــتند ک ــی هس ــان عفونت های ــرای درم ــاد ب ــیل زی ــتند و دارای پتانس ــوی هس ــیار ق بس

آنتی بیوتیک هــا پاســخگو نبوده انــد.«

علـــم و دانش
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عضو جدید در بدن انسان کشف شد
ــد  ــی جدی ــمندان در تحقیق دانش
ادعــا مــی کننــد عضــو جدیــدی 
در بــدن انســان کشــف کــرده 
ــوان  ــه عن ــت ب ــه در حقیق ــد ک ان
جــاذب شــوک عمــل مــی کنــد. 
ــن  ــاال بزرگتری ــو احتم ــن عض ای

عضــو بدن باشــد. 
گروهــی از محققــان بــه رهبــری 
دانشــگاه NYU یــک عضــو تازه 
در بــدن انســان کشــف کــرده اند. 

بــه گفته آنان احتمــاال این بزرگتریــن عضو بدن به شــمار می آید.
آنچــه کــه تصــور مــی شــد یــک بافــت متراکــم و بهــم پیوســته در سراســر بــدن انســان باشــد اکنــون 
مشــخص شــده در حقیقــت شــبکه ای از محفظــه هایــی اســت کــه به عنــوان »جــاذب شــوک« عمل 

ــی کنند. م
ایــن کشــف در صــورت تاییــد، دانــش مــا را از بــدن انســان تغییــر مــی دهــد و بــه گفتــه دانشــمندان 
نشــان مــی دهــد چــرا احتمــال گســترش ســرطان هنــگام بــروز در برخــی قســمت هــای بــدن بیشــتر 
از بقیــه اســت. بــه هرحــال بــه گفتــه محققــان عضــو تــازه کشــف شــده روی تمــام بخــش هــای بدن 

وجــود دارد امــا تاکنون شناســایی نشــده اســت.
ایــن عضــو کــه interstitium نــام گرفتــه در حقیقــت محفظــه هایــی متصــل بهــم اســت کــه 
شــبیه مســیری مملــو از مایعــات عمــل مــی کنــد. ایــن عضــو زیــر الیــه پوســت، خطــوط دســتگاه 

ــود دارد. ــا وج ــه ه ــن ماهیچ ــا و بی ــراف رگ ه ــتم ادراری ، اط ــا، سیس ــه ه ــوارش، ری گ
در بــدن انســان مقــدار زیــادی مایعــات وجــود دارد. بیــش از نصــف ایــن مایعــات در ســلول هــا، یــک 
هفتــم آن در قلــب و رگ هــای خونــی، غــدد لنفــاوی جریــان دارد. بقیــه آن نیــز میــان اعضــای بــدن 
جریــان دارد. اکنــون محققــان معتقدنــد شــبکه ای کــه مایــع میــان اعضــای بــدن را حمــل مــی کنــد، 

خــود یــک عضــو مجزا اســت.
interstitium از بافــت هــای قدرتمنــد )کاژن( و انعطاف پذیر )االســتین( پروتئینی ســاخته شــده 
اســت. بــه گفته محققان این سیســتم منبــع اصلی لنف اســت که برای عملکرد ســلول هــای ایمنی بدن 

نقشــی حیاتــی دارد.

به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای؛

موبایل ها به گرمایش زمین 
دامن می زنند

ــد گرمایــش زمیــن دامــن مــی  ــه رون تحقیقــی جدیــد نشــان مــی دهــد موبایــل هــا ب
زننــد. بــه طوریکــه ســهم انتشــار گازهــای گلخانــه ای ایــن دســتگاه هــا از 4 درصــد در 

۲010 بــه 11 درصــد در ۲0۲0 مــی رســد. 
تحقیقــات مختلــف نشــان داده دلیــل اصلــی تغییــرات آب و هوایــی انتشــار کربن اســت و 
بســیاری افــراد تصــور مــی کننــد ســوخت هــای فســیلی، اســتخراج از معــدن  و حمــل 
و نقــل عامــل اصلــی ایــن آلودگــی هســتند. امــا بــه نــدرت انگشــت اتهــام بــه ســمت 

صنعــت رایانــه و موبایــل گرفتــه مــی شــود.
ایــن درحالــی اســت کــه بســیاری از کارشناســان معتقدنــد دنیــای ســایبری اطاعــات و 
فنــاوری های رایانشــی )ICT( می تواننــد جایگزینی برای فعالیت های فیزیکی باشــند که 

گازهــای گلخانــه ای تولیــد مــی کننــد.
امـا تحقیقـی در نشـریه Journal of Cleaner Production سـهم این بخش از 
جملـه رایانـه، لپ تـاپ، مانیتور، موبایـل و تبلـت و همچنین بخش هـای زیر بنایـی مانند 

مراکز اطاعات و شـبکه های مخابرات را در فرایند گرمایش جهانی بررسـی کرده است.  
نتایــج بررســی هــا نشــان داد تاثیــر ایــن بخــش بــر گرمایــش زمیــن از یــک درصــد در 

۲00۷ میــادی بــه 3.5 درصــد در ۲0۲0 و 14 درصد در ۲040 میادی می رســد.
همچنیــن ایــن تحقیــق نشــان داد رونــد تاثیرگــذاری ایــن صنعــت افزایشــی خواهــد بــود 

بنابرایــن نمــی تــوان امیــدوار بــود ICT رونــد گرمایــش جهانــی را متوقــف کنــد.
تحقیــق نشــان داد ســهم موبایل هــا در انتشــار گازهــای گلخانــه ای از 4 درصــد در ۲010 
میــادی به 11 درصد در ۲0۲0 می رســد. همچنین محققان تخمین می زنند در همین بازه 
زمانی انتشــار ســاالنه گازهای گلخانه ای موبایل ها از 1۷ به 1۲5 مگاتن دی اکســید کربن 

برســد. این رقم نشانگر ۷30 درصد رشد است.
جالــب آنکــه بخــش اعظــم ایــن گازهــا مربــوط بــه فراینــد تولیــد  موبایــل اســت. عاوه 
بر انرژی مصرفی جهت تولید دستگاه، انرژی مورد استفاده برای استخراج مواد به کار رفته در 

آن ماننــد طا اســت.

به دلیل شکاف زمین؛

قاره آفریقا به دو قسمت تقسیم می شود!
در کنیــا شــکافی بــه عــرض 15 متر 
ــود  ــه وج ــر ب ــد کیلومت ــول چن و ط
ــد  ــمندان معتقدن ــت. دانش ــده اس آم
ایــن شــکاف نشــان مــی دهــد قــاره 
آفریقــا در چنــد میلیــون ســال دیگــر 
ــه دو قســمت تقســیم مــی شــود.  ب
یــک شــکاف عظیــم بــه طــول چند 
کیلومتــر در جنــوب غربــی کنیــا بــه 
وجــود آمــده اســت. ایــن شــکاف که 

همچنــان در حــال عمیــق شــدن اســت ســبب شــده قســمتی از بزرگــراه »نایروبــی- نــوآرک« ازهــم 
بپاشــد و زلزلــه هایــی در ایــن منطقــه ایجــاد شــود.

اکنــون محققــان ادعــا مــی کننــد احتمــاال چنــد میلیــون ســال دیگــر قــاره آفریقــا بــه دو قســمت 
ــل شــود. تبدی

ایــن شــکاف در 1۹ مــارس بــه وجــود آمــد و عــرض آن 15 بــود. اکنــون این شــکاف همچنــان در حال 
امتــداد اســت. ایــن شــکاف احتمــاال نشــانه ای از آن اســت کــه صفحــات تکتونیکــی زیــر قــاره آفریقا 

درحــال تغییر هســتند.
بخــش اعظــم آفریقــا روی یــک صفحــه قــرار دارد امــا قســمتی از شــرق آفریقــا روی صفحه ســومالی 
قــرار دارد. نقطــه تقاطــع دو صفحــه »بریدگــی شــرق آفریقــا« نــام گرفتــه کــه حــدود 3 هــزار کیلومتر 
 Nubian Plate ــن را ــی زمی ــه آفریقای ــردرگمی صفح ــاب از س ــرای اجتن ــمندان ب ــت. دانش اس
نامگــذاری کــرده انــد. درهمیــن راســتا مقالــه ای در نشــریه Conversation منتشــر شــده و بــه 

گفتــه محققــان صفحــه هــای Nubia  و ســومالی بــه دو قســمت تقســیم شــده انــد.

ردپای ۱۷۰ میلیون ساله 
دایناسور کشف شد

از  پـا  جـای   50 حـدود  دانشـمندان   
بزرگترین دایناسـورهای جهان در جزیره 

Isle of Skye کشـف کـرده انـد.
ــه  ــا پنج ــی ب ــه حیوانات ــا ب ــن ردپاه ای
هــای تیــز  و گوشــتخوار تعلــق دارد کــه 
ــی زیســته  ــل م ــال قب ــون س 1۷0 میلی
ــن  ــای ای ــه ردپ ــب آنک ــا جال ــد. ام ان
ــر  ــدود 15 مت ــول ح ــا ط ــورها ب دایناس

بــه تازگــی در صخــره هــای ایــن جزیــره کشــف شــده اســت. دانشــمندان معتقدنــد ایــن 
ــت. ــده اس ــف ش ــکاتلند کش ــه در اس ــت ک ــیلی اس ــن فس ــی تری ــا قدیم ردپاه

همچنیــن ایــن ردپاهــا نشــان مــی دهــد دایناســورهای مــورد نظــر بــا بقیــه حیوانــات در 
 Skye آرامــش مــی زیســته انــد. ایــن دومیــن ردپــای دایناســوری اســت کــه در جزیــره
ــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی و  ــره ب کشــف مــی شــود. انجــام مطالعــات در ایــن جزی

امواج کار مشــکلی اســت.
اســتیو بروســات از دانشــگاه ادینبــورگ و رهبــر ایــن پژوهــش مــی گویــد: هرچــه بیشــتر 
جزیــره را بررســی مــی کنیــم، ردپاهــای بیشــتری مــی یابیــم. در ســایت جدیــد ردپــای 
دو دایناســور گــردن بلنــد وجــود دارد کــه از  خانــواده Brontosaurus و تــی رکــس 

هســتند. ایــن حیوانــات در مــرداب هــای کــم عمــق مــی زیســته انــد.
درهرحــال بیشــتر ردپاهــای کشــف شــده در ایــن جزیــره به اعضــای قدیمــی تر خانــواده 
تــی رکــس تعلــق دارنــد کــه روی دوپــا راه مــی رفتــه انــد و قدشــان بیــش از ۲ متــر بــوده 

اســت. امــا بزرگتریــن ردپا بــا عــرض ۷0 ســانتیمتر بــه یــک sauropod تعلــق دارد.

علـــم و دانش

http://mehrnews.com


نوین فناوریهای 

دسـتیابی ایـران بـه فنـاوری غنـی سـازی اورانیوم درسـال 85 و 
راه انـدازی یـک زنجیـره کامـل غنی سـازی در کشور سبب شد تا 
به پاس قدردانی از تالش های افتخارآمیز دانشمندان جوان ایران، بـا 
تصویـب شـورای عالـی انقـالب فرهنگی، روز بیسـتم فروردین ماه، 
مقارن با تکمیل چرخه سـوخت هسـته ای در ایران، در تقویم رسـمی 

ایرانیـان روز ملی فنـاوری هسـته ای نـام گیرد.
فنــاوری هسته ای در برگیرنــده بســیاری از علــوم مهندســی 
و پایــه است و در حال حاضر منحصرا در اختیــار تعــداد کمــی از 
کشورهای جهان قرار دارد.اهمیت کســب ایــن فنــاوری موجب 
جهــش علمــی در همــه زمینــه هــای علمــی و صنعتــی در 

اســت.  شــده  کشــور 
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اســتاد تمــام دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: اگــر حمایــت 
هــا از پروژه دســتگاه تشــخیص ســرطان با فنــاوری هســته ای 
محقــق شــود، امســال بیمارســتان هــای کشــور مجهــز بــه این 

دســتگاه مــی شــوند. 
بیســتم فروردیــن مــاه هــر ســاله فنــاوری هســته ای همــواره 
ــرا  ــرد زی ــی گی ــرار م ــه ق ــورد توج ــای دیگــر م ــش از روزه بی
ــاوری  ــی فن ــوان روز مل ــش تحــت عن ــن روز از 1۲ ســال پی ای

ــه اســت. ــام گرفت هســته ای ن
درسـال 13۸5 خبـر دسـتیابی ایـران بـه فنـاوری غنـی سـازی 
اورانیـوم و راه انـدازی یـک زنجیـره کامـل غنی سـازی در نطنز 
اعـام شـد کـه در پـی ایـن خبـر بـا تصویـب شـورای عالـی 
انقـاب فرهنگی، به پـاس قدردانـی از تاش هـای افتخار آمیز 
دانشـمندان جوان ایران اسـامی، بیسـتم فروردین ماه، مقارن با 
تکمیل چرخه سـوخت هسـته ای در تقویم رسـمی ایرانیـان روز 

ملی فنـاوری هسـته ای نـام گرفت.
ایــن فنــاوری در برگیرنــده بســیاری از علــوم مهندســی و پایــه 
ــی از  ــداد کم ــار تع ــراً در اختی ــر منحص ــال حاض ــت و در ح اس
کشــورهای جهــان اســت. اهمیت کســب ایــن فنــاوری موجب 

ــی در  ــی و صنعت ــای علم ــه ه ــه زمین ــی در هم ــش علم جه
کشــور شــده اســت.

ــر  ــا دکت ــی ب ــا گفتگوی ــم ت ــدد آمدی ــتا در ص ــن راس در همی
ــوم هســته ای دانشــگاه  ــده، اســتاد فیزیــک و عل حســین آفری
امیرکبیــر، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در 
رشــته فیزیــک و علــوم هســته ای و مجــری طــرح کان ملــی 
»ســیکلوترون« )شــتابگر هســته ای( داشــته باشــیم. وی دارای 

درجــه اســتاد تمامــی اســت.
دکتــر حســین آفریــده در خصــوص وضعیــت ایــن تکنولــوژی 
در ایــران اظهــار کــرد: ایــران یکــی از کشــورهایی اســت کــه 
در منطقــه حداکثــر اســتفاده از دانــش هســته ای را انجــام داده 
اســت. امــا اکنــون زمــان آن رســیده کــه دانــش هســته ای را در 

صنعــت بیــش از پیــش بــه کار بگیریــم.

ضــرورت ورود بخــش خصوصــی در فنــاوری 
هســته ای بــرای صنعتــی شــدن

اســتاد تمــام دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر عنــوان کــرد: صنعــت 
هســته ای نبایــد در بخــش هــای دولتــی خاصــه شــود بلکــه 

بایــد بخــش هــای خصوصــی بــه میــان آینــد تــا بتــوان شــاهد 
پیشــرفت هــای ایــن حــوزه در کشــور بــود.

اســتاد فیزیــک و علــوم هســته ای دانشــگاه امیرکبیــر بــا بیــان 
ــف  ــای مختل ــترش کاربرده ــت در گس ــروری اس ــه ض اینک
فنــاوری هســته ای و ســایر فنــاوری هــا پای بخــش خصوصی 
بــه میــان آیــد، گفــت: ایجــاد شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی 
ــا در نهایــت شــاهد  ــر گــذار باشــد ت ــه تاثی ــن زمین ــد در ای توان

ــاوری هســته ای باشــیم. صنعتــی شــدن فن
وی در خصــوص ســطح علمــی فنــاوری هســته ای افــزود: مــا 
از نظــر علمــی در ســطح علمــی باالیــی در منطقــه قــرار داریم، 
همچنیــن از نیروهــای انســانی ماهــری برخــوردار هســتیم کــه 
مــی توانــد دانــش افزایــی را در ســطوح مختلــف بــه کار بگیرند 

امــا بــه شــرطی کــه بــه آن توجــه شــود.

ــی  ــتگاه ایران ــا دس ــا ب ــتان ه ــز بیمارس تجهی
ــته ای ــرژی هس ــاوری ان ــا فن ــده ب ــاخته ش س

آفریــده بــا اشــاره بــه تحقق شــعار ســال کــه حمایــت از کاالی 
ایرانــی اســت خاطــر نشــان کــرد: مــا طرحــی را چندیــن ســال 
ــرون  ــگا الکت ــیکلوترون 10 م ــتگاه س ــر دس ــی ب ــته مبن گذش
ــخیص  ــتگاه تش ــا دس ــت( ی ــرون ول ــون الکت ــت )10 میلی ول

ــم. ســرطان آغــاز کردی
ــا بیــان اینکــه اکنــون ایــن دســتگاه نیــاز کشــور اســت،  وی ب
افــزود: در هــر حــال یــک نمونــه خارجــی از ایــن دســتگاه وجود 
ــای  ــتان ه ــردن بیمارس ــز ک ــاخت آن و مجه ــا س ــی ب دارد ول
ــی  ــت نم ــاران در نوب ــور، بیم ــزرگ کش ــهرهای ب ــران و ش ته
ماننــد و از ســوی دیگــر هزینــه هــای ســاخت و اســتفاده از آن 

کاهــش مــی یابــد.
ــاخته  ــن طــرح س ــی ای ــات اصل ــه قطع ــان اینک ــا بی ــده ب آفری
شــده اســت، گفــت: قیمــت ایــن دســتگاه 40 درصــد از نمونــه 
ــی و  ــرح کان طراح ــری ط ــت. مج ــر اس ــن ت ــی پایی خارج
ــه شــعار  ــا توجــه ب ســاخت ســیکلوترن اظهــار داشــت: اگــر ب
امســال کــه مبنــی بــر حمایــت از کاالی ایرانــی اســت، حمایت 
هــای مالــی از ســوی وزارت بهداشــت بــه ایــن طــرح محقــق 
ــتگاه  ــانیم و دس ــه برس ــه نتیج ــرح را ب ــم ط ــی توانی ــود م ش

ــم. ــی را اســتفاده کنی نهای

دستاورد محققان در روز فناوری هسته ای؛

امکان تشخیص سرطان با فناوری هسته ای ممکن شد

خواص رنگرزی پشم با فناوری پالسما بهبود می یابد
فناوری پاسما جهت  از  آزمایشگاهی  ایرانی در یک پژوهش  محققان 

افزایش بازدهی عملیات رنگرزی الیاف پشمی استفاده کردند.
فراینـد رنگـرزی یکـی از مراحـل مهـم در صنعـت نسـاجی محسـوب 
می شـود. برخاف تصـورات، فرایند رنگرزی آن قدر هم سـاده نیسـت و با 

چالش هـای متعـدد فنـی و زیسـت محیطی مواجـه اسـت.
یکــی از ایــن چالش هــا، توانایــی کــم برخــی الیــاف در جــذب 
ــن مشــکل  ــر ای ــه ب ــی به منظــور غلب ــروزه از روش های رنگ هاســت. ام
ــا معایــب و  اســتفاده می شــود. ازآنجایی کــه بســیاری از ایــن روش هــا ب

محدودیت هایــی همــراه اســت، ازایــن رو، محققــان بــه دنبــال ابــداع روش هایــی جایگزیــن بــرای 
ــا بیــان ایــن مطلــب کــه  بهبــود خــواص رنگــرزی الیــاف هســتند. دکتــر امین الدیــن حاجــی ب
روش دندانــه دار کــردن یــک روش ســنتی و آالینــده و خطرنــاک جهــت بهبــود خــواص رنگــرزی 
الیــاف پشــمی محســوب می شــود گفــت: بــا توجــه بــه ســابقه دیرینــه صنعــت رنگــرزی طبیعــی 
ــزان  ــد یعنــی می ــن فراین ــن مشــکات ای ــع یکــی از مهم تری ــه رف ــن تحقیــق ب ــران، در ای در ای
ــک روش  ــه ی ــرح، ارائ ــن ط ــام ای ــدف از انج ــردازد. ه ــاف می پ ــه الی ــا ب ــم رنگ زاه ــذب ک ج

دوســتدار محیط زیســت جهــت حــذف روش اضافــه کــردن دندانه هــای 
ــد  ــود، از فراین ــتفاده می ش ــنتی اس ــرزی س ــواًل در رنگ ــه معم ــمی ک س

رنگــرزی اســت.
وی از افزایـش جـذب الیـاف پشـم، افزایـش سـرعت فراینـد رنگـرزی و 
کاهـش قابل توجـه آالینده هـای زیسـت محیطی در پسـاب صنایـع رنگ 
به عنـوان مهم تریـن پیامدهـای اسـتفاده از نتایـج ایـن طـرح یـاد کـرد و 
افـزود: در طـرح حاضـر به طـور هم زمـان از فنـاوری پاسـما و گونه هایی 
از نانـو مـواد موسـوم به دندریمـر جهت بهبود خـواص رنگ پذیـری الیاف 
پشـم اسـتفاده شـده اسـت. دندریمرها در واقـع نانوذرات پلیمـری بـا گروه های فعال سـطحی زیاد 
هسـتند کـه حضور آن هـا موجب افزایـش گروه های فعـال سـطحی و در نتیچه جذب سـریع رنگ 
می شـود. حاجی خاطر نشـان کرد: در این طرح از تجهیزات تولید پاسمای گاز اکسیژن جهت عملیات 
پاسـما اسـتفاده  شـده و پس ازآن الیاف پشـمی در معرض دندریمرهای پلیمری از جنس پلی پروپیلن 
ایمیـن قـرار گرفته اند. در ادامه الیاف پشـم آماده سـازی شـده به کمـک آزمون های میکروسـکوپی 

الکترونـی پویشـی و آزمون هایـی نظیـر AFM، FT-IR و EDX مـورد ارزیابی قـرار گرفته اند.
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ــال  ــد از 10 س ــی بع ــتی و ژنتیک ــر زیس ــز ذخای ــان مرک محقق
موفــق بــه تولیــد بذرهــای هیبریــدی صیفــی جــات ماننــد خیار 
ــت  ــا کیفی ــی ب ــد محصوالت ــا بتوانن ــژاد شــدند ت ــا اصــاح ن ب

خــوب و هزینــه کمتــر تولیــد کننــد. 
ــت  ــات و صنع ــعه تحقیق ــتی در توس ــی و زیس ــر ژنتیک ذخای
ــر  ــادی تاثی ــعه اقتص ــامت و توس ــذا، س ــاوری، غ ــت فن زیس
زیــادی دارنــد از ایــن رو، در 15 فروردین ســال 13۸۶ نامــه ای از 
ســوی دفتــر مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( بــه جهــاد 
دانشــگاهی مبنــی بــر راه انــدازی زیســت بانــک جهــت حفــظ 
ــاد  ــه جه ــد ک ــاغ ش ــور اب ــی در کش ــتی و ژنتیک ــر زیس ذخای
ــرای راه  ــود را ب ــات خ ــتا، مطالع ــن راس ــم در ای ــگاهی ه دانش

ــرد. ــاز ک ــک آغ ــدازی زیســت بان ان
ــدف  ــا ه ــران ب ــتی ای ــی و زیس ــر ژنتیک ــی ذخای ــز مل مرک
گــردآوری، تعییــن هویــت، کنتــرل کیفــی، طبقه بنــدی، ثبــت، 
نگهــداری، تکثیــر و توزیــع انواع میکروارگانیســم ها و ســلولهای 
قابــل کشــت و تجدیــد پذیــر اعــم از باکتــری، قــارچ، ویــروس، 
ــی و  ــی و دی ان ای ژنوم ــی و حیوان ــلولهای گیاه ــا و س دانه ه
فرآورده هــای نوکلئوتیــدی، توســط جهــاد دانشــگاهی تأســیس 

شــد.
ــی  ــام »روز مل ــه ن ــال ب ــر س ــن ه ــن روز 15 فروردی همچنی
ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی« نامگــذاری شــد و ســال ۹3 بــرای 

ــت رســید. ــه ثب ــم ب ــی در تقوی ــن روز مل ــار، ای ــن ب اولی
ــک  ــت بان ــدازی زیس ــال از راه ان ــه 10 س ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــا در  ــم ت ــر آمدی ــدد ب ــن رو درص ــذرد از ای ــی گ ــور م در کش
خصــوص ایــن زیســت بانــک و نمونــه هــای ذخیــره شــده در 
آن و اهمیــت نگهداریشــان گفتگویــی بــا دکتر ســید ابوالحســن 
شــاهزاده فاضلــی رئیــس مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکی و زیســتی 

ایــران داشــته باشــیم.

ــدازی  ــال از راه ان بــا توجــه بــه اینکــه 10 س
ــای  ــه ه ــه نمون ــذرد ک ــی گ ــک م ــت بان زیس
زیســتی متفاوتــی در آن ذخیــره شــده بفرماییــد تا 
کنــون چــه تعــداد نمونــه زیســتی نگهداری شــده 

ــت؟ اس
ــون  ــا کن ــالگی توانســته ت ــازده س ــتانه ی ــک در آس زیســت بان
33هــزار نمونــه زیســتی را ذخیــره و نگهــداری کنــد. نســبت به 
ســال گذشــته 10 درصــد نمونه هــای زیســتی افزایــش یافتــه 
اســت. نمونــه هــای زیســتی در زیســت بانــک در بخش هــای 
گیاهــی، میکروارگانیســمها، انســانی، جانــوری و ژنومــی 
ــره  ــای ذخی ــم نمونه ه ــترین حج ــوند. بیش ــی  ش ــداری م نگه
ــوم همــه  ــه نمونه هــای ژنومــی اســت کــه ژن ــوط ب شــده مرب

ــود. ــامل می ش ــودات را ش موج

ــت؟  ــاک چیس ــوخت پ ــرای س ــز ب ــات مرک اقدام
ــه ایــن موضــوع توضیــح میفرماییــد کــه  راجــع ب
آیــا امــکان اســتفاده از ذخایــر ژنتیــک بــرای تولید 

ــه؟ ســوخت پــاک وجــود دارد یــا ن
ــث  ــه در بح ــت ک ــاخص هایی اس ــی از ش ــاک، یک ــوخت پ س
ذخایــر ژنتیکــی وجــود دارد؛ حــوزه گیاهــی و میکروبــی در تولید 

انــرژی پــاک می توانــد نقــش مهمــی ایفــا کنــد، لــذا مســتلزم 
پــروژه بزرگــی اســت کــه نیــاز بــه بودجــه دارد.

مــا چهــار حــوزه غــذا، ســامت، انــرژی و محیط زیســت داریــم 
ــد.  کــه در جمــع آوری ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی  اولویــت دارن
مثــًا اگر بــذر یــا نمونــه میکروبــی مهــم باشــد  آنهــا را اولویت 
قــرار مــی دهیــم. ســوخت پــاک هــم در اولویــت ماســت ولــی 
بایــد بودجــه ای بــرای پیــش بــردن چنیــن پــروژه هایــی وجود 
ــادی و در  ــر اقتص ــتی از نظ ــای زیس ــه ه ــد. نمون ــته باش داش

معــرض انقــراض بــودن مهــم محســوب مــی شــوند.

ذخایــری در حــوزه هــای مختلــف در زیســت بانک 
ــک از آنهــا شناســنامه دار  ــره شــدند و هــر ی ذخی
ــه  ــم ک ــت بدانی ــب اس ــا جال ــرای م ــتند، ب هس
نادرتریــن و جــذاب تریــن نمونــه هــا از نظر شــما 

چــه نمونــه هایــی هســتند؟
ــا  ــر آنه ــد و تکثی ــدی ندارن ــه رش ــتند ک ــان هس ــی گیاه برخ
ســخت اســت؛ ایــن نمونــه هــا جــزو گیاهــان رو بــه انقــراض 
محســوب می شــوند کــه سوســن چلچــراغ جــِز ایــن گیاهــان 
ــاب  ــم ی ــادر و ک ــان ن ــز گیاه ــراغ ج ــن چلچ ــت. سوس اس

ــود. ــی ش ــوب م محس
ــه بذرهــای هیبریــد  ــوان ب همچنیــن در حــوزه گیاهــی مــی ت
ــد  ــه تولی ــه منجــر ب ــا ک ــن بذره ــرد. ای ــاره ک ــار اش ــد خی مانن
خیارهــای هیبریــد مــی شــود صفــات خیارهــای ایرانــی و ظاهر 

ــود دارد. ــی در آن وج ــای خارج خیاره
هیبریدهــا: خیــار، فلفــل، گوجــه و کاهــو، بیشــترین ســهم را در 
ســفره غذایــی مــردم دارنــد؛ از ایــن رو در صــدد برآمدیــم کــه 
ــی  ــژاد و جمــع آوری نمونه هــای ژن ــا اصــاح ن ــام را ب ــن ارق ای
بومــی بــه تولید برســانیم. ایــن بذرهــای خیــار و ... جالــب ترین 

نمونــه هایــی هســتند کــه در زیســت بانــک وجــود دارنــد.

فقــط 4 نــوع بــذر صیفــی جــات قــرار اســت بــه 
ــه تولیــد برســد؟ ــژاد ب صــورت اصــاح ن

ملــون و هندوانــه را هــم مــی تــوان بــه صــورت هیبریــد تولیــد 
کــرد. در واقــع تولیــد خیــار بــه صــورت هیبریــد اولیــن برنامــه 
مرکــز ذخایــر زیســتی و ژنتیکــی بــرای تولیــد بذرهــای هیبرید 

ــی آن  ــده و مابق ــاز ش ــر آغ ــال اخی ــک س ــن کار از ی اســت. ای
نیــاز بــه بودجــه دارد. ایــن کار بــرای توســعه صنعت کشــاورزی 
انجــام مــی شــود و در نهایــت بذرهــا در اختیــار کشــاورزان قرار 

می گیــرد تــا محصــول هیبریــدی بــه تولیــد برســد.

ــه  ــی ک ــون های ــات و مل ــی ج ــد صیف ــا تولی آی
ــد برســد  ــه تولی ــا صفــات خــوب ب ــد ب مــی توانن

تاثیــری در قیمتشــان دارد؟
ایــن موضــوع می توانــد در قیمــت محصــوالت نهایــی 
ــا  ــی ب ــدی داخل ــول هیبری ــاوت محص ــد. تف ــذار باش تأثیرگ
محصــول کنونــی ایــن اســت کــه مــا را وابســته به کشــورهای 
خارجــی نخواهــد کــرد و در ایــن زمینــه مــی توانیــم خودکفــا 
ــول  ــا محص ــی ب ــدی داخل ــول هیبری ــاوت محص ــویم. تف ش
کنونــی ایــن اســت کــه مــا را وابســته بــه کشــورهای خارجــی 
نخواهــد کــرد و در ایــن زمینــه مــی توانیــم خودکفــا شــویمهر 
چیــزی کــه از خــارج وارد می شــود ممکــن اســت روزی تحریــم 
ــاد  ــتای اقتص ــن کار در راس ــا ای ــت ب ــن رو الزم اس ــود، از ای ش

ــم. ــی گام برداری مقاومت

چــه کشــورهایی مــی تواننــد مخاطــب محصوالت 
کشــورمان در ایــن زمینــه باشــد ؟

ــا و  ــا، اروپایی ه ــایه ه ــه، همس ــیای میان ــورهای آس بله.کش
آســیای شــرقی می تواننــد مخاطبان مــا باشــند. فعًا بیشــترین 
ــار، فلفــل، گوجــه و کاهــو  ــه خی ــن چهــار نمون ــازار ای ســهم ب

هســتند.

چــه کشــورهایی در زمینــه تولیــد بذرهــای هیبرید 
پیشــتاز بــوده انــد؟

ــای  ــره روی بذره ــن و ک ــی، ژاپ ــی، آمریکای کشــورهای اروپای
ــد. ــه ای دارن ــد ده ــی چن ــد و قدمت ــد کار می کنن هیبری

بذرهایــی کــه قــرار اســت روی آنهــا اصــاح نــژاد 
انجــام شــود چــه فرقــی بــا تراریختــه دارنــد؟

ــژاد بــه صــورت ســنتی اســت کــه ایــن روش   ایــن اصــاح ن
ــدارد. ســنتی خطــرات احتمالــی تراریختــه را ن

به بهانه روز ذخایر زیستی منتشر شد؛

یک دهه تالش برای ذخیره میراث زیستی
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پیــش از اینهــا تفاهــم نامــه ای جهاددانشــگاهی با 
ــوه  ــد می وزارت جهــاد کشــاورزی در راســتای تولی
هــای هیبریــد منعقــد کردنــد؛ تولیــد ایــن بذرهــا 

ربطــی بــه ایــن تفاهــم نامــه دارد؟
ــا  ــاد کشــاورزی ب ــد وزارت جه ــار هیبری ــه. در خصــوص خی بل

ــد کــرده اســت. ــه منعق جهــاد دانشــگاهی تفاهــم نام

ــد  ــد بذرهــای هیبری ــه شــما تولی ــر اســاس گفت ب
درآمــد زایــی دارد و مــی توانــد بــه اقتصــاد کشــور 
کمــک کنــد، آیــا بذرهایــی کــه در زیســت بانــک 
ــات  ــی ج ــوع صیف ــه 4ن ــوط ب ــده مرب ــره ش ذخی

ــه آن اشــاره شــد؟ اســت کــه ب
ــه  ــف در مجموع ــذر مختل ــزار ب ــا،  ه ــر اینه ــاوه ب ــر، ع خی
ــم کــه شــامل نمونه هــای باغــی،  ــره داری ــک ذخی زیســت بان

ــود. ــی ش ــره م ــی و غی ــی و داروی زینت

زیســت بانــک بــه عنــوان یــک مرجــع در کشــور 
ــتی در  ــای زیس ــه ه ــداری نمون ــظ و نگه در حف
حیطــه ارائــه خدمــات بــه دانشــجویان و محققــان 
هــم گام برداشــته راجــع بــه ایــن فعالیــت توضیح 

بفرماییــد؟
مرکــز ذخایر زیســتی و ژنتیکــی ارائه دهنــده خدمات، شناســایی 
ــط  ــز توس ــا در مراک ــام پایان نامه ه ــا، انج ــی نمونه ه و ارزیاب
خــود دانشــجویان، افزایــش مهــارت دانشــجویان بــا برگــزاری 
ــی  ــط ط ــور متوس ــه ط ــت. ب ــک اس ــت بان ــای زیس کارگاه ه
یــک ســال گذشــته 1۲00 نفــر  بــه صــورت فراگیــر از خدمــات 
آموزشــی مرکــز بهــره منــد مــی شــوند. مرکــز ذخایــر زیســتی 
ــی و  ــز علم ــش  از 150 مرک ــا بی ــون ب ــم اکن ــی ه و ژنتیک
تحقیقاتــی در ارتبــاط اســت و عضــو شــبکه آزمایشــگاهی نیــز 

هســت.

ــا  ــا ب ــور آی ــان کش ــا محقق ــاط ب ــر ارتب ــاوه ب ع
ــد؟ ــاط داری ــم ارتب ــی ه ــان خارج محقق

کــه  دنیــا  در  علمــی  افــراد شــاخص  از  بعضــی  بلــه. 
میکروارگانیســم های جدیــد را کشــف می کننــد بــا مرکــز 
ــا  ــد ت ــه خــود نیــاز دارن ــرای انتشــار مقال آشــنا هســتند. آنهــا ب
ــه  ــد ک ــره کنن ــتی ذخی ــک زیس ــود را در دو بان ــای خ نمونه ه
یــک نســخه در کشــور خودشــان و یک نســخه در کشــور دیگر 
ذخیــره مــی کننــد. از ایــن رو بــه دلیــل آشــنایی بــا کشــورما، 

ــد. ــی کنن ــره م ــک ذخی ــت بان ــود را در زیس ــای خ ذخیره

ــان  ــانه اطمین ــی نش ــای خارج ــه ه ــره نمون ذخی
ــت؛ در  ــران اس ــک ای ــت بان ــه زیس ــورها ب کش
ــت  ــت زیس ــزان امنی ــتانداردها و می ــوص اس خص

ــد؟ ــح بفرمایی ــک توضی بان
 بــرای اینکــه یــک نمونــه زیســتی بــه بانــک ذخایــر زیســتی 
ورود پیــدا کنــد، بایــد بــر اســاس ماک هایــی ذخیــره و 
نگهــداری شــوند. ایــن اســتانداردها شــامل فرآیندهایــی بــرای 
زنــده مانــدن نمونــه اســت کــه آلــوده نشــود، قابــل تکثیر باشــد 
و در کنــار آن، اطاعــات ضمیمــه ای و شناســنامه ای موجــود و 

ــد. ــته باش ــا داش ــایر گونه ه ــک از س ــل تفکی قاب
ــد کــه  همــه نمونه هــا اســتانداردهای مخصــوص خــود را دارن
ــورد  ــت م ــر کیفی ــا از نظ ــن نمونه ه ــت ای ــت اس ــز اهمی حائ

ــرد. ــرار گی بررســی ق
امنیــت اطاعــات ذخیــره شــده در زیســت بانــک جــزء 

اطاعــات محرمانــه محســوب مــی شــوند؛ دسترســی بــه ایــن 
نمونــه هــا ســاده نیســت و بــر اســاس پروتکل هــای مشــخص 

ــد. ــت یابن ــا دس ــه آنه ــد ب ــخصی می توانن ــراد مش اف
 مــا خــدا را شــاکریم کــه ظــرف 10 ســال زیرســاخت و جایــگاه 
ــه دســت آوردیــم و  ــا ب ــی در بیــن زیســت  بانک هــای دنی خوب
خیلــی خــوب پیــش رفته ایــم. تنهــا نکتــه و نگرانــی این اســت 

کــه موضــوع بودجــه مغفــول بمانــد.
 مــا خــدا را شــاکریم کــه ظــرف 10 ســال زیرســاخت و جایــگاه 
ــه دســت آوردیــم و  ــا ب ــی در بیــن زیســت  بانک هــای دنی خوب
خیلــی خــوب پیــش رفته ایــم. تنهــا نکتــه و نگرانــی این اســت 

کــه موضــوع بودجــه مغفــول بمانــد

ــا  ــه آی ــد ک ــح بفرمایی ــه توضی ــه بودج ــع ب راج
ــه  ــات ب ــه خدم ــد از ارائ ــب درآم ــود کس ــا وج ب
ــه در  ــش بودج ــه افزای ــاز ب ــم نی ــاز ه ــان ب محقق

ــود؟ ــی ش ــاس م ــک احس بان
ــی الزم  ــتی امکانات ــای زیس ــع آوری نمونه ه ــرای جم ــه. ب بل
اســت؛ ایــن امکانــات نیــاز بــه بودجــه دارد. نگرانــی  مــا بــرای 
ــر  ــذرد. اگ ــی می گ ــی کنون ــه نگران ــی ک ــده اســت،  در حال آین
ــی  ــدی فقدان های ــم، نســل های بع ــی را از دســت دادی چیزهای
دارنــد کــه دســت مــا بــوده اســت. فرصت هــا در حــوزه زیســت 

بانکــی غیرقابــل جبــران اســت.
درســت اســت کــه مــا بــه محققــان خدمــات ارائــه مــی کنیــم 
ــن  ــوی ای ــود را از س ــی خ ــزان دریافت ــم می ــی توانی ــی نم ول

ــا  ــه م ــد ب ــرا آنهــا دیگــر نمــی توانن ــم؛ زی ــراد افزایــش دهی اف
مراجعــه کننــد؛ آنــان محقــق هســتند و باید بــا کمتریــن هزینه 

خدمــات تحقیقاتــی دریافــت کننــد.

ــا در  ــه ه ــره نمون ــه در ذخی ــود بودج ــی کمب یعن
ــت؟ ــرده اس ــاد ک ــال ایج ــک اخت ــت بان زیس

ظرفیــت ذخیره ســازی در زیســت بانــک خیلــی بیشــتر از اینهــا 
اســت ولــی بــه دلیــل محدودیــت مالــی در حــوزه هــای گیاهی 
ــتفاده  ــی اس ــه خوب ــن پتانســیل ب ــی نتوانســتیم از ای و میکروب
ــه  ــا ب ــروس ه ــد وی ــته بندی جدی ــتیم در دس ــا نتوانس کنیم.م
ــعه  ــم و آن را توس ــام دهی ــی انج ــه اقدام ــود بودج ــل کمب دلی
ــی  ــعه  خوب ــا توس ــه بخش ه ــا، بقی ــدا از اینه ــی ج ــم. ول دهی

ــته اســت. داش
بودجــه مرکــز ذخایر زیســتی و ژنتیکــی ســاالنه 5 میلیاردتومان 
اســت کــه بایــد دو تــا ســه برابــر شــود تــا بتوانیــم نمونه هــای 

زیســتی بیشــتری ذخیــره کنیم.
بودجــه فعلــی فقــط کفــاف حقــوق و دســتمزد نیروی انســانی 
مجموعــه را مــی دهــد. در حــال حاضــر تنهــا درآمــد مرکــز 
ارایــه خدمــات و محصــوالت زیســتی بــه محققــان و مراکــز 
تحقیقاتــی بــا هزینــه کــم مــی باشــد. هزینــه هــای دریافتی 
ــج درصــد قیمــت آنهــا اســت. در صــورت  ــا پن فقــط ســه ت
ــان و  ــی محقق ــت مال ــل محدوی ــه دلی ــت ب ــش قیم افزای
ــیب   ــار آس ــز دچ ــتی نی ــوزه زیس ــات ح ــجویان، تحقیق دانش

مــی شــود.
زمینــه ذخایــر خیلــی وســیع اســت مجموعــه کوچکــی مثــل ما 
قــادر نیســت روی همــه ذخایــر ســرمایه گذاری کنــد. یکــی از 
مشــکات مــا بودجــه  اســت و نیــروی انســانی نیســت. مراکــز 
بــه عنــوان یــک زیرســاخت قــوی توســعه تکنولــوژی کــه می 
ــغل  ــد، ش ــا کســب کن ــل و دنی ــی در داخ ــهم بزرگ ــد س خواه
ایجــاد کنــد و تحقیقــات خــود را توســعه دهــد، نیــاز بــه بودجــه 
دارد، اگــر نباشــد منجــر بــه تضعیــف توســعه زیســت فنــاوری 

خواهــد شــد.

کام آخر...
ذخایــر زیســتی و ژنتیکــی از آن جهــت پــر اهمیــت اســت کــه 
ــه هــای ارزشــمند زیســتی  همــواره خطــر از بیــن رفتــن نمون
وجــود دارد از ایــن رو الزم اســت نمونــه هــای در حــال انقــراض 
در هــر زمینــه ای نگهــداری شــود و در اختیــار محققــان و مراکز 
تحقیقاتــی، دانشــگاهی قــرار بگیــرد. در واقــع مــی تــوان گفــت 
ذخیــره میــراث ژنتیکــی کــه از اهمیــت باالیــی برخوردار اســت 
مــی توانــد در حــوزه هــای ســامت، صنایــع غذایــی، ســوخت 
هــای پــاک و... بــه کار گرفتــه شــود زیــرا اقتصــاد دنیــا بــر پایه 
عواملــی اســت کــه ایــن حــوزه هــا را تحــت تاثیــر خــود قــرار 
مــی دهــد و مــی توانــد از اشــتغالزایی باالیــی برخــوردار باشــد 
بــه همیــن ترتیــب نیــاز اســت کــه بــه ایــن حــوزه در کشــور 

اهمیــت داده شــود.
ــت  ــات و صنع ــعه تحقیق ــتی در توس ــی و زیس ــر ژنتیک ذخای
زیســت فنــاوری، غــذا، ســامت و توســعه اقتصــادی 
نیــز تاثیــر زیــادی دارنــد؛ وقتــی بــه ایــن موضوعــات 
ــه اســتقال غذایــی، خودکفایــی در  دســت یابیــم همــواره ب
ــه  ــی انســانی ب ــه هــای ژن ــره ســازی نمون کشــاورزی، ذخی
صــورت بومــی و ... خواهیــم رســید کــه بــی ارتبــاط با شــعار 
ــای  ــه ه ــه در زمین ــی ای ک ــر غن ــا ذخای ــتند. ب ــال نیس امس
گیاهــی، جانــوری، انســانی، میکروارگانیســم و... داریــم مــی 
توانیــم ارقامــی حاصــل از تولیــدات محصــوالت بیولوژیکــی 
ــع  ــه جم ــران را ب ــر ای ــن ام ــه ای ــه ب ــم؛ توج ــاد کنی ایج
کشــورهای صادرکننــده وارد مــی کنــد و در بســیاری از 

ــد. ــم ش ــا خواهی ــز خودکف ــا نی ــه ه زمین

ــن ــای نوی فناوریه
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اپلیکیشن کنترل سالمت قلب ساخته شد

ــدی  ــن جدی ــی، از اپلیکیش ــمند ایران ــب دانش ــی غری ــری مرتض ــه رهب ــکان ب ــی از پزش گروه
رونمایــی کــرده انــد کــه بــا کمــک دوربیــن موبایل طــی چنــد دقیقه ســامت قلــب را کنتــرل می 
کنــد. بــرای ایــن منظــور کافــی اســت کاربــر موبایــل را جلــوی گــردن خــود نگــه دارد تــا جریــان 
خــون وی بررســی شــود. ایــن اپلیکیشــن مــی توانــد انقابــی در شــیوه بررســی بیمــاری هــا در 

کشــورهای در حــال توســعه ایجــاد کنــد.
 

ساخت مدل سه بعدی کبد و تقلید فرایند ارسال دارو 
علــی خــادم حســینی دانشــمند ایرانــی 
و اســتاد دانشــگاه هــاروارد بــا همــکاری 
جمعــی از محققــان بیــن المللــی توانســته اند 
مدلــی ســه بعــدی از کبــد بســازند و فراینــد 
ارســال دارو در آن را تقلیــد کننــد .ایــن رونــد 
ــدن  ــل ب ــس العم ــا و عک ــش داروه در آزمای
نســبت بــه آنهــا پیشــرفت مهمــی بــه شــمار 

ــی آید. م
 

آسفالتی که از ته سیگار ساخته می شود
مهاجرانــی  عبــاس 
در  ایرانــی  دانشــمند 
دانشــگاه RMIT اســترالیا 
ــه  ــا ت ــفالت ب ــی آس نوع
ســیگار ســاخته اســت. به 
ــر  ــاوه ب ــب ع ــن ترتی ای
کاهش این زباله ســمی در 
محیــط زیســت بــر قدرت 
تحمــل ترافیــک آســفالت 
ــزوده شــده اســت.  ــز اف نی
محققــان بــا آزمایــش 
نمونــه هایــی از آســفالت بــه دســت آمــده، متوجــه شــدند نــه تنهــا ایــن مــاده قابلیــت تحمــل 
ترافیــک زیــاد را دارد بلکــه مقــدار کمتــری از گرمــای خورشــید را جــذب مــی کنــد. به ایــن ترتیب  

ــد. ــی کن ــاب م ــز اجتن ــهرها نی ــد ش ــش از ح ــدن بی ــرم ش از گ

این حسگر معده را رصد می کند

کوروش کانترزاده دانشــمند ایرانی با کمک محققان دانشــگاه RMIT در استرالیا حسگرهایی برای 
رصــد باکتــری های معده ســاخته و طی آزمایــش هایی متوجه شــد این عضو بدن انســان مانند یک 

سیســتم ایمنــی ثانویــه عمــل مــی کنــد.
این آزمایش ها نشـان داد احتماال معده انسـان نیز سیسـتم ایمنی خود را دارد که با مهاجمان خارجی 
مبـارزه مـی کند در هرحـال اطاعات از دسـتگاه های کوچک داخـل معده افراد به موبایل هایشـان 
ارسـال می شـد و محققان توانسـتند فرایند هضم غـذا را به طـور واقعی و غیر تهاجمـی رصد کنند.

 
دانشمند جوان ایرانی برنده چند جایزه بین المللی 

مهندسی شد
ــواد و  ــی م ــن مهندس ــی از انجم ــز جهان ــماعیلی جوای ــن اس ــی، محس ــته شمس ــال گذش در س
خوردگــی، انجمــن جهانــی الکتروشــیمی، مرکــز علمــی آکتامریالتا و موسســه بیــن المللــی فلزات 

)مراکــز علمــی مســتقر در آمریــکا( دریافــت کــرد.
ایــن جوایــز بــرای تحقیقــات او در زمینــه تولیــد انبــوه آلیاژهــای فــوق ســبک اهــدا شــده اســت. 
چنیــن آلیاژهایــی بــه تحولــی عظیــم در صنعــت خودروســازی و هواپیمــا ســازی منجر می شــوند. 
وی در حــال حاضــر مشــغول همــکاری بــا خودروســازان اروپایــی از جملــه ولــوو، مرســدس بنــز و 

آئودی اســت.

دانشمندان ایرانی خارج از کشور با تحقیقات و اختراعات خود مسیر دستیابی به زندگی بهتر را آسان تر کردند. 
در ســال گذشــته دانشــمندان ایرانــی همچنــان بــه فعالیــت هــای خــود در عرصــه هــای مختلــف علمــی و فنــاوری ادامه دادنــد. دســتاورد هــای پژوهشــی آنان خواه کشــف یــک دارو، ســاخت 
یــک پروتــز جدیــد یــا طراحــی مــاده حافــظ محیــط زیســت، مســتقیم و غیــر مســتقیم کیفیــت زندگــی انســان هــا را در سراســر جهــان بهبــود مــی دهــد. برخــی از آنــان نیــز در ســالی کــه 
گذشــت موفــق بــه دریافــت جوایــزی شــدند. اپلیکیشــنی کــه ســامت قلــب را کنتــرل مــی کند یــا حســگری کــه فعالیــت معــده را رصد مــی کنــد، لباســی کــه احساســات فضانــوردان را می 

ســنجد و تراشــه ای مجهــز بــه حســگرهای متعــدد در ســال هــای آتــی زندگــی انســان را ســاده تــر مــی کننــد و دریچــه هــای ناشــناخته ای از علــم را بــه روی انســان مــی گشــایند.
درهمین راستا به برخی از دستاوردهای دانشمندان ایرانی در سال گذشته نگاه می کنیم:

مروری بر آخرین یافته های دانشمندان ایرانی خارج از کشور

از آسفالت ته سیگاری تا لباسی که خوشحالی را می سنجد

ــن ــای نوی فناوریه
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ردیابی سیگنالهای خاص مغز
علــی پاشــا وزیــری، محقــق و رئیــس آزمایشــگاه نوروتکنولــوژی و بیوفیزیــک دانشــگاه راکفلــر با 
همــکاری گروهــی از محققــان توانســته الگوریتمــی بــرای ردیابــی فعالیــت هــای مغــزی بســازد. 
ایــن الگوریتــم بــه دانشــمندان کمــک کــرد تــا ســیگنال هــای خاصــی را میــان صدهــا نــورون در 

یــک فراینــد ردیابــی کننــد.
ــرل دینامیــک  ــا کنت ــز ب ــر از فعالیــت مغ ــا درک بهت ــد: هــدف م ــاره مــی گوی ــری در ایــن ب وزی

ــورون هاســت. بخــش هــای مرتبــط و ســه بعــدی شــبکه ن

 
 آزمایشگاهی که روی تراشه قرار می گیرد

ــق  ــرد محق مهــدی جوانم
ــرز  ــگاه راتگ ــی دانش ایران
ــی از  ــکاری گروه ــا هم ب
ــه  ــی تراش ــان نوع محقق
مجهــز بــه حســگرهای 
زیســتی ســاخته اســت. 
ایــن فنــاوری »آزمایشــگاه 
روی تراشــه« نامیــده مــی 
ــه  ــور ب شــود. تراشــه مذک
ــت  ــک اس ــدازه ای کوچ ان
کــه مــی تــوان آن را در 

دســتگاه هــای کوچــک یا فنــاوری هــای پوشــیدنی بــرای کنترل ســامت بــه کار بــرد. همچنین 
ایــن تراشــه می توانــد خطر وجــود باکتــری، ویــروس و آالینــده هــای خطرنــاک در اطراف فــرد را 

کند. ردیابی 
 

ساخت دوربین بدون لنز روی تراشه
دانشــمندان موسســه 
ــه  ــا ب ــاوری کالیفرنی فن
رهبــری علــی حاجــی 
میــری یــک پروفســور 
ایرانــی، دوربیــن بــدون 
لنــزی را روی تراشــه 
رایانــه ای بــا ابعــاد 
ــی  ــک میل ــک در ی ی
ــه  ــد ک ــاخته ان ــر س مت
ــا اســتفاده از الگوریتم  ب
هــای مختلــف  عکس 

ــرد. ــی گی م
ایــن تراشــه شــبیه 
دوربیــن  یــک 
طراحــی  هوشــمند 
شــده و ســیگنال هــای نــور را بــه تصاویــر تبدیــل مــی کنــد. فراینــد تبدیــل نــور بــه تصویــر در 
تراشــه درســت ماننــد لنزهــای دوربیــن انجــام مــی شــود .ایــن تراشــه مــی توانــد رفتــار یــک لنــز 
معمولــی را تقلیــد کند. عــاوه بر آن مــی تواند همزمــان از لنز فیــش آی به لنز معمولــی تغییر کند.

 طراحی سیستم محاسباتی تمام کربنی
مهندســان دانشــکده مهندســی و 
ــا  ــزاس ب ــگاه تگ ــه دانش ــوم رایان عل
ــتاد  ــنی اس ــن محس ــکاری هوم هم
ــتم  ــترن، سیس ــورث وس ــگاه ن دانش
محاســباتی نوینــی از کربــن طراحــی 
کردنــد کــه احتمــاال روزی جایگزیــن 
ترانزیستورهای سیلیکونی می شود که 
امروزه در دستگاه های الکترونیکی به 

کار گرفته می شــوند .
سیســتم محاســباتی جدیــد کــه 
اکنــون در مرحلــه اولیــه اســت، از 
ترانزیســتورهای ســیلیکونی کوچکتر 

خواهــد بــود و احتمــاال عملکــرد بهتــری خواهــد داشــت.
 

تولید پلیمرهای قدرتمند با کمک دانشمند ایرانی

گروهــی از محققــان دانشــگاه کلمبیــا بــا همــکاری محمــد محمدخانــی، محقــق ایرانی دانشــگاه 
ــد  ــرای تولی ــی را ب ــار روش ــتین ب ــرای نخس ــدف ب ــته ص ــام از پوس ــا اله ــی، ب ــای جنوب کارولین
پلیمرهــای انعطاف پذیر بــا قدرت باال ایجاد کــرده اند. آنها در این روش ســرعت فرایند کریســتالیزه 

شــدن پلیمر ترکیب شــده با ذرات نانو را تغییر می دهند.
ایــن گــروه توانســتند شــیوه ســاختاربندی ذرات نانــو را بــه ســازه هایــی بــا ســه ســاختار طولــی 
مختلــف بســازند.این شــیوه جدیــد ویژگــی هــای مکانیکــی و فیزیکــی مــواد پاســتیکی را بهبود 
خواهــد داد کــه در تولیــد پوشــش حفاظتــی خودروها و بســته بنــدی مــواد غذایی بــه کار مــی رود.

 
 ضربان ساز بی سیم کوچکتر از یک سکه ساخته شد

دکتــر آیدیــن باباخانــی اســتاد مهندســی بــرق دانشــگاه رایــس و دکتــر مهــدی رضوی پژوهشــگر 
موسســه قلــب تگــزاس و اســتادیار کالــج پزشــکی بایلــور یــک ضربــان ســاز بــدون باتــری بــی 

ســیم ســاخته انــد. ایــن دســتگاه را مــی تــوان بــه طــور مســتقیم در قلــب بیمــار کار گذاشــت.

ــن ــای نوی فناوریه
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ضربــان ســازی کــه دانشــمندان ایرانــی ســاخته انــد کــه از یــک ســکه کوچکتــر اســت و مــی 
توانــد انــرژی یــک باتــری خارجــی را بــه طــور بــی ســیم برداشــت کنــد. بــه ایــن ترتیــب نیــازی 
نیســت جراحــان ایــن باتــری را جابــه جــا کننــد و در نتیجــه دســتگاه عملکــرد بهتــری خواهــد 

داشت.
 

 آنتن پرنده سیگنال اینترنت را بهبود می دهد

نیمــا قالیچــه چیــان  محقــق دانشــگاه ایالتــی اوهایــو بــا همــکاری گروهــی از محققان قصــد دارد 
یــک آنتــن پرنــده بســازد کــه در محیــط هــای شــهری ســیگنال بهتــری بــرای اینترنت بی ســیم 
فراهــم مــی کنــد. درحــال حاضــر شــبکه های بــی ســیم بایــد بــا امواجــی بســیار شــلوغ و متراکم 

دســت و پنجــه نــرم کنند.
ایــن وضعیــت بــا راه انــدازه شــبکه هــای اینترنتــی G 5 نیــز بدتــر خواهــد شــد. بنابرایــن هرگونــه 

ارتقــای کیفیــت ســیگنال بــه بهبــود قابــل توجــه عملکــرد منجــر می شــود.
 

تشخیص ضربه مغزی با واقعیت مجازی 

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

مانــع و تــکان شــدید جمجمــه اتفــاق مــی افتــد.
درحــال حاضــر ردیابــی ایــن عارضــه فراینــدی وقــت گیــر و البتــه غیر دقیــق اســت. این فنــاوری 
شــامل یــک عینــک واقعیــت مجازی بــی ســیم مجهز بــه دســتگاه ردیــاب حرکت چشــم اســت. 
ســازمان غــذا و داروی آمریــکا ایــن فنــاوری را ســال گذشــته تاییــد کــرده اســت. اکنــون نیــز 1۲ 

مدرســه آمــوزش فوتبــال آمریکایــی و بیمارســتان در سراســر آمریــکا به آن مجهز شــده اســت.
 

محقق ایرانی ربات شبیه مار ساخت
احمــد رفســنجانی یــک دانشــجوی فــوق دکتــری ایرانی بــا کمــک گروهــی از محققان دانشــگاه 
ــوان از آن در عمــل الپاراســکوپی  ــی ت ــزد و م ــی خ ــار م ــد م ــه مانن ــاخته  ک ــی س ــاروارد ربات ه
اســتفاده کــرد. ایــن ربــات مــی توانــد روی آب بلغــزد، در را بــاز کنــد و بــاری معــادل هــزار برابــر 

وزن خــود را بلنــد کنــد.

ــه کــرد.  ــات تهی ــرای رب ــار ب ــر Kirigami نوعــی پوســت شــبیه م ــا کمــک هن رفســنجانی ب
محققــان  معتقدنــد مــی تــوان از  ربــات در عملیــات جســتجو و نجات اســتفاده کــرد. عــاوه بر آن 

محققــان تصمیــم دارنــد در عمــل هــای جراحــی غیــر تهاجمــی نیــز از آن اســتفاده کننــد.

لباسی که خوشحالی فضانوردان  را می سنجد

آرمــان ســرگلزایی اســتادیار دانشــگاه پلــی تکنیک فلوریــدا همــراه گروهی از دانشــمندان مشــغول 
ســاخت لباســی هســتند کــه ســطح خوشــحالی و اضطــراب فضانــوردان را می ســنجد. ایــن لباس 
ــرات نامحســوس در وضعیــت  ــه تغیی ــی ســیم اســت ک ــه شــبکه ای از حســگرهای ب مجهــز ب

جســمانی صاحــب خــود را رصــد کــرده و محیــط را بــا آن همخــوان مــی کنــد.
بــه ایــن ترتیــب تغییــرات کوچکــی در دمــا، نــور و ســطح اکســیژن بــه بهبــود وضعیــت ذهنــی 

فضانــوردان منجــر مــی شــود.
 

محقق ایرانی حنجره مصنوعی ساخت

فرزانــه احمــدی محقــق ایرانــی بــا همــکاری دانشــمندان موسســه MARCS در دانشــگاه غــرب 
اســترالیا یــک حنجــره مصنوعــی را آزمایــش کردنــد کــه مــی توانــد صوتــی با کیفیــت بــاال تولید 
کند .برخاف پروتزهای موجود که نیازمند ورودی اعصاب و ماهیچه های حنجره هســتند، دســتگاه  
Pneumatic Artificial Larynx )PAL(بــا اســتفاده از نفــس بیمــار نوعــی صــوت 

ایجــاد مــی کنــد کــه بــا حــرکات لــب هــا و زبــان بــه ســخن گفتــن تبدیــل مــی شــود.
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دانشمند ایرانی راز الماس های 
شهاب سنگی را کشف کرد

گروهــی از محققــان بــه رهبــری دانشــمندی ایرانــی متوجــه شــده انــد المــاس هــای مربــوط بــه 
شــهاب ســنگی کــه یــک دهــه قبــل در ســودان بــه زمیــن برخــورد کــرده، در حقیقــت بخشــی از 

یک ســیاره گمشــده اســت. 
 École Polytechnique   ــگاه ــی از دانش ــگ نایب ــری فرهن ــه رهب ــان ب ــی از محقق گروه
Fédérale de Lausanneدر ســوییس متوجــه شــده انــد شــهاب ســنگی کــه یــک دهــه 
ــل  ــیاره در اوای ــن س ــیاره گمشــده اســت. ای ــک س ــرد، بخشــی از ی ــورد ک ــن برخ ــا زمی ــل ب قب
پیدایــش منظومــه شمســی و درحقیقــت چنــد میلیــون ســال پــس از تولــد خورشــید بــه وجــود 

ــوده اســت. آمده ب
 شــهاب ســنگ Almahata Sittaدر ســال ۲00۸ میــادی باالی منطقه ای در ســودان منفجر 
شــد و نامگذاری آن نیز  با توجه به منطقه انفجار انجام شــد. حدود 50 قطعه از این ســیاره ۸3 تنی از 
صحــرای شــمال ســودان جمــع آوری شــد.  Almahata Sitta گونــه نادری از شــهاب ســنگ 

مشــهور به اوریلیت اســت. 
 به گفته دانشـمندان شـهاب سـنگAlmahata Sitta  کـه حاوی الماس های میکروسـکوپی 
اسـت از یـک سـیاره مرمـوز ) embryonic planet( اسـت که حـدود 4.5 میلیارد سـال قبل 
دور خورشـید مـی چرخیـده اسـت. این شـی آسـمانی که کمـی از عطـارد بزرگتـر بوده کـه در یک 
برخورد کهکشـانی نابوده شـده اسـت. ایـن الماس های نادر عاوه برآنکه بسـیار ارزشـمند هسـتند 

اطاعات زیادی درباره شـیوه تشکیل سیارات برای دانشمندان فراهم می کنند.

در هــر حــال نایبی هنــگام تحقیــق روی رابطــه میــان الماس ها الیــه گرافیــت اطرافشــان  متوجه 
شــد مواد داخل الماس ها فقط در فشــار بســیار باال به وجود می آیند. این فشار بســیار باالتر از میزانی 

است که به یک شهاب سنگ هنگام برخورد به زمین وارد می شود.     
ایــن دانشــمند ایرانــی و گروهــش بــرای تحقیــق روی ایــن المــاس از روش هــای قدرتمند اســکن 
ــا  اســتفاده کردنــد. ایــن تحقیــق نشــان داد المــاس هــا در فشــاری باالتــر از ۲0 گیگاپاســکال ی

1۹۷3۸5 بــار بیشــتر از فشــار اتمســفر زمیــن در ســطح دریــا بــه وجــود آمــده انــد.
نایبــی در ایــن بــاره مــی گویــد: مــا مــواد حــاوی کرومیــت، فســفات و ســولفید درون الماس هــا را 
کشــف کردیــم. ترکیــب و ریشــه ایــن مــواد را فقــط مــی تــوان در حالتــی توضیــح داد کــه الماس 
هــا در فشــار بیــش از ۲0 گیگاپاســکال بــه وجــود آمــده باشــند. چنیــن فشــاری نشــان مــی دهــد 

شــی آســمانی اولیــه یــک ســیاره جنینــی در حجــم عطــارد تــا مریــخ بوده اســت.

محققــان کشــور موفــق بــه ســاخت ربــات آتــش نشــان شــدند 
کــه مــی توانــد دمــای بیــش از هــزار درجــه را در آتــش ســوزی 

هــا تحمــل کنــد. 
ــش  ــات آت ــگاه رب ــئول آزمایش ــراح و مس ــفقی ط ــد مش محم
ــد  ــگاه آزاد واح ــک دانش ــات مکاترونی ــز تحقیق ــان در مرک نش
قزویــن اظهــار داشــت: شــروع ایــن طــرح از یــک ســال و نیــم 
گذشــته آغــاز شــد کــه ۶ تــا 10 مــاه اول بــرای تحقیقــات فنــی 

و انتخــاب مــواد مــورد نیــاز ایــن ربــات صــرف شــد.
وی بــا بیــان اینکــه هــدف از ســاخت ایــن ربــات طراحــی رباتی 
کاربــردی بــوده اســت، گفــت: بــه دلیــل اینکــه آتــش نشــانان 
در آتــش ســوزی هــا بایــد بــه محــل حادثــه نزدیــک شــوند و 
جــان آنهــا بــه خطــر مــی افتــد اســتفاده از ربــات بهتــر خواهــد 

بــود زیــرا جــان ایــن افــراد در ایــن گونــه حــوادث حفــظ مــی 
شــود.

وی بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای ایــن ربــات گفــت: ربــات آتش 
نشــان بــا بدنــه دو جــداره و مجهــز بــه آب خنــک امــکان ورود 

بــه شــعله مســتقیم آتــش را دارد.
مشــفقی افــزود: بــه دلیــل اینکــه در آتــش ســوزی هــا 1۹ خطر 
عمــده جــان آتــش نشــانان را بــه خطــر مــی انــدازد ایــن ربــات 
مــی توانــد در برابــر ایــن خطرهــا مقــاوم باشــد و در نهایــت بــه 
اطفــای حریــق بپــردازد زیــرا بســیاری از خطرهــا بــرای ربــات 

زیــان بــار نیســت.
بــه گفتــه ایــن محقــق، ربــات طــوری طراحــی شــده و فلــزات 
ــش  ــتقیم آت ــعله مس ــه در ش ــه ک ــه کار رفت ــی در آن ب و الیاف

ــد. ــه وجــود نمــی آی ــرای آن ب مشــکلی ب
ــا  ــان ۷00ت ــش نش ــات آت ــی رب ــه در طراح ــان اینک ــا بی وی ب
هــزار درجــه ســانتی گــراد تحمــل دمایــی در نظــر گرفته شــده، 
گفــت: ایــن ربــات مــی توانــد از موانــع و ســطوح ناهمــوار بــاال 
رود و درجــه آزادی آن جلــو، عقــب و گــردش هــای مختلــف را 

شــامل مــی شــود.
مشــفقی بــا بیــان اینکــه شــلنگ آتــش نشــانی قابــل نصــب به 
ایــن ربــات اســت، گفــت: نــازل آب پــاش ربــات آتــش نشــان 
تــا 3۶0 درجــه قابــل تنظیــم اســت و مــی توانــد ۲۷0 درجــه به 

صــورت عمــودی را پوشــش دهــد.
ــه  ــات آتــش نشــان نقطــه بازگشــت ب ــان اینکــه رب ــا بی وی ب
صفــر دارد، گفــت: ایــن بــه ایــن معناســت کــه اگــر ارتبــاط ما با 
ربــات قطــع شــود ربــات مــی توانــد بــه نقطــه ای که شــروع به 
حرکــت کــرده، بازگــردد. همچنیــن ایــن ربــات قابلیــت اعــام 

ــای درون خــودش را دارد. دم
ــا  ــر ب ــه ای براب ــات هزین ــن رب ــه ای ــه اولی ــزود: نمون وی اف
ــه  ــن رو ب ــش نشــان اســت از ای ــک آت ــه ی ــوم بیم ــک س ی
نظــر مــی رســد اســتفاده از ربــات هــا در آتــش ســوزی هــا 

ــر اســت. بهت
ایــن محقــق بــا تاکیــد بــر اینکــه نمونــه خارجــی ایــن ربــات 
بــا ایــن ویژگــی هــا هنــوز ســاخته نشــده اســت، گفــت: ربــات 
هــای خارجــی ویژگــی هایــی همچــون امــکان ورود بــه آتــش 
و مانــدن بــه مــدت 5 تــا ۸ دقیقــه در حادثــه ندارنــد. از ایــن رو 
مــی تــوان گفــت ربــات آتــش نشــان ایرانــی بــا چنیــن ویژگی 
هایــی بــرای اولیــن بــار اســت کــه در دنیــا طراحــی و ســاخته 

شــده اســت.
بــه گــزارش مهــر، ربــات آتــش نشــان بــرای اطفــای حریــق 
توســط محققــان دانشــگاه آزاد واحــد قزویــن طراحــی و ســاخته 
ــابقات  ــیزدهمین دوره مس ــات در س ــن رب ــه ای ــت ک ــده اس ش
ــت،  ــزاری اس ــال برگ ــون در ح ــه اکن ــران ک ــوکاپ آزاد ای روب

ــی شــد. رونمای
ســیزدهمین دوره مســابقات روبــوکاپ آزاد ایــران ۲01۸ از 1۶ تا 
1۸ فروردیــن در نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران بــا حضــور تیم 

هــای داخلــی و خارجــی برگــزار مــی شــود.

ربات ایرانی جایگزین آتش نشانان می شود
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ایمپلنتی که ابتال به سرطان را 
هشدار می دهد

محققــان سوئیســی نوعی سیســتم 
ــد کــه  هشــدار ســرطان ســاخته ان
ــر  ــت زی ــک ایمپلن ــکل ی ــه ش ب
ــرد و  ــرار مــی گی پوســت انســان ق
ــف  ــای مختل ــا رصــد نشــانگر ه ب
ــا  ــرطان را ب ــه س ــا ب ــال ابت احتم
رویــش خــال روی بــدن بــه کاربــر 

ــد.  ــی ده هشــدار م
هرچــه ســرطان زودتــر تشــخیص 
ــامت  ــداز س ــم ان ــود، چش داده ش

بیمار نیز بهتر خواهد بود. در همین راســتا محققان موسســه ETH Zurich یک سیســتم هشــدار 
ابتــا بــه چهــار نــوع ســرطان ســاخته انــد.

در ایــن سیســتم یــک ایمپلنــت ســطح کلســیوم خــون را رصــد مــی کنــد و بــا رویــش یــک خال 
مصنوعــی روی پوســت بیمــار بــه او هشــدار مــی دهد.

ردیابــی ســرطان در مراحــل اولیــه نــه تنهــا احتمــال نجــات بیمــار را قــوت مــی بخشــد بلکــه از 
شــدت درمــان و هزینــه هــای آن مــی کاهــد.

ــه شــده  ــه اولیــه ایــن سیســتم یکــی از جالــب تریــن ایــده هایــی اســت کــه تاکنــون ارائ نمون
اســت. ایــن سیســتم  از شــبکه ای ژنتیکــی تشــکیل شــده کــه بــا ســلول هــای انســان یکپارچــه 

مــی شــود و درون یــک دســتگاه قابــل ایمپلنــت در بــدن انســان اســت.
هنگامیکــه ایــن دســتگاه زیــر پوســت بیمــار قــرار مــی گیــرد، بــه طــور متنــاوب ســطح کلســیم 
خــون بیمــار را رصــد مــی کنــد. باالرفتــن ســطح کلســیم یکــی از نشــانگرهای اولیــه چهــار نــوع 

معمــول سرطان)پروســتات، ریــه، کولــون و ســینه( اســت.
 ایمپلنــت پــس از ردیابــی ســطح بــاالی کلســترول در بــازه زمانــی طوالنــی مــدت، ســلول هــای 
دســتکاری شــده ژنتیکــی را وادار مــی کنــد تــا مانین)رنگدانــه پوســت( بیشــتری تولیــد کننــد. 
ایــن رنگدانــه بــه تولیــد خــال منجــر مــی شــود و بــه فــرد نشــان مــی دهــد بایــد بــه پزشــک 

مراجعــه کنــد.  
ایــن خــال مــدت هــا قبــل از آنکــه ســرطان قابــل ردیابــی شــود، روی بــدن فــرد بــه وجــود مــی 
آیــد. محققــان تــا بــه حــال ایــن دســتگاه را روی مــوش هــا و پوســت خــوک آزمایــش کــرده اند.  
همچنیــن آنهــا بــا تحقیقــات بیشــتری مــی تواننــد ایــن سیســتم را بــرای نشــانگرهای غیــر از 
کلســیم  بــرای رصــد بیمــاری هایــی ماننــد فروپاشــی اعصــاب یــا اختــاالت هرمونــی اســتفاده 
کننــد. امــا متاســفانه یــک دهــه طــول مــی کشــد تــا ایــن دســتگاه در اختیــار مــردم قــرار گیــرد.

الگوریتمی که موسیقی افکار فرد 
را پیش بینی می کند

ــک  ــزی ی ــت مغ ــق، فعالی ــری عمی ــم یادگی ــا کمــک الگوریت ــد ب ــق شــده ان ــان موف محقق
پیانیســت را بررســی و بــا صحــت 50 درصــد، نــوت هــای موســیقی را در افــکار او پیــش بینی 

کننــد. 
بــا وجوداپلیکیشــن هــای متعــدد در بــازار بســیاری ســعی دارند اپلیکیشــنی بســازند کــه بتواند 
قطعــه موســیقی را براســاس افــکار فــرد بســازد. درهمیــن راســتا محققــان دانشــگاه برکلــی 

کالیفرنیــا نیــز تحقیقاتــی انجــام داده انــد.
در ســال ۲014 میــادی، برایــان پالســی و همکارانــش بــا اســتفاده از الگوریتم هــای یادگیری 
عمیــق و فعالیــت مغــز انســان )کــه بــا کمــک الکترودهــا ســنجیده مــی شــود( افــکار انســان 
را بــه  ســخنرانی دیجیتالــی تبدیــل کردنــد. ایــن مهــم بــا تحلیــل امــواج مغــزی فــرد هنــگام 

صحبــت کــردن و بــرای رمزگشــایی میــان ســخن گفتــن و فعالیــت مغــزی انجــام شــد.
ایــن گــروه اکنــون تحقیقــات خــود را ادامــه داده ویافتــه هــای خــود را بــرای موســیقی بــه کار 
بــرده اســت. آنهــا توانســتند بــا بررســی فعالیــت مغــزی یــک پیانیســت بــا صحــت 50 درصــد 

نــوت هــای موجــود در افــکار او را پیــش بینــی کننــد.  
ــا یــک کیبــورد  ــرای ایــن منظــور محققــان فعالیــت مغــزی او هنــگام پخــش موســیقی ب ب
ــا  ــوت هــا را ب ــه ایــن ترتیــب توانســتند الگوهــای مغــزی و ن ــد. ب الکترونیــک را ثبــت کردن
یکدیگــر همخــوان کننــد. ســپس ایــن آزمایــش را تکــرار کردنــد امــا ایــن بــار صــوت کیبورد 
ــد.  ــه شــده را تصــور کن ــوت هــای نواخت ــا ن ــد و از موســیقیدان خواســتند ت را خامــوش کردن

ــا ایــن آزمایــش توانســتند الگوریتــم پیــش بینــی موســیقی خــود را بســازند. محققــان ب

ــه  ــال ب ــات دیجیت ــی تبلیغ ــا تمام ــروزه تقریب ــه ام ــی ک در حال
نمایــش گذاشــته در اینترنــت هدفمنــد و مبتنــی بــر ســائق و 
عائق هر کاربر هســتند، ایــن پدیده در حال تســری به تلویزیون 

هــا نیــز هســت. 
در دنیــای امروز آگهــی دهندگان تــاش می کنند ســلیقه، ذائقه 

و دیــدگاه های هــر فرد را به دقت تشــخیص دهند و از 
ارسال آگهی های انبوه و بی هدف برای افراد خودداری 

کننــد.
شناســایی ذائقه و عائــق مخاطبان تلویزیــون ها کار 
ساده ای نیســت، اما تولید نسل جدیدی از تلویزیون ها 
که در آینده همه گیر خواهد شد، این مشکل را برطرف 

مــی کند.
بــه تازگــی اســتاندارد پخــش تلویزیونــی جدیــدی 
ــش  ــه پخ ــده ک ــداع ش ــام ATSC 3.0  اب ــه ن ب
ــق  ــت را از طری ــه اینترن ــی ب ــی و دسترس تلویزیون
ــا  ــد ت ــی ممکــن مــی کن فرســتنده هــای تلویزیون
مخاطبــان بتواننــد عــاوه بر مشــاهده انــواع برنامه 
هــا با کیفیــت 4K، به طیــف گســترده ای از خدمات 

اینترنتــی بــرای مشــاهده برنامه ها بر حســب عاقه و ســلیقه 
ــد. ــی یابن ــود دسترس خ

مهــم تریــن نتیجــه اســتفاده از ایــن فرمــت پخــش تلویزیونــی 
امــکان اجــرای برنامــه هــای مختلفــی از طریــق یــک مرورگــر 
خــاص مبتنــی بــر اســتاندارد HTML5 اســت. البتــه مخاطبان 

یــک مرورگــر ســنتی را در نمایشــگر تلویزیونــی خــود مشــاهده 
نمــی کننــد و طیــف گســترده ای از امکانــات قابــل انتخــاب را 
در برابــر خــود خواهنــد دیــد کــه از خدمــات حــوزه فنــاوری تــا 
مســکن و تغذیــه و خدمــات پزشــکی و بــازی و کرایــه خــودرو و 

غیره در نوســان اســت.
ــترس و  ــات در دس ــن خدم ــک از ای ــر ی ــاب ه انتخ
ــات  ــت تبلیغ ــوع و ماهی ــا، ن ــتفاده از آنه ــزان اس می
ــد  ــان را مشــخص خواه ــرای مخاطب پخــش شــده ب
کــرد. فرمــت ATSC 3.0 هنــوز فاقــد سیاســت 
حریــم شــخصی مشــخصی اســت و لــذا شــبکه هــای 
ــرای  ــه ســلیقه خــود از آن ب تلویزیونــی مــی تواننــد ب

ــد. ــتفاده کنن ــد اس ــای هدفمن ــی ه ــش آگه نمای
احتماال کاربران خواهند توانســت به رایــگان از خدمات 
در دسترس از این طریق استفاده کنند و در مقابل آگهی 
هــای هدفمند بــر مبنای محتــوای مــورد اســتفاده آنها 
ــود  ــی ش ــی م ــش بین ــد. پی ــد ش ــش داده خواه نمای
شــبکه هــای مختلــف تلویزیونــی از چنیــن خدماتــی 

ــد. اســتقبال کنن

تلویزیون های آینده عالیق مخاطب را درک می کنند

ــن ــای نوی فناوریه
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ساختمان و خانه های هوشمند
وب سـایت خبری بیزینس اینسـایدر در تحقیقی تخمین می زند 
تعـداد محمولـه دسـتگاه های هوشـمند خانگـی از ۸3 میلیـون 

واحـد در ۲015 بـه 1۹3 میلیـون دسـتگاه در ۲0۲0 می رسـد.
ــد  ــی می کن ــود پیش بین ــق ۲01۸ خ ــایت در تحقی ــن وب س ای
ــارد  ــیا از ۹ میلی ــت اش ــه اینترن ــز ب ــتگاه های مجه ــداد دس تع
ــارد دســتگاه در ۲0۲5 میــادی  ــه 55 میلی دســتگاه در ۲01۷ ب
می رســد. همچنیــن پیش بینــی می شــود تــا ایــن تاریــخ 
ــارد  ــه 15 هــزار میلی ــت اشــیا ب ســرمایه گذاری در حــوزه اینترن

می رســد.  دالر 
ایــن آمــار شــامل تمــام دســتگاه های هوشــمند خانگــی 
)ماشــین لباسشــویی، خشــک کــن، یخچــال و غیــره(، 
ــه و سیســتم های امنیتــی )حســگرها،  گجت هــای امنیــت خان
ــن  ــدار( و همچنی ــتم های هش ــور و سیس ــتگاه های مانتی دس
تجهیــزات هوشــمند انــرژی خانگــی ماننــد ترموســتات و 

سیســتم های روشــنایی هوشــمند اســت.
در همین راسـتا نشـریه فوربس برخـی از مهمتریـن گجت های 
ایـن حوزه را معرفی کرده اسـت. این دسـتگاه های هوشـمند در 

آینده نزدیـک زندگی انسـان را دگرگـون می کنند.
 

یخچال های هوشمند
یکــی از محبوبتریــن دســتگاه های مجهــز بــه هــوش 
مصنوعــی یخچال هــای هوشــمند اســت. ایــن یخچال هــا بــه 
کاربــر خــود اعــام می کننــد چــه مــواد غذایــی در حــال اتمــام 
ــه درســتی تنظیــم شــود، ســطح  اســت. اگــر ایــن گجت هــا ب
ــد. ــا می دهن ــه شــدت ارتق ــه را ب ــه ســاکنان خان ــی روزان زندگ

اجاق گازهای هوشمند
ــد  ــاده ای دارن ــارق الع ــای خ ــز قابلیت ه ــا نی ــاق گازه ــن اج ای
ــه  ــذا را ب ــر غ ــه ه ــتند ک ــگرهایی هس ــه حس ــز ب ــا مجه آنه
ــای متصــل  ــه وای ف ــه ب ــد. از آنجــا ک ــیوه می پزن ــن ش بهتری
هســتند و دوربینــی در آنهــا کارگذاشــته شــده، یــک ویدئــو زنده 

ــد. ــال می کنن ــر ارس ــل کارب ــه موبای ــز ب نی

سیستم امنیت خانگی
ــت  ــده اس ــاخته ش ــددی س ــتگاه های متع ــه دس ــن زمین در ای
ــد و  ــه می آموزن ــه صاحبخان ــرق را ب ــرف ب ــوی مص ــه الگ ک

همزمــان امنیــت خانــه را تامیــن می کننــد. ایــن فنــاوری بــرای 
ــزوم  ــیار مل ــی بس ــر مقیاس ــی در ه ــل آت ــاختمان های نس س
اســت. چنیــن گجت هایــی می تواننــد در صــورت لــزوم امنیــت 

خانــه را تامیــن کننــد.
در ایـن میـان زنـگ و قفل هـای هوشـمندی سـاخته اند کـه به 
وای فـای متصـل می شـوند و ورود و حضور غریبـه در خانه را به 
وسـیله یک اپلیکیشـن موبایـل به کاربر خـود هشـدار می دهند.

 
 المپ های هوشمند

ــای  ــی از رونده ــز یک ــه نی ــای خان ــردن چراغ ه ــک ک اتوماتی
جدیــد اســت. بــا کمــک سیســتم های نــوری هوشــمند ماننــد 
Wink می تــوان المپ هــای هوشــمند بیرونــی خانــه را طوری 
تنظیــم کــرد کــه بــا توجــه بــه نــور خورشــید تغییــر کننــد یــا 
ــن و  ــرای روش ــی ب ــت الگوی ــه نیس ــر خان ــه کارب ــی ک هنگام
ــه نظــر  ــا طــوری ب ــرد ت ــف ک ــا تعری ــردن چراغ ه خامــوش ک

برســد کــه ســاکنان در خانــه حضــور دارنــد.
درون خانــه نیــز می تــوان بــا کمــک سیســتم های نــور رســانی 
مختلــف از جملــه Hue متعلــق بــه شــرکت فیلیپــس می توان 
ــه  ــوای خان ــال و ه ــت و ح ــه وضعی ــه ب ــا توج ــه را ب ــور خان ن
تنظیــم کــرد. بــه عنــوان مثــال می تــوان از شــدت نــور در شــب 

و زمــان خواب کاســت. 

آبیاری گیاهان بدون دخالت انسان
از ســوی دیگــر می تــوان بــا دســتگاه های هوشــمند از گیاهــان 
 Rachio Smart خانگــی مراقبــت کــرد. بــه عنــوان مثــال
Sprinkler Controller چمن هــای خانــه را بــه طــور 
هوشــمند و در مواقــع تعییــن شــده آبیــاری مــی کنــد. همچنین 
می تــوان بــا توجــه بــه وضعیــت آب و هوایــی زمــان آبیــاری را 

مشــخص کــرد.

 دستیارهای صوتی
در بخــش دســتگاه های اتوماســیون خانــه، دســتگاه های 
ــوان یکــی  ــه ســختی می ت ــازار عرضــه شــده و ب ــه ب جالبــی ب
از آنهــا را انتخــاب کــرد. امــا در ایــن میــان Echo متعلــق بــه 
شــرکت آمــازون توجــه بســیاری از کاربــران را بــه خــود جلــب 
ــا  ــل و ب ــی متص ــر حسابرس ــا اب ــتیار ب ــن دس ــت. ای ــرده اس ک

ــود. ــال می ش ــوت فع ص

ترموستات های هوشمند
ترموســتات های هوشــمند بــه کاهــش مصــرف انــرژی 
ــای  ــب از هزینه ه ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــک می کنن ــا کم خانواره ه
ــرای  ــان محیطــی راحــت ب ــواده کاســته می شــود و همزم خان

ــود. ــم می ش ــاکنان فراه س
 

فراگیر شدن اینترنت اشیا با کاهش 
قیمت دستگاه های هوشمند

در حــال حاضــر بــازار لــوازم خانگــی در صورتــی رشــد می کنــد 
ــت اشــیا کاهــش  ــه اینترن کــه قیمــت دســتگاه های مجهــز ب
یابــد و عمــوم مــردم مزایــای ایــن محصــوالت را درک کننــد.

مهمتریــن و آشــکارترین مزیــت یــک خانــه هوشــمند راحتی و 
ــت  ــه اینترن ــرا دســتگاه های بیشــتری ب آســایش آن اســت، زی
ــام  ــتری را انج ــات  بیش ــد عملی ــوند و می توانن ــل می ش متص
دهنــد. در نتیجــه ســاکنان خانــه فرصــت بــرای انجــام کارهای 
دیگــر خواهنــد داشــت. امــا فراتــر از آن دســتگاه های هوشــمند 
مجهــز بــه اینترنــت اشــیا از هزینه هــا می کاهنــد و در مصــرف 

ــد.  ــی می کنن ــز صرفه جوی ــرژی نی ان
البتـه معایبی نیـز وجـود دارد. دسـتگاه های هوشـمند خانگی به 

طـور معمـول گرانقیمت تـر از نمونه های معمولی هسـتند.
به عنـوان مثال یک المپ ال ای دی هوشـمند به طور متوسـط 
15 دالر قیمـت دارد. حال آنکه نمونـه معمولی آن ۸ دالر فروخته 
می شـود. البتـه هزینـه المپ هـای هوشـمند در سـال های اخیر 
به شـدت کاهش یافته بنابراین قیمت دسـتگاه های هوشـمند و 

مجهز بـه اینترنت اشـیا در آینده ارزانتر خواهد شـد.
ــت  ــه اینترن ــب وســایل خانگــی مجهــز ب یکــی دیگــر از معای
ــود  ــا وج ــا ب ــتگاه ه ــن دس ــت. ای ــدن آنهاس ــک ش ــیا، ه اش
ــتند و  ــردن هس ــک ک ــل ه ــانی قاب ــه آس ــراوان ب ــت ف جذابی
اطاعــات کاربــران را در اختیــار افــراد ســودجو قــرار مــی دهند. 
در همیــن راســتا بســیاری از کارشناســان هشــدار داده انــد بایــد 
همــراه توســعه ایــن دســتگاه هــای هوشــمند، راه حلــی بــرای 

شــکاف هــای امنیتــی آنهــا نیــز در نظــر گرفتــه شــود.  
ــهرها  ــدی ش ــا در گام بع ــه ه ــدن خان ــمند ش ــس از هوش پ

می شــوند. هوشــمند 

این دستگاههای هوشمند خانگی تا ۲۰۲۰ می آیند
اینترنت اشیا در حوزه خانگی بسیار پیشرفت کرده و در آینده زندگی انسان را دگرگون می کند. به نظر می رسد روند اتوماسیون خانه ها یکی از موج های فناوری نسل آتی باشد. 

اینترنــت اشــیا زندگــی و مشــاغل را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد یکــی از عوامــل اثرپذیــر خانه هــای هوشــمند هســتند ایــن خانــه هــا قــرار اســت در آینــده بــا گجت هایــی کــه بــه اینترنــت و یکدیگــر 
ــد. ــر می کنن ــاده تر و راحت ت ــی انســان را س ــتند زندگ متصــل هس

تصــور کنیــد در یــک روز تابســتانی بــه ســمت خانــه حرکــت می کنیــد و زمانــی کــه بــه مقصــد می رســید بایــد منتظــر بمانیــد تــا هــوای داخــل خانــه خنــک شــود. امــا بــا ایــن شــیوه می توانیــد بــه 
کمــک تلفــن هوشــمند، هنــگام خــروج از محــل کار بــه ترموســتات هوشــمند خانــه دســتور دهیــد دمــای محیــط را بکاهــد. یــا تصــور کنیــد مشــغول آشــپزی هســتند و از دســتیار صوتی هوشــمند الکســا 

ــد.  ــان بخوان ــار روز را برایت ــن اخب ــد مهم تری می خواهی
 این درحالی است که به نظر می رسد، روند اتوماسیون خانه ها یکی از موج های فناوری در آینده است.

ــن ــای نوی فناوریه
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کشف تازه در مورد گرافن که 
جهان را متحول می کند

 
ــی  محققــان دانشــگاه ام آی ت
بــه تازگــی موفــق بــه شناســایی 
خــواص تــازه ای در گرافــن 
ــد  ــث خواه ــه باع ــد ک ــده ان ش
شــد ایــن مــاده در آینــده جهــان 

ــد.  ــا کن ــی ایف ــش حیات نق
اگــر تــا بــه امــروز فــوالد و انــواع 
دیگــر فلزات نقــش مهمــی را در 
ســاخت کاالهــای مختلــف ایفــا 
کــرده انــد، از ایــن پــس گرافــن 
اســت کــه بــه عنــوان ابرهــادی 
ــا  ــی ب ــد محصوالت ــرای تولی ب

کارکردهــای بســیار متنــوع بــه کار گرفتــه خواهــد شــد.
گرافـن الیـه ای باریک و مجزا از گرافیت اسـت که بسـیار نـرم و ترد اسـت و از آن بـرای تولید 
سـر مداد و نوشـتن اسـتفاده می شـود. اما با دسـتکاری اتم هـای این ماده مـی تـوان از آن مواد 
دیگـری هـم تولید کـرد. هـم الماس و هـم گرافیـت از اتـم هـای کربن شـکل گرفته انـد، اما 

بدیهـی اسـت که ایـن دو ماده ظاهر و ارزشـی بسـیار متفـاوت دارند.
المــاس مــاده ای بســیار مســتحکم وگرافیــت مــاده ای بســیار شــکننده اســت ولــی محققــان 
معتقدنــد گرافــن 100 برابــر مســتحکم تــر از فــوالد اســت و ایــن مســاله ای اســت کــه تــا بــه 

حــال از آن غفلــت شــده بــود.
اســتحکام بــاالی گرافــن در کنــار ظرافــت و باریکــی آن مــی توانــد اســتفاده از آن را در دنیــای 
ــی انعطــاف، شــفافیت  ــر اســاس بررســی هــای دانشــگاه ام آی ت ــش دهــد. ب ــاوری افزای فن
رســانایی شــدید و غیرقابــل نفــوذ بــودن در برابــر اکثــر گازهــا و مایعــات گرافــن را بــه انتخابی 
عالــی بــرای تولیــد محصــوالت الکتریکــی پیشــرفته عصــر اینترنــت اشــیا مبــدل مــی ســازد.
گرافــن تــا مدتهــا خــواص و کارآیــی خــود را حفــظ می کنــد و لــذا مــی تــوان انتظار داشــت در 
آِینــده از آن بــرای تولیــد محصــوالت منعطــف و تاشــدنی الکترونیکــی، ابزار پزشــکی زیســتی 
ــیدی،  ــای خورش ــلول ه ــاخت س ــدن انســان، س ــت در ب ــرای حرک ــو ب ــیار کوچــک و نان بس

فیلترهــای تصفیــه آب و انــواع نیمــه هــادی هــا اســتفاده شــود.   

حس المسه به یک مرد فلج بازگشت
ــج  ــازوی یــک مــرد فل ــه ب ــدن حــس المســه ب ــه بازگردان محققــان دانشــگاه کلتــک موفــق ب

ــد.  ــد آن را حــس کن ــا دســتش بتوان ــا وی در صــورت تمــاس دیگــران ب شــدند ت
بـرای تحقق این دسـتاورد بی سـابقه محققـان الکترودهایی را در قشـری از مغز کاشـتند تـا از این 
طریـق و بـا شـبیه سـازی فعالیـت رشـته های عصبـی مرتبـط بـا درک حس المسـه، شناسـایی 

احساسـات مختلـف برای فـرد فلـج از طریق ارسـال عائـم الکتریکـی مختلف ممکن شـود.
محققــان مــی گوینــد بــا تکمیــل ایــن تحقیقــات در آینــده زمینــه بــرای تولیــد پروتزهــا و انــدام 
مصنوعــی فراهــم خواهــد شــد کــه بــه کاربــران امــکان مــی دهــد احساســات از دســت رفتــه 

خــود بــه علــت فلــج شــدن را احیــا کننــد.
پژوهشــگران مــی گوینــد ایــن روش را مــی تــوان بــه دیگــر انــدام انســان هــای فلــج هم تســری 
داد تــا آنهــا هــم قــادر بــه درک حــس المســه باشــند. همچنیــن بــا پیشــرفت بیشــتر ایــن شــیوه 
درمانــی مــی تــوان بــه بازگردانــدن تــوان حرکــت بــه بــازوی فلــج از طریــق فکــر کــردن بــه این 

موضــوع امیــدوار بــود.
در آزمایــش هــای اولیــه تعــدادی از افــراد داوطلــب توانســته انــد از همیــن طریــق پاهــای خــود را 
بعــد از ســال هــا و بــرای اولیــن بــار بــه طــور مختصــر حرکــت دهنــد. بدیــن منظــور دو الکتــرود 
بســیار باریــک در قشــر انســدادی مغــز بیمــار کــه درک فشــار،لمس، لــرزش و تصمیــم گیــری در 
مــورد حرکــت را بــرای انســان ممکــن مــی کنــد کاشــته شــد. امیــد مــی رود بــا گســترش دامنــه 
ایــن آزمایــش هــا، تعــداد بیشــتری از افــراد فلــج تــوان حرکتــی وحــواس از دســت رفتــه خــود و 

بــه خصــوص حــس المســه را بازیابنــد.

ــت  ــی)ص( در جه ــزه مصطف ــده جای ــمند برگزی دانش
ــر  ــاوم در براب ــنده و مق ــای کش ــری ه ــا باکت ــارزه ب مب

ــام داد.  ــی انج ــا تحقیقات ــک ه ــی بیوتی آنت
تیــم تحقیقاتــی بیــن المللــی بــه سرپرســتی پروفســور 
جکــی یینــگ؛ برگزیــده جایــزه مصطفــی)ص(  ۲015 و 
رئیــس و بنیانگذار مســلمان موسســه مهندســی زیســتی 
و فنــاوری نانــو)IBN( ســنگاپور، موفــق بــه طراحــی و 
ســاخت نوعــی مولکــول ترکیبــی شــده  انــد کــه قــادر 
ــه باکتــری کشــنده مقــاوم  ــردن پنــج گون ــه از بیــن ب ب

ــر دارو اســت. در براب
ــا اســتفاده از بســپار )پلیمــر(  هــای  ــان ب ــه محقق جامع
ــی مناســب  ــردن جایگزین ــدا ک ــال پی ــه دنب ــی، ب ترکیب

بــرای آنتــی بیوتیــک هــا هســتند. بــا ایــن وجــود بســپارهای ضــد میکروبــی کــه تــا بــه امــروز 
تولیــد شــده  انــد بــرای مصــارف درمانــی بیــش از حــد ســمی هســتند، از لحــاظ زیســتی تجزیــه 

ناپذیرنــد و تنهــا مــی  تواننــد نــوع خاصــی از باکتــری را از بیــن ببرنــد.
یــک بســپار بــه ایــن صــورت باعــث از بین رفتــن باکتــری هــا می  شــود کــه در ابتــدا به ســلولی 
کــه میکــروب در آن قــرار دارد نزدیــک شــده و بــه آن مــی  چســبد، ســپس در غشــاء ســلول نفوذ 
کــرده و بــه سیتوپاســم مــی رســد. در ایــن مرحلــه بســپار موجــب جــدا شــدن محتــوای درونــی 

ســلول )پروتئیــن هــا و ژن هــا( شــده کــه ایــن موضــوع بــه مــرگ ســلول منجــر خواهد شــد.
باکتــری هــای ضــد آنتــی بیوتیــک ســاالنه موجــب مــرگ ۷00 هــزار نفــر در دنیا مــی  شــوند. در 

صورتــی کــه رونــد کاهــش اثرگــذاری آنتــی بیوتیــک هــای 
کنونــی ادامــه دار باشــد در ســال ۲050 ایــن رقــم بــه ســاالنه 
ده ملیــون نفــر افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. اکنــون ایــن تیــم 
ــکا  ــنگاپور، آمری ــمندانی از س ــکل از دانش ــی متش تحقیقات
ــدی از بســپار  ــه جدی ــد گون ــن در حــال طراحــی و تولی و چی
هــای ضــد میکــروب بــه نــام پلــی کربنــات هــای گوانیدیــن 
)نوعــی ماده شــیمیایی کــه ســاختاری بلوریــن دارد( هســتند. 
ــردی  ــه ف ــر ب ــنده منحص ــول کش ــپارها دارای فرم ــن بس ای
ــری هــای  ــی از باکت ــواع مختلف ــد ان ــی توانن ــه م هســتند ک
ــن بســپارها از لحــاظ زیســتی  ــد. ای ــن ببرن ضــد دارو را از بی
ــدن  ــای ب ــرای ســلول ه ــوده و ب ــد، ســمی نب ــه پذیرن تجزی

ــد. انســان خطــری ندارن
پروفســور یینــگ معتقــد اســت جامعــه جهانــی بــه تولیــد مــاده هــای ضــد میکروبــی نویــن کــه 
در مبــارزه بــا باکتــری هــای ضــد آنتــی بیوتیــک کارآمــد باشــند نیــاز اساســی دارد. باکتــری هــا 
بــه جدیدتریــن و قویتریــن آنتــی بیوتیــک هــای ســاخته شــده کــه تنهــا بــه بیمــاران آلــوده بــه 
باکتــری هــای مقــاوم بــه آنتــی بیوتیــک هــای موجــود تزریــق مــی  شــود نیــز از خــود مقاومــت 

نشــان مــی  دهنــد کــه ایــن مســئله باعــث وخیــم تــر شــدن وضعیــت موجــود شــده اســت.
 North( ایــن تحقیــق با همــکاری دانشــکده علوم پزشــکی و ســامت دانشــگاه داکوتــا شــمالی
 Zhejiang( آمریکا و اولین بیمارستان وابسته به دانشکده پزشکی دانشگاه ججیانگ )Dakota

University( چیــن، انجام شــده اســت.

مبارزه با باکتری های کشنده و مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها 

ــن ــای نوی فناوریه
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آنتی بیوتیک جدید ساخته شد
محققــان توانســته انــد ترکیــب آنتــی بیوتیکــی جدیــد را بــه طــور مصنوعــی بســازند کــه عفونت 

باکتریایــی در مــوش هــا را از بیــن مــی بــرد. 
در ســال ۲015 میادی گروهی از محققان یک آنتی بیوتیک جدید به نام teixobactin کشــف 
کردنــد. اکنــون  گروهی از محققــان بین المللی برای نخســتین مرتبــه ترکیب این آنتــی بیوتیک را 
ــز عفونــت باکتریایــی در مــوش هــا را از  ــه طــور موفقیــت آمی ــه طــور مصنوعــی ســاختند و ب ب
بیــن بردنــد. ایــن نقطــه عطفــی در تــاش دانشــمندان بــرای تولید ابــزاری جدیــد در جنــگ علیه 

ابرباکتــری هــای مقــاوم بــه آنتــی بیوتیــک بــه حســاب مــی آیــد.
ایشــوار ســینگ یکــی از محققــان ایــن پــروژه مــی گویــد: کشــف teixobactin خــود رویــداد 
مهمــی بــود. ایــن آنتــی بیوتیــک مــی توانســت باکتــری هــای مقــاوم ماننــد MRSA را از بیــن 

ببــرد. امــا teixobactin طبیعــی بــرای انســان قابــل اســتفاده  نبــود.
ــی از  ــز نســخه ای مصنوع ــت آمی ــور موفقی ــه ط ــن ب ــان دانشــگاه لینکول ــته محقق ــال گذش س
teixobactin را ســاختند. در آن زمــان قابلیــت داروی تــازه فقــط در آزمایشــگاه نمایــش داده 
شــد. اکنون محققــان انســتیتو تحقیقات چشــم ســنگاپور نشــان داده اند نســخه مصنوعــی دارو به 
طــور موفقیــت آمیــز باکتــری Staphylococcus aureus keratitis را در مــوش هــای 

زنــده از بیــن مــی بــرد. ایــن دارو همچنیــن از شــدت عفونــت در حیوانــات بیمــار کاســت.  

teixobactin نخســتین آنتــی بیوتیــک جدیــدی اســت کــه در 30 ســال اخیــر از یــک باکتری 
جــدا شــده اســت.   

تحقیقات زیادی الزم اســت تا  بتوان این آنتی بیوتیک را برای انســان به کار گرفت. به گفته ســینگ 
۶ تا 10 ســال دیگر  پزشــکان می تواننــد teixobactin را برای بیمــاران تجویز کنند.  

روش جدید برای بازگرداندن 
حافظه بیماران آلزایمری ابداع شد

محققــان موفــق شــده انــد در آزمایــش هــا خاطــرات 10 بیمــار را هنــگام شــکل گیــری ثبــت و 
دوبــاره بــرای آنــان پخــش کردنــد. ایــن روش بــه بهبــود وضعیــت بیمــاران مبتــا بــه آلزایمــر، 

ســکته یــا ضربــه مغــزی کمــک مــی کنــد. 
ــاره  ــد دوب ــر بتوانن ــه آلزایم ــا ب ــاران مبت ــا بیم ــد ت ــرده ان ــی ک ــدی طراح ــان روش جدی محقق

ــد. ــود را بیابن ــه خ ــیر خان ــک مس ــدون کم ــا ب ــد ی ــاد بیاورن ــه ی ــان را ب صــورت عزیزانش
محققــان آمریکایــی در یــک تحقیــق نویــن خاطــرات 10 بیمــار را هنــگام شــکل گیــری ثبــت و 

ســپس بــرای مغــز آنــان دوبــاره پخــش کردنــد.
آنها متوجه شدند چنین روندی عملکرد حافظه را 3۷ درصد بهبود می دهد.

ایــن تحقیــق بــا بودجه ســازمان دارپــا انجــام شــده و تمرکــز آن بهبــود حافظــه اپیزودیک اســت. 
بیشــتر بیمــاران مبتــا بــه آلزایمــر، ســکته یــا ضربــه مغــزی بــا اختــال در ایــن نــوع حافظــه 

روبــرو مــی شــوند.
حافظــه اپیزودیــک مربــوط بــه اطاعــات تــازه اســت کــه مدتــی کوتــاه در ذهــن افــراد باقی می 

ماننــد ماننــد مــکان پــارک خــودرو یــا قــرار دادن کلیــد در خانه.
دکتــر رابــرت هامپســون اســتفاد فیزیولــوژی، داروســازی و اعصاب در »ویک فارســت بپتیســت« 
در ایــن بــاره مــی گویــد: ایــن نخســتین بــاری اســت کــه دانشــمندان توانســته انــد کــد ســلول 
هــای مغــز بیمــار یــا الگویــی بــرای حافظــه او شناســایی کننــد. در حقیقــت آنهــا توانســته انــد تا 
عملکــرد حافظــه را بهبــود بخشــند. ایــن گامــی مهــم در احیــای حافظــه از دســت رفتــه افــراد به 

شــمار مــی آیــد.
ــن حافظــه،   ــگام ازدســت رفت ــم  هن ــراد کمــک کنی ــه اف ــده ب ــم در آین ــا امیدواری ــت: م وی گف
برخــی خاطــرات خــود را ماننــد محــل زندگــی یــا  قیافــه فرزنــدان و نــوه هایشــان حفــظ کننــد.

ماهی سالمون تراریخته در کانادا 
تولید می شود

محققــان بــه کمــک انتقــال ژن از یــک ماهــی دیگــر بــه ماهــی ســالمون مــدت زمان رشــد 
ــه  ــه عنــوان غــذا ب ــور تراریختــه اســت کــه ب ــد. ایــن ماهــی اولیــن جان آن را کاهــش دادن

مصــرف انســانی مــی رســد و قــرار اســت در کانــادا تولیــد شــود. 
ــذا و داروی  ــازمان غ ــط س ــال ۲015 توس ــه در س ــالمون تراریخت ــاری س ــد تج ــوز تولی مج
آمریــکا صــادر شــد. پــرورش دهنــدگان ماهــی در کانــادا در حــال آمــاده ســازی بــرای تولیــد 
ایــن ماهــی هســتند. ماهــی ســالمون تراریختــه، اولیــن جانــور تراریختــه ای اســت کــه بــه 

عنــوان غــذا بــه مصــرف انســانی مــی رســد.
ماهــی ســالمون تراریختــه مشــابه انــواع غیرتراریختــه اســت. امــا بــه کمــک انتقــال ژن از 

یــک ماهــی دیگــر بــه ســالمون، مــدت زمــان رشــد آن کاهــش یافتــه اســت.
ســازمان غــذا و داروی آمریکا )FDA( در ســال ۲015 اعــام کرد ماهی ســالمون تراریخته به 
انــدازه ماهــی ســالمون غیــر تراریختــه بــرای مصــرف انســانی ایمــن و مفیــد اســت.  غــذای 
ــرای  ــم ب ــرای مصــرف انســان و ه ــم ب ــه ه ــالمون تراریخت ــی س ــده از ماه ــه دســت آم ب
مصــرف حیوانــات ایمــن اســت و طبــق مطالعــات انجــام شــده تنهــا تفــاوت آن رشــد بســیار 

ســریع تــر نســبت بــه انــواع غیــر تراریختــه اســت.
سـالمون هـای تراریخته، انـدازه ای برابر با ماهی های سـالمون غیـر تراریخته موجـود در بازار 

دارنـد اما نسـبت بـه آنها غـذای کمتری مصرف می کنند و رشـد سـریع تـری دارند.
در حــال حاضــر ســاخت واحدهــای تولیــدی ســالمون تراریختــه در کانــادا بــا ظرفیت ســاالنه 
۲50 تــن آغــاز شــده و شــرکت تولیــد کننــده آن در نظــر دارد بــا ارتقای مــزارع آبــزی پروری 

تولیــد ماهــی ســالمون تراریختــه را بــه 1۲00 تن در ســال برســاند.
ــه در مقیــاس تجــاری، در  ــد ســالمون تراریخت ــه در ســال ۲01۸ تولی ــرداری اولی ــا بهــره ب ب

ــی شــود. اواخــر ۲01۹ ســال عملیات

ــن ــای نوی فناوریه
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حسگر قابل نصب بر دندان عادات 
غذایی شما را بررسی می کند

 
محققــان موفــق بــه تولیــد نوعــی حســگر ویژه شــده انــد کــه پــس از نصــب بــر روی دندان 
میــزان گلوکــز، نمــک و دیگــر مــواد دریافتــی بــدن شــما را در جریــان تغذیــه ثبــت و انــدازه 

گیــری مــی کنــد. 
ایــن حســگر توســط پژوهشــگران دانشــگاه تافتــس در ماساچوســت آمریــکا تولیــد شــده و 
فعــا تنهــا بــرای انــدازه گیــری میــزان گلوکــز، نمــک و الــکل دریافتی بدن مناســب اســت.

ــی کامــا مســطح طراحــی و  ــه صورت ــر اســت و ب ــا ۲ در ۲ میلیمت ــن حســگر تنه ــاد ای ابع
نصــب مــی شــود تــا بــه دنــدان آســیبی نــزده و مزاحمتــی در حیــن غــذا خــوردن بــه وجــود 

ــاورد. نی
حســگر مذکــور دارای ســه الیــه بســیار باریــک اســت. در دو الیــه بیرونــی از حلقــه هــای 
طــای مربعــی شــکل بــرای ایجــاد اســتحکام و حفاظــت اســتفاده شــده و در الیــه وســطی 

مــواد زیســتی و دارای قابلیــت انــدازه گیــری نصــب شــده انــد.
الیه میانی قادر به جذب اطاعات مواد شیمیایی در حال بلع از طریق دهان است.

ــی و انتقــال  ــق امــواج رادیوی ــه گوشــی همــراه از طری ــه اتصــال ب ــادر ب حســگر یادشــده ق
داده هــای جمــع آوری شــده خــود اســت. برنامــه تلفــن همــراه عرضــه شــده همــراه بــا ایــن 
حســگر کمیــت و کیفیــت ســه مــاده خــورده شــده را مشــخص مــی کنــد. البتــه این حســگر 

هنــوز آمــاده عرضــه بــه بــازار نیســت.

لنزهای چشمی که زیر آفتاب
 تیره می شوند

 
بــه تازگــی یــک شــرکت از لنزهــای چشــمی رونمایــی کــرده کــه زیــر نــور آفتــاب تیــره مــی 

شــوند تــا از برخــورد اشــعه هــای مافــوق بنفــش بــا چشــم جلوگیــری کننــد. 
عینــک هایــی کــه زیــر نــور آفتــاب تیــره مــی شــوند، طرفــداران زیــادی دارنــد. فنــاوری ســاخت 

آنهــا سالهاســت کــه بــه وجــود آمــده و اکنــون ارتقــا یافتــه اســت.
شــرکت »جانســون انــد جانســون« بــه تازگــی از لنزهــای چشــمی رونمایــی کــرده کــه چنیــن 
فیلتــری را مســتقیما روی چشــم افــراد قــرار مــی دهــد تــا اشــعه هــای مافــوق بنفــش را بــدون 

نیــاز بــه عینــک مســدود کنــد.
البتــه افــرادی کــه رنــگ چشــمان شــان روشــن اســت احتمــاال  هنــگام اســتفاده از ایــن محصول 

زیــر آفتــاب احســاس عجیبــی مــی کنند.
لنزهای جدید این شرکت توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شده است.

ایــن نخســتین لنزهــای مجهــز بــه چنیــن فنــاوری اســت. ایــن لنزهــا را مــی تــوان بــه مــدت دو 
هفتــه اســتفاده کــرد. هــر لنــز مجهــز بــه افزودنــی فتوکرومیــک اســت کــه اشــعه مافــوق بنفش 

را مســدود مــی کنــد.
 ایــن لنزهــا بــرای مصــرف روزانــه ســاخته شــده انــد و افــراد نزدیــک بیــن و دوربیــن مــی تواننــد 

از آن اســتفاده کننــد.

انتخاب جنین گاو به عنوان مدل 
مناسب مطالعات سلول بنیادی

 
پژوهشــگران دریافتنــد جنیــن گاو بهتریــن راه مطالعــه بــرای مطالعــات تکوینــی انســان 

اســت. 
مطالعــه ای جدیــد در دانشــگاه لودویــک ماکســیمیلیان در مونیــخ مزیــت هــای مطالعــه 
انــواع متعــدد پســتانداران بــرای درک بهتــر تکویــن اولیــه پســتانداران )از جملــه انســان( 

را نشــان داده اســت.
ســال هاســت محققیــن از تکنیــک هــای ژنتیکی پیشــرفته و مــدل موشــی بــرای مطالعه 

تکویــن اولیــه پســتانداران اســتفاده مــی کنند. 
 ،CRISRP/Cas۹ امــا در چنــد ســال اخیــر بــه لطــف ظهــور تکنولــوژی ویرایــش ژنــی

محققیــن توانســته انــد ژنتیــک بســیاری از پســتانداران دیگــر را نیــز دســتکاری کننــد.
در مطالعــه ای جدیــد در دانشــگاه لودویــک ماکســیمیلیان آلمــان، محققیــن بــه مقایســه 
سیســتم مدل باستوسیســت گاو، موش و انســانی پرداختند کــه ژن OCT4 در آن ها حذف 

شــده بود.
ایــن ژن نقــش حیاتــی در خودنوزایــی ســلول هــای بنیــادی جنینــی تمایــز نیافتــه دارد. بــا 
مقایســه ایــن سیســتم هــا، محققیــن نشــان داده انــد کــه مــدل گاوی در مقایســه بــا مدل 

موشــی شــباهت بســیار نزدیــک تــری بــه مــدل انســانی دارد.
بنابرایــن، مــی تــوان جنیــن هــای گاوی را مــدل جایگزیــن ایــده آلــی بــرای درک تکوین 
پســتانداران دانســت و بــا اســتفاده از آن بــه اطاعــات بســیار مناســبی در مــورد تکویــن 

انســان دســت یافــت.

ــن ــای نوی فناوریه

پانسمان قابل تزریق به بدن آمد
 

گروهــی از محققــان دانشــگاه 
ــه تولیــد نوعــی  تگــزاس موفــق ب
ــه  ــق ب ــل تزری ــمان قاب ــد پانس بان
درون بــدن شــده انــد کــه قــادر بــه 
ــت. ــی اس ــزی داخل ــف خونری توق

ترکیبــات بــه کار رفتــه در ایــن 
ژل  یــک  قالــب  در  محصــول 
مایــع یــا هیــدروژل بــه درون بــدن 
ــه  ــا در ادام ــود، ام ــی ش ــق م تزری
ــر حجــم و ابعــاد آن  ــه ســرعت ب ب

افــزوده مــی شــود تــا جلــوی خونریــزی افــراد گرفتــه شــود و در نهایــت زخــم هــای بــدن التیــام 
ــد. یابن

ــام  ــه ن ــز رنــگ ب ــن ژل نوعــی جلبــک دریایــی خوراکــی قرم ــورد اســتفاده در ای ــی م ــاده اصل م
Kappa-carrageenan اســت کــه از چندیــن دهــه قبــل بــرای تغذیــه مــورد اســتفاده قــرار 
مــی گیــرد. ترکیــب ایــن مــاده بــا برخــی نانــوذرات خــاص توقــف ســریع خــون ریــزی را ممکــن 

مــی کنــد.
محققــان مــی گوینــد مــی تــوان انــواع مــواد مغــذی و درمانــی را بــه نانــوذرات موجــود در ایــن 
هیــدروژل تزریــق کــرد تــا رونــد التیــام زخــم هــا تســریع شــده و بافــت هــای آســیب دیــده نیــز با 
ســرعت بیشــتری التیــام یابنــد. البتــه بــرای اســتفاده تجــاری از ایــن محصول هنــوز بــه تحقیقات 

دامنــه دار بیشــتری نیــاز اســت.
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واکسن شخصی ضد سرطان 
ساخته شد

گروهــی از محققــان واکســن شــخصی ســازی شــده ای بــرای درمــان ســرطان ســاخته انــد کــه 
سیســتم ایمنــی گســترده ضــد تومــوری ایجــاد مــی کنــد. 

ــج  ــدی از واکســن شــخصی ســازی شــده ســرطان در آزمایــش هــای کلینیکــی نتای ــوع جدی ن
نویدبخشــی داشــته اســت.

 ایــن واکســن بــا همــکاری محققــان دانشــگاه پنســیلوانیا و انســتیتو تحقیقــات ســرطان لودویگ 
در ســوئیس ســاخته شــده اســت.

ــه مــی شــود و در آزمایشــگاه  ــدن بیمــار گرفت ــی ب ــن واکســن از ســلول هــای سیســتم ایمن ای
بــا محتویــات ســلول هــای تومــور بیمــار ترکیــب و ســپس بــه بــدن وی تزریــق مــی شــود تــا 

عکــس العمــل وســیع تــری را در سیســتم ایمنــی فــرد ایجــاد کنــد.

ایــن آزمایــش روی بیمارانــی بــا ســرطان پیشــرفته تخمــدان انجــام شــد. هــدف از انجــام آن نیــز 
بررســی ایمنــی و قابلیــت انجــام ایــن درمانــی بــود. بــه هرحــال نشــانه هایــی واضــح از موثربودن 
ایــن واکســن نیــز به چشــم مــی خــورد. در حــدود نیمــی از بیماران واکســن شــده نشــانه هایــی از 
عکــس العمــل هــای آنتــی تومــور T-cell آشــکار شــد. افــرادی بــا چنیــن عکــس العمــل هایــی 

مــدت زمــان طوالنــی تــری بــدون رشــد تومــور زنــده ماندنــد.
حتــی یــک بیمــار دوســال پــس از تزریــق واکســن از بیمــاری پــاک شــده بــود و 5 ســال بــی نیاز 

از درمــان بــود.
جانــوس تانــی محقــق ارشــد ایــن پــروژه مــی گویــد: بــه نظــر مــی رســد ایــن واکســن بــرای 

بیمــاران خطــری نــدارد و یــک سیســتم ایمنــی گســترده ضــد تومــوری ایجــاد مــی کنــد.
در ایــن اواخــر تــاش هــای زیــادی بــرای تولیــد واکســن هــای ضدســرطان انجــام شــده کــه 
بیشــتر آنهــا روی تولیــد واکســنی متمرکــز هســتند کــه بتوانــد هــدف اصلــی تومــور را شناســایی 
کنــد. ایــن روش، تضمیــن می کنــد کــه واکســن، توانایــی حملــه بــه بیشــتر تومورهــا را داشــته 

باشــد امــا بــه تومــور خاصــی اختصــاص نــدارد و بــرای هــر تومــور متفــاوت خواهــد بــود.
هــر واکســن بــرای هــر بیمار شــخصی ســازی مــی شــود و بــرای ایــن منظــور از تومور ســرطانی 
در بــدن بیمــار اســتفاده مــی کنــد کــه جهــش هــای مخصــوص خــود را دارد و بــه همیــن دلیــل 
عکــس العمــل خاصــی در سیســتم ایمنــی ایجــاد مــی کنــد. همچنیــن ایــن  واکســن مــی توانــد 

عکــس العمــل سیســتم ایمنــی  در مقابــل صدهــا یــا هــزاران تومــور را تغییــر دهد.
درهــر حــال ایــن پژوهــش روی بیمــاران مبتــا بــه ســرطان تخمــدان تمرکــز کــرد کــه درمــان 
ــود.  ــیمی درمانی ب ــس از ش ــی پ ــامل جراح ــاران، ش ــن بیم ــان ای ــت. درم ــیار ســخت اس آن بس
هرچنــد بــه طــور معمــول نتیجــه درمــان در آغــاز خــوب بــه نظــر مــی رســد، بیمــاری ایــن افــراد 

عــود کــرد و در مقابــل درمــان، مقاومــت نشــان مــی شــود.
ــده را  ــان شخصی سازی ش ــوع درم ــا ن ــن پژوهــش، تنه ــود ای ــرار ب ــه ق ــن ک ــا ای ــال ب ــه هرح ب
تشــخیص دهــد، نتایــج مثبــت بودنــد و پژوهشــگران بــاور دارند کــه ایــن روش درمانــی، ظرفیت 

بســیار باالیــی دارد.
ــن  ــن واکس ــازد. ای ــرد می س ــه آن را منحصربه ف ــودش را دارد ک ــای خ ــور، جهش ه ــر توم ه
به خصــوص، »واکســن کل تومــور«)whole-tumor vaccine(  نــام دارد زیــرا بــه جــای 
ــار بــه نواحــی  اینکــه تنهــا ناحیــه ای از تومــور را هــدف قــرار دهــد، صدهــا یــا شــاید هــزاران ب

ــد ــه می کن ــون آن، حمل گوناگ

صنعت تولید جلبک در کشور 
توسعه  می یابد

دبیــر ســتاد توســعه زیســت فنــاوری معاونــت علمــی گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت صنعــت تولیــد 
جلبــک در کشــور، ایــن صنعــت را بــه کمــک برنامــه هــای ســتاد و متخصصــان توســعه خواهیم 

داد. 
مصطفــی قانعــی در خصوص توســعه صنعــت جلبک در کشــور، بیــان کــرد: تولید جلبک در ســند 
ملــی توســعه زیســت فنــاوری کشــور نیــز آمــده اســت کــه در آن ســند آمــده بایــد بــرای توســعه، 
ــواع جلبــک هــا، ریزجلبــک هــا و محصــوالت دانــش بنیــان در  تجــاری ســازی و شناســایی ان

حــوزه زیســت فنــاوری منابــع آبــی و دریایــی اقدامــات الزم صــورت گیــرد.
بــه گفتــه قانعــی، خــواص متعــدد جلبک هــا موجــب شــده تــا حــدود 40 تــا 50 نــوع محصــول بــا 

ــف در  ــای مختل کاربری ه
زمینــه تولیــد موادغذایــی، 
بهداشــتی،  آرایشــی - 
کشــاورزی،  و  دارویــی 
تصفیــه آب، تامیــن علوفه 
و مکمــل غذایــی دام و 
کار  بــه  و…  شــیات 

ــود. ــرده ش ب
توســعه  ســتاد  دبیــر 
ــاوری معاونــت  زیســت فن
علمــی و فنــاوری ریاســت 

جمهــوری تصریــح کــرد: جلبــک موجــودی زنــده اســت کــه بــه دو شــکل در آب تــازه و نمکــی 
رشــد می کنــد. ایــن یــک نــوع از انــواع باکتــری اســت کــه اغلــب بــه جلبــک ســبز-آبی اشــاره 
دارد. درســت ماننــد گیاهــان، ایــن باکتــری هــم می توانــد از نــور خورشــید از طریــق فرآینــدی بــه 

ــود.  ــد ش ــنتز بهره من ــام فتوس ن

۴ کشور جدید هدف صادرات 
محصوالت نانوی ایرانی 

ــوص  ــرکار در خص ــعید س ــر س دکت
ــی و رواج اســتفاده  تولیــد کاالی ایران
ســایر  در  ایرانــی  محصــوالت  از 
کشــورها گفــت: اگــر بخواهیــم 
ــم  اقتصــاد کشــورمان را شــکوفا کنی
بایــد بتوانیــم محصــوالت ارتقــا 

ــم. ــد کنی ــه را تولی یافت
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بعــد از تولید 
محصــوالت ارتقــا یافته ضروریســت 
بــرای صــادرات آن برنامــه ریــزی کنیــم، خاطــر نشــان کــرد: در زمینــه محصــوالت نانــو، تولید 

و صــادرات آن هــم بایــد همیــن رویــه را در پیــش بگیریــم.
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو با اشــاره بــه تعــداد کشــورهای هــدف محصــوالت ایرانــی در 
حــوزه نانــو گفــت: مــا تاکنــون موفــق شــدیم بــه بیــش از 40 کشــور دنیــا محصــوالت نانــو را 
صــادر کنیــم؛ مــی تــوان گفــت جغرافیــای صــادرات خــوب اســت و تــاش بــر ایــن اســت که 

از نظــر کمیــت صادرات، رشــد چشــمگیری داشــته باشــیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تمرکز مــا در ســال گذشــته صــادرات محصــوالت نانویــی بوده اســت، 
بیــان  داشــت: در حــال حاضــر اعتمــاد ســازی خوبــی شــده و ایــن مــی تواند بــرای توزیــع کاال 

و فــروش تکنولــوژی موثــر واقع شــود.
ــا بیــان اینکــه همچنیــن چنــد کشــور پــر جمعیــت را هــدف قــرار داده ایــم تــا بــه  ســرکار ب
اهدافمــان دســت بیابیــم، افــزود: اندونــزی، هنــد، روســیه، برزیــل از جملــه کشــورهای هــدف 

ــو هســتند. ــرای صــادرات محصــوالت در حــوزه نان ب
وی تاکیــد کــرد: بــرای صــادرات محصــوالت و کاالی ایرانــی در حوزه نانــو باید سیاســتگذاران 

در بخــش دولتــی همراهــی کننــد تــا بتوانیم بــه هدفمان برســیم.
     

ــن ــای نوی فناوریه
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محققــان واحــد علــوم و تحقیقــات موفــق بــه تفکیــک 
ــالمونا انتریتیدیــس و  ــای س ــری ه و تشــخیص باکت
سالموناال تیفی موریوم در نمونه های تخم مرغ آلوده شده 

به ایــن باکتری ها شــدند. 
دانشــگاه  تحقیقــات  و  علــوم  واحــد  محققــان 
آزاداســامی بــرای اولیــن بــار در کشــور بــا اســتفاده از 
روش  Real-time PCR و آنالیــز نقطــه ذوب بــا 
ــق  ــاال)High resolution melt(  موف ــت ب دق
بــه تفکیــک و تشــخیص باکتری هــای ســالمونا 
انتریتیدیس و ســالمونا تیفی موریوم در نمونه های تخم 

مــرغ آلوده شــده بــه این باکتری ها شــد.
صابــره فهیمی بــا بیــان اینکه ســالمونا نوعــی باکتری 
باســیل گــرم منفی اســت کــه در جوجه هــا و تخم مرغ ها 

معموال وجــود دارد، گفت: ســالموناها یکــی از مهمترین عوامل 
ایجادکننــده عفونت هــای غذایــی هســتند بــه نحــوی کــه بــر 
اســاس گزارشــات موجود، ســاالنه میلیون هــا نفر به ایــن بیماری 
مبتا شــده و هزاران مرگ ناشــی از عفونت های ســالمونایی در 

سراسر جهان اتفاق می افتد.
وی افزود: بنابراین شناســایی ســریع ســالموناها در مــواد غذایی 

بسیار حائز اهمیت است.
دانشــجوی تحصیــات تکمیلی رشــته مهندســی علــوم صنایع 
غذایــی واحد علــوم و تحقیقات با اشــاره بــه اینکه بطــور معمول 
ســالمونا از طریق روش کشــت میکروبی قابل شناســایی است، 
ادامــه داد: باتوجــه بــه اینکــه ایــن روش زمان بــر بــوده )4 تــا ۷ 
روز( و از دقــت کافــی برخــوردار نیســت، در ایــن تحقیــق ســعی 

بــر آن شــد تــا بــا اســتفاده از روش Real-time PCR و آنالیز 
HRM بــه عنــوان یــک روش ســریع و دقیــق بــه شناســایی و 
تفکیک ســالمونا انتریتیدیس و ســالمونا تیفی موریوم در تخم 

مرغ هــای آلــوده شــده )به طــور دســتی( پرداخته شــود.
 DNA ــتخراج ــس از اس ــن روش پ ــه داد: در ای ــی ادام فهیم
نمونه هــای آلــوده و تهیــه مخلــوط واکنــش، از تکنیــک  
ــا اســتفاده از رنــگ فلورســنت و یــک  Real- time PCR  ب
جفــت پرایمــر طراحــی شــده اســتفاده شــد و در نهایــت آنالیــز 

ــاال صــورت گرفــت. ــا دقــت ب منحنی هــای ذوب ب
 Real-time وی بــا بیــان اینکــه نتایــج حاصلــه از روش
PCR و آنالیــز HRM نشــان داد کــه ایــن روش کارآمــد اســت، 
ــر از ۲4  ــوان کمت ــن روش می ت ــاس ای ــر اس ــرد: ب ــه ک اضاف
ساعت نســبت به شناســایی ســالمونا و تفکیک ســروتیپ های 

ســالمونا تیفی موریوم و ســالمونا انتریتیدیس در تخم 
مرغ خام اقدام کرد.

محقــق واحــد علــوم و تحقیقــات گفــت: در ایــن روش 
تنهــا بــا اســتفاده از یــک جفــت پرایمــر و انجــام آنالیــز 
HRM، به راحتــی می تــوان دو ســروتیپ متــداول 
ســالمونا را شناســایی و تفکیــک کــرد و مقادیــر 
هــر یــک از باکتری هــا را در نمونــه تعییــن کــرد 
که عــاوه بــر کار کمتر، ســبب صرفه جویــی در زمان و 
هزینه به لحاظ مشــکات مربوط به طراحــی پرایمر نیز 

ــود. می ش
فهیمــی تاکیــد کــرد: بنابرایــن می تــوان ایــن روش را 
تکنیکــی حســاس و ســریع در تشــخیص نمونه هــای 
غذایــی آلــوده بــا باکتری هــای ســالمونا دانســت. این 
امــر کنتــرل کیفی و کمــی محصــول در کمتریــن زمان بــا دقت 
بــاال را که یکــی از نیازهای صنایع غذایی اســت را برطرف خواهد 

کرد.
ــی  روش   ــه کارای ــه »مطالع ــب پایان نام ــش در قال ــن پژوه  ای
Real-time PCR وآنالیــز نقطــه ذوب بــا دقــت بــاال 
 )High resolution melt curve analysis(
 Salmonella ( ــالمونا انتریتیدیس درتفکیک وتشخیص س
 Salmonella( ــوم ــی موری ــالمونا تیف Enteritis’s( وس
Typhimurium( درنمونــه  های تخــم مــرغ خام آلوده شــده 
بــه طــور تجربــی« و ثبــت اختــراع بــه راهنمایــی حامــد اهــری 
ــگاه آزاد  ــات دانش ــوم و تحقیق ــد عل ــیخی در واح ــان ش و نریم

اســامی صورت گرفته اســت.

ابداع روش تشخیص سریع آلودگی تخم مرغ به باکتری سالمونال

ــه  ــوم و صنایــع غذایــی ب پژوهشــگران موسســه پژوهشــی عل
دانــش فنــی پایــش فســاد ماهــی بــا اســتفاده از نانــو سنســور 

ــه pH دســت یافتنــد.  هــای حســاس ب
ــه  ــتیابی ب ــی »دس ــرح پژوهش ــری ط ــادزاده مج ــاره عم به
ــا اســتفاده از نانــو سنســور  دانــش فنــی پایــش فســاد ماهــی ب
ــی،  ــروژه تحقیقات ــن پ ــت: در ای ــه pH« گف ــاس ب ــای حس ه
نانوحســگرهای تولیــد شــده بــه روش الکتروریســی طــوری در 
بســته بنــدی ماهــی جاســازی مــی شــوند که نســبت بــه وجود 
آمیــن هــای تولیــد شــده در اثــر فســاد ماهــی حســاس بــوده و 
در اثــر واکنــش بــا آنهــا رنــگ برچســب تعبیــه شــده بــر روی 

بســته بنــدی تغییــر مــی کنــد.
مجری این طــرح پژوهشــی ادامــه داد: معمواًل در هنگام شــروع 
فســاد ماهی گازهای آمینه منتشــر می شــوند که این گازها سبب 
افزایــش pH ماهــی و محیط بســته بندی شــده و هر چه غلظت 
آمیــن بیشــتر شــود، تغییــر رنــگ واضــح تــر خواهــد بــود؛ بدین 
 pH ترتیــب بــا اســتفاده از ایــن نانــو حســگرهای حســاس بــه
مــی تــوان مراحــل تازگــی، هشــدار جهــت مصــرف در زمــان 

محــدود و همچنیــن فســاد کامــل را تشــخیص داد.
وی بــا اشــاره بــه اهــداف اجــرای طــرح پژوهشــی پایش فســاد 
ماهــی بــا اســتفاده از نانوسنســورهای حســاس بــه pH افــزود: 
کیفیــت مــواد غذایــی بــه لحــاظ فســاد پذیــری در چرخه بســته 
ــت  ــا اف ــب ب ــوده و اغل ــر ب ــر پذی ــیار تغیی ــع بس ــدی و توزی بن
ــا اســتفاده از ایــن  همــراه اســت و در نتیجــه پایــش کیفیــت ب
سنســورها در مراحــل بســته بنــدی، حمــل و نقــل، انبــارداری و 
توزیــع امــری ضــروری اســت کــه مــی توانــد اطاعــات کافــی 

و مهمــی را بــرای تعییــن بهتــر کیفیــت محصول 
و کنتــرل تــا زنجیــره توزیــع بــرای همــه از جمله 

مصــرف کننــده فراهــم کنــد. 
ــاوری مــواد  ــو فن عضــو هیــأت علمــی گــروه نان
ــت موضــوع،  ــل اهمی ــوان کــرد: بدلی ــی عن غذای
ــی  ــوص طراح ــی در خص ــای مختلف ــی ه بررس
ــه  ــورت گرفت ــا ص ــاد در دنی ــاگرهای فس شناس
ــه  ــبت ب ــی نس ــتاورد پژوهش ــن دس ــت ای و مزی
نمونــه هــای مشــابه اســتفاده از نانوالیافــی اســت 

کــه موجــب افزایــش ســرعت پاســخ دهــی در سنســور شــده و 
کارایــی آن را بــرای پایــش فســاد ماهــی افزایــش مــی دهــد.

ــرد: نانوحســگر  ــن طــرح پژوهشــی خاطرنشــان ک مجــری ای
طراحــی شــده بــه خوبــی توانســته کیفیــت ماهــی را از طریــق 

تغییــر رنــگ نشــان دهــد.
عمادزاده با اشـاره به اینکـه محصوالت دریایـی بخش مهمی از 
صـادرات کشـور را به خـود اختصاص مـی دهند گفت: اسـتفاده 
از بسـته بنـدی مناسـب و همچنیـن بکارگیـری شناسـاگرهای 
مناسـبی کـه بتواننـد در خصـوص کیفیـت محصـول اطاعات 
الزم را در اختیـار مصـرف کننـده قـرار دهنـد مـی توانـد موجب 

توسـعه صـادرات ایـن محصوالت شـود.
مجـری این طـرح پژوهشـی ادامـه داد: متأسـفانه صنایع بسـته 
بنـدی در ایـران از پیشـرفت هـای ایـن صنعـت در جهـان بهره 
ای نبـرده اسـت و تولیـد این نـوع شناسـاگرها می توانـد موجب 

پیشـرفت صنایع بسـته بنـدی در ایران شـود. 
ــل  ــتاورد حاص ــازی دس ــاری س ــرای تج ــت: ب ــار داش وی اظه

ــده از  ــام ش ــات انج ــدا تحقیق ــت ابت ــش الزم اس ــن پژوه از ای
مقیــاس آزمایشــگاهی بــه ســطح پایلــوت منتقــل شــود و پــس 
از آن، بــا تطبیــق شــرایط تولیــد مــی تــوان در خصــوص تولیــد 

ــدام کــرد. صنعتــی آن اق
ــروز  ــر به ــکاری دکت ــا هم ــروژه ب ــن پ ــر، ای ــزارش مه ــه گ ب
قرآنــی عضــو هیــأت علمــی مؤسســه پژوهشــی علــوم و صنایع 

غذایــی و متخصــص حــوزه نانوالیــاف محقــق شــده اســت.
ــزار دالری از  ــی 10 ه ــه پژوهش ــک هزین ــال ۲014 کم در س
ــن  ــی بی ــرح پژوهش ــن ط ــرای ای ــرای اج ــکو ب ــوی آیسس س
ــز  ــت آمی ــام موفقی ــا اتم ــت، ب ــد و در نهای ــا ش ــته ای اعط رش
ایــن پژوهــش در ســال گذشــته، نتایــج حاصلــه بــه تأییــد ایــن 

ــی رســید.   ــن الملل ســازمان بی
آیسســکو یــا ســازمان اســامی، آموزشــی، علمــی و فرهنگــی، 
یــک ســازمان وابســته بــه ســازمان کنفرانــس اســامی اســت 
ــت  ــه تقوی ــه هــای پژوهشــی ب ــا اعطــای کمــک هزین کــه ب
ــازمان  ــو س ــورهای عض ــی در کش ــات علم ــج تحقیق و تروی

ــردازد. ــی پ ــای اســامی م ــکاری ه هم

شناسایی فساد ماهی با فناوری نانو

ــن ــای نوی فناوریه
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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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بــا کاهــش منابــع اولیــه تولیــد باتــری هــای لیتیومــی، 
ــا ســوخت هــای جایگزیــن  خودروســازان در پــی آن هســتند ت
ــن  ــدروژن، روغ ــا از هی ــتا آنه ــن راس ــد. در همی ــری بیابن دیگ

ــد.  ــرده ان ــه ک ــوخت تهی ــن س ــی گراف ــی و حت خوراک
ــی از  ــیلی، یک ــوخت فس ــا س ــی ب ــراع خودروهای ــس از اخت پ
دغدغه هــای اصلــی تولیدکننــدگان چنیــن موتورهایــی و 
ــی  ــت محیط ــای زیس ــوع آلودگی ه ــش، موض مصرف کنندگان

ــود. آن ب
شــد  باعــث  مختلــف  مقاطــع  در  کــه  آلودگی هایــی 
ــن  ــم جایگزی ــی ه ــوخت  اتم ــد س ــری مانن ــوخت های دیگ س
آن شــود. امــا هــر کــدام از آنهــا  بــا مشــکاتی روبــرو بودنــد. در 
همیــن راســتا محققــان در پــی ســاخت ســوخت های جدیــد و 
ــتند. ــا هس ــت در آوردن خودروه ــه حرک ــرای ب ــن ب جایگزی

در همیــن راســتا خودروهــای الکتریکــی بــه بــازار عرضه شــدند 
کــه با باتــری هــای لیتیــوم یونــی حرکــت مــی کردنــد. هرچند 
ایــن خودروهــا بــه محیــط زیســت آســیب کمتــری می رســانند 

امــا تولیــد آنهــا نیــز بدون مشــکل نیســت.
ــن  ــکل تامی ــا مش ــری ب ــدگان بات ــد کنن ــر تولی ــال حاض درح
ذخایــر مــواد اولیــه کلیــدی باتــری هــای بــزرگ روبرو هســتند. 
کبالــت و لیتیــوم دو مــاده اصلــی هســتند کــه در ایــن باتــری ها 
بــه کار مــی رونــد کــه ذخایــر مــورد نیــاز بــرای ایــن صنعــت 

پرســود را تامیــن مــی کننــد.
شــرکت معدنــی Trent Mell of First Cobalt در کانــادا 
ــرا  ــز خطرناکــی اســت زی ــد: کبالــت فل ــاره مــی گوی در ایــن ب
ذخایــر اندکــی دارد. مقــدار زیــادی از آن تولیــد نمــی شــود. مــا 

بــه کشــف ذخایــر بیشــتر نیــاز داریم.
ایــن درحالــی اســت کــه تولیــد کننــدگان خودروهــای مجهــز 
به فنــاوری باال  و شــرکت هــای الکترونیکی بدون ایــن فلز نمی 

توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
بنابرایـن تولیـد کننـدگان خودروهـای الکتریکی باید نگـران آن 
باشـند کـه تامیـن مـواد اولیـه معدنی یـا فراینـد هـای زیربنایی 
پاالیـش و فـرآوری روی یـک منبـع متمرکز شـود. بـدون منابع 

متنـوع احتمـال محدودیـت ذخایـر نیـز جـدی تر می شـود.
درهمیــن راســتا محققــان ســعی دارند ســوخت هــای جایگزین 
ــر برخــی از آنهــا را  ــد کــه در زی ــرای خودروهــا بیابن دیگــری ب

مــی خوانیــد:

خودروهای هیدروژنی در راهند
یکـی از این سـوخت های جایگزیـن هیدروژن اسـت. ایـن ماده 
ذخیـره انبوهـی در جهـان دارد. ایـن گاز بی رنگ و بی بـو قابلیت 

ذخیـره سـازی و ارائه انـرژی دارد. البتـه این ماده خـود به تنهایی 
در جهـان وجـود نـدارد بلکـه از ترکیباتی به دسـت می آیـد. چند 
منبع از جمله سـوخت های فسـیلی یـا انرژی خورشـیدی و زمین 

گرمایـی می تواننـد هیـدروژن تولید کنند.
ســلول های ســوختی می تواننــد انــرژی شــیمیایی هیــدروژن را 
بــه الکتریســیته تبدیــل کننــد. چنیــن موتــوری دو تــا ســه برابر 
ــور احتراقــی بنزینــی استســلول های ســوختی  ــر از موت کارآمدت
می تواننــد انــرژی شــیمیایی هیــدروژن را بــه الکتریســیته 
ــر از  ــر کارآمدت ــه براب ــا س ــوری دوت ــن موت ــد. چنی ــل کنن تبدی
ــد. در  ــن کار می کنن ــا بنزی ــه ب ــت ک ــی اس ــای احتراق موتوره
ــهر  ــی در ش ــای هیدروژن ــی از اتوبوس ه ــر ناوگان ــال حاض ح

آبردیــن واقــع در اســکاتلند بــه کار گرفتــه شــده اســت.
ــد.  ــر می کنن ــار آب منتش ــط بخ ــی فق ــای هیدروژن خودروه
بســیاری از خودروســازان مشــغول آزمایــش خودروهــای 
از  یکــی   BMW Hydrogen۷ هســتند.  هیدروژنــی 
ــل  ــه دلی ــه ب ــی اســت. البت مشــهورترین خودروهــای هیدروژن

ــاوری  ــن فن ــی ای ــوختگیری هیدروژن ــتگاه های س ــود ایس نب
ــت. ــترده نیس ــدان گس چن

 
تهیه سوختی از روغن خوراکی 

فرآینــد تبدیــل روغــن خوراکــی به ســوخت بســیار ســاده اســت 
و حتــی مــی تــوان در خانــه نیــز آن را انجــام دادبیودیــزل نوعــی 
ســوخت اســت کــه از روغــن خوراکــی و گریــس تهیه می شــود. 
ــد،  ــته باش ــی داش ــی معمول ــور بنزین ــه موت ــی ک ــر خودروی ه

ــا ایــن ســوخت نیــز حرکــت کنــد. می توانــد ب
فراینــد تبدیــل روغــن خوراکــی به ســوخت بســیار ســاده اســت 
و حتــی می تــوان در خانــه نیــز آن را انجــام داد. حتــی در آمریــکا 
ــتفاده از  ــا اس ــود را ب ــاز خ ــورد نی ــوخت م ــراد س ــیاری از اف بس

ــد. ــه می کنن روغــن خوراکــی رســتوران های محلــی تهی

تامین سوخت از ذرت و نیشکر
ــت  ــود را در فهرس ــای خ ــتر ج ــه روز بیش ــز روز ب ــول نی اتان
ســوخت های جایگزیــن بــاز می کنــد. در حقیقــت بیشــتر 
اوقــات ایــن مــاده در تابســتان بــه بنزیــن اضافــه می شــود تــا از 

ــد. ــه ای بکاه ــای گلخان ــار گازه انتش
اتانــول نوعــی الکل اســت کــه از گیاهــان تامیــن می شــود. این 
مــاده در آمریــکا از ذرت و در کشــورهای دیگــر ماننــد برزیــل از 

نیشــکر تامین می شــود.
بســیاری از خودروســازان اکنــون اتومبیــل بــا موتورهایــی 
ــن  ــد. ای ــتفاده می کن ــوع ســوخت اس ــد ن ــه از چن ــاخته اند ک س
موتورهــا عاوه بر ســوخت معمولــی می توانند از اتانــول E۸5 نیز 
ــن و ۸5  ــن ســوخت شــامل 15 درصــد بنزی ــد. ای اســتفاده کنن

درصــد اتانــول اســت.
 

هوا تبدیل به سوخت می شود
اکنــون خودروهایــی ســاخته شــده اند کــه هــوای فشــرده را بــه 
شــکل ســوخت مصــرف می کننــد. در ایــن نــوع خــودرو هــوا در 

لوله هــای مخصــوص فشــرده می شــود.
در موتورهــای معمولــی خــودرو، هــوا بــا بنزیــن ترکیــب 
ــروی الزم  ــا نی ــرد ت ــکل می گی ــراق ش ــپس احت ــود و س می ش

معرفی تازه ترین سوخت های پاک؛ 

خودروهای آینده با هوا حرکت می کنند

فنــاوری خــودرو
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برای حرکت خودرو ایجاد شــود. اما در خودرویی که هوای فشرده 
ــوای  ــور از انبســاط ه ــد، موت ــای ســوخت مصــرف می کن را ج
فشــرده شــده در لوله هــای مخصــوص )فشــار بــاال( بــرای بــه 

کار انداختن پیســتون های موتور خودرو کمک می گیرد.
خودروهــای هــوای فشــرده فقــط بــا ایــن نــوع ســوخت حرکت 
ــل  ــوای داخ ــز ه ــی نی ــای الکتریک ــه موتوره ــد بلک نمی کنن
ــن  ــوان ای ــود نمی ت ــن وج ــا ای ــد. ب ــرده می کنن ــا را فش لوله ه
خودروهــا را الکتریکــی بــه حســاب آورد زیــرا موتورهــای آنــان 

ــه حرکــت در نمــی آورد. ــه طــور مســتقیم چــرخ را ب ب
 موتورهــای الکتریکــی بســیار کوچکترنــد، خودروهــای 
هــوای فشــرده نیــز بایــد شــارژ شــوند امــا چــون موتــور آنهــا 
ــز  ــد، مــدت زمــان شــارژ نی ــرژی کمتــری مصــرف می کن ان

ــر اســت. کوتاه ت

نیتروژن مایع، سوختی کارآمد
ــد  ــن دیگــر اســت کــه مانن ــاده یــک ســوخت جایگزی ــن م ای

هیــدروژن در طبیعــت مقــدار زیــادی در آن وجــود دارد. 
ــی،  ــای بنزین ــا نمونه ه ــه ب ــی در مقایس ــای نیتروژن خودروه
آالینده هــای کمتــری تولیــد می کنند. امــا خودروهــای نیتروژنی 

برخــاف هیدروژنی بــه نوع متفاوتــی از موتور نیــاز دارند.
ــور  ــبیه موت ــوری ش ــی از موت ــای نیتروژن ــت خودروه در حقیق
هــوای فشــرده اســتفاده می کننــد. در چنیــن خودرویــی 
ــن  ــرای روش ــود. ب ــته می ش ــرد نگهداش ــع س ــروژن مای نیت
کــردن خــودرو نیتــروژن وارد موتــور می شــود. در آنجــا پــس از 

ــد. ــد می کن ــرژی تولی ــده و ان ــط ش ــدن منبس داغ ش

باتری های گرافنی
یکــی از جدیدتریــن فناوری هــا بــرای خودروهــای آینــده 
ــگاه  ــی در نمایش ــت. حت ــی اس ــای گرافن ــتفاده از باتری ه اس
اتومبیــل جنــوا ۲01۷، یــک خــودروی چینــی تمــام الکتریکــی 
ــرای  ــه ب ــد ک ــش درآم ــه نمای ــرکت Pininfarina ب از ش

Hybrid Kinetic Group ســاخته شــده بــود.

ــاوری  ــا فن ــدوق دار H۶00  ب ــس صن ــودروی لوک ــن خ ای
مشــخصات  البتــه  می کــرد.  حرکــت  گرافنــی  باتــری 
و قابلیت هــای فنــی ایــن خــودرو مشــخص نشــده امــا 
باتری هــای گرافنــی در مقایســه بــا نمونه هــای لیتیــوم 
ــا 100 برابــر کارآمدتــر هســتند و تراکــم انــرژی  یونــی 50 ت

ــر بیشــتر اســت. ــا 10 براب ــا 5 ت آنه
 

سال 2050 نیمی از خودروهای جهان برقی می شوند
تحلیلگــران موسســه مالــی مــورگان اســتنلی پیــش بینــی مــی 
کنند تــا ۲050 میادی فــروش جهانی خودروهای برقی ســاالنه 

از 13 میلیون دستگاه فراتر می رود.
همچنیــن آنهــا پیــش بینــی مــی کننــد تــا ایــن تاریــخ نزدیــک 
4۷ درصــد خودروهــای جهــان برقــی باشــند. بنابرایــن بــا توجه 
بــه رونــد بــه وجــود آمــده و کاهــش ذخایــر الزم بــرای تولیــد 
ــن  ــای جایگزی ــوخت ه ــد س ــی بای ــوم یون ــای لیتی ــری ه بات

دیگــر را نیــز بــه کار گرفــت.

پورشه شبکه ایستگاه های 
شارژ سریع می سازد

 
ــر تولیــد ابرخــودروی الکتریکــی،  ــا تســا عــاوه ب شــرکت پورشــه در رقابــت ب

شــبکه ایســتگاه هــای شــارژ ســریع در سراســر آمریــکا مــی ســازد. 
بــه نظــر مــی رســد پورشــه قصــد دارد رقابــت خــود بــا تســا را گســترش بدهد و 
عــاوه بــر تولیــد ابرخــودروی الکتریکــی، ایســتگاه های شــارژ ســریع نیز بســازد.
درهمیــن راســتا کاوس زلمــر مدیــر شــرکت پــورش در آمریــکال شــمالی اعام 
کــرده ایــن شــرکت مشــغول تکمیــل شــبکه ای از 500  ایســتگاه شــارژ ســریع در 
آمریــکا تــا پایــان ۲01۹ اســت. از ایــن تعــداد 311 ایســتگاه کنــار بزرگــراه هــا و 

1۸۹ مــورد دیگــر نیــز کنــار نمایندگــی خودروهــا ســاخته مــی شــود.
 بــرای شــارژ فقــط بــه توقفــی کوتــاه نیــاز اســت. سیســتم شــارژ بــه گونــه ای 

ــر از ۲0 دقیقــه ۸0 درصــد باتــری شــارژ مــی شــود. اســت کــه در کمت

ولوو اولین کامیون تمام برقی خود را 
تولید کرد

 شــرکت ولــوو از تولیــد اولیــن کامیــون تمــام برقــی خــود بــرای اســتفاده تجــاری در جــاده هــا بــا عنــوان اف 
ال الکتریــک خبــر داد. 

قــرار اســت ایــن کامیــون هــا بیشــتر در داخــل شــهرها مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد و کاربــرد اصلــی آنهــا 
ــه هــای شــهری باشــد. مدیریــت و جمــع آوری زبال

قــرار اســت ولــوو فــروش عمومــی کامیــون هــای یادشــده را در اروپــا از ســال آینــده میــادی آغــاز کنــد. در 
ایــن کامیــون هــا بیــن ۲ تــا ۶ باتــری لیتیومی نصــب شــده که ظرفیــت شــارژی بیــن 100 تــا 300 کیلــووات 

بــرای آن هــا بــه ارمغــان مــی آورنــد.
ایـن کامیـون هـا بعد از هر بار شـارژ مـی توانند مسـافتی حداکثـر 300 کیلومتـری را بپیمایند. مدت زمـان الزم 
برای شـارژ کامل باتری کامیون های یادشـده دو سـاعت اسـت. کامیون هـای برقی ولوو در مقایسـه با کامیون 
های دیزلی بسـیار کم سـر وصداتر هسـتند و لذا می تـوان از آنها در مناطق شـلوغ و پرجمعیت هم بـدون ایجاد 

مشـکات حاد یا مزاحمت اسـتفاده 
کرد.

ایـن اولیـن بـار نیسـت کـه یـک 
بـه  دسـت  خودروسـازی  شـرکت 
تولید کامیـون برقی می زند. تسـا 
هـم از تولیـد اولیـن کامیـون برقی 
خـود به نـام سـمی در سـال ۲01۹ 
خبـر داده اسـت که با یک بار شـارژ 
می تواند تـا ۸00 کیلومتر را بپیماید 
و البتـه دارای برخی امکانـات برای 

هدایـت خـودکار نیز هسـت.
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ایمن ترین خودروی انگلیس 
معرفی شد

یــک شــرکت تحقیقاتــی ایمــن تریــن خــودروی انگلیــس را معرفــی کــرده اســت. ایــن 
ــه راننــده هشــدار مــی  ــازار عرضــه شــده و احتمــال تصــادف را ب ــه ب خــودرو در ۲00۲ ب

ــد.  ده
طبــق تحقیقــات آزمایشــگاه مســتقل Thatcham Researchایمن تریــن خودروی 
انگلیــس ولــوو اســت کــه طــی 1۶ ســال اخیــر هیــچ راننــده یــا مســافری هنــگام ســفر بــا 

آن کشــته نشــده است.
فنــاوری پیشــرفته مکانیســم ایمنــی ایــن خــودرو در ترمزخــودکار ســبب شــده 
ــان  ــرد. VolvoXC۹0 از زم ــب گی ــودروی انگلیــس لق ــن خ VolvoXC۹0ایمــن تری
ــه  ــس فروخت ــر انگلی ــتگاه در سراس ــزار دس ــش از 50 ه ــادی بی ــه در ۲00۲ می عرض
ــد.  ــی دانن ــودرو م ــی خ ــوابق ایمن ــه س ــر را ب ــن ام ــل ای ــان دلی ــت و محقق ــده اس ش
VolvoXC۹0یکــی از نخســتین خودروهایــی بــود کــه فنــاوری هــای ردیابــی خطــر در 
آن بــه کار گرفتــه شــد. ایــن فنــاوری احتمــال تصــادف را بــه راننــده هشــدار مــی دهــد.
 نمونــه ارتقــا یافتــه ایــن سیســتم هــا  ترمــز خــودکار اضطراری)AEB(نامیــده می شــود و 

اکنــون در خودروهــا بــه کارگرفتــه می شــود.
ــر را  ــی جــان بیــش از 1100 نف ــاوریAEB در دهــه آت ــن موسســه فن ــق بررســی ای طب

ــی دهد. نجــات م
ایــن فنــاوری حتــی مــی توانــد از هزینــه حــق بیمــه نیــز بکاهــد، زیــرا شــواهد نشــان می 
دهــد ریســک تصــادف را تــا 3۸ درصــد کاهــش مــی دهــد. البتــه تعویــض سیســتم هــای 
AEB پرهزینــه اســت امــا کاهــش ریســک بیمــه گــزاران بــه کاهــش حــق بیمــه  نیــز 

منجــر مــی شــود.

نصب سومین خط آزمایشی 
هایپرلوپ جهان در فرانسه

از ســال گذشــته کــه بحــث نصــب و راه انــدازی خطــوط هایپرلــوپ در جهــان بــه طــور جــدی مطــرح 
شــد، تــا بــه حــال اطاعــات جدیــد چندانــی در ایــن زمینــه منتشــر نشــده بود. 

ــدازی ســومین خــط آزمایشــی خــود را در  ــوپ راه ان ــر مــی رســد کــه شــرکت هایپرل ــا حــاال خب ام
ــر آغــاز کــرده اســت. ــه طــول یــک کیلومت فرانســه ب

ایــن شــرکت مــی گویــد تکمیــل خــط یادشــده در دو مرحلــه صــورت مــی گیــرد. در مرحلــه اول یــک 
سیســتم بســته بــه طــول 3۲0 متــر احــداث مــی شــود کــه تــا پایــان امســال عملیاتــی مــی شــود و در 

مرحلــه دوم سیســتم کاملــی بــه طــول یــک کیلومتــر نصــب و راه انــدازی مــی شــود.
نصــب ایــن خــط انتقــال مســافر در ارتفــاع 5.۸ متــری زمیــن صــورت مــی گیــرد و انتظــار مــی رود 
ــوپ از  ــب سیســتم اعــزام مســافر هایپرل ــل شــود. در قال ــا ســال ۲01۹ تکمی ــی آن ت ــات اجرای عملی
ــأ  ــرایط خ ــه در آن ش ــی ک ــل لوله های ــه در داخ ــود ک ــی ش ــتفاده م ــی اس ــای بزرگ ــول ه کپس

ــد. ــی آین ــه حرکــت درم ــر در ســاعت ب ــش از 1۲00 کیلومت ــا ســرعت بی حکمفرماســت ب
ــه  ــا اســتفاده از فشــار هوایــی کــه از عقــب وســیله وارد و از خروجی هــای پائیــن آن ب ــوپ ب ــر ل هایپ
بیــرون رانــده می شــود حرکــت می کنــد. حرکــت در خــاء میــزان اصطــکاک را هــم بــه صفــر مــی 
رســاند. هزینــه بســیار بــاالی بهــره بــرداری از هایپرلــوپ، موانــع زیســت محیطــی و آلودگــی صوتــی 

بــاال از جملــه موانــع عملیاتــی شــدن کامــل چنیــن طرحــی اســت.
ــن  ــپیس ایکس چنی ــال، و اس ــورز، پی پ ــا موت ــون تس ــرکت هایی همچ ــذار ش ــک بنیانگ ــون ماس ال
ایــده ای را مطــرح کــرده اســت. تولیــد کپســول هــای هایپرلــوپ در اســپانیا در جریــان اســت و پیــش 

بینــی مــی شــود تکمیــل آن تــا تابســتان امســال بــه طــول بینجامــد.
ایــن اولیــن خــط هایپرلــوپ در اروپــا محســوب مــی شــود. دو خــط دیگــر در بخــش هایــی از الس 
وگاس و کالیفرنیــا عملیاتــی شــده بودنــد. ســرعت انتقــال مســافر در خطــوط فعلــی از 3۸۷ کیلومتر در 

ســاعت فراتــر نمــی رود.

لیموزین ۱.۵ میلیون دالری ترامپ تابستان رونمایی می شود
ــتان  ــر تابس ــپ در اواخ ــد ترام ــوص دونال ــون دالری مخص ــن 1.5 میلی ــی لیموزی ــخه نهای نس

ــیژن دارد.  ــره اکس ــه و ذخی ــد گلول ــی ض ــه خارج ــودرو بدن ــن خ ــود. ای ــی ش ــی م رونمای
لیموزین مخصوص ترامپ که Beast نام گرفته تا چند ماه دیگر رونمایی می شود.

ضخامــت درهــای ایــن خــودروی کادیــاک 1.5 میلیــون دالری ۸ اینــچ اســت. همچنیــن خودرو 
مجهــز بــه بدنــه خارجــی ضدگلولــه و ذخیــره اکســیژن برای حمــات شــیمیایی اســت. قــرار بود 
ایــن خــودرو ســال گذشــته آمــاده شــود امــا تاریــخ تکمیــل آن بــه طــور مرتــب بــه تعویق افتــاد و 

در نهایــت مقامــات اعــام کردنــد ایــن خــودرو اواخــر تابســتان رونمایــی می شــود.
رئیــس شــرکت کادیــاک درایــن بــاره مــی گویــد: مــا وظیفــه خــود را انجــام دادیــم و خــودرو 
بــه مشــتری تحویــل شــده اســت. از ســوی دیگــر ســخنگوی ســرویس امنیتــی آمریــکا نیــز این 
خبــر را تاییــد کــرد و افــزود: فراینــد ســاخت و بــه کارگیــری نســل آتــی لیموزیــن هــای ریاســت 
جمهــوری طبــق برنامــه پیــش مــی رود. عمــوم مــردم در اواخــر تابســتان مــی تواننــد این خــودرو 

را ببیننــد.
طــول ایــن خــودروی صنــدوق دار از دو اتومبیــل اســپرت بیشــتر اســت امــا ویژگــی هــای دیگــر 
آن  هنــوز بــه طــور کامــل مشــخص نیســت. ایــن خــودرو بخشــی از نــاوگان لیموزینی بــه ارزش 

15.۸ میلیــون دالر خواهــد بــود و یکــی از امــن تریــن خودروهــای  جهــان بــه شــمار مــی آینــد.
 تصاویری از نمونه اولیه این خودرو در ۲01۶ منتشر شد .
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تاکسی هوایی خودران که وسیله 
نقلیه زمینی را جابجا می کند

 

طــرح اولیــه از یــک تاکســی هوایــی خــودران ارائــه شــده کــه مــی توانــد یــک وســیله حمــل 
ــه مقصــد برســاند.  مســافر را از روی زمیــن بلنــد کنــد و ب

شــرکت ترافیگــورا طــرح اولیــه جدیــدی از یــک تاکســی هوایــی بــه نــام TF-۲ طراحی کــرده که 
مــی توانــد وســیله نقلیــه زمینــی را بلنــد کــرده و در مقصد فــرود آید.

ایــن تاکســی پرنــده مــی توانــد وســیله نقلیــه زمینــی را در مکانی قــرار دهــد و بــا فاصله 
زمانــی دو دقیقــه بعــد، وســیله نقلیــه دیگــری را از روی زمیــن بلنــد کنــد. ایــن وســیله 
نقلیــه مجهــز بــه یــک سیســتم خــودکار اســت کــه وســیله نقلیــه زمینــی را بــه ســمت 

زیــر تاکســی هوایــی مــی لغزانــد و آن را بــرای پــرواز آمــاده مــی کنــد.
ــز  ــه قابلیــت هــای خــودران نی ــز ب ــا مجه ــان دارد ام ــی یــک خلب ــن تاکســی هوای ای
اســت. همچنیــن TF-۲ چنــد ویژگی لوکــس نیــز دارد ماننــد شــارژرهای تعبیه شــده در 
وســیله نقلیــه، بلندگوهایــی کــه ســروصدا را مخفی مــی کننــد، نورپــردازی قابــل تغییر، 

صندلــی هــای چرخــان و صفحــات لمســی بــرای مســافران.
این تاکسی هوایی مجهز به یک پروانه یا سیستم LPP خواهد بود. 

تسال خودروی برقی قدرتمند می سازد
خـودروی مـدل 3 تسـا از جملـه محبوب تریـن خودروهای برقـی موجود در دنیاسـت که این شـرکت 

قصـد دارد بـا قدرتمندتر کـردن آن، افراد بیشـتری را بـه خرید خـودروی یادشـده ترغیب کند. 
ایــن خــودرو تــک موتــوره بــوده و نیــروی محرکــه تنهــا بــه چــرخ هــای عقــب آن منتقــل می شــود، 
ــا دو موتــور طراحــی کنــد و امــکان انتقــال نیــروی  امــا تســا قصــد دارد مــدل تــازه آن را همــراه ب

محرکــه بــه هــر چهــار چــرخ خــودرو را فراهــم کنــد.
 3 AWD Model الون ماســک مدیر عامل تســا خود این خبر را تایید کرده و می گوید پیش فــروش
به زودی آغاز می شود و احتماال عرضه عملی آن به بازار در ماه جوالی یعنی اوائل تابستان رخ خواهد داد.

در حــال حاضر تســا هر هفته بیش از ۲000 خودروی مدل 3 را تولید می کنــد، ولی انتظار دارد این رقم را 
با عرضه مدل تازه تر آن تا ماه دســامبر به 5000 خودرو در هفته افزایش دهد.

بدیهــی اســت کــه چنیــن خودرویــی بــه باتــری قدرتمندتــر نیــاز خواهــد داشــت ولــی هنــوز اطاعات 
خاصی در این مورد ارائه نشــده اســت. تســا همچنین وعده داده که AWD Model 3 با هر بار شــارژ 

قــادر بــه طــی کــردن مســافت بیشــتری خواهــد بــود و شــتاب بهتــری نیــز خواهد داشــت.

مجوز حمل مسافر با خودروهای خودران به زودی صادر می شود
 بــه زودی قوانیــن جدیــدی در ایالــت کالیفرنیــای آمریــکا اجرایــی مــی شــوند کــه 
بــر اســاس آنهــا تقریبــا هــر کســی قــادر بــه اســتفاده از خودروهــای خــودران برای 

جابجایــی خواهــد بــود. 
ایــن تحــول اساســی خبــری خــوش بــرای بســیاری از شــرکت هــای خودروســازی 
ــد  ــه تولی ــه میلیاردهــا دالر در زمین ــاوری اســت ک ــن طــور غــول هــای فن و همی
اتومبیــل هــای خــودران ســرمایه گــذاری کــرده انــد و امیدوارنــد شــاهد بــه حرکت 

درآمــدن تولیــدات خــود در خیابــان هــا و جــاده هــا باشــند.
بســیاری از ایــن شــرکت هــا ربــات هــای خودرانــی را تولیــد کــرده انــد کــه قــرار 
اســت وظیفــه حمــل مســافر را بــدون دخالــت راننــده یــا دیگــر عوامــل انســانی بــر 
ــا توقــف در ایســتگاه هــای تاکســی  ــد. ایــن خودروهــای خــودران ب عهــده بگیرن

مســافران را ســوار کــرده و بــه مقاصــد از قبــل مشــخص شــده مــی رســانند.
بــه نظــر مــی رســد کمیســیون خدمــات عمومــی کالیفرنیــا طــی روزهــای آینــده با 
اجــرای چنیــن طرحــی موافقــت خواهــد کــرد و لــذا فعالیــت گســترده تاکســی ها و 

خودروهــای خــودران حداقــل در کالیفرنیــا بــه حقیقــت خواهد پیوســت.
ــده  ــک رانن ــان ی ــرای کســب اطمین ــن طــرح و ب ــرای ای ــه اول اج ــه در مرحل البت
ــی در هــر خــودروی خــودران  ــرای مدیریــت شــرایط در اوضــاع بحران پشــتیبان ب
حضــور خواهــد داشــت. امــا در آینــده ایــن راننــده هــا هــم از خودروهــای مذکــور 

ــد شــد. حــذف خواهن

فنــاوری خــودرو
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گرانترین خودروی اسپرت جهان ساخته می شود
یک شرکت چینی قصد دارد گرانقیمت ترین خودروی اسپرت دنیا به بهای 1.5۶ میلیون پوند را ساخته و بفروشد. 

یک شرکت چینی گرانبهاترین خودروی اسپرت دنیا با قیمت 1.5۶ میلیون پوند برای فروش عرضه می کند.  
بــه گفتــه شــرکت تولیــد کننــده قــرار اســت فقــط 10 خــودروی Karlmann king ســاخته شــود. ظاهــر خــودرو شــبیه اتومبیل شــخصیت 

کارتونــی بتمــن اســت امــا داخــل آن مجهــز بــه صندلــی هــای لوکــس، کنســول بــازی رایانــه ای و یــک یخچــال کوچک اســت.

پهپاد خودران با ۱۳ دوربین از کاربر 
فیلمبرداری می کند

اســتارت آپــی در کالیفرنیــا پهپــادی ســاخته کــه با کمــک هــوش مصنوعــی و اپلیکیشــن موبایل 
کاربــر خــود را دنبــال مــی کنــد و بــا 13 دوربیــن از او فیلمبــرداری مــی کند. 

یــک اســتارت آپ کالیفرنیایــی پهپــادی ســاخته کــه بــه طــور خــودکار صاحبــش را دنبــال مــی 
ــه 13  ــت ک ــتارت آپ Skydio اس ــول اس ــتین محص ــه نخس ــام گرفت ــه R1 ن ــاد ک ــد. پهپ کن

ــد. ــرداری مــی کن ــد جهــت فیلمب دوربیــن دارد و چن
 R1 بــا قیمــت ۲4۹۹ دالر کامــا خــودران اســت و با کمک هــوش مصنوعی و فنــاوری های نوین 

رباتیک خودکار پرواز می کند.
 ایــن پهپــاد کــه »دوربیــن پرنــده« نیــز نــام گرفتــه بــه وســیله یــک اپلیکیشــن موبایــل از زمیــن 
بلنــد مــی شــود و فــرود مــی آیــد.   R1 همچنیــن دارای چنــد حالــت فیلمبــرداری و پــرواز از پیش 
تعییــن شــده اســت.  امــا کاربــر مــی توانــد از طریــق اپلیکیشــن نیــز آن را به طــور دلخــواه کنترل 
ــا کمــک هــوش مصنوعــی افــراد را مــی بینــد و شــیوه حرکــت آنهــا را  ــاد مذکــور ب کنــد. پهپ
پیــش بینــی مــی کنــد. بــه ایــن ترتیــب بــه طــور هوشــمند تصمیــم مــی گیــرد چگونــه بهترین 

تصاویــر را ثبــت کنــد.

شرکت کشتیرانی خودران 
تاسیس می شود

قرار است نخستین شرکت کشتیرانی خودران جهان در نروژ تاسیس شود. 
مــاه مــی گذشــته یــارا بیرکلنــد از برنامــه هــای خــود بــرای تولیــد نخســتین کشــتی بــاری 
خــودران و تمــام الکتریــک دنیــا خبــر داد. ایــن کشــتی در ۲0۲0 میــادی بــه طــور خــودکار 
بــه کار گرفتــه مــی شــود. درهمیــن راســتا قرار اســت نخســتین شــرکت کشــتیرانی خــودران 

بــه نــام Massterly نیــز فعالیــت خــود را آغــاز  کنــد.
ایــن شــرکت قصد دارد کشــتی هــای خــودران ، سیســتم هــای کنتلــر و خدمات لوجســتیکی 

مخصــوص خــود را طراحــی کند و بســازد.
مراکــز کنتــرل زمینــی بــرای رصــد و فعــال ســازی کشــتی هــا از راه دور اســتفاده مــی کنــد. 

ایــن مراکــز در آب هــای نــروژ و اقیانــوس هــای بیــن المللــی ســاخته مــی شــوند.
 در حــال حاضــر ایــن شــرکت در مراحــل ابتدایــی اســت امــا بــه نظــر مــی رســد بــرای ایــن 

گونــه خدمــات بــازار مناســبی وجــود داشــته باشــد.
 ایــن شــرکت در نــروژ تاســیس مــی شــود و احتمــاال از مــاه آگوســت فعالیــت خــود را آغــاز 

مــی کنــد.

فنــاوری خــودرو
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هـــوا و فضـا

فضایــی،  حــوزه  دانشمندان  تالش  گذشــته  هــای  ســال  در 
رقم  را  ماهــواره  پرتــاب  و  ســاخت  فنــاوری  بــه  ایران  دستیابی 
زد و کشورمان توانست بــه ســمت طراحــی و ســاخت ماهــواره 
هــای کاربــردی قــدم بردارد. حال در راستای دســتیابی بــه این 
فنــاوری و تثبیــت آن در کشور، موضوع برنامه ریزی برای ایجــاد و 
توســعه کســب وکارهــای مرتبط با فناوری فضایی در جهت کاربردی 
کردن فناوری ساخت ماهواره، در دستور کار قرار گرفته و قرار است بــا 
حمایــت از بخــش خصوصــی و اســتفاده از ظرفیت شــرکت هــای 

بنیــان، اقتصــاد فضایــی در کشــور فراگیــر شود. دانــش 
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 نمونه مشابه منظومه شمسی کشف شد

 Erisanus ــی صــورت فلکــی ــره جنوب ــم ک ــوری نی ــال ن ــه 10.5 س ــا در فاصل ــان ناس  محقق
منظومــه ای کشــف کــرده انــد کــه شــباهت زیــادی بــا منظومــه شمســی دارد. براســاس گــزارش 
موجــود، رصدخانــه استراتوســفری درحــال پــرواز ناســا ایــن کشــف را انجــام داده اســت. تحقیقات 
پیشــین نشــان داده بــود ســتاره)epsilon Eridanil( eps Eri دیســکی حــاوی مــواد 
مختلــف دارد. ایــن دیســک در حقیقــت شــامل باقیمانــده مــوادی اســت پــس از تکمیــل فراینــد 

تشــکیل ســتاره، هنــوز دور آن مــی چرخنــد.
 

رصد نوع جدیدی از نور در آسمان

 گروهــی از ســتاره شناســان آماتــور نــوع جدیــدی از نور را در آســمان شــب کشــف کــرده انــد. این 
نــور »اســتیو« نــام گرفتــه اســت. آزمایــش هــا نشــان داد ایــن نــور در حقیقــت جریانــی از گازهای 
پرســرعت و درخشــان اســت.ارزیابی هــا نشــان داد دمــای هــوا درون ایــن جریــان گازی 3 هــزار 
درجــه ســانتیگراد گرمتــر از محیــط خــارج آن اســت.درون ایــن جریــان با عــرض ۲5 کیلومتــر، گاز 

بــا ســرعت ۶ کیلومتــر برثانیــه حرکــت مــی کند.
 

ناسا ۱۰ سیاره مشابه زمین کشف کرد
اطاعات منتشر شده سازمان ناسا نشان می دهد تلسکوپ کپلر ۲1۹ سیاره احتمالی را کشف کرده که 
10 مورد آنها مشابه زمین هستند .یعنی اندازه آنها و شرایط الزم برای حیات در اطراف ستاره هایشان 

وجود دارد. با  10 سیاره جدید کشف شده که احتماال اندازه ای مشابه زمین دارند، کپلر در مجموع 50 
ســیاره بــا مشــخصات مشــابه زمین کشــف کــرده کــه 30 مــورد از ایــن اکتشــافات نیز تایید شــده 
اند.بــا احتســاب اکتشــافات جدیــد، تلســکوپ کپلــر طــی ماموریــت ۷ ســاله خــود  4034 ســیاره 

احتمالــی کشــف کرده اســت.
 

کشف سیارات خارج از منظومه شمسی

فیزیــک اخترشناســان دانشــگاه اوکاهما با کمــک روش »میکرولنزینــگ« وجود ســیارات خارج از 
کهکشــان راه شیری را تایید کردند.طبق یافته های آنان، خارج کهکشان راه شیری، در کهکشانی به 
نــام RXJ1131-1۲31 ســیاره هایــی متعــدد بــا انــدازه هایــی معــادل مــاه تا مشــتری وجــود دارند. 
عــاوه بر آن به نظر می رســد برخــاف منظومه شمســی، این ســیارات دور ســتاره ای نمی چرخند 

بلکــه بــه طــور آزادانــه در فاصلــه ای دور از کهکشــان  ســرگردان هســتند.
 

ردیابی ششمین موج گرانشی در فضا 

ــورد  ــوج از برخ ــن م ــه ای ــد ک ــرده ان ــی ک ــا ردیاب ــی را در فض ــوج گرانش ــمین م ــان شش محقق
ســهمگین دو ســیاهچاله در فاصلــه یــک میلیــارد ســال نــوری از زمیــن بــه وجــود آمــده اســت. 
.محققــان دو رصدخانــه LIGO و VIRGO بــا همــکاری یکدیگــر ایــن مــوج گرانشــی را ردیابــی 
کــرده انــد .ایــن 2 ســیاهچاله از دو شــی فضایــی بــه وجــود آمــده انــد کــه بــه ترتیــب ۷ و 1۲ برابر 

با 16 رویداد مهم فضایی آشنا شوید؛

 ژنها در فضا آتش بازی می کنند
محققان معتقدند قرن بیســتم عصر طایی علم ســتاره شناســی بود و قرن ۲1 به علوم زیســتی تعلق دارند اما به نظر می رســد علم ســتاره 

شناســی و فضــا همچنــان مــی تواند در قــرن بیســت و یکم انســان را شــگفت زده کند. در ســال گذشــته نیــز در این حــوزه رویدادهــای جالبی 
اتفــاق افتــاد. از رصــد امــواج گرانشــی گرفتــه تــا قــل دیگــر کهکشــان راه شــیری و ارســال بزرگتریــن موشــک جهــان بــه فضــا.

در زیر به برخی از مهم ترین رویدادهای حوزه نجوم و فناوری فضایی در سال ۹۶ اشاره شده است:

http://mehrnews.com
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خورشــید بــوده انــد. حاصــل ترکیــب آنهــا تشــکیل یــک ســیاهچاله اســت کــه 1۸ برابر خورشــید 
اســت. برخــورد دو ســیاهچاله امواجــی در فضــا ایجــاد کــرد کــه انــرژی آنهــا معــادل انــرژی تــوده 

خورشــیدی اســت.  
 

آتش بازی ژن های انسان در فضا!

ــازی اســت و در  ــد عملکــرد ژن هــای انســان در فضــا ماننــد آتــش ب محققــان متوجــه شــده ان
ایــن محیــط هــزاران ژن روشــن و خامــوش مــی شــوند.بیش از یــک ســال از بازگشــت اســکات 
کلــی فضانــورد بازنشســته بــه زمیــن مــی گــذرد. محققــان مشــغول بررســی نمونــه هایــی بودنــد 
کــه ســال گذشــته از دو بــرادر دریافــت کردنــد. ایــن اطاعــات نشــان داد ســفر فضایی بــه افزایش 

متیاســیون یا فرایند خاموش و روشن شــدن ژن ها منجر می شود.
 

فضاپیمای»کاسینی« به زحل رسید

فضاپیمــای کاســینی ناســا ماموریت خــود را تکمیــل کــرد و وارد بخش باالیــی جو زحل شــد. پس 
از ایــن رونــد تمام ارتباطات بــا این فضاپیما قطع شــد.این فضاپیما بــه طور عمدی با ســرعت باال در 
ســاعت ۶:30 دقیقه  صبح به وقت آمریکا وارد بخش باالیی جو سیاره شد. باتوجه به مدت زمان مورد 
نیاز برای رســیدن سیگنال از آن به زمین، آخرین اطاعات مربوط به کاسینی حدود یک ساعت و نیم 

بعد به ایســتگاه Deep Space Network در استرالیا رسید.
 

مریخ غیر قابل سکونت است
تحقیــق مرکــز آســتروبیولوژی دانشــگاه ادینبــرا نشــان مــی دهــد نــور مافــوق بنفــش خورشــید، 
ترکیبــات کلوریــن )کــه بــه نــام پرکلــرات شــناخته مــی شــوند( را در خــاک مریــخ فعال مــی کند. 
ــرات کــه در مریــخ کشــف شــده احتمــال وجــود حیــات میکروبــی در  ترکیبــات شــیمیایی پرکل
ســیاره ســرخ رنــگ را افزایــش مــی دهــد. امــا این مــاده بــرای انســان خطرناک اســت و ســامت 

فضانوردانی را که در سال های آتی به این سیاره می روند، تهدید می کند.
 

پرورش نخستین انبه فضایی
ــه فضــا  ــه ب ــر ۲01۶تعــدادی انب محققــان چینــی در ماموریــت Shenzhou-11 در مــاه نوامب
فرســتادند . فضانــوردان چینــی ایــن میــوه هــا را در آزمایشــگاه فضایــی تیانگونــگ۲ در شــرایط 

محیطــی مختلــف قــرار دادنــد تــا ویژگــی هــای ژنتیکــی  مختلفــی را جــذب کننــد .ســپس دانــه 
هــای ایــن انبــه هــا بــه زمیــن ارســال شــد و در یــک آزمایشــگاه زمینــی واقــع در ایالــت هاینــان 
چیــن پــرورش یافــت. اکنــون دانه هــای ایــن انبــه هــا  در آزمایشــگاهی در هاینــان جوانــه زده اند. 

دانشــمندان معتقدنــد انبــه هــای فضایــی جدیــد کیفیــت بهتــری خواهند داشــت.
 

کشف جدید ناسا با کمک هوش مصنوعی 

ســازمان فضایــی آمریــکا بــا کمــک هــوش مصنوعــی گــوگل اطاعــات ماموریــت کپلــر ناســا را 
تحلیل کردند و هشــتمین ســیاره ای را کشــف کردند که دورســتاره ای دوردســت مدار مــی زند. این 
نخســتین منظومــه ناشــناخته اســت که تعــداد ســیارات آن بــا منظومــه شمســی برابر است.ســیاره 
ــن  ــد. ای ــدار مــی زن ــه و دور ســتاره Kepler۹0 م ــام گرفت ــازه کشــف شــده ۹0i-Kepler ن ت
ســتاره گرمتــر و بزرگتــر از خورشــید اســت. همچنیــن ۲500 ســال نــوری از زمیــن فاصلــه دارد.

 
ردیابی سیاره دهم در منظومه شمسی

 در لبــه خارجــی منظومــه شمســی یــک شــی عظیــم و بــه انــدازه مریــخ قــرار دارد کــه احتمــاال 
دهمین ســیاره ای اســت که دور خورشــید می چرخد.البته این ســیاره که وجود آن تایید نشــده به نام 
ســیاره 10 شــناخته مــی شــود. احتمــال وجــود ســیاره 10 پــس از آن مطــرح شــد کــه دانشــمندان 
اشــیایی یخــی مشــاهده کردنــد کــه در فاصلــه ای بــا نپتــون بــه طــور کــج مشــغول مــدار زدن 

هســتند.
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ــوا و فضــا هـــ

 سیاره کوتوله به زمین سیگنال می فرستد

ــال  ــی ارس ــی عجیب ــای رادیوی ــیگنال ه ــن، س ــوری از زمی ــال ن ــه 11 س ــتاره ای در فاصل از س
مــی شــود کــه دانشــمندان را بــه خــود مشــغول کــرده اســت.  ایــن ســیگنال هــای عجیــب از  
Ross1۲۸ ارســال مــی شــود کــه درحقیقــت ســتاره ای ســرخ رنــگ و کوتولــه اســت.  بــه گفتــه 
محققــان ایــن ســیگنال هــا در فواصــل زمانــی مشــخصی بــه زمیــن ارســال مــی شــود. امــا برای 

کشــف منبــع دقیــق آن بایــد تحقیقــات بیشــتری انجــام شــود.
 

سیاره ها از گل به وجود آمده اند!

درحالیکــه دانشــمندان بــه طــور گســترده معقتدنــد ســیاره هــا از شــهاب ســنگ هــا بــه وجــود 
آمــده انــد، محققــان دانشــگاه کورتیــن و »انسیســتو علــوم ســیارات« بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد 
که احتماال آنها از توپ های بزرگ گلی ســاخته شــده اند !طبق این تحقیق احتمــاال دانه های حاوی 
یخ گردوغبار کهکشــانی در ســال های اولیه تشکیل منظومه شمســی تحت تاثیر گرمای رادیواکتیو 
ذوب شــده انــد. بــه ایــن ترتیــب کــره هایــی از آب و گــرد و غبــار بــه وجــود آمدنــد کــه مــواد اولیه 

تشــیکل ســیاره هــا بودنــد.

کوچکترین ستاره جهان کشف شد
 گروهــی از ســتاره شناســان 
بیــن المللــی کوچکترین ســتاره 
ــد.  ایــن  جهــان را کشــف کردن
ــل  ــر از زح ــی بزرگت ــتاره کم س
اســت و جاذبــه گرانشــی ســطح 
آن نیــز 300 برابــر قدرتمندتــر از  
جاذبــه زمیــن است.ســتاره تــازه 
-EBLM J0555  کشــف شــده

5۷Ab نــام گرفتــه و مــی تواند 
ــتجوی  ــمندان در جس ــه دانش ب

حیــات در فضــا کمــک کنــد.
 

کشف یخ در سیاره مریخ
 بررســی دوبــاره محققــان دانشــگاه جــان هاپکینــز از اطاعات قدیمــی نشــان داد احتمــاال در خط 
اســتوای سیاره مریخ  مقداری یخ پنهان شده باشــد. این درحالی است که دانشمندان قبا گمان نمی 
کردند این ماده در آنجا وجود داشــته باشــد.وجود آب در این ســیاره برای ماموریت های آتی انسان به 
مریــخ بســیار کمک حــال خواهد بــود. زیرا بــه این ترتیــب فضانــوردان مجبور بــه حمــل آن با خود 

نخواهنــد بــود و مــی تواننــد از آب موجــود در ســیاره اســتفاده کننــد.
 

قویترین موشک دنیا به فضا رفت
نخســتین موشــک فالکــون »هــوی« شــرکت اســپیس ایکــس بــه فضــا رفــت. در ایــن پرتــاب 
آزمایشــی یک خودرو رودســتر تســا نیز به ســمت مریخ فرســتاده شــد.به گفته کارشناســان پس از 
موشــک Saturn V ناســا، ایــن قدرتمندتریــن موشــک ســاخته شــده اســت و از مقــر فضایــی 

کنــدی در فلوریــدا بــه آســمان فرســتاده شــد.

برای بررسی حیات؛

ماهواره سیاره یاب ناسا به آسمان رفت
 

ماهــواره ســیاره یــاب ناســا همــراه یــک موشــک فالکــون ۹ بــه آســمان فرســتاده شــد. طــی دو ســال آتــی ایــن 
ماهــواره بــه جســتجوی ســیارات خــارج از منظومــه شمســی و مشــابه زمیــن مــی پــردازد. 

اســپیس ایکــس همــراه یــک موشــک فالکــون ۹ ماهــواره ســیاره یــاب ناســا را بــه آســمان فرســتاد. ایــن ماهــواره 
نــور میلیــون هــا ســتاره را بــرای وجــود نشــانه ای از ســیارات مشــابه زمیــن  بــا امــکان حیــات در خــارج از منظومــه 

شمســی رصــد مــی کنــد.
ایــن ماهــواره کــه TESS نــام گرفتــه از مقــر نیــروی هوایــی کیــپ کارنــاوال در فلوریدا بــه آســمان رفــت. درهرحال 

ماهــواره مذکــور طــی دو ســال آتــی ۸5 درصــد آســمان و صدهــا هــزار ســتاره درخشــان را رصــد مــی کند.
TESS به اندازه یک ماشین لباسشویی است و با رصد کم و زیاد شدن نور ستارگان، سیارات را ردیابی می کند.

محققان امیدوارند این ماهواره حدود ۲0 هزار سیاره خارج از منظومه شمسی بیاید. همچنین پیش بینی می شود TESS بیش از 50 سیاره با حجم مشابه زمین نیز بیابد.
TESS بــه دنبــال ســیاراتی شــبیه زمیــن و در فاصلــه نزدیــک اســت تــا دانشــمندان بتواننــد روی آن مطالعــه کننــد. پس از کشــف ســیارات تلســکوپی قدرتمند، بررســی بیشــتر ســیارات انجام می شــود 

تا نشــانه هایــی از اکســیژن، متــان، دی اکســید کربــن و بخــار آب را ردیابــی کند.
در حال حاضر انسان 3۷00 سیاره خارج از منظومه شمسی را شناسایی کرده و 4500 سیاره دیگر تحت بررسی هستند.
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کارشناســان بــا تاکیــد بــر منافــات اخترشناســی بــا طالــع بینی، 
معتقدنــد کــه اگــر زمینــه توســعه علــم نجــوم در جامعــه وجــود 
ــه  ــن زمین ــایعات در ای ــاد ش ــوان از ایج ــی ت ــد م ــته باش داش

ــه عمــل آورد.  جلوگیــری ب
ختــر شناســی، ســتاره شناســی یــا نجــوم، دانشــی اســت کــه به 
بررســی موقعیــت، تغییــرات، حرکــت و ویژگی هــای فیزیکی و 

شــیمیایی پدیــده هــای آســمانی می پــردازد.
پدیــده هــای آســمانی جذابیــت هایــی دارنــد کــه از اســم آنهــا 
پیداســت؛ شــفق قطبــی، تابــش زمینــه کیهانــی، مــاه گرفتگی، 
ــای  ــای زیب ــده ه ــه از پدی ــه و هم ــی و هم ــید گرفتگ خورش
آســمانی هســتند کــه منشــاء آنهــا خــارج از جــو زمیــن اســت. 
بــه همیــن دلیــل از دیربــاز رشــته نجــوم مــورد توجــه همــگان 
قــرار گرفتــه و جــز قدیمــی تریــن علــوم محســوب مــی شــود.
در طــول تاریــخ، اخترشناســان در بســیاری از کشــف های 
مهــم اخترشناســی نقــش داشــته اند و ســتاره شناســی 
ــور،  ــراد آمات ــه در آن اف ــت ک ــته هایی اس ــدود رش ــی از مح یک
ــد؛ مخصوصــاً در کشــف و مشــاهده  نقشــی بســیار فعــال دارن

پدیده هــای گــذرا و محلــی امیدوارکننــده.
نزدیــک بــه 45 ســال اســت کــه روز جهانــی نجــوم بــا هــدف 
جــذب عمــوم مــردم و آشــنایی آنهــا بــا پدیــده هــای آســمانی 
نــام گــذاری شــده اســت. آخریــن روز تعطیــل مــاه آوریــل روز 
ــا 31 فروردیــن مــاه  ــام گرفتــه کــه امســال ب جهانــی نجــوم ن
ــال  ــی ۲0 س ــران ط ــت. در ای ــده اس ــادف ش ــل( مص )۲0 آوری
اخیــر روز نجــوم مــورد توجــه قــرار گرفتــه و روز نهایی از ســوی 

انجمــن نجــوم تعییــن مــی شــود.

منافات نجوم با طالع بینی و شایعات نجومی
روز جهانـی نجـوم بهانـه ای اسـت تـا بـه واسـطه آن گوشـه 
چشـمی بـه برخـی اقداماتی کـه منجر بـه تغییـر دیـدگاه مردم 
مـی شـود بیاندازیـم؛ زیـرا انعـکاس رفتار مـردم دغدغـه جامعه 
نجـوم را نگـران می کند »اختر شناسـی یا طالع بینی و شـایعات 
نجومـی«. علم اخترشناسـی مـدرن را نباید با علم احـکام نجوم 
طالـع بینـی یـا اخترگویی مقایسـه کنیـم چـرا کـه در طالع بینی 
یـا اخترگویـی اعتقاد بـر آن اسـت که امور انسـان ها بـا موقعیت 
اجـرام سـماوی در ارتباط اسـت. اگرچه اخترشناسـی و طالع بینی 
یا اخترگویی دو رشـته ای هسـتند که منشـأ یکسـانی داشـته اند 
امـا بیشـتِر اندیشـمندان بر ایـن باورنـد که ایـن دو رشـته از هم 

جـدا شـده اند و تفاوت هـای بسـیاری بین آن هـا وجـود دارد.
علــی آزادگان کارشــناس نجــوم گفــت: یکــی از مــواردی کــه 
از گذشــته بــا نجــوم در اختــاف بــوده، طالــع بینــی اســت کــه 
هیــچ مبنــای علمــی نــدارد و مرتبــط دانســتن اوضــاع آســمان 
ــی  ــا آگاه ــی از ن ــدوی و ناش ــاری ب ــان رفت ــوال زمینی ــا اح ب
محســوب مــی شــود.طالع بینــی هیــچ مبنــای علمــی ندارنــد 
و مرتبــط دانســتن اوضــاع آســمان بــا احــوال زمینیــان رفتــاری 

ــدوی و ناشــی از ناآگاهــی محســوب مــی شــود. ب
وی در خصـوص شـایعات نجومی نیـز افـزود: در این بیـن رواج 
پیـام رسـانها باعث شـده خبرهـای دروغ و گزارشـهای جعلی به 

سـرعت در میان مردم منتشـر شـود. خبرهایی مانند بزرگ شدن 
مریخ بـه اندازه مـاه، صداهـای مهیب از آسـمان، پایـان عالم در 
روزی خـاص و فیلـم هـای جعلی از غیـر زمینی ها هیچ اسـاس 
علمـی و منبـع معتبـری ندارنـد و معمـوال ناشـی از یـک کاغ 

چهـل کاغ یـا ذهن خـاق فردی شـوخ طبع اسـت.
آزادگان ادامه داد: البته منشـا بسـیاری از این شـایعات سـایتهای 
خارجـی هسـتند و افـرادی در داخـل با ترجمـه و بازنشـر آنها به 
پـرورش ایـن شـایعات کمـک می کننـد؛ پدیـده های آسـمانی 
بـر طبق محاسـباتی رخ مـی دهند کـه باید تنهـا آنهـا را از افراد 
کارشـناس مطلـع شـد. در ادامـه خسـرو جعفـری زاده، از دیگـر 
کارشناسـان نجـوم و مدیر انجمن نجـوم اهـواز در این خصوص 
گفت: شـایعه های زیادی مانند قمـر در عقـرب، دروغ 13، به راه 
افتـادن جنگ بـا ماندن سـیاره مریخ در آسـمان و... همه شـایعه 

هسـتند کـه نیاز بـه اطاع رسـانی صحیح بـه مـردم دارد. 

رشد نجوم در ایران به فراخور امکانات
نجــوم و اقداماتــی کــه مرتبــط بــا نجــوم اســت خیلــی بیــش 
از آنچــه کــه انتظــار مــی رود مــورد اســتقبال مــردم قــرار مــی 
گیــرد. همچنیــن از آنجایــی کــه در ایــران رشــد نجــوم آماتوری 
بیــن اقشــار مختلــف بــه ویــژه جوانــان بســیار چشــمگیر اســت 

ــاز اســت کــه  ــد، نی و در شــهرهای مختلــف فعالیــت مــی کنن
امکاناتــی فراهــم باشــد تــا شــایعات کمتــر شــود.

علــی آزادگان، کارشــناس نجــوم در خصــوص وضعیــت 
تجهیــزات ســتاره شناســی در کشــور به مهــر گفــت: فعالیتهای 
نجومــی در ســطح نجــوم آماتــوری قــرار دارد و ســتاره شــناس 
هــای حرفــه ای در آن جایــی ندارنــد، مگــر اینکــه خودشــان به 

مقولــه هــای آماتــوری عاقمنــد باشــند. 
وی خاطـر نشـان کـرد: تامین کننده هزینـه ها و تجهیـزات این 
برنامـه هـا معموال همـان منجم هـای آماتـور یا اسپانسـرهایی 

هسـتند که بـا این جمعیتهـای آماتـوری ارتبـاط دارند.
نیـز  دانشـگاهها  تجهیـزات  دربـاره  نجـوم  کارشـناس  ایـن 
افـزود: مراکـز نجومـی دانشـگاهی کشـور نیـز چـون تجهیزات 
چشـمگیری ندارنـد و اصوال کمتـر عاقمند به ایـن موضوعات 
هسـتند، معمـوال در روزهایی که مربـوط به نجوم اسـت فعالیت 

زیـادی نمـی کنند.

ــتیم  ــی هس ــه مل ــر رصدخان ــه درگی ــی ک ــا زمان ت
نبایــد انتظــار پیشــرفت آکادمیــک داشــته باشــیم

خسـرو جعفـری زاده، از دیگر کارشناسـان نجـوم و مدیر انجمن 
نجـوم اهـواز نیز گفـت: جامعه نجومی مـا از منجمـان آکادمیک 
و آماتور تشـکیل شـده کـه بیشـتر آماتورها افـراد جـوان جامعه 
هسـتند و عاقه منـدی خاصـی بـه رصـد و تحقیقـات تئـوری 
دارنـد؛ ایـن موضـوع باید مـورد توجـه قـرار بگیـرد و تجهیزات 

مـورد نیاز بـرای آنهـا فراهم شـود.
ــر اینکــه جامعــه نجومــی  ــد ب ــا تاکی ایــن کارشــناس نجــوم ب
نیــاز بــه امکاناتــی دارنــد کــه زمینــه ورود افراد ناشــی بــه وجود 
نیایــد، خاطــر نشــان کــرد: کشــورهایی ماننــد آلمــان، اســترالیا، 
ــه دارای  ــتند ک ــورهایی هس ــه کش ــیه از جمل ــکا و روس آمری
تجهیــزات پیشــرفته در بخــش فضایــی و نجــوم هســتند. امــا 
ایــران هنــوز درگیــر ســاخت رصدخانــه ملــی اســت کــه ســالها 

ــه تصویــب رســیده اســت.  پیــش طــرح آن ب
ــر  ــران درگی ــی ای ــه مل ــه رصدخان ــی ک ــا زمان ــزود: ت وی اف
پیــچ و خــم ســاخت اســت نبایــد انتظــار پیشــرفت در بخــش 
ــن  ــرا ای ــت؛ زی ــران داش ــوم ای ــوری نج ــک و آمات آکادمی
رصدخانــه مــی توانــد نیــاز بســیاری از دانشــجویان بــه دیتــا 

ــد. ــل کن را ح

جامعـه نجومـی نیـاز بـه امکاناتـی دارند کـه زمینه 
ورود افـراد ناشـی بـرای آنها بـه وجـود نیاید

جعفـری زاده بـا بیـان اینکـه در کشـور مـا چندیـن رصدخانـه 
آموزشـی و تحقیقاتـی در اندازه هـای متوسـط و کوچـک وجـود 
دارد، گفـت: ایـن رصدخانه هـا نیاز بـه ابزارهـای دقیقـی دارند تا 

بتواننـد اطاعـات مـورد نیـاز محققـان ایرانـی را تهیـه کنند.
ــش  ــد بخ ــرد: بای ــان ک ــر نش ــنهادی خاط ــان پیش ــا بی وی ب
خصوصــی پــا بــه عرصــه نجــوم بگــذارد تــا ایــن علم باســتانی 

و هیجــان انگیــز آنطــور کــه بایــد پیشــرفت کنــد.
ــد  ــی بایســت همانن ــم نجــوم م ــه عل ــی رســد ک ــه نظــر م ب
ــان شــایعات در آن  ــه ای برســد کــه زب ــه مرحل ــوم دیگــر ب عل
رواج پیــدا نکنــد؛ بــر اســاس نظــرات کارشناســان نجــوم، ایجاد 
بســتر و تامیــن تجهیــزات و امکانــات مــورد نیــاز و البتــه اطاع 
رســانی، مــی توانــد در جلوگیــری از رونــد خرافــات و شــایعات 

مبتنــی بــر ســتاره شناســی تاثیــر بگــذارد.

منافات اخترشناسی با طالع بینی؛ 

مهمترین شایعات نجومی دنیا چیست

ــوا و فضــا هـــ
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رئیس سازمان فضایی:

حوزه فضایی سالی پرکار پیش رو دارد
رئیــس ســازمان فضایــی بــا بیــان اینکــه امســال حــوزه فضایــی پــرکار خواهــد بــود، گفــت: بــا 

حضــور حداکثــری و مقتدرانــه بایــد ارتباطــات و صــادرات فنــاوری را رشــد دهیــم. 
مرتضــی بــراری، معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا بیــان اینکــه ســال ۹۶ بــرای 
حــوزه فضایــی کشــور ســالی متفــاوت و ســال بــروز ایــده هــا و نــوآوری در این حــوزه بــود، گفت: 
ــه فنــاوری  ــا تــاش تمامــی همــکاران حــوزه فضایــی، توانســتیم ب در ســال هــای گذشــته و ب
ــه ســمت طراحــی و ســاخت ماهــواره هــای  ــم و ب ــدا کنی ــاب ماهــواره دســت پی ســاخت و پرت
کاربــردی قــدم برداریــم. اینــک کــه دســتیابی بــه این فنــاوری بــرای دانشــمندان ما میســر شــده 
اســت، بایــد تــاش کنیــم تــا ایــن فنــاوری در کشــور تثبیــت و از ســر ریــز آن در ســایر فنــاوری 

هــا بهــره گیریــم.
ــه ایجــاد و توســعه کســب و کارهــای  ــژه ب ــراری خاطــر نشــان کــرد: در ســال ۹۶ نگاهــی وی ب
نویــن و فضاپایــه داشــتیم و تــاش شــد تــا بــا حمایــت از بخــش خصوصــی و اســتفاده از ظرفیت 
شــرکت هــای دانــش بنیــان، اقتصــاد فضایــی را در کشــور فراگیــر کنیــم. اولیــن گام اساســی در 

ایــن بخــش بــا تدویــن پروانــه اپراتــوری ماهــواره هــای مخابراتــی برداشــته شــد.
رئیس سـازمان فضایی ایـران افزود: ایجـاد فضای تعامل، همـکاری و همگرایی بین فعـاالن حوزه 
فضایـی کشـور الزمه سـرعت بخشـیدن بـه حرکت به سـمت اهداف تعیین شـده در سـند چشـم 
انـداز 1404 بـود که ایـن گفتمان مشـترک در تدویـن برنامه رهبـردی بخش فضایی کشـور جلوه 

نمـود و نویـد دهنده آینـده پر فروغ و روشـنی بـرای بخش فضایی کشـور خواهـد بود.  
بــه گفتــه وی، همــکاری هــای بیــن المللــی و حضــور فعــال در مجامــع بیــن المللــی از دیگــر 
اهدافــی بــود کــه پیگیــری شــد و در همیــن راســتا بــا تشــکیل کارگروهــی فعــال، ســعی شــد 
برنامــه ای ویــژه بــرای ایــن حــوزه تدویــن شــود تــا ســطح تعامــات و ارتباطــات کشــور را بــا 
دیگــر کشــورها را افزایــش داده و بــه ســمت صــادرات فنــاوری به کشــور هــای منطقه و اســتفاده 

ــازار بکــر آن گام برداریــم. از ب
بــراری بــا بیــان اینکــه تشــکیل جلســه شــورایعالی فضایــی کــه دغدغــه اساســی عاقمنــدان به 
ایــن حــوزه اســت نیــز جــدی گرفتــه شــد، عنــوان کــرد: تــاش شــد تــا دبیرخانــه شــورایعالی 
فضایــی فعــال تــر شــده و برنامــه ای منســجم بــرای حــوزه فضایــی کشــور تدویــن شــود تــا بــا 
تصویــب در کمیســیون راهبــردی بــه شــورایعالی فضایــی ارائــه شــود و شــاهد تشــکیل جلســه 

شــورایعالی فضایــی در ســال ۹۷ خواهیــم بــود.
وی اظهــار کــرد: ســال ۹۷، ســالی بســیار پــر کار بــرای کشــور و بویــژه حــوزه فضایــی خواهــد بود 
و همانطــور کــه مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( در بیانــات نــوروزی خــود فرمودنــد، ســال 
ســخت کوشــی بــرای همــه آحــاد ملــت و مســئولین اســت و همگــی بایــد ســخت تــاش کنیــم 

تــا برنامــه هایــی کــه آغــاز شــده اســت و تنهــا گام اولیــه بــرای توســعه بخــش فضایــی کشــور 
اســت، بــه ثمــر نشــیند.

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران ادامــه داد: بــا نگاهــی جــدی بــه رونــد توســعه در تمــام زنجیــره 
ارزش فضایــی، بایــد تــاش کنیــم تــا مطابــق بــا ســند چشــم انــداز افــق 1404 بتوانیم رتبــه اول 
منطقــه در حــوزه فنــاوری فضایــی باشــیم. ایــن مهــم میســر نخواهــد شــد مگــر بــا همیــاری و 

همــکاری تمامــی بخــش هــا اعــم از بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی.
وی گفــت: بــر اســاس فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری، توجــه بــه مســاله اقتصــاد و معیشــت از 
مهمتریــن مســائل پیــش روی مــا در ســال ۹۷ اســت. رونــد توســعه فنــاوری بومــی همچنــان بــا 
اقتــدار و قــدرت بــه مســیر خــود ادامــه خواهــد داد و تــاش خواهــد شــد بــا تعامــل و همــکاری 
بــا مراکــز علمــی، تحقیقاتــی و دانشــگاه هــا، در جهــت صــادرات فنــاوری داخلــی نیــز گام هــای 

موثــری برداشــته شــود.
بــراری تاکیــد کــرد: تدویــن پروانــه اپراتــوری ماهــواره هــای ســنجش از دور و بهــره بــرداری از 
ایســتگاه هــای زمینــی از برنامــه هایــی اســت کــه بــه رونــق اقتصــادی در ایــن حــوزه کمــک 
شــایانی خواهــد کــرد کــه بــه زودی تدویــن و اطــاع رســانی خواهــد شــد. بــا حضــور حداکثــری 
و مقتدرانــه در حــوزه بیــن الملــل و مــراودات الزم بــا کشــورهای دیگــر بایــد ارتباطات و صــادرات 
فنــاوری را رشــد دهیــم تــا بتوانیــم از ایــن فنــاوری بــر اســاس اهــداف اقتصــاد مقاومتــی خلــق 

ثــروت همگانــی کنیــم.
وی افــزود: در ایــن زمینــه بــا تدویــن برنامــه هــای کاربــردی در مســیر توســعه کســب و کارهــای 
فضاپایــه و تقویــت بخــش خصوصــی خواهیــم کوشــید. لــذا بایــد بــا توســعه و بهبــود کیفیــت 
خدمــات فضایــی در کشــور در جهــت ایجــاد رفــاه اجتماعــی گام برداریــم و مــردم حضــور ایــن 

فنــاوری را در زندگــی خــود بیــش از پیــش لمــس کننــد.

رئیـس سـازمان فضایـی ایـران گفـت: آرشـیوی غنـی از داده 
هـای ماهواره ای از 40 سـال پیش تاکنون در سـازمان فضایی 
ایـران وجـود دارد که بـرای انجـام تحلیلهـای کارشناسـی در 

اختیـار بخـش خصوصی قـرار مـی گیرد. 
مرتضــی بــراری در صفحــه اینســتاگرام خــود نوشــت: کاربــرد 
ــت،  ــط زیس ــاء محی ــظ و ارتق ــواره ای در حف ــای ماه داده ه
چهارمیــن محــور از اولویــت هــای ســازمان فضایــی ایــران در 

توســعه کســب و کارهــای نویــن در ســال ۹۷ اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز بــا چالــش هــای مختلــف محیــط 
ــالی و  ــزود: خشکس ــتیم، اف ــه هس ــران مواج ــتی در ای زیس
خشــک شــدن تــاالب هــا و دریاچــه هــا، طوفــان هــای شــن 
ــی و  ــان زائ ــور، بیاب ــف کش ــق مختل ــار در مناط ــرد و غب و گ

نیــز فرونشســت زمیــن در دشــت هــای کشــور کــه همگــی به 
واســطه کمبــود منابــع آب و رطوبــت خــاک در کشــور حاصــل 

شــده اســت.
بــراری ادامــه داد: همچنیــن آلودگــی هــای مختلف به ویــژه در 
کان شــهرها و مناطــق صنعتــی، تغییــرات کاربــری و پوشــش 
اراضــی از جملــه ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در عرصــه های 
ــط  ــروزه محی ــه ام ــواردی اســت ک ــی، از دیگــر م ــع طبیع مناب

زیســت مــا را تهدیــد مــی کننــد.
معــاون وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد: امــروزه فنــاوری فضایــی 
ــش  ــدی در پای ــیار کلی ــش بس ــژه ســنجش از دور، نق ــه وی و ب
ــاد شــده دارد. بررســی هــا نشــان مــی دهــد،  تمامــی مــوارد ی
تنهــا موضــوع بررســی تغییــرات کاربــری و پوشــش اراضــی به 
تنهایــی 13 درصــد از حجــم بــازار ســنجش از دور را در دنیــا بــه 
خــود اختصــاص داده و لــذا زمینــه مناســبی بــرای ورود بخــش 

خصوصــی و کســب وکارهــای نوپــا بــه شــمار مــی رود.

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران خاطرنشــان کــرد: تاش 
ــا حمایــت و توســعه کســب و کارهــای  خواهیــم کــرد ب
ــه  ــری در زمین ــردی و موث ــات کارب ــم خدم ــن، بتوانی نوی
ــه  ــه جامع ــور ب ــت کش ــط زیس ــاء محی ــت و ارتق حفاظ

ــم. ــه دهی ارائ
ــای  ــی از داده ه ــیوی غن ــبختانه آرش ــت: خوش وی گف
ماهــواره ای از 40 ســال پیــش تاکنــون در ســازمان 
ــار  ــیو در اختی ــن آرش ــه ای ــود دارد ک ــران وج ــی ای فضای
ــا انجــام  ــا ب بخــش خصوصــی قــرار داده خواهــد شــد ت
تحلیــل هــای کارشناســی، تحلیــل تغییــرات محیطــی و 
اقلیمــی، ریشــه یابــی و مســیریابی گــرد و غبارهــا وغیره، 
ایــن داده هــا را تبدیــل بــه خدمتــی نــو و کاربــردی برای 

ــد. ــاء محیــط زیســت کنن حفــظ و ارتق
بــه گفتــه بــراری، ســازمان فضایــی ایــران بــا تعامــل و 
ــر  ــت و دیگ ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــا س ــکاری ب هم
ــای  ــب وکاره ــاد کس ــت و ایج ــی و حمای ــتگاههای متول دس
ــاوری  ــرد فن ــعه کارب ــال توس ــه دنب ــوزه، ب ــن ح ــه در ای فضاپای
ــط  ــاء محی ــظ و ارتق ــواره ای در حف ــای ماه ــی و داده ه فضای

ــود. ــد ب ــور خواه ــت کش زیس

آرشیو ۴۰ساله تصاویر ماهواره ای به بخش خصوصی سپرده می شود

ــوا و فضــا هـــ
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محققــان دوربینــی بســیار قدرتمنــد ســاخته انــد کــه مــی توانــد از ســیاره هــای خــارج از منظومه 
ــس بگیرد.  ــی عک شمس

ســتاره شناســان تــا بــه حــال حــدود 4هــزار ســیاره در خــارج از منظومــه شمســی کشــف کــرده 
انــد امــا تصویربــرداری از ایــن ســیارات تاکنــون مشــکل بــوده اســت. درهمیــن راســتا بزرگتریــن، 
قدرتمنــد و پیشــرفته تریــن دوربیــن دنیــا بــه نــام DARKNESS طراحــی شــده تــا نــور کــور 
کننــده ســتاره هــای میزبــان ایــن ســیاره هــا را فیلتــر کنــد  و درنتیجــه دانشــمندان بتواننــد آنها را 

بــا جزئیــات بیشــتری رصــد کننــد.
تــا بــه امــروز تعــداد زیــادی از ســیارات خــارج از منظومــه شمســی بــا اســتفاده از  روش »ترانزیت« 
کشــف شــده انــد. در ایــن روش کاهــش نــور ســتارگان نشــان دهنــده وجــود ســیاره ای اســت که 
ــا انــدازه گیــری طــول مــوج نــور مشــخص  از جلــوی آنهــا مــی گــذرد. جزئیــات بیشــتر بایــد ب

شــود. بــه ایــن ترتیــب ســتاره شناســان مــی تواننــد نــوع ســیاره و اتمســفر آن را بررســی کننــد.
 بــا ایــن وجــود نــور درخشــان ســتارگان ممکــن اســت مانــع دیــدن ســیارات شــود. امــا دوربیــن 
جدیــد طــوری طراحــی شــده کــه حتــی در کنتراســت تضــاد بــاالی نــور عکاســی کنــد. بــه ایــن 
ترتیــب ســتارگان مــی تواننــد ســیاره هــای کوچــک اطــراف ســتاره هــای درخشــان را مشــاهده 

کننــد.
دوربیــن DARKNESS 10 هــزار پیکســل دارد و در حقیقــت یــک »طیــف ســنج فیلــد 
 Microwave Kinetic (یکپارچــه« اســت کــه از ردیــاب هــای القایــی کینتیــک مایکرویــوو
Inductance( اســتفاده مــی کنــد و مــی توانــد طــول مــوج و زمــان رســیدن هریــک از فوتون 
هــا را تعییــن کنــد. بــه عبــارت دیگــر می تــوان بــا کمــک ایــن دوربیــن ســیارات را در پــس زمینه 

بــه طــور واضــح مشــاهده کــرد.

 بــن مازیــن محقــق ارشــد ایــن پــروژه مــی گویــد: ایــن فنــاوری میــزان کنتراســت نــور را مــی 
کاهــد بنابرایــن مــی تــوان ســیاره هــای دورتــر را نیــز رصــد کــرد.

ــار  ــه پالوم ــد خان ــی Hale در رص ــکوپ ۲00 اینچ ــرای تلس ــی DARKNESS ب ــخه فعل نس
طراحــی شــده  اســت. محققــان تصمیــم دارنــد در آینــده آن را بــرای بــه کارگیــری در تلســکوپ 

هــای دیگــر نیــز آمــاده کننــد.

ساخت دوربین قدرتمند برای عکاسی سیاره های خارج منظومه شمسی

تقاضا برای دستیابی به اطالعات 
سیستم های ماهواره ای افزایش یافت

در  کاربــران  تقاضــای 
اطاعــات  بــه  دســتیابی 
فضایــی  هــای  سیســتم 
ــه  ــی رو ب ــری و مخابرات ناوب

اســت.  افزایــش 
رئیــس  بــراری  مرتضــی 
ایــران  فضایــی  ســازمان 
ــعه  ــت:  در توس ــار داش اظه
ــات  ــی، توفیق ــاوری فضای فن
ــی کســب شــده  بســیار خوب
و بایــد در تثبیــت چرخــه 
ــه  ــی و نهادین ــاوری فضای فن
ســازی آن تــاش شــود.

ــدی موجــود در  ــت و توانمن ــا اســتفاده از ظرفی ــران درصــدد اســت ب ــی ای ــت: ســازمان فضای وی گف
بخــش خصوصــی، فعالیت هــای راهبــردی کشــور در حــوزه ســاخت و ارائــه خدمات پرتــاب ماهــواره و 

تجهیــزات زمینــی را بــر اســاس اســناد باالدســتی بــا جدیــت دنبــال کنــد.
ــارغ از  ــرای کشــورها، ف ــه فضــا ب ــروزه دسترســی مســتقل ب ــر ارتباطــات، ام ــاون وزی ــه مع ــه گفت ب

ــت. ــوردار اس ــتراتژیک برخ ــت اس ــادی آن، از اهمی ــدد اقتص ــای متع مزای
بــراری توضیــح داد: گرایــش بــه ســاخت و پرتــاب ماهواره هــای بــا هزینــه و زمــان ســاخت پاییــن و 
پوشــش دهــی و عمــر عملیاتــی بــاال، باعــث ایجــاد رقابــت تنگاتنگــی میــان 30 شــرکت خصوصــی 
ــاب در  ــات پرت ــده خدم ــه دهن ــر ارائ ــن 10 شــرکت خصوصــی برت ــواره و همچنی ــازنده ماه ــر س برت

سراســر جهــان، شــده اســت.
رئیــس ســازمان فضایــی تاکیــد کــرد: ایــن در حالی اســت کــه افزایش تقاضــای کاربــران در دســتیابی 
بــه اطاعــات سیســتم هــای ناوبــری و مخابراتــی، در کنــار افزایــش تعــداد ماهواره هــای عملیاتــی، 

بــازار تجهیــزات زمینــی در ســطح جهــان را در ســال هــای آتــی متحــول خواهــد کــرد.
وی گفــت: نهادینــه شــدن ایــن رویکــرد در کشــور مــی توانــد ضمــن تثبیــت چرخــه کامــل فنــاوری 
فضایــی بــا حضــور حداکثــری بخــش خصوصــی، زمینــه ســاز توســعه کســب وکارهــا، ایجاد اشــتغال 
و اقتصــاد پایــدار در ایــن بخــش شــود و از ایــن طریــق کشــور را بــه زنجیــره ارزش اقتصــاد جهانــی 

فضــا متصــل کنــد.

به دلیل کارشکنی ماهواره خارجی؛

روستاهای دورافتاده به ارتباطات 
ماهواره »ایرانست« مجهز شدند

ــاده کشــور  ــران از انتقــال ارتباطــات ماهــواره ای روســتاهای دورافت ســازمان فضایــی ای
بــه ماهــواره داخلــی ایــران )ایرانســت ۲1( بــه دلیــل کارشــکنی هــای ماهــواره خارجــی 

ــر داد.  خب
در پی مشـکات پیش آمده در بخشـی از شـبکه مخابرات روسـتایی کشـور و قطع شـدن 
ارتبـاط تلفنی بیـش از 500 روسـتا در مناطق دورافتاده، سـازمان فضایی ایـران اعام کرد: 

ایـن شـبکه از در حال انتقـال از ماهواره خارجـی به ماهواره ایرانسـت ۲1 )بدر-5( اسـت.
علــی صادقــی نایینــی، معــاون توســعه کاربــرد و خدمات فضایــی ســازمان فضایــی ایران 
در ایــن رابطــه گفــت: ارتباطــات تلفنــی در ایــن روســتاها توســط یکــی از شــرکت های 
داخلــی ارائه کننــده خدمــات ارتبــاط ماهــواره ای و از طریــق یــک ماهــواره خارجــی تامین 
شــده بــود، کــه پــس از قطــع خدمــات، عملیــات انتقــال بــه ماهــواره ســازمان فضایــی 

ایــران )ایرانســت۲1( بــا ســرعت در حــال انجــام اســت.
وی تاکیـد کـرد: تمـام همکاران مـا در سـازمان فضایی در تاش هسـتند تا هر چـه زودتر 
پهنای باند مناسـب را در اختیار شـرکت مجری طـرح ارتباطات روسـتایی )uso( قرار دهد 
تـا ارتباطات ایـن مناطق برقـرار و به وضعیت 

عـادی برگردد.
معــاون ســازمان فضایــی ایــران افــزود: 
ایرانســت ۲1، یــک ماهــواره مخابراتی اســت 
ــط  ــات آن توس ــه خدم ــت و ارائ ــه مدیری ک
ــود و  ــام می ش ــران انج ــی ای ــازمان فضای س
شــرکت هــای خصوصــی داخلــی دارای 
 )SAP( ــواره ای ــات ماه ــه خدم ــه ارائ پروان
قبیــل  از  مختلفــی  ارتباطــی  خدمــات 
شــبکه های بانکــی کشــور، مراکــز و صنایــع 
نفــت و گاز و پتروشــیمی و تعدادی از شــبکه 
هــای زیرســاختی دیگــر را روی پهنــای 
ــی و  ــران دولت ــه کارب ــواره ب ــن ماه ــد ای بان

خصوصــی ارائــه می کننــد.
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تشخیص هویت خالفکاران از فضا
 

از ایــن پــس افــراد خافــکار 
بایــد نگــران ایــن باشــند کــه 
ماهــواره هــا از فاصلــه بســیار 
ــادر  دور از کــره زمیــن هــم ق
ــود چهــره و هویت  خواهنــد ب
ــه دقــت تشــخیص  آنهــا را ب
دام  بــه  را  آنــان  و  دهنــد 

ــد.  بیندازن
نوپــای  شــرکت  یــک 
 Earth-i ــام ــه ن انگلیســی ب
ــا  ــه از ویدئوه ــن مجموع اولی
و عکــس هــای رنگــی و 
باکیفیــت خــود را کــه بــا اســتفاده از ماهــواره VividX۲ از ســوژه هــای بــر ســطح کــره زمینــه 
تهیــه شــده انــد، منتشــر کــرده کــه در آنهــا بســیاری از فعالیــت هــای روزمــره اشــخاص در نقاط 

ــت. ــاهده اس ــل مش ــوح قاب ــه وض ــان ب ــف جه مختل
ایــن ماهــواره مــی توانــد عکــس هایــی از ســطح زمیــن تهیــه کنــد کــه در آن فعالیت فــردی که 
در حــال خارانــدن بینــی خــود هســت بــه وضــوح قابــل تشــخیص دادن اســت. همچنیــن ایــن 
ماهــواره قــادر بــه تصویربــرداری ویدئویــی بــا دقــت 50 فریــم در ثانیــه اســت و لــذا شناســایی و 
 VividX۲ ردگیــری اتومبیــل هــای مختلــف در حال حرکــت در بزرگــراه هــا از طریــق ماهــواره

ممکــن خواهــد بــود.
ماهــواره VividX۲ مــی توانــد بــه ســرعت مــدل ســه بعــدی هــر ســوژه ای را بــر روی کــره 
زمیــن تهیــه کنــد کــه ایــن امــر بــه خصــوص در زمــان وقــوع ســوانح طبیعــی ماننــد ســیل 
بــه امدادگــران کمــک مــی کنــد تــا درک بهتــری از ابعــاد و وضعیــت ســاختمان هــا و اماکــن 

تخریــب شــده یــا مدفــون در زیــر آب پیــدا کننــد.
از ایــن ماهــواره مــی تــوان بــرای اقدامــات دیگــری ماننــد مقابلــه بــا آتش ســوزی های وســیع، 
تســهیل عملیــات اکتشــاف نفــت، مقابلــه بــا آلودگیهای نفتــی، نقشــه بــرداری ، مدیریــت زمین 

هــای بزرگ،انجــام عملیــات کنتــرل و نظــارت و غیــره اســتفاده کرد.

استفاده از بالن برای بازیافت 
موشک های اسپیس ایکس

اســپیس ایکــس قصــد دارد بــه کمــک یــک بالــن قســمت اول موشــک را هنــگام بازگشــت 
بــه زمیــن کنتــرل کنــد تــا دوبــاره از آن اســتفاده شــود. 

شــرکت اســپیس ایکــس تصمیــم دارد از تمــام قســمت هــای موشــک دوبــاره اســتفاده کند و 
بــرای همیــن منظــور از روش هــای غیــر معمــول اســتفاده مــی کند.

الــون ماســک اعــام کــرده شــرکتش  قصــد دارد بــا اســتفاده از یــک بالــن بــزرگ قســمت 
هــای باالیــی موشــک را در ســرعت بــاال و در آســمان کنتــرل کنــد.

اگــر چنیــن سیســتمی واقعــا کارآمــد باشــد، مزایــای زیــادی بــرای اســپیس ایکــس دارد. ایــن 
ــا فــرود  ــاب موشــک فالکــون ۹ ب ــه پرت ــد از ۲01۸ میــادی هزین شــرکت تخمیــن مــی زن

قســمت اول موشــک حــدود ۶۲ میلیــون دالر خواهــد بــود.
اگــر اســپیس ایکــس بتوانــد از ســرعت فــرود قســمت هــای باالیی موشــک بکاهــد و آنهــا را 
بــا روشــی کــم هزینــه ماننــد بالــن کنتــرل کنــد، عــاوه برآنکــه از هزینه هــای عملیــات می 

کاهــد، مشــتریان بیشــتری نیــز جــذب خواهــد کرد.

۳ تصویر متوالی از خورشید در 
طول موج های مختلف 

ــای  ــه ه ــی از رصدخان یک
ناســا ســه عکــس متوالــی 
از خورشــید در طــول مــوج 
هــای مختلــف نــور مافوق 
بنفــش ثبــت کــرده اســت. 
ــارس ۲01۸  ــا ۲3 م از ۲0 ت
SDO میادی رصــد خانه

ناســا ســه عکس متوالــی از 
خورشــید درطــول مــوج 
هــای مختلــف نــور مافوق 
بنفــش ثبــت کــرده اســت.
تصویــر حاصــل نشــان 
ــای  ــی ه ــد ویژگ ــی ده م
مختلفــی کــه در یــک 

توالــی نشــان داده مــی شــوند، تــا چــه میــزان متفــاوت هســتند. در تصویــر توالــی ســرخ، مــی 
ــه  ــک لب ــای کوچ ــتگی ه ــی برجس ــیدی( و برخ ــواد خورش ــی از م ــپیکول ها)انبوه ــوان اس ت
ــدان ســاده نیســت. ــر دیگــر چن خورشــید را مشــاهده کــرد. مشــاهده ایــن مــوارد در دو تصوی
 در تصویــر توالــی دوم مــی تــوان حفــره هــای کرونالــی بســیار تاریــک را دیــد. در تصویــر ســوم 
نیــز رشــته هایــی از پاســمای خورشــید بــاالی ســطح دیــده مــی شــوند. ایــن تصاویــر فقــط 

ســه مــوج از 10 طــول مــوج امــواج مافــوق بنفــش دیــده مــی شــود.

فالکون ۹ ماهواره سیاره یاب را به 
مدار زمین برد

شرکت اسپیس ایکس ماهواره سیاره یاب جدید ناسا را به مدار زمین برد. 
شــرکت اســپیس ایکــس نســل آتــی ماهــواره ســیاره یــاب ناســا را بــه مــدار زمیــن بــرد. ایــن  

ماهــواره فضــا را بــرای وجــود ســیارات خــارج از منظومــه شمســی رصــد مــی کنــد.
ــا  ــدا ب ــاوال فلوری ــپ کارن ــر کی ــون ۹ را در مق ــک فالک ــاب موش ــش پرت ــرکت آزمای ــن ش ای
 Transit Exoplanet Survey موفقیــت انجــام داد. از ســوی دیگــر ناســا نیــز  ماهــواره
ــا همــراه ایــن موشــک بــه مــدار  ــا TESS را بــه مقــر فضایــی کنــدی بــرده ت Satelite ی

زمیــن ارســال شــود.
ــا ســاخته شــده اســت.  ــاب مذکــور در واحــد Orbital ATK در ویرجینی  ماهــواره ســیاره ی
ــزار  ــه دور ۲00 ه ــردازد ک ــه جســتجوی ســیگنال ســیاراتی مــی پ ــاب ب TESS پــس از پرت
ــا اســتفاده از همیــن  ســتاره مــدار مــی زننــد. جیمــز وب، تلســکوپ نســل آتــی ناســا نیــز ب
شــیوه اعمــاق فضــا را جســتجو خواهــد کــرد.  TESS در یــک ســال اول ماموریــت خــود نیمه 

ــی فضــا را رصــد  جنوب
مــی کنــد و ســپس 
روی جســتجو در نیمــه 
ــی  ــز م ــمالی تمرک ش

ــد. کن
ــراه  ــواره هم ــن ماه ای
 ۹ فالکــون  موشــک 
ــه فضــا  ــنبه ب روز دوش

ــود. ــی ش ــاب م پرت
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تولید بازی های رایانه ای فضایی در 
دستورکار قرار گرفت

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران گفــت: حمایــت از تولیــد بازی هــای رایانــه ای مبتنــی بــر علــوم 
فضایــی بــا هــدف آمــوزش و ترویــج و توســعه بازارهــای داخلــی، در دســتور کار ســازمان فضایــی 

ایــران قــرار دارد. 
ــای  ــه ای و دنی ــازی هــای رایان ــاوری ســاخت ب ــه پیشــرفت فن ــا اشــاره ب ــراری ب مرتضــی ب
واقعیــت مجــازی گفــت: از آنجــا کــه فضــا، محیطــی ناشــناخته و اســرارآمیز و دارای ویژگــی 
هــای بســیار متفاوتــی از ســطح زمیــن همچــون شــرایط خــا، بــی وزنــی و عناصر ناشــناخته 
ــه ای و  ــای رایان ــد بازی ه ــق و تولی ــرای خل ــبی ب ــیار مناس ــتمایه بس ــد دس ــی توان اســت، م
ــز و  ــط هــای بســیار هیجــان انگی ــران محی ــا کارب ــد ت ــت مجــازی باشــد و کمــک کن واقعی

ــد. ــه کنن ــی را تجرب متفاوت
ــز شــاهد پیشــرفت هــای  ــر نی ــرد: در ســال های اخی ــد ک ــران تاکی ــی ای ــس ســازمان فضای رئی
مناســبی در توســعه بــازی هــای رایانــه ای در کشــور بــوده ایــم و فرصــت مغتنمــی اســت بــرای 

جوانــان مســتعد و خــاق کــه در حــوزه فنــاوری فضایــی فعالیــت کننــد.
معــاون وزیــر ارتباطــات خاطرنشــان کــرد: ســازمان فضایــی ایــران نیز بــا توســعه زیرســاخت ها و 

بســترهای الزم و تدویــن بســته هــای حمایتــی، از تولیــد بازی هــای فضایــی مبتنــی بــر آمــوزش 
حمایــت خواهــد کــرد و تــاش می کنــد تــا بخــش تخصصــی بازی هــای کامپیوتــری در کنــار 
متخصصــان حــوزه فضایــی گردهــم آینــد تــا ماحصــل آن تولیــد بــازی هــای رایانــه ای مبتنی بر 

ــد. ــوم فضایی باش عل

رعد و برق از ایستگاه فضایی
 بین المللی رصد می شود

ــی  ــن الملل ــی بی ــه ایســتگاه فضای ــرق ب ــد و ب ــرای رصــد رع ــزاری ب ــا اب ــی اروپ ســازمان فضای
فرســتاده تــا بــا دوربیــن هــای مــادون قرمــز و مافــوق بنفــش بــه مــدت دو ســال روی ایــن پدیده 

تحقیــق کنــد. 
ــد. در  ــرق هــا را رصــد مــی کنن ــه زودی رعــد و ب ــی ب ــوردان ایســتگاه فضایــی بیــن الملل فضان
13 آوریــل یــک بــازوی رباتیــک 1۶ متــری روی ابــزار Space Storm Hunter در مــاژول 
کلمبــوس اروپــا نصــب شــد. ایــن ابــزار مــی توانــد تحقیقــات گســترده ای از رعد وبــرق هــا انجام 

دهد.
 رعــد و بــرق یکــی از جالــب تریــن پدیــده هــای طبیعــی اســت. همیشــه صــدای بلنــد  و نــور 
درخشــان آنهــا توجــه را جلــب مــی کنــد. بــا ایــن وجــود دانــش انســان از آن بســیار محدود اســت.

بــه گفته ناســا یکــی از مشــکات در زمینــه تحقیقــات روی این پدیــده آن اســت که رعــد و برق در 
مناطــق غیر قابل دسترســی اتفاق می افتــد. از آن بدتر برخی از جالب ترین و مهــم ترین ویژگی رعد 
وبرق در بخش باالیی اتمســفر زمین روی می دهد که بالن یا هواپیما به آن نمی رسد و از سوی دیگر 

ماهواره ها نیز نمــی توانند آن را رصد کنند.
ــا Space Storm Hunter را ســاخت و در کپســول  درهمیــن راســتا ســازمان فضایــی اروپ
فضایــی دراگــون بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی فرســتاد. ایــن ابــزار شــامل دوربیــن هــای 

مــادون قرمــز و مافــوق بنفــش و ردیــاب هــای اشــعه ایکــس و گامــا اســت.
ابــزار مذکــور  از ارتفــاع 40۸ کیلومتــری بــه مــدت دوســال روی تخلیــه الکتریســیته رعــد و بــرق 

در بخــش باالیــی اتمســفر زمیــن مطالعــه مــی کنــد.

شبکه رصدخانه های کشورایجاد می شود
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان فضایــی ایــران از فراهــم کــردن و توســعه زیرســاخت هــای مناســب و ایجــاد شــبکه 

رصدخانــه هــای کشــور بــه عنــوان گامــی موثــر در راســتای اعتــای حــوزه نجــوم خبــر داد. 
مرتضــی بــراری اظهــار داشــت: بازدیــد از رصدخانــه پایــش اجــرام فضایــی مرکــز ماهدشــت ســازمان فضایــی ایــران، 

فرصــت مناســبی بــود تــا مــروری بــر برنامــه هــای حــوزه نجــوم ســازمان فضایــی ایــران داشــته باشــیم.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران افــزود: درســال جــاری همــگام بــا تدویــن برنامــه ســایر حــوزه هــا در ســازمان، برنامــه 
هــای مناســبی نیــز در حــوزه نجــوم تدویــن و اهــداف بســیار مهمــی بــرای فعالیــت ایــن حــوزه تعریــف شــده اســت.

وی خاطرنشــان کــرد: ایجــاد زیــر ســاخت و بســتر مناســب بــرای اخــذ داده هــای نجومــی در محــدوده هــای مختلــف 
طیــف الکترومغناطیســی از جملــه طیــف هــای مرئــی و رادیویــی، توســعه ســامانه پایــش اجــرام نزدیــک بــه زمیــن، 
همــکاری موثــر و تعامــل بــا ســازمان هــا، نهادهــا و مراجــع داخلــی و بیــن المللــی مرتبــط بــا فعالیــت هــای نجــوم 

اکتشــافات فضایــی ازجملــه برنــاه هــای آتــی ســازمان فضایــی ایــران اســت.
ــه  ــد کــرد: همچنیــن توســعه و گســترش فعالیــت هــای نجومــی در بیــن اقشــار مختلــف مــردم از جمل ــراری تاکی ب
برگــزاری جشــنواره عکاســی نجومــی، کمــک بــه توســعه کســب و کارهــای حــوزه نجــوم در سراســر کشــور، برگــزاری 
اولیــن رویــداد ایــده پــردازی اپلیکیشــن هــای کاربــردی نجــوم و اجــرای مســابقه رصــد اجــرام آســمانی از برنامــه هــای 

مهــم مــا در ســازمان فضایــی اســت کــه بــه زودی در ایــن خصــوص اطــاع رســانی خواهــد شــد.
ــا فراهــم کــردن و توســعه زیرســاخت هــای مناســب و ایجــاد شــبکه  ــا ب ــم کــرد ت ــوان کــرد: تــاش خواهی وی عن

ــای حــوزه نجــوم کشــور برداشــته شــود. ــر در راســتای اعت ــی موث ــه هــای کشــور گام رصدخان

ــوا و فضــا هـــ
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کسب وکارهای نوپای فضا پایه 
توسعه می یابد 

اولیــن نشســت هــم اندیشــی نقشــه راه برنامه توســعه فضایــی کشــور با حضــور مرتضــی براری 
رئیــس ســازمان فضایــی و منوچهــر منطقــی رئیــس مرکز ملــی فضایــی کشــور و ســایر متولیان 
ــا و دســتگاههای  ــز علمــی، دانشــکده ه ــا، مراک ــی کشــور از دانشــگاه ه و متخصصــان فضای

اجرایــی ایــن بخــش برگــزار شــد.
در ایــن نشســت بــا تاکیــد بــر تعامــل و همگرایــی بخــش هــای فضایــی کشــور در خصــوص 
ــا  ــاال دســتی و ب ــر اســناد ب ــی ب ــی کشــور، مبتن ــن نقشــه راه توســعه برنامــه هــای فضای تدوی
مشــارکت، همفکــری و حضــور همــه بازیگــران و فعــاالن ایــن حــوزه بحــث و تبــادل نظر شــد.
همچنیــن تثبیــت و توســعه کامــل زنجیــره ارزش در حــوزه فضایــی، توســعه کســب وکارهــای 
نوپــای فضــا پایــه، صــادرات فنــاوری و حضــور در بــازار بکــر منطقــه، جــذب ســرمایه گــذاری 
بخــش خصوصــی و حضــور موثــر و فعــال در مجامــع بیــن المللــی از جملــه موضوعاتــی بــود که 

در نشســت مــورد بررســی قــرار گرفــت.
در ایــن نشســت بــر اســتفاده صلــح آمیــز از فضــا بــرای افزایــش عــزت و اعتبــار ملــی، ارتقــاء 
کیفیــت زندگــی مــردم و توســعه علــم و دانــش در کشــور بــر توســعه حــوزه فضایــی تاکید شــد. 
ــورد بحــث و  ــود کــه م ــی کشــور موضــوع دیگــری ب ــه توســعه فضای ــن نقشــه راه برنام تدوی
بررســی قــرار گرفــت کــه ایــن کار، گامــی موثــر بــرای ایجــاد همگرایــی و تعامــل در بخــش 
فضایــی کشــور اســت و حرکــت بــر اســاس ایــن نقشــه راه قدمــی مثبــت بــرای تحقــق اهــداف 

توســعه پایــدار بخــش فضایــی کشــور خواهــد بــود.

داروی حفاظت از فضانوردان در 
برابر اشعه های فضایی

محققــان ســعی دارنــد بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی دارویــی بــرای فضانــوردان تهیــه کنند 
تــا از آنــان در برابــر اشــعه هــای فضایــی محافظــت کند. 

گروهــی از محققــان سراســر جهــان تصمیــم دارند با یــک طــرح جدیــد از فضانــوردان در برابر 
اشــعه هــای فضایــی محافظــت کننــد. ایــن طــرح حتــی مــی توانــد فضانــوردان را بــدون قرار 

گرفتــن در معــرض اشــعه هــای مرگبــار فضایــی در ســفری ســه ســاله بــه مریخ برســاند.
ــا  ــی( ب ــوش مصنوع ــوزه ه ــال در ح ــرکت Insilico Medicine Inc )فع ــان ش محقق
گروهــی از دانشــمندان سراســر جهــان همــکاری مــی کننــد آنهــا معتقدنــد اکتشــافات بشــر 
در حــوزه ژن درمانــی و تولیــد دارو بــرای ماموریــت هــای آتــی فضانــوردان بــه اعمــاق فضــا 

کمک حــال اســت.
ــدن  ــرای ب ــده ب ــازی ش ــخصی س ــی ش ــد داروهای ــعی دارن ــمندان س ــتا دانش ــن راس در همی
فضانــوردان تهیــه کننــد. بــرای ایــن منظــور آنهــا از هــوش مصنوعــی اســتفاده مــی کننــد تــا 
متوجــه شــوند کــدام ســلول هــا دربرابــر دیگــری مقــاوم هســتند و بــا اســتفاده از ژن درمانــی 
آن را قدرتمندتــر مــی کننــد. دانشــمندان تخمیــن مــی زننــد ســفر رفــت و برگشــت بــه مریخ  

فضانــوردان را در برابــر ۶00mSv  اشــعه قــرار  دهــد.
ایـن درحالـی اسـت که طبـق اسـتاندارد آنهـا هـر فضانـورد در طور حیـات خـود نبایـد در برابر 
اشـعه هایی باشـدت ۸00 تـا 1۲00mSv  قرار گیـرد. به گفته محققـان میزان اشـعه هایی که 
فضانـوردان در برابـر آن قـرار می گیرند 40 تـا 100 برابر میزانی که به سـاکنان زمین می رسـد.

ــه  ــد ک ــرده ان ــف ک ــانی کش ــگاهی کهکش ــان دانش محقق
ــود  ــی وج ــاده تاریک ــه م ــچ گون ــورات در آن هی ــاف تص برخ

ــدارد.  ن
مــاده تاریــک بخــش عظیمــی از جهــان را پوشــانده اســت. در 
ــه  کهکشــان هایــی شــبیه راه شــیری نســبت مــاده تاریــک ب

بقیــه مــوارد حــدود 30 بــه 1 اســت. ایــن درحالــی اســت کــه در 
کهکشــان هــای کوتولــه حجــم مــاده تاریــک  400 برابــر مــواد 

معمولی اســت.
درهمیــن راســتا تحقیق جدیــد دانشــمندان دانشــگاه یل نشــان 
ــی دارد  ــار عجیب ــان DF۲-NGC105۲ رفت ــی دهدکهکش م
زیــرا در آن مــاده تاریــک وجــود 

نــدارد.
ــری  ــدازه گی ــا ان ــان ب محقق
ــتاره  ــه س ــرکات 10 خوش تح
بــا  آنهــا  شــدند  متوجــه 
ســرعت 3۷ هــزار کیلومتــر 
برســاعت حرکــت مــی کننــد. 
ــم  ــیار ک ــرعتی بس ــن س چنی
اســت و نشــان مــی دهــد 
ــن  ــی در ای ــاده تاریک ــچ م هی
نــدارد.  وجــود  کهکشــان 
پیتــر ون دوکــوم محقق ارشــد 
ایــن تحقیــق مــی گویــد: اگــر 

ــم آن  ــد، حج ــم باش ــی ه ــاده تاریک ــان م ــن کهکش در ای
ــکیل  ــم آن را تش ــام حج ــا تم ــتاره ه ــت. س ــم اس ــیار ک بس
مــی دهنــد و بــه نظــر نمــی رســد جایــی بــرای مــاده تاریــک 

ــد. ــته باش ــود داش وج
 Dragonfly ــا تلســکوپ محققــان هنــگام رصــد آســمان ب
ــات  ــه اطاع Telephoto Array telescope و مقایس
  Sloan Digital Sky به دســت آمده بــا یافته هــای تحقیــق
ــرای  ــا ب ــدند. آنه ــان ش ــن کهکش ــب ای ــار عجی ــه رفت متوج
ــات  ــی و اطاع ــه Keckدر هاوای ــتر  از رصدخان ــه بیش مطالع

تلسکوپ هابل اســتفاده کردند.
ــه  ــد DF۲-NGC105۲ چگون ــی دانن ــوز نم ــمندان هن دانش
بــدون وجــود مــاده تاریــک بــه وجــود آمــده اســت. دوکــوم در 
ایــن بــاره مــی گویــد: مــا تصــور مــی کردیــم در هر کهکشــان 
مــاده تاریــک وجــود دارد و همیــن مــاده بــه تشــکیل کهکشــان 
هــا منجــر مــی شــود. بنابرایــن کشــف کهکشــانی بــدون مــاده 
ــاره عملکــرد  ــده هــای معمــول درب تاریــک  جالــب اســت و ای
کهکشــان هــا را بــه چالــش مــی کشــد. همچنیــن نشــان مــی 
دهــد مــاده تاریــک واقعــی اســت و بــه طــور جداگانــه از اجــزای 
دیگــر کهکشــان هــا وجــود دارد. نتایــج تحقیــق مــا نشــان می 
دهــد  احتماال شــیوه هــای مختلفی برای تشــکیل کهکشــان ها 

ــود دارد. وج

کهکشان بدون ماده تاریک کشف شد

ــوا و فضــا هـــ
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تلسکوپ جیمز وب
 ۲۰۲۰ افتتاح می شود

ــرر،  ــر از موعــد مق ــر ت ــی یــک ســال دی ناســا اعــام کــرد در ســال ۲0۲0 میــادی یعن
ــد.  ــاح مــی کن تلســکوپ پیشــرفته »جیمــز وب« را افتت

ناســا اعــام کــرد تلســکوپ جیمــز را بــا یــک ســال تاخیــر در مــاه مــی ۲0۲0 میــادی 
ــه آزمایــش هــای بیشــتر سیســتم هــای  افتتــاح خواهــد کــرد. دلیــل ایــن تاخیــر نیــاز ب

ــف تلســکوپ اســت. ظری
بــه گفتــه مقامــات ناســا ایــن تاخیر ســبب مــی شــود هزینــه هــای ســاخت این تلســکوپ 

۸.۸ میلیــارد دالری افزایــش یابد.
رابــرت الیــت فــوت یکــی از مقامــات ناســا در ایــن بــاه مــی گویــد: اکنــون تمــام بخــش 
هــای مربــوط بــه پــرواز تلســکوپ تکمیــل شــده اســت. امــا مشــکاتی دیگــر توجه مــا را 
بــه خــود جلــب کــرد. بــه همیــن دلیــل قصــد داریــم  دوبــاره تــاش هــای خــود را بــرای 

برطــرف کــردن ایــن مشــکات ادامــه دهیــم.
تلســکوپ جیمــز وب بــه وســیله اشــعه مــادون قرمــز جهــان را رصــد می کنــد و مــی تواند 

ســیاره هــای جدیــد اطــراف ســتارگان دوردســت را کشــف کند.

زنبور رباتیک به مریخ می رود 
ــای  ــت ه ــت ماموری ــرار اس ــه ق ــد ک ــاخته ان ــی س ــور رباتیک ــی زنب ــی و ژاپن ــمندان آمریکای دانش

ــد.  ــام ده ــخ انج ــه در مری ــع آوری نمون ــبرداری و جم ــد عکس ــف مانن مختل
در آینــده نزدیــک زنبورهایــی رباتیــک ســطح مریــخ را رصــد مــی کننــد.  دانشــمندان آمریکایــی و 
ژاپنــی نوعــی زنبــور رباتیــک بــه نــام Marsbees) زنبــور مریخــی( ســاخته انــد کــه انــدازه آن 
شــبیه زنبورهــای معمــول اســت و تنهــا نکتــه متمایــز آن وجــود بــال هایــی بزرگتر اســت زیــرا این 

گجــت بــرای پــرواز در جــو مریــخ نیازمنــد نیــروی بیشــتری اســت.
ــا  انبــوه زنبورهــای رباتیــک مجهــز بــه دســتگاه هــای مخابــرات هســتند کــه بــه طــور مــداوم ب
ــان در  ــد انتشــار گاز مت ــاط هســتند. گجــت هــای مذکــور مــی توانن ــن در ارتب ــان روی زمی محقق

ــد. ــرداری انجــام دهن ــه ب ــد و نمون ــری کنند،عکــس بگیرن ــدازه گی ســیاره را ان
ــت هــای  ــه در ماموری ــد ک ــی انجــام دهن ــت های ــد فعالی ــی توانن ــا م ــات ه ــارت دیگــر رب ــه عب ب

ــود. ــی ش ــام م ــین دار انج ــی سرنش فضای
عــاوه بــرآن  زنبورهــای مریخــی مزیــت هــای بیشــتری نســبت بــه کاوشــگرها دارنــد. زیــرا مــی 

تواننــد ســریع تــر حرکــت کننــد

رصد ستاره عظیم با درخشندگی هزار بار بیشتر از خورشید
محققان با بررسی عکس های تلسکوپ هابل ستاره ای عظیم در فاصله ۹ میلیارد سال نوری رصد کرده اند که هزاران بار درخشان تر از خورشید است. 

در تصویر جدید تلسکوپ هابل،  یک ستاره بسیار بزرگ آبی در فاصله ۹ میلیارد سال نوری ثبت کرده است.
 »Nature Astronomy « نــام گرفتــه، دوردســت تریــن ســتاره رصــد شــده اســت. دانشــمندان ایــن یافتــه را در تحقیقــی جدیــد  در ژورنــال Icarus ایــن شــی آســمانی که بــه طور غیــر رســمی

ــر کرده اند. منتش
ــی  ــط م ــن مســافتی فق ــول در چنی ــور معم ــه ط دانشــمندان ب
تواننــد کهکشــان هــا ) مجموعــه از میلیاردهــا ســتاره ( یــا ابــر 
نواخترهــا، اشــعه هــای گامــا یــا انفجارهــای کهکشــانی  را رصد 
ــال  ــون س ــش از 100 میلی ــه بی ــه در فاصل ــب آنک ــد.  جال کنن
ــن  ــد تری ــا قدرتمن ــی ب ــا حت ــتاره ه ــبرداری از س ــوری عکس ن

ــر ممکــن اســت. ــز غی تلســکوپ هــا نی
ــادر کهکشــانی ســبب شــد  ــی ن ــک  همخوان ــه ی ــن نمون در ای
ایــن ابرســتاره ۲ هــزار برابــر بزرگتــر نشــان داده شــود و در نتیجه 

ســتاره شناســان موفــق شــدند آن را رصــد کننــد.
ایــن پدیــده کــه لنــز گرانشــی نامیــده شــده، زمانــی اتفــاق مــی 
ــا خوشــه ای از کهکشــان  ــزرگ ب ــک کهکشــان ب ــه ی ــد ک افت
هــا نــور منتشــر شــده از یــک کهکشــان دوردســت را خــم مــی 
کننــد. در نتیجــه کهکشــان هــا بــه عنــوان یــک شیشــه بــزرگ 
نمــا عمــل مــی کننــد و اشــیای کــم نــور قابــل مشــاهده مــی 

شــوند.
ــار  ــزاران ب ــا ه ــا ی ــتاره صده ــن ابرس ــان ای ــه محقق ــه گفت ب
ــر از خورشــید اســت.  ســتاره مذکــور در تصاویــری  درخشــان ت
ــه،  ــا ۲01۷ گرفت ــل ۲01۶ ت ــن آوری ــل بی ــکوپ هاب ــه تلس ک

ــت. ــده اس ــف ش کش
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بر اساس یک تحقیق جدید؛

کهکشان راه شیری با همسایه 
خود برخورد می کند

تحقیقــی جدیــد پیــش بینــی مــی کنــد کهکشــان راه شــیری تــا 4 میلیــارد ســال دیگــر چنــان 
گســترده مــی شــود کــه بــا »آندرومــدا« همســایه خــود برخــورد مــی کنــد. 

دانشــمندان پیــش بینــی مــی کننــد کهکشــان راه شــیری گســترده تــر مــی شــود و مــرز آن بــه 
همســایه خــود یعنــی کهکشــان آندرومــدا مــی رســد.

ــه  ــه گفت ــاد. ب ــد افت ــاق نخواه ــر اتف ــال دیگ ــارد س ــا 4 میلی ــانی ت ــورد کهکش ــچ برخ ــه هی البت
محققــان کهکشــان راه شــیری هــم اکنــون قطــری معــادل 100 هــزار ســال نــوری دارد و چنــد 

ــه خورشــید را در خــود جــای داده اســت. ــارد ســتاره از جمل میلی
در مــرز خارجــی ایــن کهکشــان یعنی دیســک کهکشــانی هنــوز هم ســتاره هــای جدیــدی از گاز 
و غبــار ســاخته مــی شــوند. شــبیه ســازی هــای رایانــه ای نشــان مــی دهنــد ایــن ســتاره هــای 

جدیــد بــه آرامــی حجــم کهکشــان را مــی افزاینــد.
ــه وســیله چنــد تلســکوپ زمینــی و فضایــی کهکشــان هایــی  ــه همیــن دلیــل دانشــمندان ب ب
ــای  ــد راه شــیری و کهکشــان ه ــی زنن ــن م ــا تخمی ــد. آنه مشــابه راه شــیری را بررســی کردن

ــد. ــه گســترش مــی یابن ــر ثانی ــر ب ــا ســرعتی حــدود 500 مت مشــابه آن ب
کریســتینا مارتینــز المبیــا از انســتیتو تحقیقاتــی آســتروفیزیکال در جزایــر قنــاری در ایــن بــاره 
مــی گویــد: کهکشــان راه شــیری اکنــون حجــم زیــادی دارد. امــا تحقیــق مــا نشــان مــی دهــد 
ــدان  ــد چن ــن رون ــش حجــم اســت. ای ــال افزای ــل مشــاهده آن در ح ــای قاب ــل بخــش ه حداق
ــارد ســال دیگــر حجــم کهکشــان 5 درصــد افزایــش  ســریع نیســت امــا اگــر حــدود ســه میلی

ــا آندرومــدا برخــورد مــی کنــد. خواهــد یافــت. 4 میلیــارد ســال دیگــر کهکشــان راه شــیری ب
در حــال حاضــر میــان دو کهکشــان ۲.5 میلیــون ســال نــوری فاصلــه اســت. آندرومــدا کــه حتــی 
از راه شــیری بزرگتــر اســت قطــری معــادل 110 هــزار ســال نــوری دارد و کارشناســان تخمیــن 

مــی زننــد بیــش از یــک هــزار میلیــارد ســتاره در آن وجــود داشــته باشــد.

الکهید مارتین تا ۲۰۲۱ هواپیمای 
مافوق صوت آزمایش می کند

الکهیــد مارتیــن قــراردادی ۲4۷.5 میلیــون دالری بــا ناســا امضــا کــرده تــا هواپیمایــی بســازد 
کــه بــا ســرعت مافــوق صــوت و بــدون ســروصدا پــرواز مــی کنــد. نخســتین پــرواز آزمایشــی 

هواپیمــا ۲0۲1 انجــام مــی شــود. 
شــرکت الکهیــد مارتیــن  قــرادادی بــا ناســا امضا کــرده تــا هواپیمــای مافــوق صــوت و بدون 

سروصدای X-planeبسازد که از لندن تا نیویورک را در سه ساعت طی می کند.
شــاخه Skunk Works ایــن شــرکت قــراردادی ۲4۷.4 میلیون دالری با ناســا امضــا کرده تا 
X-plane را طراحی کند و بســازد. نخســتین پرواز آزمایشــی این هواپیمایی در ۲0۲1 میادی 

انجام می شود.
ســرعت X-plane بــه 1.5 مــاخ مــی رســد و در آن از فنــاوری هــای مختلفــی اســتفاده مــی 
شــود تا ســر و صدای پرواز حذف شــود. الکهیــد مارتین براســاس قــراردادی که در ســال ۲01۶ 
امضــا شــد طــرح هــای اولیــه از چنیــن هواپیمایــی را فراهــم کــرده اســت. طــول هواپیمــای 
مذکــور حــدود ۲۹ متــر و عــرض بــال آن نیــز حــدود ۹ متــر خواهــد بــود. وزن هواپیمــا پــس از 

مســافرگیری و حمــل بــار بــه بیــش از 14 تــن مــی رســد.
این هواپیما می تواند در ارتفاع 1۶۷۶4 متری به سرعت 1.4۲ ماخ برسد.

ناســا در ۲01۹ میــادی طــرح را بررســی مــی کنــد و پروازهــای آزمایشــی در ۲0۲1 میــادی 
آغــاز مــی شــوند. در ۲0۲۲ میــادی پــروژه وارد فــاز دوم مــی شــود کــه در آن ناســا فنــاوری 

هــای بــی ســروصدا بــودن پــرواز را آزمایــش مــی کنــد.

اقامت در هتل فضایی تا ۲۰۲۲ 
ممکن می شود

ــد دارد  ــتارت آپ قص ــک اس ی
هتلــی در فضا بســازد و از ســال 
۲0۲۲ پذیــرش مهمــان را آغــاز 
ــفری 1۲ روزه  ــه س ــد. هزین کن
ــون  ــل از ۹.5 میلی ــن هت ــه ای ب

ــی شــود.  ــاز م دالر آغ
تــا چهــار ســال دیگر توریســت 
هــای ثروتمنــد مــی تواننــد بــه 

هتلــی در فضــا ســفر کننــد.
درهمیــن راســتا اســتارت آپ 

Orion Span تصمیــم دارد ایســتگاه فضایــی Aura Station خــود را در اواخــر ۲0۲1 
میــادی افتتــاح کنــد و از ۲0۲۲ پذیــرای مهمانان در آن باشــد.

فرانــک بانگــر مدیــر ارشــد اجرایــی ایــن شــرکت مــی گویــد: مــا نخســتین هتــل فضایــی لوکس 
را مــی ســازیم. بهــای اقامتــی 1۲ روزه در ایــن  ایســتگاه از ۹.5 میلیــون دالر آغــاز مــی شــود. البته 

ایــن قیمــت کمتــر از بهایی اســت کــه توریســت هــای فضایــی پیشــین پرداخــت کــرده اند. 
از ســال ۲001 تــا ۲00۹ تعــداد ۷ شــهروند در کل ۸ ســفر بــه ایســتگاه فضایــی بین المللی داشــته 

انــد. آنهــا برای هــر ســفر مبلغــی حــدود ۲0 تــا 40 میلیــون دالر پرداخــت کــرده اند.
او افــزود: بــه تازگــی فنــاوری و نــوآوری هــای زیــادی فراهــم شــده تــا در ایســتگاه هــای فضایی 
از اتوماســیون بیشــتری اســتفاده شــود. بــه ایــن ترتیــب نیــازی بــه راهپیمایــی در فضــا یــا انجــام 

فعالیــت هایــی خــارج از فضاپیمــا نخواهــد بود.  

ــوا و فضــا هـــ
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