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«سنجش از دور» به کمک مدیریت بحران می آید

یک سوم ایران ظرفیت نصب پنل خورشیدی دارد
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رویدادهــای مختلفــی جهــان فنــاوری اطالعات در سال  2018میالدی را تغییــر
داد.اما شـاید یکی از مهمتریـن رویدادهایی که با جنجالهای بسـیاری نیـز همراه بود
به افشـای اطالعات بسـیاری از کاربران توسـط شـرکتهای بزرگ فنـاوری اطالعات
دنیا مربوط می شود .این رسوایی ها بــا توجـــه بــه فراگیـــر شــدن فنــاوری
های نویــن و لــزوم حفاظــت از اطالعــات کاربـــران ،سبب شد تا در سالی که
گذشت دولتها قوانیــن مختلــفی در برابــر شــکاف هــای امنیتــی و افشــای
اطالعات کاربـران وضع کنند.

فناوری اطالعات و ارتباطات
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۲۰۱۸؛ سال رسوایی غولهای فناوری
بــه دالیــل مختلفــی از جملــه افشــای اطالعــات بســیاری از کاربــران شــرکتهای بــزرگ فنــاوری ،ســال  ۲۰۱۸را مــی تــوان ســال
رســواییهای بــزرگ دنیــای علــم و فنــاوری قلمــداد کــرد.
در ســالی کــه گذشــت رویدادهــای مختلفــی جهــان علــم و فنــاوری را تغییــر داد .عــاوه برآنکــه راه حــل هــا و اختراعــات جدیــدی
کشــف شــد ،امــا علــم و فنــاوری نیــز از جنجــال و اشــتباهات دور نبــود .از کشــف ســوراخی در بدنــه هواپیمــا تــا فــاش شــدن اطالعات
میلیــون هــا کاربــر برخــی از ایــن رویدادهــای جنجــال آفریــن بودنــد.
برخی از این اشتباهات را در زیر می خوانید:
اختالل در موشک سایوز

بــاالی فضاپیمــای  ۰۹-Soyuz MSایجــاد شــده بــود کــه بــه مــاژول  Rassvetاز
بخــش روســیه بــه وجــود آمــده بــود .فضانــوردان بــا چســباندن نــوار  Kaptonروی
ســوراخ میــزان نشــت را کاهــش دادنــد.
نتایج یک تحقیق علمی بزرگ اشتباه از آب درآمد

یکــی از اتفاقــات ناگــوار علمــی در  ۲۰۱۸اختالل در موشــک ســایوزی اســت که حامل کپســول
فضایــی و دو فضانــورد آمریکایــی و روســی بــود .ایــن اختــال ســبب شــد فضانــوردان ۳۰
دقیقــه پــس از پرتــاب دوبــاره فــرود آینــد .بــه گفتــه مقامــات بخــش دوم ایــن موشــک دو
دقیقــه پــس از پرتــاب دچــار اختاللــی نامعلوم شــد.
البتــه فضانــوردان بــه ســامت در قزاقســتان فــرود آمدنــد امــا ایــن ماموریــت لغــو شــده
ضربــه ای بــه برنامــه فضایــی روســیه بــود کــه در حــال حاضــر تنهــا راه ارســال فضانــوردان
بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی بــه حســاب مــی آیــد .طــی  ۳۰ســال گذشــته این نخســتین
ماموریــت سرنشــین دار شکســت خــورده روســیه بــه حســاب مــی آیــد.
سوراخ در بدنه ایستگاه فضایی بین المللی

ســقوط موشــک ســایوز تنهــا اتفــاق ناگــوار علمــی در ســال گذشــته نبــود .فضانــوردان حاضــر
در ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی ســوراخی  ۲میلیمتــری در یــک مــاژول ســایوز کشــف کردنــد
و یکــی از فضانــوردان در فراینــد تعمیــر مجبــور شــد انگشــت خــود را روی ســوراخ قــرار دهــد .
ایــن ســوراخ کوچــک پــس از آن مشــخص شــد کــه فضانــوردان متوجــه کاهــش فشــا
شــدند .کنتــرل کننــده هــای پــرواز متوجــه شــدند هیــچ خطــری خدمــه را در شــب تهدیــد
نمــی کنــد امــا بــه محــض بیــدار شــدن ،بــه آنهــا هشــدار دادنــد .ایــن ســوراخ در بخــش

هرســاله انبوهــی از تحقیقــات دربــاره تاثیــر گرمایــش جهانــی بــر وضعیــت کــره زمیــن و
اقیانــوس هــا منتشــر مــی شــود کــه هرکــدام بــه نوبــه خــود تخمیــن هایــی از وضعیــت آینــده
زمیــن ارائــه مــی کننــد .در همیــن راســتا پســت وبالگــی یــک مــرد انگلیســی منجر به کشــف
اشــتباهاتی در تحقیــق بزرگــی شــد کــه طبــق آن اقیانــوس هــا بــا ســرعت زیــادی در حــال
گــرم شــدن هســتند .ایــن تحقیــق در نشــریه نیچــر منتشــر شــده بــود.
طبــق یافتــه هــای تحقیــق مذکــور اقیانــوس هــا بــا ســرعتی بیــش از حــد معمــول در حــال
گــرم شــدن هســتند .امــا پــس از آنکــه مــردی در انگلیــس دربــاره اشــتباهات ایــن تحقیق یک
پســت وبالگــی منتشــر کــرد ،محققــان ایــن نتیجــه گیــری را رد کردنــد.
محققــان ایــن پژوهــش دوهفتــه پــس از انتشــار آن ،بازبینــی هایــی انجــام دادنــد و بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه هرچنــد گــرم شــدن اقیانــوس هــا بــا ســرعت زیــادی انجــام مــی شــود اما
میــزان ســرعت بــا آنچــه کــه در تحقیقــات دیگــر ثبــت شــده ،تفاوتــی نــدارد.
اطالعات  ۵۰۰میلیون مشتری هتل «ماریوت» هک شد
بــا توجــه بــه فراگیــر شــدن
فنــاوری هایــی نویــن لــزوم
حفاظــت از اطالعــات کاربــران در
ســال اخیــر پررنــگ ترشــده اســت.
درهمیــن راســتا دولــت هــای
مختلــف در  ۲۰۱۸میــادی ســعی
کردنــد بــا وضــع قوانیــن مختلــف
از کاربــران در برابــر شــکاف هــای
امنیتــی و افشــای اطالعاتشــان
محافظــت کننــد .در  ۲۰۱۸نمونــه
هــای بزرگــی از افشــای اطالعــات
کاربــران ثبــت شــد.
یکــی از بزرگتریــن نمونــه هــای آن مربــوط بــه مســافران مجموعــه هتل ماریــوت بــود .هکرها
اطالعــات حــدود  ۵۰۰میلیــون مشــتری مجموعــه هتــل هــای ماریــوت را طی  ۴ســال ســرقت
کــرده انــد .آنهــا اطالعــات کارت هــای اعتبــاری ،شــماره پاســپورت و اطالعــات شــخصی

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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دیگــر را ســرقت کــرده اند.ایــن یکــی از بزرگتریــن حمــات امنیتــی در تاریــخ بــه
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نشــد.
عــاوه بــر آن خــودروی خــودران گــوگل نیــز در  ۲۰۱۸طــی آزمایشــاتی تصــادف کــرد .ایــن
خــودرو کــه در مراحــل تســت قــرار داشــت در ایالــت آریزونــا دچــار یــک حادثــه شــدید شــد.
البتــه شــرکت ویمــو کــه در حــال توســعه ایــن خــودرو اســت ادعــا کــرده ایــن خــودرو مقصــر
نبــوده اســت .بــه گفتــه پلیــس خــودروی خــودران ویمــو در زمــان نامناســب و مــکان نامناســب
بــود ،ولــی ایــن خــودرو قانــون را نقــض نکــرده اســت.
کارمندان گوگل برای ایجاد تغییر راهپیمایی کردند

یکــی دیگــر از رویدادهــای مربــوط بــه افشــای اطالعــات کاربــران کــه ســروصدای زیــادی بــه
پــا کــرد بــه فیــس بــوک مربــوط بــود .در اوایــل ســال جــاری میــادی در رســوایی کمبریــج
آناالیتیــکا مشــخص شــد اطالعــات  ۸۷میلیــون کاربــر فیســبوک فــاش شــده اســت.
بعدهــا گفتــه شــد کــه از ایــن اطالعــات بــرای پیــش بینــی نتایــج انتخابــات ریاســت
جمهــوری ســال  ۲۰۱۶ایــاالت متحــده ســوء اســتفاده شــده اســت.
امــا ایــن تنهــا رســوایی فیــس بــوک نبــود .چنــد مــاه بعــد فــاش شــد یــک شــکاف امنیتــی
ســبب شــده اطالعــات  ۵۰میلیــون کاربــر در اختیــار هکرهــا قــرار گیــرد .ایــن اشــکال بــه یک
آســیبپذیری در گزینــه « »View Asمربــوط بــود .ایــن آخریــن رســوایی فیــس بــوک
نبــود .در هفتــه گذشــته مشــخص شــد توســعه دهنــدگان طــرف ســوم بــه دلیــل یــک بــاگ
امنیتــی بــه عکــس هــای  ۶.۸میلیــون کاربــر دسترســی یافتــه انــد.
جنجال حشیش کشیدن ایالن ماسک در مصاحبه رادیویی زنده
ایــان ماســک ،میلیــاردر آمریکایــی
در مصاحبــه بــرای پادکســت Joe
 Rogan Experienceکــه به
صــورت زنــده از یوتیــوب پخش می
شــد ،ســیگار مــاری جوانــا کشــید.
او در پاســخ بــه مجــری برنامــه
رادیویــی گفــت کــه قبــا یــک بــار
مــاری جوانــا مصــرف کــرده اســت.
ایــن اقــدام ماســک واکنــش
هــای مختلفــی را در بــر داشــت و
حتــی جیــم بریدســتاین مدیــر
ناســا اعــام کــرد پــس از ایــن
مصاحبــه تحقیقاتــی در شــرکت اســپیس ایکــس و بویینــگ انجــام مــی دهــد تــا مطمئن شــود
اســتانداردهای مدیریتــی و اجرایــی ناســا در ایــن شــرکت هــا رعایــت می شــود .این دو شــرکت
بــا ناســا قــراردادی امضــا کــرده انــد تــا کپســول هایــی بــرای ارســال فضانــوردان بــه ایســتگاه
فضایــی بیــن المللــی بســازند .از ســوی دیگــر ایــن رویــداد ســبب شــد ارزش ســهام شــرک
خودروســازی تســا نیــز کاهــش یابــد.
تصادف خودروهای خودران
در ســال  ۲۰۱۸میــادی صنعــت خودروهــای خــودران نیــز از حادثــه و بدبیــاری بــی نصیــب
نبــوده اند.
در همیــن راســتا یکــی از خودروهــای خــودران شــرکت اپــل در حیــن رانندگــی ،دچــار ســانحه
شــد .ایــن خــودرو ،یکــی از خودروهــای آزمایشــی اپــل بــود کــه هنــگام ورود بــه آزادراه
«ســانیویل» ایالــت کالیفرنیــا ،تصــادف کــرد .خــودرو در حالــت خــودران قــرار داشــت و بــا
ســرعت کمتــر از یــک مایــل بــر ســاعت در حــال رانــدن بــود و قصــد داشــت راهــی بــرای
ورود بــه آزادراه پیــدا کنــد کــه یــک خــودروی نیســان  ۲۰۱۶بــا ســرعت  ۱۵مایــل بــر ســاعت
از عقــب بــه آن برخــورد کــرد .هــر دو خــودرو آســیب دیدنــد امــا بــه سرنشــینان ،صدمـهای وارد

در پاییــز امســال حــدود  ۲۰هــزار نفــر از کارمنــدان و مهندســان گــوگل در سراســر جهــان
از محــل کار خــود خــارج شــدند تــا نســبت بــه سیاســت هــای ایــن شــرکت دربــاره یکــی
از مدیــران ارشــد شــرکت اعتــراض کننــد .طبــق افشــاگری روزنامــه نیویــورک تایمــز ،انــدی
روبیــن یکــی از مدیــران ارشــد ایــن شــرکت در ســال  ۲۰۱۴میــادی با وجــود اتهامات جنســی
بــا دریافــت مبلــغ  ۹۰میلیــون دالر از گــوگل جــدا شــده اســت.
افشــای ایــن موضــوع ســبب شــد کارمنــدان گــوگل در اســترالیا ،ســنگاپور ،ژاپــن ،انگلیــس،
ایرلنــد و در شــهرهای آمریکایــی ســیلیکون ولــی ،نیویــورک و ســیاتل به نشــانه اعتــراض محل
کار خــود را تــرک کننــد .ایــن اقــدام کارمنــدان ســبب شــد ســاندار پیچــای مدیــر ارشــد اجرایی
گــوگل در یــک ایمیــل از آنهــا عذرخواهــی کنــد .پیچــای در ادامــه اعــام کــرد سیاســت هــای
جدیــدی در قبــال افــراد متخلــف تعریــف و اجــرا مــی کنــد.
گوگل پالس دوبار اطالعات کاربران را فاش کرد
در ســال  ۲۰۱۸میــادی گــوگل پــاس دو بــار اطالعــات کاربــران را فــاش کــرد .بــار اول
باگــی ســبب شــد اطالعــات حــدود  ۵۰۰هــزار کاربــر فــاش شــود .امــا دومیــن مــورد
کاربــران بیشــتری را تحــت تاثیــر قــرارداد .گــوگل در مــاه دســامبر فــاش کــرد باگــی ســبب
شــده اطالعــات  ۵۲.۲میلیــون کاربــرآن فــاش شــود .ایــن اطالعــات شــامل آدرس ایمیــل،
شــغل و ســن کاربــران بــود کــه در اختیــار توســعه دهنــدگان قــرار گرفتــه بــود .ایــن امر ســبب
شــد تصمیــم خــود بــرای تعطیلــی گــوگل پــاس را  ۴مــاه زودتــر اجــرا کنــد.
کسب و کار جذاب اما بدون امنیت تجارت ارزهای مجازی
ســال  ۲۰۱۸را بایــد ســالی
ناامــن بــرای ارزهــای
مجــازی بــه حســاب
آورد .درســال جــاری
ســوء اســتفاده از قــدرت
پردازشــی سیســتم هــای
کاربــران سراســر دنیــا بــرای
اســتخراج ارزهــای مجــازی
فراگیــر شــد .بســیاری از
کالهبــرداران اینترنتــی
تــاش کردنــد کیــف
پــول هــای الکترونیــک یــا ســایت صرافــی هــای ارزهــای دیجیتــال را هــک کننــد.
عــاوه بــر ایــن بایــد بــه نوســانات عجیــب قیمــت هــر واحــد بیــت کویــن اشــاره کــرد .ایــن
ارز دیجیتــال کــه در دوره ای بــه  ۲۰هــزار دالر بــه ازای هــر واحــد هــم رســیده بــود اکنــون
کمتــر از  ۴هــزار دالر قیمــت دارد.
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فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال قانونی میشود
ب ـهزودی بــا مصوب ـهای کــه دولــت بــا همــکاری مرکــز ملــی
فضــای مجــازی در دســت تنظیــم دارد ،فعالیــت اســتخراج
کننــدگان پــول دیجیتــال و صرافیهــای الکترونیکــی ارزرمزهــا
قانونــی مــی شــود.
ارز دیجیتــال یــا  Cryptocurrencyیــک فــرم از پــول
الکترونیکــی اســت کــه بــه دلیــل داشــتن ویژگــی رمزنــگاری
درحیــن انتقــال در اینترنــت بــرای امنیت بیشــتر ،حذف واســطه
هــا و ناشــناس بــودن طراحــی شــده و غیرقابــل هــک و
پیگیــری اســت.
ارزهــای دیجیتــال از فنــاوری غیرمتمرکــز اســتفاده مــی کنند و
بــه کاربــران امــکان پرداخــت امــن و ذخیــره پــول را بــدون نیاز
بــه ثبت نــام یــا اســتفاده از بانــک هــا و ســازمان های واســطه،
مــی دهنــد .اکثــر ارزهــای دیجیتــال روی پایــگاه داده توزیــع
شــده ای بــه نــام بالکچیــن اجــرا میشــوند .درهمیــن حــال
بیشــتر واحدهــای اصلــی ارز دیجیتــال نیــز توســط یــک فرآیند
بــه نــام اســتخراج یــا «مایــن» تولیــد مــی شــوند.
اولیــن ارز دیجیتــال بیــت کویــن اســت کــه در ســال ۲۰۰۹
ایجــاد شــد و پادشــاه دنیــای ارزهــای دیجیتــال نــام گرفــت
ولــی در چنــد ســال گذشــته ارزهــای دیجیتــال زیــادی معرفــی
و عرضــه شــده انــد و گفتــه مــی شــود هــم اکنــون حــدود ۹۰۰
ارز دیجیتــال در بازارهــای جهانــی تجــارت مــی شــود.
ارز دیجیتال و مشکالتی که با خود به همراه آورد
بــا توســعه ارزهــای دیجیتــال (ارز رمــز) در دنیــا و بــه تبــع آن
در کشــورما ،برغــم مزایایــی که پــول دیجیتــال دارد ،ناشــناخته
بــودن ایــن فنــاوری مشــکالتی را بــرای کشــورها بــه همــراه
داشــته و بــه نظــر مــی رســد نبــود قوانین مشــخص بــرای آن و
عــدم آگاهــی از چگونگــی کاربــرد ایــن فنــاوری ،باعــث ضــررو
زیانهــای خــرد و کالن اقتصــادی شــده اســت.
در ایــران ،مخاطراتــی کــه معامــات پــول دیجیتــال بــه دلیــل
نداشــتن آگاهــی کاربــران بــه همــراه داشــته بــه فعالیــت بدون
قانــون اســتخراج کننــدگان ارز دیجیتــال ،نبود تضمین ســرمایه
گــذاری روی ارزهــا و ســایر مــوارد فنــی و غیرفنــی منجر شــده
و معلــوم نیســت کــه بازیگــران دنیــای ارز دیجیتــال چــه
کســانی هســتند.
در ایــن میــان وجــود بدافزارهــای مختلفــی کــه از طــرق
مختلــف بــر بســتر ارز دیجیتــال فعــال شــده و امنیــت کاربــران
را بــه مخاطــره مــی انــدازد ،خریــد و فــروش غیرقانونــی
دســتگاههای اســتخراج کننــده پــول دیجیتــال کــه بســیاری از
کاربــران را بــرای دریافــت ســود بیشــتر بــه حضــور در ایــن بازار
ترغیــب میکنــد و ســرمایه گــذاری بــدون پشــتوانه مــردم
در بــازار ارزدیجیتــال از دیگــر موضوعاتــی اســت کــه پاســخ
روشــنی بــرای آن وجــود نــدارد.
بــا ایــن حــال شــواهد نشــان مــی دهد کــه بــا وجــودی کــه ارز
دیجیتــال هنــوز در کشــور بــه ســاماندهی واحــدی نرســیده امــا
معاملــه می شــود.
حجم معامالت ارزهای دیجیتال در ایران
بررســی وب ســایت دادههــای تحلیلــی کویــن دنــس (Coin
 )Danceنشــان مــی دهــد کــه  ۱۰ارزرمــز بیشــترین حجــم
بــازار را در اختیــار دارنــد .از جملــه مــی ت ـوان بــه بیــت کویــن،
اتریــوم ،ایکــس آی پــی ( ،) xrpبیــت کویــن کــش،eos ،
اســتالر ( ،)stellarلیــت کویــن ،تتــر ،کاردانــو و مونــرو اشــاره
کــرد .درهمیــن حــال ارزرمزهایی ماننــد دش ،اتریوم کالســیک و
 ZBنیــز در معامــات مربوطــه دیــده مــی شــود.

برمبنــای آخریــن آمــار ایــن پایــگاه تحلیلــی در هفتــه منتهــی
بــه پایــان ســپتامبر  ،۲۰۱۸ارز دیجیتــال بیــت کویــن در ایــران
در ایــن بــازه زمانــی بالــغ بــر  ۴۳معاملــه داشــته کــه مــی
توانــد ناشــی از ســرمایه گــذاری مــردم بــرای حفــظ ارزش
پــول و انتظــار افزایــش قیمــت در انتهــای ســال میــادی
پیــش رو باشــد .ایــن درحالــی اســت کــه ایــن ارز در آمریــکا
طــی یــک هفتــه  ۱۱۰۶بــار معاملــه شــده اســت .همچنیــن
چیــن  ۵۳۵بــار ،عربســتان  ۳۴بــار ،کــره جنوبــی  ۳بــار ،ترکیه
 ۱۰بــار ،اتحادیــه اروپــا  ۳۳۱بــار و روســیه  ۲۱۳۱بار اســتخراج
آزاد بیــت کویــن داشــتند.
در بــازه زمانــی مــورد اشــاره ،بیشــترین حجــم معامــات بــه
بیــت کویــن بــا  ۲۷درصــد ،تتــر بــا  ۲۱درصــد و اتریــوم بــا ۱۱
درصــد معامــات ،مربــوط مــی شــود.
بیشــترین حجــم معامــات بــازار مربــوط بــه ژانویــه ســال
 ۲۰۱۸اســت کــه  ۸۰۰میلیــارد دالر معاملــه در حــوزه پــول
دیجیتــال انجــام شــده اســت .بــا ایــن وجــود حجــم بیــت
کویــن از کل بــازار ارزرمزهــا از  ۲۰۱۷شــروع بــه کاهــش
کــرده اســتاین بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه بیشــترین
حجــم معامــات بــازار مربــوط بــه ژانویــه ســال  ۲۰۱۸اســت
کــه  ۸۰۰میلیــارد دالر معاملــه در حــوزه پــول دیجیتــال انجــام
شــده اســت .بــا ایــن وجــود حجــم بیــت کویــن از کل بــازار
ارزرمزهــا از  ۲۰۱۷شــروع بــه کاهــش کــرده و رشــد و ظهــور
رقبــای جدیــد در ایــن بــازار از جملــه دالیــل آن اســت .بــه
نحــوی کــه درحــال حاضــر بیــش از  ۱۰درصــد کل بــازار پول
دیجیتــال در اختیــار اتریوم اســت.
ارزدیجیتال در کدام کشورها قانونی است
برمبنــای بررســی هــای انجــام شــده از وضعیــت  ۷۲کشــور
بررســی شــده از ســوی مرکــز ملــی فضــای مجــازی
درخصــوص وضعیــت مقرراتگــذاری در حــوزه ارزرمزهــا،
مشــخص شــده اســت  ۲۳درصــد کشــورها ذیــل قوانیــن
مبــارزه بــا پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســتها ،نســبت
بــه مقــررات گــذاری در ایــن حــوزه اقــدام کــرده انــد .وضــع
قوانیــن بــرای صرافیهــا در  ۱۶درصــد کشــورها اتفــاق افتــاده
و  ۱۱درصــد کشــورها بــرای اســتفاده توســط شــخصیتهای
حقوقــی ،ارز دیجیتــال را مقــررات گــذاری کــرده انــد.

بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه  ۱۳کشــور از جملــه کانــادا،
چــک و دانمــارک بیــت کویــن را ذیــل قوانیــن مبــارزه بــا
پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســت هــا قــرار داده انــد .در
همیــن حــال  ۲۴کشــور از جملــه اســتونی ،فرانســه ،فنالنــد ،
آلمــان ،ایتالیــا و کانــادا بیــت کویــن را ذیــل مقــررات مالیاتــی
گذاشــته انــد و در کشــوری ماننــد چیــن اســتفاده ارز دیجیتــال
تنهــا بــرای اشــخاص حقیقــی آزاد اســت.
از ســوی دیگــر  ۷کشــور از جملــه چیــن ،چــک و فیلیپیــن،
مقرراتــی بــرای اســتفاده اشــخاص حقوقــی از بیــت کویــن
تدویــن کــرده انــد؛  ۵کشــور از جملــه اکــوادور ،چین و روســیه
ارز مجــازی خــود را منتشــر کــرده انــد و  ۹کشــور  ،روی
صرافــی هــای مبادلــه بیــت کویــن مقــررات وضــع کــرده اند.
مدیریت روی ارز دیجیتال سخت است
ســعید مهدیــون ،معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی دربــاره
وضعیــت فعلــی ارز رمــز در کشــور و فعالیــت کاربــران در ایــن
حــوزه ،توضیــح مــی دهــد و بــا بیــان اینکــه ارز دیجیتــال
هــم اکنــون در کشــور معاملــه مــی شــود ،معتقــد اســت کــه
خاصیــت پــول دیجیتــال ایــن اســت کــه نظــام مدیریــت روی
آن ســخت است.
وی بــا بیــان اینکــه ارزرمــز بــا فنــاوری بالکچیــن ( زنجیــره
بلوکــی) عجیــن شــده امــا بایــد ایــن دو را از هــم تفکیــک
بدهیــم ،مــی گویــد :فنــاوری بالکچیــن بــا عنــوان
فنــاوری ،مســائل خــاص خــود و کاربردهــای مختلفــی دارد
کــه یکــی از ایــن کاربردهــا «ارز رمزهــا» هســتند .در نتیجــه
خــود فنــاوری بالکچیــن ذاتــا مضــر نیســت و بــا توجــه بــه
کاربردهایــی کــه دارد ،مــورد تشــویق همــه اســت.
مهدیــون بــا اشــاره بــه اینکــه برمبنــای فنــاوری بالکچیــن،
دارایــی هایــی بــا پشــتوانه مبادلــه مــی شــود کــه تحــت
عنــوان «توکــن» شــناخته مــی شــود ،مــی افزایــد :بــه ایــن
معنــی کــه بخشــی از دارایــی مشــهود و نامشــهود فــرد (مانند
نــرم افــزار) بــه دیجیتــال تبدیــل مــی شــود .ایــن دارایــی هــا
دارای پشــتوانه اســت و بــا توجــه بــه مشــخص بــودن ارزش
آن ،مشــکلی ایجــاد نمــی شــود.
معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا تاکیــد براینکــه
زمانیکــه از «ارز رمــز» صحبــت مــی شــود بــه موضــوع
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بــاال کــه دارایــی بــا پشــتوانه اســت ،کاری نداریــم ،ادامــه مــی
دهــد :ایــن دارایــی بــا پشــتوانه اگــر طــا و یــا پــول باشــد،
توســط بانکهــای مرکــزی هــر کشــوری پشــتیبانی مــی شــود
و اگــر ســهام شــرکتی نیــز بخواهــد بــه دیجیتــال تبدیــل
شــود ،ســازمانهای بــورس دنیــا از آن پشــتیبانی مــی کننــد .در
نتیجــه کســی مخالــف ایــن مــدل ارزرمــز بــا پشــتوانه نبــوده
و در چارچــوب قوانیــن و مقــررات و ضوابــط بــورس در هــر
کشــوری مبادلــه مــی شــود.
«ارزرمز» با پشتوانه در ایران نداریم
مهدیــون بــا بیــان اینکــه مــا هنــوز در کشــور کار خاصــی در
زمینــه ارزرمزهــای بــا پشــتوانه نکــرده ایــم و ایــن نــوع پــول
دیجیتــال در کشــور مــا وجــود نــدارد ،مــی گویــد :آنچــه کــه
معمــوال نگــران کننــده اســت و مــا در رابطــه بــا آن صحبــت
مــی کنیــم و جنبــه هــای مثبــت و منفــی آن دیــده می شــود،
کاربردهــای پــول دیجیتــال بــدون پشــتوانه اســت کــه تنهــا،
اقبــال مــردم ارزش آن را بــاال و پاییــن مــی آورد و نوســانات
آن زیــاد اســت .از جملــه ایــن ارزهــا مــی تــوان بــه «بیــت
کویــن»« ،تتــر» و «اتریــوم» اشــاره کــرد .ایــن ارزهــا بــه
دلیــل ماهیتــی کــه دارنــد مــی تواننــد نظــام هــای مالــی دنیــا
را دور بزننــد و بــه همیــن دلیــل کشــورهای مختلــف بــرای
قانونگــذاری روی آنهــا ،بــه فکــر افتــاده انــد.
وی موضــوع پولشــویی ،نوســانات اقتصــادی بــه دلیــل عــدم
ورود بــه گــردش مالــی و خــروج ســرمایه از کشــورها را از
جملــه دالیــل زنــگ خطــر ارز دیجیتــال بــدون پشــتوانه
عنــوان کــرده و مــی افزایــد :در ایــن زمینــه تنهــا چیــزی کــه
اجمــاع جهانــی بــه آن رســیده ،اصطالحــی اســت کــه تحــت
عنــوان  KYCشــناخته مــی شــود و معــادل KNOW
( YOUR CUSTOMERمشــتریت را بشــناس) اســت.
معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا اشــاره بــه اینکــه
قوانیــن  KYCبــا هــدف شــفاف ســازی مالــی و جلوگیــری
از پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم تدویــن شــده تــا مبــدا
و مقصــد ارز رمزهــا مشــخص باشــد ،ادامــه مــی دهــد :در
قوانیــن مربــوط بــه  KYCتبدیــل ارزرمزهــا بــه پــول واقعــی
در یــک مــکان فیزیکــی بایــد انجــام گیــرد و صرافیهــای
خــاص الکترونیکــی از جملــه ایــن مکانهــا اســت کــه بایــد
تبدیــل ایــن نــوع پــول در آن انجــام شــود .بــه ایــن ترتیــب
هویــت صرافــی و نقــل و انتقــال پــول دیجیتــال ،مشــخص
بــوده و از طریــق ایــن مقــررات کنتــرل مــی شــود.
خطـر تحریـم در کمیـن سـپرده گـذاران ارزهـای
دیجیتـال
مهدیــون بــا بیــان اینکــه بــرای تبــادالت مالــی از طریــق
پــول دیجیتــال ،اجمــاع جهانــی بــر مقــررات گــذاری و انجــام
کار قانونــی بــر ایــن بســتر اســت ،مــی گویــد :در کشــور مــا
شــرایط کمــی ســخت تــر اســت .چــرا کــه مقــررات گــذاری در
ایــن زمینــه انجــام نشــده و آنجایــی کــه مــردم بــه ایــن بــازار
ورود مــی کننــد و مــی خواهنــد از طریــق ایــن صرافــی هــا
پــول نقــد را تبدیــل بــه کویــن و ارز رمزهــای مختلــف کننــد،
ایــن صرافیهــا و قوانیــن و مقــررات الزم بــرای آن وجــود نــدارد.
درنتیجــه کســانی کــه مــی خواهنــد وارد ایــن بــازار شــوند،
ناچارنــد از صرافیهــای خــارج از کشــور اســتفاده کننــد.
وی بــا اشــاره بــه نگرانیهایــی کــه از ســپرده گــذاری در
صرافیهــای خــارج از کشــور وجــود دارد ،مــی افزایــد :عمــده
صرافــی هــا در ایــن بــازار آمریکایــی هســتند و تحــت قوانیــن
کشــور آمریــکا و قوانیــن وزارت بازرگانــی ایــن کشــور فعالیــت
مــی کننــد .در نتیجــه شــرایط تحریــم بــرای آنهــا وجــود دارد و
چنانچــه آدرس «آی پــی» ایرانــی را تشــخیص دهنــد و متوجه

شــوند کــه مبــدا نقــل و انتقــال پــول ،ایــران اســت ،هــر لحظــه
امــکان تحریــم کــردن حســاب ایــران را دارنــد و به ایــن ترتیب
پــول ایرانیهــا از بیــن رفتــه و اجــازه دسترســی بــه آن داده نمــی
شــود.
عمــده صرافــی هــا در بــازار ارز دیجیتــال ،تحــت قوانین کشــور
آمریــکا و قوانیــن وزارت بازرگانــی ایــن کشــور فعالیــت کــرده
و شــرایط تحریــم بــرای آنهــا وجــود دارد .چنانچــه آدرس «آی
پــی» ایرانــی را تشــخیص دهنــد امــکان تحریم کردن حســاب
ایــران را دارنــد .مهدیــون بــا بیــان اینکــه چنــدی پیش یکــی از
ایــن صرافهــا ،مقــدار زیــادی از پــول کاربــران ایرانــی را تحریم
کــرد ،ادامــه مــی دهــد :ایــن صرافیهــا به محــض آنکــه متوجه
آی پــی ایرانــی مــی شــوند ،قوانیــن تحریــم بــرای آنهــا حاکــم
مــی شــود و هرگونــه مبادلــه مالــی بــا مقصــد و مبــدا ایــران را
لغــو مــی کننــد .خطــر بعــدی نیــز بــه کالهبــرداری ناشــی از
ناآگاهــی کاربــران مربــوط مــی شــود کــه در نهایــت ضــرر و
زیــان در حــذف ســرمایه بســیاری از افــراد را بــه همــراه دارد.

وی افــزود :در بازارهــای واقعــی ســرمایه بــرای ســپرده گــذاری
قبــل از ورود بــه بــازار اصلــی ،یــک بخــش دمــو و آمــوزش
وجــود دارد و ایــن درحالــی اســت کــه در مبادلــه ارزرمزهــا
هیچگونــه دمــو و آموزشــی وجــود نــدارد و ایــن خطــر وجــود
دارد کــه شــخص ،نقــاط کلیــدی را نشــناخته و پــس از ســرمایه
گــذاری ضــرر کنــد.
فعالیت صرافی های الکترونیکی قانونی می شود
معــاون تنظیــم مقــررات مرکــز ملــی فضــای مجــازی راهــکار
فعلــی در ایــن بــاره را بــه رســمیت شــناختن صرافیهــای قانونی
ارز دیجیتــال عنــوان مــی کنــد و بــا بیــان اینکــه بــه نظــر مــی
رســد اگــر در ایــران صرافیهــای شــناخته شــده قانونــی وجــود
داشــته باشــد ،برخــی از مشــکالت قابــل رفــع اســت و مــی
تــوان در  KYCنیــز نقــش جــدی بــازی کــرد ،مــی گویــد:
وجــود صرافیهــای الکترونیکــی در داخل کشــور ،رعایــت قوانین
مربــوط به پولشــویی و مشــخص شــدن مبــدا و مقصد ســرمایه
را بــه همــراه خواهــد داشــت ،در ایــن صــورت مــردم هــم مــی
داننــد کــه اهلیــت کــدام صرافــی تاییــد شــده و فعالیت خــود در
حــوزه ارز دیجیتــال را از طریــق آن پیگیــری مــی کننــد.
مهدیــون ،اســتخراج کننــدگان ارز دیجیتــال کــه بــا نــام
«ماینــر» شــناخته مــی شــوند ،را از دیگــر بازیگــران تاثیرگــذار
ایــن حــوزه عنــوان مــی کنــد و مــی گویــد :در ایــن زمینــه دو
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بازیگــر مهــم وجــود دارد کــه یکــی ،آنهایــی هســتند کــه برای
ایــن کار ،ســخت افــزار اســتخراج ارز تولیــد مــی کننــد و هــم
اکنــون دو شــرکت عمــده آمریکایــی و چینــی ،ایــن بــازار را در
اختیــار دارنــد و مــا حــرف جــدی در زمینــه تولیــد ســخت افــزار
اســتخراج ارز نداریــم .برمبنــای ایــن ســخت افزارهــا ،اســتخراج
ارزرمزهــا بــا کارکــرد عمومــی و بــدون پشــتوانه ممکــن مــی
شــود .از ســوی دیگــر ،ماینرهــا نیــز در ایــن بــازار خودشــان
دســت بــه اســتخراج ارز زده و معاملــه ثبــت کــرده و ســود آن را
دریافــت مــی کننــد.
ماینرهای زیرزمینی به روی زمین می آیند
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای اســتخراج ارز دیجیتــال در کنــار
ســخت افــزار ،نیــاز بــه نــرم افزارهــای عمدتــا اپــن ســورس
(منبــع بــاز) نیــز اســت ،ادامــه مــی دهــد :نــگاه در ایــن قســمت
کار ،یــک صنعــت تبدیلــی اســت کــه از بــرق ،ارز دیجیتــال
تولیــد مــی کنــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه درحالیکــه

بســیاری کشــورها معاملــه بــا ایــن ارزرمزهــا را ممنــوع کــرده
انــد امــا اســتخراج آن ممنــوع نیســت .چــرا کــه ایــن مــدل
اســتخراج ارزآوری بــرای کشــورها بــه همــراه خواهــد داشــت.
اســتخراج ارز و فــروش آن در صرافیهــای معتبــر و تبدیــل ایــن
ارز بــه صــادرات بــه نفــع کشــورها خواهد بــود .امــا در کشــورما
هنــوز ایــن موضــوع بــه صــورت صنعتــی شــناخته نشــده و بــه
همیــن دلیــل بــه صــورت زیرپلــه ای کار مــی شــود.
معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا اشــاره بــه «مصوبــه
شــورای پــول و اعتبــار کــه بــر اســاس آن هرگونــه فعالیتــی
در زمینــه ارز دیجیتــال را بــرای مبــارزه بــا پولشــویی ،ممنــوع
کــرده اســت» ،می گویــد :اگــر فعالیــت ماینرهــا تحــت ضوابط
خاصــی بــوده و هدایــت شــده باشــد ،ضربــه خاصــی بــه اقتصاد
نمــی زنــد .بایــد فعالیــت ایــن بازیگــران ارزدیجیتــال را بــه
رســمیت شــناخت تــا آنهــا از فعالیــت زیرزمینی دســت کشــیده
و کار قانونــی انجــام دهنــد .البتــه ایــن موضــوع نیازمنــد تعریف
یــک مــدل اقتصــادی درســت اســت.
مهدیــون بــه بازیگــر دیگــری کــه در عرصــه ارز دیجیتــال
فعالیــت مــی کنــد و بــا نــام «اســتخر» شــناخته مــی شــود نیــز
اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد :اســتخرها کســانی هســتند کــه
توانایــی راه انــدازی تشــکیالت صنعتــی بــرای اســتخراج ارزرمز
ندارنــد و از طریــق ســخت افزارهــای کوچــک و یــا بخشــی از
ظرفیــت پردازشــی کامپیوتــر خــود ،اقــدام بــه اســتخراج ارز می
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اســتفاده کــرد تــا بحــث پولشــویی در کشــور مبــدا و مقصــد
دچــار مشــکل نشــود.

کننــد .ایــن اســتخراج بــا توجه بــه اینکــه در منــزل توســط این
ماینرهــای کوچــک انجــام مــی شــود ،مصــرف باالیــی از حجم
بــرق خانگــی دارد و ممکــن اســت هزینــه بــرق بــه صــورت
تصاعــدی محاســبه شــود.
«ماینینگ» صنعت می شود
معــاون تنظیــم مقــررات مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا بیــان
اینکــه هــم اکنــون فعالیــت ماینرهــای ارز دیجیتــال در کشــور
رســمی و روی زمینــی نیســت ،مــی گویــد :ایــن صنعــت در
کشــور مــا بــه صــورت زیرزمینــی پیــش مــی رود و بــه همیــن
دلیــل مزایــای آن از جملــه ارزآوری بــرای کشــور از دســت مــی
رود .ایــن اســتخراج کننــدگان عمدتــا بــه ماینرهــای بــزرگ
چینــی و روســی متصــل مــی شــوند و هیــچ قانونــی بــر فعالیت
آنهــا حاکــم نیســت.
فعالیــت ماینرهــای ارز دیجیتال در کشــور رســمی و روی زمینی
نیســت .ایــن صنعــت در کشــور ما بــه صــورت زیرزمینــی پیش
مــی رود و بــه همیــن دلیــل مزایــای آن از جملــه ارزآوری بــرای
کشــور از دســت مــی رودبــه گفتــه وی ،در ایــن زمینــه بحــث
هــای جــدی در کشــور در دســتگاههای مختلــف شــده اســت؛
از بــاب اینکــه چطــور بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم و هیــات
دولــت نیــز در ایــن زمینــه درحــال کار روی یــک مصوبه اســت.
امــا آنچــه کــه مســلم اســت اینکــه مخالفتــی بــا ایــن موضــوع
کــه ماینینــگ بــه عنــوان یــک صنعــت در کشــور شــناخته
شــود ،وجــود نــدارد.
تجهیــزات اســتخراج ارز دیجیتــال معطــل مصوبه
دولــت
مهدیــون بــا اظهــار امیــدواری از اینکــه ایــن مصوبــه ،فعالیــت
قانونــی بازیگــران ارز دیجیتــال در کشــور را رقــم بزنــد ،مــی
گویــد :هــم اکنــون بخشــی از تجهیــزات مربــوط بــه اســتخراج
ارز دیجیتــال بــه دلیــل مشــخص نشــدن ایــن مصوبــه،
همچنــان در گمــرک معطــل مانــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر کشــورها فعــا معاملــه بــا ارز رمــز
را ممنــوع کــرده انــد تــا  KYCو نظــام شــناخت مشــتری و
مبــارزه بــا پولشــویی راه انــدازی شــود ،مــی افزایــد :در کشــور
مــا نیــز تــا قبــل از مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار کــه کمتــر
از یــک ســال پیــش بــود ،مقرراتــی بــرای واردات تجهیــزات
مرتبــط بــا اســتخراج ارز دیجیتــال نداشــتیم و ایــن ســرورها و
کارت گرافیــک آن در ذیــل تجهیــزات الکترونیکی و ســرور وارد
کشــور مــی شــد.
معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی ادامــه داد :امــا پــس از آن،

مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار ،ورود هرگونه تجهیــزات مرتبط
را ممنــوع کــرد تــا ایــن تجهیزات بــه شــکل صنعتی قابــل ورود
نباشــد .اگرچــه بــه لحــاظ ذاتــی هــر لــپ تــاپ و کامپیوتــری
یــک بــرد گرافیکــی دارد امــا شــکل صنعتــی نیســت و خانگــی
اســت .بنابرایــن جلــوی تجهیزاتــی کــه بــا قطــع صنعتــی وارد
کشــور مــی شــد ،گرفتــه شــد.
مهدیــون مــی گویــد :هــم اکنــون نیــز منتظــر مصوبــه دولــت
بــرای قانونمندشــدن اســتخراج ارز دیجیتــال در کشــور هســتیم
و شــنیده هــا حاکــی اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه مخالفتــی
بــا صنعتــی شــدن ماینینــگ در کشــور وجــود نــدارد ،بــه زودی
ایــن تجهیــزات از ســوی گمــرک اســتخراج مــی شــوند.
فعالیــت اســتخراج کننــدگان پــول دیجیتــال
قانونــی میشــود
وی دربــاره مصوبــه در دســت بررســی دولــت بــرای قانونگذاری
فرآیندهــای مرتبــط بــا ارزدیجیتــال ،مــی گویــد :ایــن موضــوع
در کمیســیون هــای دولــت در دســت بررســی اســت .هــم
اکنــون دولــت درحــال تنظیــم یــک ســند سیاســتی اســت کــه
در آن قــرار اســت بانــک مرکــزی و بــورس ضوابــط خــود را
اعــام کــرده و صرافیهــا و ماینرهــا شــکل قانونــی بــه خــود
بگیرنــد.از آنجایــی کــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی نیــز یــک
ســری مطالعاتــی درایــن بــاره داشــته و در  ۶جلســه کمیســیون
عالــی تنظیــم مقــررات مرکــز ملــی فضــای مجــازی روی آن
بحــث شــده اســت ،ایــن فرآینــد توســط مرکــز ملــی فضــای
مجــازی و کمیســیون دولــت بــه صــورت هماهنــگ بــا هــم
جلــو مــی رود و نیــازی بــه سیاســت جداگانــه ای در شــورای
عالــی فضــای مجــازی نــدارد .مضــاف بــر اینکــه ،پیــش نویس
ایــن مصوبــه نیــز توســط مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــرای
شــورای عالــی فضــای مجــازی ،آمــاده شــده بــود امــا بــا توجه
بــه اینکــه دولــت در ایــن زمینــه دیدگاههــای هماهنــگ دارد،
نیــازی بــه طــرح آن در جلســه شــورا نبــود.
مهدیــون بــا بیــان اینکــه ایــن مصوبــه بــه زودی تصویــب
خواهــد شــد و شــخص رئیــس جمهــور هــم بــه شــدت در
ایــن رابطــه نظــر دارد تــا هرچــه ســریعتر تصویــب شــود ،مــی
افزایــد :معامــات بــا ارز رمزهــای بــدون پشــتوانه ،فضایــی می
توانــد ایجــاد کنــد کــه تجــارت بیــن المللــی ،بهتــر پــا بگیــرد؛
البتــه اگــر شــرایط آن کنتــرل شــده باشــد .مزیــت ایــن ویژگــی
ایــن اســت کــه بــرای مثــال در مقایســه بــا جابجایــی پــول از
نظــام ســوئیفت ،ســرعت آن بیشــتر و کارمــزدش کمتــر اســت.
بنابرایــن در چارچوبهــای هدایــت شــده تجارتهــای خــرد ،مــی
تــوان در معامــات از طریــق صرافیهــای مجــاز از ارزرمــز

ارز دیجیتال جایگزین پول ملی نمی شود
معـاون مرکـز ملـی فضـای مجـازی بـا اشـاره بـه اینکـه هنوز
کشـور به این نتیجه نرسـیده که ارز دیجیتـال جایگزین نیازهای
تسـویه مالـی و جایگزیـن پـول مـا باشـد ،ادامـه می دهـد :هم
اکنـون نظامهـای مالـی ماننـد سـاتنا و پایا بـا سـرعت خوبی در
داخل کشـور درحال سـرویس دهی هسـتند و جایگزیـن کردن
ارزدیجیتـال بـا آنها ،جـز معضل چیز دیگـری به همـراه نخواهد
داشـت .اما اگر این فضا باز شـود ،شـاهد پیشـنهادات اسـتارتاپی
زیادی خواهیـم بود و در این زمینه تکنولـوژی بالکچین و توکن
مـی تواند کمـک کند.
هنــوز کشــور بــه ایــن نتیجــه نرســیده کــه ارز دیجیتــال
جایگزیــن نیازهــای تســویه مالــی و جایگزیــن پــول ما باشــد و
نظامهــای مالــی ماننــد ســاتنا و پایا بــا ســرعت خوبــی در داخل
کشــور درحــال ســرویس دهــی هســتندوی مــی گویــد :البتــه
ایــن موضوعــات بــه فضــای بعــد از مقــررات گــذاری مربــوط
مــی شــود کــه در پیــش نویــس سیاســت مرکــز ملــی فضــای
مجــازی نیــز دیــده شــده بــود و دولــت نیــز در مصوبه آتــی خود
ســاماندهی و رســیدگی بــه ایــن موضــوع را در دســت بررســی
دارد .بــه نظــر می رســد بــه زودی فضــا روشــن و اعــام موضع
صــورت بگیــرد و بــه ایــن ترتیــب مــردم هــم تکلیفشــان را در
مواجهــه بــا پــول دیجیتــال مــی داننــد.
مهدیــون بــا بیــان اینکــه ســاماندهی ایــن فضــا ،قوانیــن و
مقــررات را بــر فعالیــت تمامــی بازیگــران ایــن فنــاوری-
صنعــت ،حاکــم مــی کنــد ،افــزود :ســاماندهی حــوزه پولــی
ارز دیجیتــال توســط بانــک مرکــزی انجــام مــی شــود و جــواز
صنعــت ماینینــگ نیــز بایــد توســط وزارت صنعــت صادر شــود.
در ایــن حــوزه وزارت ارتباطــات نقــش خاصــی نــدارد.
پیگیــری بدافزارهــای ماینــر از طریــق قانــون
جرایــم رایانــه ای
وی دربــاره تخلــف ماینرهــا در فضــای موجــود و اســتفاده از
قــدرت پــردازش کامپیوتــر کاربــران کــه پیــش از ایــن نیــز از
ســوی مرکــز ماهــر هشــدار داده شــده بــود ،مــی گویــد :در حال
حاضــر قانونــی کــه بــرای فعالیــت تمــام بازیگــران ارز دیجیتال
از جملــه ماینرهــا حاکــم اســت همــان مــاده  ۳۶مصوبــه
شــورای پــول و اعتبــار درخصــوص مبــارزه بــا پولشــویی اســت
کــه هرگونــه فعالیتــی در ایــن زمینــه را منــع کــرده اســت .امــا
موضــوع اســتفاده ماینرهــا از  CPUکاربــران ،یــک ویــروس و
بدافــزار محســوب مــی شــود و فعالیــت بدافــزار در هــر حالتــی
غیرقانونــی اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه مطابــق قانــون جرایــم
رایانــه ای برخــورد بــا اینهــا مطابــق بــا برخــورد بــا بــاج
افزارنویســی خواهــد بــود و بایــد مطابــق قانــون بــا آن برخــورد
شــود ،ادامــه مــی دهــد :از آنجایــی کــه هزینــه ســخت افــزار و
بــرق گــران اســت ،برخــی بــه اســم ماینــر از دزدیــدن امــوال
ســایرین ،ســخت افــزار دزدی و بــرق دزدی کــرده و حــق
انشــعاب بــرق و هزینــه ظرفیــت پردازشــی را نمــی دهنــد.
وی دربــاره نقــش نظارتــی مرکــز ملــی فضــای مجــازی
درخصــوص فعالیــت غیرقانونــی ماینرها در کشــور ،مــی افزاید:
مرکــز ملــی فضــای مجــازی ،بــه طــور عــام برهمــه مســائل
نظــارت کلــی دارد و ایــن نقــش را هــم اکنــون در زمینــه پــول
مجــازی در مصوبــه هیــات دولــت نیــز بــازی کــرده تــا شــاید
نیــازی بــه مصوبــه شــورای عالــی فضــای مجــازی نباشــد؛ امــا
در صورتــی کــه دســتگاهها بــه وظایــف خــود عمــل نکننــد ،از
بعــد نظــارت اجرایــی ،ایــن مرکــز ورود خواهــد کــرد.
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نیمی از جمعیت کشور درگیر پیام
رسان های خارجی هستند

«هاتگرام» و «طالگرام» وام
نگرفتند
امیــر ناظمــی برخــی اخبــار منتشــر شــده دربــاره حمایــت وزارت ارتباطــات از نســخه های
فارســی پیــام رســان تلگــرام (هاتگــرام و تلگــرام طالیــی) و تخصیــص وام بــه ایــن پیــام
رســانها را تکذیــب کــرد و گفــت :هیچگونــه وام و حمایتــی از هاتگــرام و طالگــرام نشــده
اســت و وزارت ارتباطــات مطابــق بــا مصوبــه شــورای عالــی فضــای مجــازی ،حمایــت از
پیــام رســانهای بومــی را در دســتور کار دارد.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه لیســت وام هــای تخصیصــی وزارت ارتباطــات به
پیــام رســانهای بومــی وجــود دارد و تمــام مراحــل آن شــفاف اســت ،گفــت :یــک شــرکت
دانــش بنیــان کــه مــورد تاییــد معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری نیــز اســت،
مجموعــه ای از محصــوالت دانشــی دارد کــه یکــی از آنهــا پیــام رســانهای هاتگــرام و
طالگــرام اســت.
وی ادامــه داد :ایــن شــرکت ممکــن اســت بــرای محصــول دیگــری ،وامــی از جایــی
گرفتــه باشــد کــه مــا اطالعــی از ایــن موضــوع نداریــم ،امــا دربــاره هاتگــرام و طالگــرام
تاکنــون تقاضایــی نداشــته و وامــی ازســوی وزارت ارتباطــات بــه ایــن محصــوالت تعلــق
نگرفتــه اســت.
رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران بــا اشــاره بــه اینکه ایــن شــرکت دانــش بنیان
بــرای یکــی از محصوالتــش کــه ســامانهای بــرای اشــتغال روســتایی اســت ،تقاضــای
دریافــت وام و تســهیالت از وزارت ارتباطــات داشــته اســت ،افــزود :تــا ایــن لحظــه هنــوز
ایــن تســهیالت نیــز بــه ایــن شــرکت تعلــق نگرفتــه و ماننــد ســایر طــرح هایــی کــه وام
دریافــت مــی کننــد ،بایــد فرآیندهــای مختلفــی را بگذرانــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت بــه اضافــه  ۸شــرکت دیگــر در حــال طــی فرآیندهــای
الزم بــرای دریافــت وام و تســهیالت از وزارت ارتباطــات بــرای محصــول ارائــه شــده
هســتند ،خاطرنشــان کــرد :حمایــت از پیــام رســانهای بومــی مطابــق بــا مصوبــه شــورای
عالــی فضــای مجــازی و دســتور مرکــز ملــی فضــای مجــازی انجــام مــی شــود و در این
دســتورالعمل ،حرفــی از حمایــت از نســخه هــای فارســی تلگــرام بــه میــان نیامده اســت.
ناظمــی بــا اشــاره بــه انتشــار برخــی اخبــار از حمایــت هــزار میلیــاردی وزارت ارتباطــات
از پیــام رســانهای هاتگــرام و طالگــرام تاکیــد کــرد :کل درآمــد وزارت ارتباطــات درســال
گذشــته  ۶۰۰میلیــارد تومــان بــوده و مــا چگونــه مــی توانســتیم مبلغ هــزار میلیــارد تومان
بــه ایــن پیــام رســانها اختصــاص دهیــم؟
وی دربــاره ســایر مــوارد حمایتــی کــه شــامل پیــام رســانهای بومــی شــده اســت نیــز
گفــت :در مصوبــه شــورای عالــی فضــای مجــازی موضــوع حمایــت از هاتگــرام و
طالگــرام مطــرح نبــوده اســت .مطابــق ایــن مصوبــه ۴ ،پیــام رســان بومــی از ســوی
مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــه وزارت ارتباطــات معرفــی شــدند کــه بــه  ۳پیــام رســان
کــه موفــق بــه ارائــه ضمانتنامــه شــدند ،وام  ۵میلیــارد تومانــی تعلــق گرفــت.
معــاون وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد :تمامــی ایــن مــوارد شــفاف اســت و درایــن بــاره
تصمیــم بــا وزارت ارتباطــات نبــوده اســت .بلکــه وزارت ارتباطــات طبــق مصوبــه شــورای
عالــی فضــای مجــازی و نامــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی ایــن تســهیالت را اختصاص
داده اســت.
بــه گفتــه وی ،عــاوه بــر تســهیالت  ۵میلیــاردی ،بــه پیــام رســانهای بومــی مــورد تایید
مرکــز ملــی فضــای مجــازی یــک ســری تجهیــزات فنــی و تخفیفــات مربــوط بــه دیتــا
نیــز تعلــق گرفــت کــه ایــن مــوارد نیــز شــامل هاتگــرام و طالگــرام نمــی شــود.

عضــو شــورایعالی فضــای مجــازی گفــت۵۰ :
درصــد جمعیــت کشــور درگیــر خدمــات رایــگان
پیــام رســان هــای خارجــی هســتند.
رســول جلیلــی امشــب گفــت :در ایــران بــه
دلیــل گســترش پهنــای بانــد و ارتقــا نســل
هــای جدیــد ارتباطــی ،فضــای ارتباطــی در قالب
برنامــه هایــی در اختیــار مــردم قــرار گرفتــه
اســت.
وی گفــت :طــی ســال هــای اخیــر کســب و
کارهــا و امــور آموزشــی ،فرهنگــی و رســانه ای
روی پیــام رســان هــا انجــام مــی شــود.
بــه گفتــه وی ،موضــوع اســتقبال مــردم از پیــام رســان هــا در دنیــا فراتــر از حــد انتظــار بــود بــه
گونــه ای کــه  ۵۰درصــد از جمعیــت کشــور درگیــر خدمــات رایــگان خارجــی پیــام رســان هــا
هســتند .در همیــن راســتا تــاش هایــی در کشــور بــرای ارائــه خدمــات مشــابه پیــام رســان هــای
خارجــی شــد ولــی رقابــت در ایــن زمینــه بــرای ایــده پــردازان داخلــی بســیار ســخت بــود.
عضــو شــورای فضــای مجــازی تاکیــد کــرد :جلــب اعتمــاد مــردم از جملــه چالــش هــای ایــن
رقابــت بــه شــمار مــی رود.

به منظور تشویق کاربران؛

یک سال بدون گوشی هوشمند زندگی
کنید و  ۱۰۰هزار دالر جایزه بگیرید
یــک شــرکت تجــاری در آمریــکا بــه
مــردم قــول داده کــه اگــر بتواننــد یــک
ســال بــدون گوشــی هوشــمند زندگــی
کننــد ،جایــزه ای صدهــزار دالری
دریافــت خواهنــد کــرد.
شــرکت «ویتامیــن واتر» روش شــرکت
در ایــن رقابــت را نیــز اعــام کــرده
اســت .کاربــران عالقمنــد بایــد پســتی
را در توئیتــر یــا اینســتاگرام خــود ارســال
کننــد .البتــه آنهــا مــی تواننــد بــرای این
کار از گوشــی هوشــمند خــود اســتفاده
کننــد.
ایــن پســت بایــد حــاوی هشــتگ
هایــی ماننــد #nophoneforayearو  #contestباشــد .همچنیــن کاربــر بایــد
توضیــح دهــد کــه اگــر نتوانــد بــه وعــده اش عمل کنــد چــه اقــدام جایگزینــی را انجــام مــی دهد.
آخریــن فرصــت بــرای شــرکت در ایــن رقابــت  ۸ژانویــه ســال  ۲۰۱۹اســت.
شــرکت «ویتامیــن واتــر» در تاریــخ  ۲۲ژانویــه افــراد شــرکت کننــده در ایــن رقابــت را انتخاب می
کنــد و بــه آنهــا یک گوشــی تلفــن همــراه قدیمــی مــدل ســال  ۱۹۹۶خواهــد داد.
افــراد شــرکت کننــده در رقابــت تــا پایــان ســال  ۲۰۱۹حــق اســتفاده از هیــچ گوشــی هوشــمند
یــا تبلتــی را نخواهنــد داشــت؛ حتــی اگــر ایــن گوشــی هــا و تبلــت هــا متعلــق بــه افــراد دیگــری
باشــند.
البتــه ایــن افــراد مــی تواننــد از لــپ تــاپ یــا رایانــه هــای رومیــزی اســتفاده کننــد .همچنیــن
اســتفاده از گــوگل هــوم یــا آمــازون اکــو هــم بــدون اشــکال اســت.
افــرادی کــه بتواننــد یــک ســال بدیــن شــکل زندگــی کننــد  ۱۰۰هــزار دالر و اشــخاصی کــه
شــش مــاه بــدون گوشــی هــای هوشمندشــان قــادر بــه زندگــی باشــند  ۱۰هــزار دالر جایــزه
دریافــت خواهنــد کــرد .افــرادی کــه مدعــی رعایــت قوانیــن ایــن رقابــت باشــند بعــد از پایــان
مــدت زمــان اعــام شــده بایــد در یــک آزمــون آشــکار ســاز دروغ هــم شــرکت کننــد.
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مرکز ماهر منتشر کرد؛

نحوه نفوذ  ۵۰۰اپلیکیشن آلوده به موبایل کاربران
در بررسـیهای اخیـر مرکـز ماهـر از اپلیکیشـن هـای مخـرب در فضـای مجـازی و مارکت های
ایرانـی ،بیـش از  ۵۰۰نرمافـزار موبایلـی آلـوده بـا موضوعات متنوع شناسـایی شـدهاند.
بررسـیهای اخیـر مرکز ماهـر در خصوص اپلیکیشـن هـای مخرب در فضـای مجـازی و مارکت
هـای ایرانی نشـان مـی دهد کـه بیـش از  ۵۰۰اپلیکیشـن موبایلی بـا موضوعات متنوع ،سـعی بر
آلوده سـازی طیـف گسـتردهای از کاربران را داشـتهاند.
برنامههـای مذهبی و ادعیه و برنامههایی با عناوین مسـتهجن در لیسـت برنامههای منتشـر شـده
وجـود دارد کـه فقـط یکی از ایـن برنامه های آلوده که منتشـر شـده بـاالی یک میلیون نفـر کاربر
دارد.
از جملـه مهمتریـن اقدامـات مخرب که توسـط بعضـی از توسـعه دهنده هـای سـودجو در فضای
مجـازی کشـور در حـال انجام اسـت مـی توان بـه مـوارد ذیل اشـاره کرد:
 -۱انتشـار برنامههـای مخفـی (برنامههایـی که پـس از نصب آیکون خـود را مخفی کـرده و کاربر
به سـادگی قادر بـه حذف آنها نیسـت).
 -۲انتشـار برنامههـای واسـط یـا دانلـودر کـه در ازای دانلـود یـک برنامـه رایـگان ،کاربـر را عضو
سـرویس ارزشافـزوده میکنـد.
 -۳ارسـال تبلیغـات آزار دهنـده و پـوش نوتیفیکیشـن (اغلـب بـه منظـور تبلیـغ سـرویسهای
ارزشافـزوده)
 -۴برنامههایـی کـه بـه صـورت مخفیانـه و بدون اطلاع کاربـر بـه دانلـود بدافزارهای دیگـر و یا
برنامههایـی کـه بـرای اسـتفاده از آنهـا بایـد عضـو سـرویس ارزشافـزوده شـد ،میپردازند.
 -۵نصـب تضمینـی برنامههـای اندرویدی (دانلـود پنهانی و نمایـش صفحه نصـب اپهای جدید
بهصـورت اجباری)
 -۶ارسـال نوتیفیکیشـن براسـاس اپراتور مخابراتی ،موقعیت مکانی ،گروه سـنی ،جنسـیت و مدل
دسـتگاه کاربر
 -۷افزایش بازدید پستهای تلگرامی و اینستاگرامی
 -۸نمایش پاپآپهای تبلیغاتی
 -۹کلیک دزدی برای باال بردن میزان بازدید وبسایتهای مختلف
 -۱۰هدایـت کاربـر بـه صفحـات و وبسـایتهای مختلـف ،ماننـد وبسـایتهای خدمـات
ارزشافـزوده
درهمیـن حـال وزیـر ارتباطات نیـز درباره تخلف یک شـرکت نـرم افـزاری در تولید  ۵۰۰نـرم افزار
مخـرب گفت :گـزارش این تخلـف به پلیس ارجاع شـده اسـت.

محمدجـواد آذری جهرمـی افـزود :یـک شـرکت نـرم افـزاری در مـدت کوتاهـی بیـش از
 ۵۰۰نـرم افـزار موبایلـی از پوشـش ادعیـه تـا عناویـن غیراخالقـی توسـعه داده کـه همـه
و همـه بـرای خالی کـردن جیـب مشـترکین تلفـن همراه براسـاس سـرویس هـای ارزش
افـزوده بوده اسـت.
وی ادامـه داد :گـزارش ایـن تخلـف بـرای رسـیدگی بیشـتر بـه پلیـس ارجاع شـده اسـت و مبالغ
کالهبـرداری بـه مـردم بازخواهد گشـت.
وزیـر ارتباطات تاکید کرد :این موضوع احتماال یک فعالیت سـازماندهی شـده بـرای کالهبرداری از
طریـق ایـن برنامه ها اسـت .در این زمینه اطالعات فنـی برای تحقیقات پلیس و پیگیـری اقدامات
مجرمانه ،به پلیس فتا ارسـال شـده است.
جهرمـی این اقدام را در راسـتای اجرای مصوبات شـورای عالـی فضای مجازی در ارتبـاط با امنیت
فضای تبـادل اطالعات عنوان کرده اسـت.
شـهریورماه امسـال نیز کالهبرداری چند شـرکت ارزش افزوده موبایل به تایید رسـید کـه در  ۵ماه
اخیـر حـدود ۳۵میلیارد تومـان از مردم کالهبـرداری کـرده بودند .در ایـن زمینه نیز وزیـر ارتباطات
قول بازگشـت مبالـغ و ارائه پرونـده به مراجع قضایـی را داد.

نرم افزار ضدفیشینگ درگاه بانکی تولید شد
افزونــه نــرم افــزاری ضــد فیشــینگ درگاه بانکــی بــا
همــکاری مراکــز آپــا و ماهــر و بــا هــدف شناســایی
صفحــات جعلــی درگاههــای بانکــی پرداخــت
الکترونیــک تولیــد شــد.
حفــظ امنیــت اطالعــات کاربــران در خریــد و
پرداخــت اینترنتــی امــری بســیار مهــم و جــدی
محســوب مــی شــود و اغلــب کاربــران در زمــان
اســتفاده از اینترنــت بــرای عملیــات پرداخــت،
نگــران بــه ســرقت رفتــن اطالعــات و رمزعبــور
کارتهــای بانکــی خــود هســتند.
از ایــن رو مرکــز آپــا (مرکــز گاهیرســانی ،پشــتیبانی،
امــداد رایانــه ای) دانشــگاه ســمنان بــا حمایــت مرکــز
ماهــر (مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیــات
رخدادهــای رایانــه ای) بــا هــدف شناســایی و آگاه
ســاختن ســرویسگیرنده وب از درگاههــای جعلــی پرداخــت
اینترنتــی ،افزونــه تشــخیص صفحــات جعلــی (فیشــینگ) را
تولیــد کــرده اســت.
بــا نصــب افزونــه ( )Extensionضــد فیشــینگ درگاه
بانکــی و بــا اســتفاده از تکنولوژیهــا و سیاســتهای اتخــاذ

شــده در ایــن نــرم افــزار ،امنیــت اطالعــات کاربــران بــه خطــر
نخواهــد افتــاد و حریــم خصوصــی آنهــا حفــظ مــی شــود.
ایــن نرمافــزار در صورتــی کــه درگاه پرداخــت الکترونیکــی را
جعلــی تشــخیص دهــد ،آدرس درگاه را بــرای بررســی بیشــتر
بــه ســرور ارســال خواهــد کــرد و هیــچ اطالعــات دیگــری از
کاربــر دریافــت نخواهــد شــد .بــه بیــان دیگــر ایــن افزونــه،

درگاه هــای جعلــی پرداخــت بانکــی را شناســایی
کــرده و هشــدار مــی دهــد.
بــا فعــال بــودن ایــن افزونــه و هنــگام هدایــت
کاربــر بــه صفحــات پرداخــت اینترنتــی در یــک
ســایت ،بــه صــورت خــودکار اصــل بــودن یــا
فیشــینگ بــودن آن صفحــه تشــخیص داده
شــده و پیــام مناســبی بــه کاربــر نمایــش داده
میشــود.
کاربــر بایــد بــرای یــک پرداخــت اینترنتــی بــا
اطمینــان خاطــر ،ایــن نــرم افــزار را روی سیســتم
کامپیوتــری و یــا موبایــل خــود نصــب کنــد.
از آنجــا کــه بررســیها نشــان میدهــد اغلــب
قربانیــان فیشــینگ از طریــق گوشــی همــراه
گرفتــار ایــن دام میشــوند ،بــرای حفــظ امنیــت
پرداخــت الکترونیــک و جلوگیــری از ســرقت کارتهــای
بانکــی توصیــه میشــود کاربــر مرورگــر فایرفاکــس را
روی گوشــی همــراه خــود نصــب کــرده و بــا نصــب افزونــه
ضــد فیشــینگ روی آن ،پرداخــت اینترنتــی مطمئنــی داشــته
باشــید.
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مدل قیمتگذاری اینترنت تغییر میکند

معــاون وزیــر ارتباطــات از بررســی طرحــی بــرای قیمتگــذاری
اینترنــت در کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات خبــر داد که
بــر مبنــای آن ســقف تعرفــه حــذف و قیمتگــذاری اتصــال
اولیــه مشــترک بــه اپراتورهــا ســپرده میشــود.
حســین فــاح جوشــقانی از بررســی طــرح آزادســازی تعرفــه
گــذاری در حــوزه اینترنــت خبــر داد و گفــت :مــدل «آزادســازی
تعرفــه هــای اینترنــت» در صــورت تصویــب در کمیســیون
تنظیــم مقــررات ارتباطــات و جمــع بنــدی آن تــا پایــان ســال
عملیاتــی مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در زمینــه مصوبــه
نــرخ گــذاری اینترنــت (مصوبــه  ۲۶۶کمیســیون تنظیــم
مقــررات ارتباطــات) کــه در ســال گذشــته عملیاتــی شــد اظهار
داشــت :در ایــن مصوبــه مــدل تعرفــه گــذاری اینترنــت بــر
مبنــای اتصــال محــوری درنظــر گرفتــه شــد .بــه ایــن معنــی
کــه در ایــن مــدل تعرفــه گــذاری ،یــک آســتانه مصــرف بــرای
مشــترک تعریــف شــد تــا بــا توجــه بــه مبلغــی کــه ماهیانــه
بــرای اتصــال پرداخــت کــرده ،در چارچــوب همــان آســتانه
مصــرف ،از ســرویس اینترنــت اســتفاده کنــد و درصورتــی کــه
مصــرف وی باالتــر از حــد آســتانه مصــرف بــود ،مجددا نســبت
بــه خریــد حجــم اینترنــت اقــدام کنــد.
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بــا
اشــاره بــه نارضایتــی اولیــه اپراتورهــای اینترنــت از اجــرای

ایــن تغییــر مــدل بــه دلیــل کاهــش درآمــد بــه ازای هــر
مشــترک (آرپــو) توضیــح داد :در ابتــدای ایــن مصوبــه،
مقــدار آســتانه مصــرف بــه صــورت مقطعــی بــرای اپراتورهــا
درنظــر گرفتــه شــد ،امــا پــس از آن کــه بــه یــک پایــداری
در ایــن بخــش رســیدیم و مــدل نــرخ گــذاری جــا افتــاد،
آســتانه مصــرف قابــل تغییــر شــد.
فــاح جوشــقانی گفــت :هــم اکنــون اپراتورهــای اینترنــت
مــی تواننــد بــرای مشــترکان کــم مصــرف خواهــان ســرعت
بــاال ،آســتانه مصــرف کــم و بــرای مشــترکان بــا مصــرف باال،
آســتانه باالتــری تعریــف کننــد و رقابــت در ایــن بــازار شــکل
گرفتــه اســت.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون بــازار
رقابتــی در آســتانه مصرفــی کــه از ســوی اپراتورهــا بــرای
مشــترکان تعریــف مــی شــود ،شــکل گرفتــه اســت ،افــزود:
بــرای مثــال اپراتــور مــی توانــد بــرای ســرعت  ۸مگابیــت
برثانیــه کــه نــرخ اتصــال اولیــه آن  ۵۰هــزار تومــان اســت،
حجــم مصــرف منصفانــه مختلــف تعریــف کنــد.
وی گفــت :امــا نکتــه دوم ایــن اســت کــه قــرار شــد بعــد از
ایــن مرحلــه ،موضــوع آزادســازی تعرفــه را بــه کمیســیون
تنظیــم مقــررات ارتباطــات ببریــم .بــه ایــن معنــی کــه مــدل
تعرفــه گــذاری همیــن مــدل فعلــی باشــد کــه در دنیــا نیــز
رایــج اســت ،امــا ســقف قیمــت و قیمتــی کــه بــرای اتصــال
اولیــه گذاشــته شــده حــذف و در بــازار رقابــت ،نــرخ هــا
تعییــن شــود.
رئیــس رگوالتــوری بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مرحلــه
موضــوع آزادســازی تعرفــه مرحلــه اتصــال اولیــه کاربــر ،مطرح
اســت ،افــزود :در ایــن مــدل ،قیمتگــذاری اتصــال اولیــه
هــم بــه عهــده اپراتــور گذاشــته مــی شــود .بــه ایــن معنــی که
مــدل قیمتگــذاری همــان مــدل مبتنــی بــر اتصــال اســت؛ اما

اپراتــور نــرخ اتصــال را تعییــن مــی کنــد و بــا ترکیبــی از قیمت
اتصــال و آســتانه مصــرف مختلــف ،مزیــت رقابتــی در ایــن
بــازار ایجــاد مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن نــوع مقــررات گــذاری هــم اکنــون
آمــاده طــرح در کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات اســت،
اضافــه کــرد :پیــش نویــس ایــن طــرح بــا دریافــت نظــرات
اپراتورهــای اینترنــت ،آمــاده شــده و وزیــر ارتباطــات نیــز روی
آن نظــر مثبــت دارد .بــا ایــن حــال ایــن طــرح بــه زودی بــه
کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات مــی رود و درصــورت
تصویــب در کمیســیون و تحلیــل شــرایط بــازار و موضوعــات
مرتبــط بــا مقــررات گــذاری نظارتــی ،امیدواریــم تــا پایان ســال
عملیاتــی شــود.
معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت :هــم اکنــون بــرای اتصــال
اولیــه مشــترک بــه اینترنــت ،مــا ســقف تعرفــه گذاشــته ایــم
و قیمتهــای مختلــف آســتانه مصــرف ،از ســوی اپراتــور تعییــن
مــی شــود .بــرای مثــال بــرای اینترنــت بــا ســرعت  ۸مگابیــت
برثانیــه ،تعرفــه اتصــال  ۵۰هــزار تومــان اســت و اپراتورهــا نمی
تواننــد آن را  ۶۰هــزار تومــان بفروشــند .امــا در مــدل جدیــد
بــا برداشــتن ســقف تعرفــه ،اپراتــور مــی توانــد بــرای یــک
مشــترک خواهــان ســرعت  ۸مگابیــت ،چندیــن نــرخ با آســتانه
مصــرف مختلــف ،تعریــف کنــد.
فــاح جوشــقانی بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون رقابت بــازار
اینترنــت در حــوزه آســتانه مصــرف منصفانــه اســت و مــا در این
زمینــه دخالتــی نداریــم ،گفــت :تنهــا درصورتــی کــه مشــترکی
از تعرفــه نامعقــول و غیرمنطقــی اپراتــوری ،شــکایتی داشــته
باشــد آن را رســیدگی مــی کنیــم .در مــورد ایــن مــدل جدیــد
قیمــت گــذاری نیــز ،شــرایط نظارتــی در مصوبــه دیــده شــده
و در چارچــوب مقــررات مبتنــی بــر اتصــال بــر بــازار نظــارت
خواهیــم داشــت.

طبق تحقیق جدید سازمان ملل؛

 ۳.۹میلیارد نفر از جمعیت جهان آنالین هستند
گزارش سازمان ملل نشان می دهد در حال حاضر  ۳.۹میلیارد نفر در سراسر جهان آنالین هستند و تا
پایان  ۲۰۱۸میالدی  ۵۱.۲درصد جمعیت جهان از «ورلد واید وب» استفاده می کنند.
بــه نظــر مــی رســد اینترنــت بــه ســرعت در سراســر جهــان در حــال گســترش اســت .در حقیقت
هــم اکنــون  ۳.۹میلیــارد نفــر در سراســر جهــان آنالیــن هســتند .ایــن بــدان معناســت کــه بــرای
نخســتین بــار نیمــی از جمعیــت جهــان بــه اینترنــت متصل هســتند.
آژانـس فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات سـازمان ملـل( ) ITUدر گزارشـی اعالم کرده تـا پایان
 ۲۰۱۸میلادی  ۵۱.۲درصـد جمعیـت جهـان از  world wide webاسـتفاده می کنند.
هولیــن ژو مدیــر  ITUدر بیانیــه ای گفــت :تا پایــان  ۲۰۱۸میــادی میــزان اســتفاده از اینترنت
از نقطــه عطــف  ۵۰/۵۰مــی گــذرد .البتــه هنــوز عــده زیــادی از مــردم جهــان منتظر دســتیابی
بــه مزایــای اقتصــاد دیجیتــال هســتند .او همچنیــن خواســتار پشــتیبانی بیشــتر بــرای نــوآوری
هــای فنــاوری و تجــاری شــد تــا انقــاب دیجیتــال گســترش یابــد.
طبــق گــزارش  ITUرشــد میــزان اســتفاده از اینترنــت در ثروتمندتریــن کشــورهای جهــان،
کنــد و البتــه بــا ثبــات بــوده اســت .در  ۲۰۰۵میــادی  ۵۱.۳درصــد جمعیــت ایــن کشــورها از
اینترنــت اســتفاده مــی کــرد و اکنــون ایــن رقــم بــه  ۸۰.۹درصــد رســیده اســت.
اما بیشـترین میزان رشـد به کشـورهای در حال توسـعه تعلـق دارد .در حـال حاضـر  ۴۵.۳درصد از
مـردم این کشـورها به اینترنت متصل هسـتند .حال آنکه  ۱۳سـال قبـل این رقم فقـط  ۷.۷درصد
بـود .در آفریقـا نیز رشـد قابـل توجهی دیده می شـود .بـه طوریکه تعـداد کاربـران اینترنـت دربازه
زمانـی  ۱۳سـاله  ۱۰برابر شـده و از  ۲۱درصد به  ۲۴.۴درصد رسـیده اسـت.
همچنیــن ایــن گــزارش نشــان داد هرچنــد میــزان اشــتراک خطــوط تلفــن ثابــت در سراســر

جهــان در حــال کاهــش اســت و اکنــون فقــط  ۱۲.۴درصــد اســت ،امــا تعــداد اشــتراک تلفــن
همــراه در حــال حاضــر حتــی بیشــتر از جمعیــت جهانــی اســت.
عــاوه بــر آن تحقیــق نشــان می دهــد اشــتراک هــای پهنــای بانــد موبایــل از  4اشــتراک در هر
 100نفــر در ســال  2007بــه  69.3در حــال حاضــر افزایــش یافته اســت.
در حـال حاضر در سراسـر جهان  5.3میلیارد مشـترک فعـال در زمینه پهنای باند تلفـن همراه وجود
دارد .طبـق ایـن تحقیق  ۹۶درصد جمعیت جهان اکنون در گسـتره شـبکه اینترنـت موبایل زندگی
می کنند و  ۹۰درصد افراد می توانند از طریق اسـتاندارد  3Gبه اینترنت پرسـرعت دسترسـی یابند.
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گوشیهای جامانده از رجیستری
تعیین تکلیف می شوند

ظرفیت شبکه اینترنت داخلی
 ۳برابر شد
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت از ســه برابــر شــدن ظرفیــت شــبکه اینترنــت داخلــی
( ) IPبــه عنــوان هســته مرکــزی شــبکه ملــی اطالعــات خبــر داد.
صــادق عباســی شــاهکوه بــا اعــام ســه برابــر شــدن ظرفیــت شــبکه  IPبــه عنــوان
هســته مرکــزی شــبکه ملــی اطالعــات ،از اجــرای پــروژه ای در کمتــر از  ۱۰مــاه خبــر
داد کــه کاهــش تاخیــر ،قطعــی و در دســترس نبــودن هــای شــبکه از نتایــج آن بــه شــمار
مــی رود.
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بــا اشــاره بــه توســعه هســته شــبکه ملــی اطالعــات
گفــت :مطابــق ســند الزامــات مصــوب شــورای عالــی فضــای مجــازی ،شــبکه ملــی اطالعات،
زیرســاخت ارتباطــی فضــای مجــازی کشــور محســوب مــی شــود و همــه شــبکه هــا بایــد از
طریــق هســته مرکــزی آن کــه شــبکه ارتباطات زیرســاخت اســت بــه هم متصــل باشــند و این
شــبکه از فیبــر نــوری ،شــبکه انتقال و شــبکه  IPتشــکیل شــده اســت.
وی توســعه خدمــات دولــت الکترونیــک ،رشــد اســتارتآپ هــا و کســب وکارهــای مبتنــی
بــر وب و کاهــش شــکاف دیجیتالــی ،توســعه مرزهــای دانــش و عدالــت در آمــوزش ،افزایــش
دسترســی عمــوم شــهروندان بــه اطالعــات و خدمــات در ســال هــای اخیــر کــه زندگــی همــه
را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت را حاصــل شــکل گیــری شــبکه ملــی اطالعــات دانســت.
عباســی شــاهکوه توســعه اخیــر شــبکه ملــی اطالعــات را مربــوط به توســعه شــبکه  IPکشــور
دانســت و افــزود  :در چنــد ســال اخیــر حــدود  ۷۰هــزار کیلومتــر فیبرنوری در شــبکه زیرســاخت
کشــیده شــده کــه روی آن شــبکه انتقــال قــرار دارد و حــاال شــبکه  IPکــه روی شــبکه انتقــال
قــرار دارد بــه  ۳برابــر قبــل افزایــش ظرفیت داشــته اســت.
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت ادامــه داد :پــس از اجــرای این پــروژه ،ظرفیت شــبکه
از حــدود  ۷ترابیــت برثانیــه بــه حــدود  ۲۰ترابیــت بــر ثانیــه مــی رســد و فعالیتهــای امنیــت
شــبکه نیــز آســانتر شــده و نقــاط اتصــال امــن شــبکه افزایــش مــی یابــد کــه بــه ایــن ترتیب
مقابلــه بــا تهدیــدات امنیتــی جهانــی نیــز آســانتر خواهــد شــد.
وی افــزود  :در اردیبهشــت مــاه ظرفیــت شــبکه انتقــال بــه بیــش از  ۲۲ترابیــت بــر ثانیه رســید
کــه مــا اکنــون بخشــی از آن را بــرای شــبکه  IPاســتفاده مــی کنیم.
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت خاطرنشــان کــرد :عــاوه بــر حضــور شــبکه  IPدر
 ۱۰۵نقطــه ،در حــدود  ۲۵۰نقطــه از کشــور نیــز شــبکه انتقــال وجــود دارد و فیبــر شــبکه
زیرســاخت هــم بیــش از  ۳۵۰شــهر و تعــداد زیــادی روســتا را تحــت پوشــش قــرار داده اســت
کــه بــا واگــذاری فیبــر تاریــک در آینــده نزدیــک ،گشــایش قابــل توجهــی ایجــاد خواهیــم کرد.
وی بــا اشــاره بــه امنیــت ایــن شــبکه تصریــح کــرد  :در ایــن شــبکه بــا طراحــی اتصــال نقــاط
امــن ،پایــداری و مقاومــت بهتــری در برابــر حمــات و ویــروس هــا حاصــل و امــکان ارائــه
ســرویس در ســطوح مختلــف بــرای تضمیــن کیفیــت بــه انــواع خدمــات فراهــم شــده اســت.
عباســی شــاهکوه افــزود :هــر آنچــه اپراتورهــا دربــاره ارتباطــات و ظرفیــت در داخــل کشــور بــه
آن نیــاز دارنــد در اختیــار آنهــا قــرار مــی دهیــم و بــا اینکــه از ســال  ۹۲تاکنــون مصــرف بخش
ارتباطــات در کشــور افزایــش چشــمگیری داشــته امــا شــرکت ارتباطــات زیرســاخت همیشــه
پیشــرو بــوده و نیازهــا را بــرآورده کرده اســت.
وی دربــاره شــبکه ترانزیــت بیــن الملــل نیــز توضیــح داد  :ظرفیــت در یــک ســال گذشــته ۳
برابــر رشــد داشــته و بــه بیــش از  ۳ترابیــت بــر ثانیــه رســیده اســت کــه در برنامــه ششــم هدف
توســعه ظرفیــت ترانزیــت بیــن الملــل بــرای مــا حــدود  ۳۰ترابیــت بــر ثانیه تعیین شــده اســت.

وزیــر ارتباطــات گفــت :امــکان فعالســازی گوشــی هــای خامــوش و جامانــده در طــرح
رجیســتری ،در کارگــروه ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات در حــال بررســی فنــی
اســت.
محمدجــواد آذری جهرمــی دربــاره تعییــن تکلیــف گوشــی هایــی کــه بــه دلیــل خامــوش
بــودن ،امــکان رجیســتری در شــبکه تلفــن همــراه کشــور را ندارنــد ،گفــت :مــا در ابتــدای
طــرح رجیســتری ،یــک دوره  ۳ماهــه بــرای پایــش درنظــر گرفتیــم و از مــردم خواســتیم
کــه در ایــن بــازه زمانــی گوشــی هــای خــود را روشــن کننــد تــا ایــن گوشــی ها در شــبکه
فعــال شــود.
وی ادامــه داد :امــا بــا وجــود اطــاع رســانی کاملــی کــه انجــام شــد برخــی افــراد ،ایــن
گوشــی هــا را روشــن نکردنــد و هــم اکنــون بــا توجــه بــه افزایــش قیمت گوشــی در بــازار
بــه دلیــل نوســانات نــرح ارز ،قصــد دارنــد از گوشــی هــای خامــوش مانــده اســتفاده کننــد
امــا ایــن گوشــی هــا در شــبکه غیرفعــال اســت.
جهرمــی گفــت :در ایــن زمینــه کارگــروه فنــی ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات
رادیویــی بــا همــکاری اپراتورهــای تلفــن همــراه تشــکیل شــده تــا بتواننــد برمبنــای
پــردازش هــای ممکــن ،مــوارد موردنظــر از گوشــی هــای قدیمــی جامانــده در طــرح
رجیســتری را آنالیــز کننــد تــا مشــخص شــود کــه ایــن گوشــی هــا قابلیــت فعالســازی
دارنــد یــا خیــر.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه سیســتم ثبــت و رجیســتری از تطابــق شــماره تلفــن همــراه کاربر
و شــماره شناســه  IMEIگوشــی وی ،عملیاتــی مــی شــود ،توضیــح داد :اگــر بخواهیــم
ایــن فرآینــد را بــه صــورت کامــل بــاز بگذاریــم ،عــده ای ســودجو کــه بــه دنبــال قاچاق
کاال هســتند ،از ایــن امــکان اســتفاده کــرده و گوشــی هــای قدیــم را بــا  IMEIجدیــد
وارد شــبکه مــی کننــد .ایــن کدهــای جعلــی باعــث بــروز بــاگ در داخــل سیســتم مــی
شــود.
وزیــر ارتباطــات افــزود :امــا بــا ایــن حــال بــرای افــرادی کــه بــه رغــم مهلــت داده شــده،
بــه هــر دلیلــی گوشــی خــود را فعــال نکردنــد و هــم اکنــون بــا مشــکل مواجــه شــده انــد
نیــز بایــد فکــری کــرد .بــه همیــن دلیــل کارگــروه فنــی رگوالتــوری درحــال بررســی بــر
نحــوه تعییــن تکلیــف ایــن گوشــی هــا اســت.
وی دربــاره توقــف ثبــت رجیســتری گوشــی هــای مســافری در ســامانه همتــا نیــز گفــت:
گوشــی هایــی که تحــت عنوان مســافر امــا خــارج از روال مــورد تاییــد وزارت صمــت ،وارد
کشــور مــی شــوند ،بــار مســافر محســوب نمــی شــوند و بــرای آنهــا قانــون بــار مســافر
پیــاده ســازی نخواهــد شــد.
جهرمــی بــا بیــان اینکــه برخــی انتقــادات بــه ایــن اســت کــه کانــال هــای اصلــی
واردات گوشــی کار نمــی کننــد و ایــن موضــوع باعــث ایجــاد اخــال در بــازار
شــده اســت ،افــزود :تاکیــد مــا بــر ایــن اســت کــه همــه بایــد مســئولیت واقعــی
خــود را انجــام دهنــد و بــه جــای شــیوه هــای جایگزیــن ،اگــر مشــکلی وجــود
دارد بایــد حــل شــود.
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۱۱درصد گوشی های وارداتی درلیست سیاه قرار گرفتند

آخریــن وضعیــت اجــرای طــرح رجیســتری گوشــی موبایــل از
واردات یــک میلیــون و  ۵۰۰هــزار گوشــی در هفــت مــاه اجرای
ایــن طــرح حکایــت دارد و  ۱۱درصــد گوش ـیهایی کــه طــی
ایــن مــدت وارد کشــور شــده در لیســت ســیاه قــرار گرفتــه
اســت.
طــرح رجیســتری گوشــی هــای تلفــن همــراه بــا هــدف
شناســنامه دار شــدن یکــی از پــر مصــرف تریــن کاالهــای
وارداتــی کشــور و مبــارزه سیســتمی بــا قاچــاق تلفــن همــراه،
از  ۱۴آذرمــاه ســال گذشــته پیــاده ســازی و اجــرا شــد تــا صرفه
اقتصــادی قاچــاق گوشــی از بیــن رفتــه و حقــوق مصــرف
کننــدگان آن رعایــت شــود.
همزمــان بــا یکســاله شــدن طــرح
رجیســتری ،ســازمان تنظیــم مقــررات و
ارتباطــات رادیویــی بــه عنــوان یکــی از
مجریــان پیــاده ســازی ایــن طــرح ملــی،
وضعیــت اجــرای آن را در کشــور اعــام
کــرد.
برمبنــای ایــن آمــار کــه تــا پایــان
خردادمــاه  ۹۷را رصــد کــرده ،مشــخص
شــده کــه از تاریــخ  ۱۴آذرمــاه  ۹۶تــا
پایــان خردادمــاه  ۹۷بالــغ بــر  ۲میلیــون و
 ۲۵۵هــزار و  ۲۹۲گوشــی موبایــل از ۱۱
برنــد اصلــی موبایــل وارد کشــور شــده که
از ایــن تعــداد یــک میلیــون و  ۵۱۶هــزار و
 ۹۴۹گوشــی در ســامانه رجیســتری فعــال
شــده انــد.
ایــن اطالعــات کــه از ســامانه ثبــت
گوشــی تلفــن همــراه بــا نــام «همتــا»
اســتخراج شــده اســت ،دارنــدگان گوشــی
هــای تلفــن همــراه را از  ۱۴آذرمــاه در ۳
گروه (شناســه ســفید ،شناســه خاکســتری
و شناســه ســیاه) دســته بنــدی مــی کنــد.
برایــن اســاس ،فهرســت «ســفید»،
دارنــدگان گوشــی هــای قانونــی فعــال

را کــه در ایــن ســامانه رجیســتر شــده انــد نشــان مــی دهــد.
یــک میلیــون و  ۵۱۶هــزار و  ۹۴۹گوشــی در فهرســت شناســه
«ســفید» قــرار دارنــد.
در وضعیــت «خاکســتری» گوشــی هایــی قــرار مــی گیرنــد
کــه هنــوز وضعیــت رجیســتری آنهــا نهایــی و تعییــن تکلیــف
نشــده اســت .ماننــد گردشــگرانی کــه بــرای مــدت کوتاهــی در
ایــران اقامــت دارنــد و کمتــر از یــک مــاه از ایــران خــارج شــده
و نیــازی بــه طــی مراحــل رجیســتری ندارنــد و گوشــی آنهــا در
ایــران بــه مــدت تنهــا  ۳۰روز فعــال مــی مانــد .یــا مســافرانی
کــه همــراه خــود گوشــی تلفــن وارد ایــران کــرده انــد۳۵۷ .

هــزار و  ۲۰۶گوشــی وارداتــی در لیســت «خاکســتری» قــرار
دارنــد.
گــروه شناســه «ســیاه» شــامل گوشــی هــای بــاک شــده
اســت کــه بــه دالیــل زیــادی از جملــه قاچــاق یــا عــدم
فعالســازی در ایــن لیســت قــرار دارنــد ۲۴۱ .هزار و  ۶۳۷گوشــی
وارداتــی در لیســت «ســیاه» قــرار دارنــد.
براســاس داده هــای رگوالتــوری ،تــا پایــان خردادمــاه ســال ۹۷
حــدود  ۱۱درصــد از گوشــی هــای واردشــده بــه کشــور در ایــن
بــازه زمانــی ،در فهرســت ســیاه قــرار گرفتــه و مســدود شــده
انــد .ایــن گوشــی هــا بــا هیــچ ســیم کارتــی در ایــران قــادر بــه
فعــال شــدن نیســتند.
برمبنــای آمــار ارائــه شــده تــا پایــان خــرداد  ۹۷از میــان حــدود
 ۲میلیــون و  ۲۲۵هــزار گوشــی رجیسترشــده ،بیشــترین آمار به
برندهــای هــواوی ،نوکیــا ،اپــل و سامســونگ تعلــق داشــته و
بیشــترین تعــداد گوشــی هــای قاچــاق یــا گوشــی هایــی کــه
بعــد از مــدت یــک ماهــه مقــرر ،نســبت بــه رجیســتری اقــدام
نکردنــد بــه  ۳برنــد اپــل ،نوکیــا و هــواوی تعلــق دارد.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه گوشــی هــای برنــد سامســونگ
از ابتــدای اردیبهشــت  ۹۷بــه ایــن طــرح پیوســتند و در طــول
دومــاه  ۳۲۴هــزار گوشــی از ایــن برنــد رجیســتر شــده انــد.
در فهرســت خاکســتری نیــز کــه عمدتــا شــامل گوشــی
هــای درحــال رجیســتر شــدن در زمــان یکماهــه مقــرر اســت
بیشــترین تعــداد گوشــی بــه برنــد سامســونگ تعلــق دارد کــه
البتــه بــه زمــان پیوســتن ایــن برنــد بــه طــرح رجیســتری
مربــوط مــی شــود.
مطابــق بــا آمــار رگوالتــوری ،بــا پیوســتن سامســونگ بــه
رجیســتری از اردیبهشــت مــاه امســال ،هــم اکنــون تمامــی
گوشــی هــای موجــود در بــازار ،مشــمول طــرح رجیســتری
شــده انــد و ورود کاالی قاچــاق در شــبکه ارتباطــی کشــور ،بــه
صفــر درصــد رســیده اســت.

وضعیت برندهای مشمول رجیستری از آذر  ۹۶تا خرداد ۹۷
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نامه وزیر علوم به وزیر ارتباطات؛

تبلیغ پایان نامه فروشی توسط اپراتورهای موبایل ممنوع شد
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم اقدامــات ایــن
وزارتخانــه دربــاره مقابلــه بــا تقلــب علمــی را تشــریح کــرد و
گفــت :تبلیــغ پایــان نامــه فروشــی توســط اپراتورهــای موبایــل
ممنــوع شــد.
حســین ســیمایی صــراف بــا اشــاره بــه اجــرای «قانــون
پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در تهیــه آثــار علمــی» گفــت:
تقلــب علمــی پدیــده شــومی اســت کــه فقــط مختــص نظــام
آمــوزش عالــی و دانشــگاهی مــا نیســت ،در پیشــرفته تریــن
دانشــگاه هــا ،دقیــق تریــن و ســختگیرانه تریــن دانشــگاه های
دنیــا بــا پدیــده تقلــب مواجــه هســتیم.
وی ادامــه داد :منتهــی ،متاســفانه در برخــی از کشــورها مثــل
کشــور مــا ،ایــن پدیــده رواج زیــادی پیــدا کــرده اســت و بایــد
در یــک تحقیــق علمــی مشــخص شــود کــه دالیــل شــیوع
پدیــده تقلــب علمــی در نظــام دانشــگاهی مــا چیســت؟ آنچــه
کــه بــه وزارت علــوم مرتبــط مــی شــود ایــن اســت کــه ایــن
وزارتخانــه ،عــزم جــدی بــرای مقابلــه بــا تقلــب دارد بــه همین
دلیــل ،در تبییــن الیحــه ای بــه نــام «الیحــه مقابله بــا تقلب و
پیشــگیری» پیشقــدم شــد.
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم بابیــان اینکــه
الیحــه مذکــور تحــت عنــوان «قانــون پیشــگیری و مقابلــه
بــا تقلــب در تهیــه آثــار علمــی» بــه مجلــس ارســال شــد،
افــزود :ایــن قانــون ســال  ۹۶بــه تصویــب رســید ،مطابــق ایــن
قانــون ،وزارتخانــه هــای علــوم و بهداشــت بــا همــکاری وزارت
دادگســتری مکلــف شــدند کــه آییننامــه اجــرای قانــون را
تهیــه کننــد.

همــکاری معاونــت هــای مختلــف وزارت علــوم در
بحــث تقلــب علمــی
ســیمایی صــراف خاطرنشــان کــرد :اجــرای قانــون متوقــف بــه
تصویــب آییــن نامــه نیســت و بخــش هــای از ایــن قانــون در
بخشــنامه ای توســط معاونــت حقوقــی ،آموزشــی و اداری مالی
وزارت علــوم بــه دانشــگاه هــا ابــاغ شــده اســت.

بررســی آییــن نامــه اجــرای «قانــون پیشــگیری و
مقابلــه بــا تقلــب در تهیــه آثــار علمــی» در دولــت
وی ادامــه داد :درایــن مــورد نیــز دوبــاره وزارت علــوم
پیشقــدم شــد و بــا حضــور حقوقدانــان ،اســتادان دانشــگاه
و جامعــه شناســان ،آییــن نامــه ایــن قانــون را تدویــن
کــرد ،درتدویــن ایــن آییــن نامــه از وزارت بهداشــت نیــز
درخواســت کــرد تــا در جلســات حضــور داشــته و از وزارت
دادگســتری نیــز کمــک گرفــت و در نهایــت آییــن نامــه

نشســت وزارت علــوم بــا معــاون دادســتان کل
کشــور و رئیــس پلیــس اماکــن
وی ادامــه داد :عــاوه بــر کارهایــی کــه انجــام شــده مــا یــک
نشســت بــا معــاون دادســتان کل کشــور و رئیــس پلیــس
اماکــن داشــته و از آنهــا درخواســت کردیــم ،بــا پدیــده پایــان
نامــه فروشــی بــه عنــوان یــک جــرم مشــهود مقابلــه کننــد،
چــون در جرایــم مشــهود ،نیــازی بــه اقــدام زیــان دیــده از جرم
نیســت.

اجــرای «قانــون پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در تهیــه آثــار
علمــی» بــا امضــاء وزیــر علــوم بــه دولــت ارســال شــد و
اکنــون در دســتور کار کمیســیون علمــی دولــت قــرار دارد،
امیدواریــم ایــن کمیســیون تســریع کــرده و در اســرع وقــت
موضــوع را بررســی کنــد تــا ســهم دولــت بــه تصویــب
برســد.

همــکاری وزارت علــوم و نیــروی انتظامــی بــرای
مقابلــه بــا تقلــب علمــی
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم افــزود :قــرار
اســت یــک تفاهــم نامــه بیــن نیــروی انتظامــی و وزارت علــوم
درایــن خصــوص منعقــد شــود کــه وزارت علــوم پیــش نویــس
ایــن تفاهــم نامــه را تهیــه کــرده و امیدواریــم بــزودی ایــن
جلســه را بــا حضــور دادســتان کل کشــور و فرمانــده نیــروی
انتظامــی ایــن جلســه را در وزارت علــوم برگــزار کنیــم.
ســیمایی صــراف ادامــه داد :ایــن تفاهــم نامــه کــه امضــا شــود،
حــدود مســئولیت نیــروی انتظامــی بیشــتر مشــخص شــده و
قــوه قضائیــه نیــز بــه مــا کمــک خواهــد کــرد .درکنــار ایــن
اقدامــات مــا بــه وزرایــی کــه درایــن موضــوع مــی تواننــد بــه
وزارت علــوم کمــک کننــد ،مکاتبــه کــرده ایــم.
مکاتبــه وزیــر علــوم بــا وزرای کشــور و ارتباطــات
بــرای مقابلــه بــا تقلــب علمــی
وی یادآورشــد :نامــه ای بــا امضــاء وزیرعلــوم بــه وزیــر کشــور
ارســال و تقاضــا شــده کــه بــه نیــروی انتظامــی و ســایر زیــر
مجموعــه هــا دســتور داده شــود تــا در موضــوع مقابلــه بــا تقلب
علمــی ،اقدامــات آشــکارتر و متراکــم تــری انجــام گیــرد.
درخواســت وزارت علــوم از وزارت ارتباطــات بــرای
اجتنــاب از تبلیــغ پایــان نامه فروشــی
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم افــزود :همچنین
بــه وزیــر ارتباطــات نامــه زده و درخواســت کــرده ایــم بــه
شــرکت هــای تلفــن همــراه اطــاع دهنــد ،تــا از تبلیــغ پایــان
نامــه فروشــی و تقلــب در تهیــه آثــار علمــی اجتنــاب شــود.
ارسال نامه به اپراتورهای تلفن همراه
وی ادامــه داد :همچنیــن بــه صــورت مســتقیم بــه اپراتورهــای
موبایــل نامــه زده و مفــاد قانــون را یــادآوری کــرده و به آنهــا اطالع
داده ایــم کــه تبلیــغ موسســات و ســایر ان ـواع خبرهایــی کــه بــه
نحــوی بــه تقلــب در تهیــه آثــار علمــی دامــن بزنــد ،جــرم اســت
و قانــون بـرای آنهــا مســئولیت کیفــری مشــخص کــرده اســت.

به انتخاب اپل و گوگل؛

برترین اپلیکیشن های سال  ۲۰۱۸معرفی شدند
دو شــرکت اپــل و گــوگل برتریــن اپلیکیشــن هــای عرضــه شــده ســال  ۲۰۱۸را بــه انتخــاب خود
معرفی کــرده اند.
بــر اســاس اعــام شــرکت اپــل برنامــه منتخــب ســال  ۲۰۱۸ایــن شــرکت بــرای آیفــون
 Procreate Pocketنــام دارد .ایــن برنامــه امکانــات متنــوع و گســترده ای بــرای
نقاشــی از طریــق نمایشــگر گوشــی در اختیــار کاربــران قــرار مــی دهــد و قیمــت آن ۵
دالر است.
اپــل برتریــن بــازی آیفــون در ســال  ۲۰۱۸را هــم  Donut Countyاعــام کــرده که یک
بــازی در ظاهــر ســاده اســت ،ولــی موفقیــت در آن بــه دقــت زیــادی نیــاز دارد .بــرای پیشــبرد
ایــن بــازی بایــد یــک دونــات را حرکــت دهیــد تــا اشــیای اطــراف را ببلعــد و بــا ایــن کار ابعــاد
آن افزایــش مــی یابــد.
برتریــن بــازی آموزشــی از نظــر اپــل نیــز  Froggipediaبــوده کــه از فنــاوری واقعیــت
افــزوده بــرای آمــوزش علــوم تجربــی و اناتومــی بــدن حیوانــات بــه بچــه هــا اســتفاده مــی کند

و بــر روی آی پــد قابــل
اســتفاده اســت .برتریــن
بــازی آی پــد هــم بــازی
معمایــی Gorogoa
بوده اســت.
اپــل ســه اپلیکیشــن
برتر رایــگان آیفــون را به
ترتیــب یوتیــوب ،اینســتاگرام و اســنپ چــت اعــام کــرده اســت .برتریــن بــازی هــای پولــی
آیفــون هــم عبارتنــد از هــدز آپ ،مایــن کرافــت ،پــاگ اینــک و بلونــز تــی دی .۶
گــوگل برتریــن اپلیکیشــن ســال  ۲۰۱۸گوشــی هــای اندرویــدی را  Dropsدانســته کــه برای
آمــوزش زبــان هــای دیگــر کاربــرد دارد .برتریــن بــازی موبایلــی نیــز از نظــر گــوگل PUBG
 Mobileبوده اســت.
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بررسی اختالف وزارت ارتباطات و صداوسیما به شورای امنیت ملی رفت
معــاون وزیــر ارتباطــات از انعــکاس اختــاف ایــن وزارتخانــه بــا ســازمان صداوســیما برســر
مالکیــت بانــد فرکانســی پخــش آنالــوگ برنامههــای رادیویــی و تلویزیونــی ،بــه رئیــس جمهور و
طــرح درشــورای عالــی امنیــت ملــی خبــر داد.
حســین فــاح جوشــقانی  ،دربــاره اختالف میــان ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی و
ســازمان صداوســیما درخصــوص بازپــس گیــری بانــد فرکانســی  ۷۰۰و  ۸۰۰مگاهرتــز کــه پیش
از ایــن متعلــق بــه پخــش آنالــوگ برنامههــای رادیویــی و تلویزیونــی بــود ،توضیــح داد.
وی گفــت :در ســال  ۲۰۰۶اتحادیــه جهانــی مخابــرات مقــرر کــرد کــه تــا ســال  ۲۰۱۵پخــش
آنالــوگ برنامــه هــای رادیویــی تلویزیونــی در باندهــای فرکانســی  ۷۰۰و  ۸۰۰مگاهرتــز متوقــف
شــود .بــه این معنــی کــه از آنجایی کــه پخــش ســیگنالهای رادیویــی تلویزیونــی دیجیتالی شــده
و میــزان اســتفاده از پهنــای بانــد بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده ،ایــن باندهــای فرکانســی بایــد
بــرای بهــره بــرداری دیجیتــال ،آزاد شــود.
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بــا بیــان اینکــه باندهــای فرکانســی آزاد
شــده را بهــره دیجیتالــی مــی گوینــد ،ادامــه داد :آنچــه کــه برنامــه کشــورهای دنیــا اســت و به آن
نیــز توصیــه مــی شــود ،این اســت کــه ایــن باندهــای آزادشــده بــرای توســعه شــبکه هــای تلفن
همــراه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه باندهــای فرکانســی زیر یــک گیگاهرتــز کــه دارای فرکانــس پایینی هســتند
امــا بــرد زیــادی دارنــد بــرای توســعه تلفــن همــراه در مناطــق روســتایی و کــم جمعیــت کاربــرد
دارد ،گفــت :مــی تــوان بــا اســتفاده از ایــن باندهــای فرکانســی ،پوشــش خوبــی در توســعه موبایل
در ایــن مناطــق ایجــاد کــرد .برایــن اســاس اغلــب کشــورها به ایــن ســمت رفتــه و از ایــن باندها
بــرای توســعه موبایــل اســتفاده مــی کنند.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــران ماحســب قانــون ،مدیریــت طیــف فرکانس
بــا وزارت ارتباطــات و رگوالتــوری اســت ،افــزود :براســاس مقــررات ملــی و بیــن المللی ،هر ســال
جــدول ملــی فرکانــس در باندهــای متفــاوت و بــرای کاربردهــای مختلــف ،توســط رگوالتــوری
تعییــن مــی شــود و در ایــن زمینــه ســازمان صداوســیما ،کشــتیرانی و نیروهــای مســلح و ســایر
بهــره بــرداران بانــد فرکانســی در ایــن زمینــه مشــارکت دارنــد.
فــاح جوشــقانی خاطرنشــان کــرد :بحــث ایــن اســت کــه مدیریــت ایــن بانــد فرکانســی بایــد در
اختیــار رگوالتــوری باشــد و متعلــق به ســازمان صداوســیما نیســت.
وی ادامــه داد :نقطــه اختــاف ایــن اســت کــه صداوســیما مــی گویــد بانــد فرکانســی متعلــق بــه
مــا اســت .امــا مطابــق قانــون بانــد فرکانســی متعلــق بــه هیــچ بهــره بــرداری نیســت و جــزو
انفــال بــه حســاب مــی آیــد و برحســب وظایــف وزارت ارتباطــات ،در اختیــار بهــره بــرداران
مختلــف قــرار مــی گیــرد.
رئیــس رگوالتــوری گفــت :بحــث مــا ایــن اســت کــه ایــن باندهــای فرکانســی بایــد تخلیه شــود
و براســاس رونــد تکنولــوژی روزدنیــا ،در کشــور مــا نیــز بــرای توســعه تلفــن همــراه در مناطــق
محــروم اســتفاده شــود.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن بانــد فرکانســی از قدیــم بــرای پخــش همگانی
مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت امــا رونــد دنیــا دیگــر این نیســت کــه از ایــن بانــد ،بــرای پخش
همگانــی اســتفاده شــود ،اضافــه کــرد :عــدم بازگشــت ایــن فضــا بــه وزارت ارتباطــات ،یکــی از

موانــع توســعه موبایــل در مناطــق روســتایی مــی توانــد باشــد .چــرا کــه هــم اکنــون هزینــه بانــد
فرکانســی  ۲۶۰۰مگاهرتــز کــه در اختیــار اپراتورهــای تلفــن همــراه قــرار مــی گیــرد ۴ ،برابــر
هزینــه بانــد فرکانســی  ۸۰۰مگاهرتــز اســت .برایــن اســاس ایــن بانــد فرکانســی مــی توانــد
هزینــه هــا را بــه شــدت پاییــن آورده و در صــورت اســتفاده تجــاری توســط اپراتورهــا ،ارزش
افــزوده باالیــی ایجــاد خواهــد کــرد.
وی گفــت :حــق اســتفاده از فضــای فرکانــس مبلــغ ناچیــزی اســت و البتــه بــرای بانــد فرکانســی
پخــش همگانــی مطابــق قانــون ،حــق اســتفاده درنظــر گرفتــه نمی شــود.
فالح جوشـقانی با اشـاره به اینکه ایـن موضوع اختالف را بـه رئیس جمهور منعکـس کردیم ،ادامه
داد :موضـوع بـرای حـل و فصل و تصمیم گیـری ،هم اکنون در شـورای عالی امنیت ملی دردسـت
بررسـی اسـت .از سـوی دیگر در بودجه سـال  ۹۷نیز اسـتفاده از این فضای فرکانسـی ،مطرح شده
اسـت .به طـورکل مباحث حقوقی ایـن اختالف ،در سـطوح باالتر در دسـت بررسـی و حل و فصل
اسـت و مـا درحال آماده کـردن مقدمات و مسـتندات قانونی دراین زمینه هسـتیم.
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی گفــت :درســال  ۲۰۰۶کــه ایــن مقــررات
تحــت عنــوان ( ge۰۶ژنــو  )۲۰۰۶تصویــب شــد ،نماینــدگان ایــران از رگوالتــوری و ســازمان
صداوســیما ایــن را امضــا کردنــد .در آن زمــان علیعســگری معــاون فنــی وقــت صداوســیما کــه
هــم اکنــون رئیــس ســازمان صداوســیما اســت ،برایــن موضــوع صحــه گذاشــت.
وی افزود :موضوع دیگر این اسـت که اسـتفاده از بانـد فرکانسـی  ۷۰۰و  ۸۰۰برای پخش همگانی
در دنیـا منسـوخ شـده و درصورتی که مـا در نقاط مـرزی در این فضا ،پخش آنالوگ داشـته باشـیم
کشـورهای مجـاور مـی تواننـد بنابـر همیـن مقـررات از ما شـکایت کـرده و بـرای مـا در اتحادیه
جهانـی مخابـرات پرونده ایجاد کننـد .کمااینکه حدود  ۳سـال پیش کشـور عربسـتان بابت پخش
برودکسـت آنالـوگ در باند فرکانسـی  ۸۰۰و تداخل فرکانسـی ایجاد شـده از ما شـکایت کـرد و ما
مجبـور به خامـوش کردن ایـن باند در قسـمتهای جنوبی شـدیم.

در واکنش به رفتار آمریکا؛

خط و نشان نمایندگان دومای روسیه برای شرکت های فناوری آمریکا
گروهــی از نماینــدگان مجلــس قانونگــذاری روســیه طرحــی را پیشــنهاد داده انــد کــه بــه موجــب آن دولت این
کشــور بــرای مقابلــه با شــرکت هــای فنــاوری آمریــکا اینترنــت را بیشــتر کنتــرل خواهــد کرد.
نماینــدگان مذکــور ارائــه ایــن طــرح را واکنشــی بــه رفتــار پرخاشــگرانه و تند آمریــکا در حــوزه امنیت ســایبری
توصیــف کــرده اند.
هــدف اصلــی از ارائــه طــرح یادشــده جلوگیــری از انتقــال ترافیــک اینترنتــی روســیه از طریــق شــبکه هــا و
شــرکت هــای اینترنتــی خارجــی و بــه خصــوص آمریکایــی اســت .ارائــه دهنــدگان ایــن طــرح عمدتــا از حزب
روســیه متحــد بــوده و اکثریــت پارلمانــی را در ایــن کشــور در دســت دارنــد و لــذا مــی تــوان انتظار داشــت طرح
یادشــده در دومــای روســیه بــه تصویــب برســد .در طــرح یادشــده کنتــرل دقیــق تــر اینترنــت بــرای مقابلــه بــا
اســتراتژی توســعه طلبانــه امنیــت ســایبری آمریــکا نیــز پیــش بینی شــده اســت.
ایــن اولیــن بــار نیســت کــه روســیه در برابــر شــرکت هــای فنــاوری آمریــکا موضع تنــدی می گیــرد .پیــش از
ایــن روســیه تحقیقاتــی را در مــورد عملکــرد شــرکت هایــی ماننــد فیــس بــوک و مایکروســافت در خــاک خود
انجــام داده بــود.
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وضعیت سرعت دانلود اینترنت در ایران و ۱۴کشور
تحقیقــی جدیــد نشــان مــی دهــد اختــاف میــان ســرعت
دانلــود اینترنــت موبایــل و وای فــای در تلفــن هــای هوشــمند
در ایــران  ۸.۳مگابیــت برثانیــه اســت.
شــرکت  OpenSignalتحقیقــی دربــاره متوســط
ســرعت دانلــود اینترنــت موبایــل و وای فــای هــات
اســپات در تلفــن هــای هوشــمند میــان  ۸۰کشــور
انجــام داده اســت .طبــق نتایــج ایــن گــزارش در ۳۳
کشــور یــا حــدود  ۴۱درصــد کشــورهای مــورد بررســی،
ســرعت دانلــود اینترنــت موبایــل ســریع تــر از وای
فای اســت.
یکــی از کشــورهای مــورد بررســی در فهرســت ایــران اســت
کــه بــا توجــه بــه اختــاف ۸.۳مگابیــت برثانیــه()Mbps
میــان دو ســرعت دانلــود گفتــه شــده در رده هشــتم ایــن
فهرســت قــرار دارد .ســرعت دانلــود بــا اینترنــت وای فــای در
ایــران  ۵.۱و ســرعت دانلــود اینترنــت موبایــل  ۱۳.۴مگابیــت
بــر ثانیه اســت.
میــان ایــن فهرســت  ۳۳مــوردی ،کشــورهایی از آفریقــا ،اروپا،
آمریــکای التیــن و خاورمیانــه وجــود دارنــد .تفــاوت میــان
متوســط ایــن دو شــاخص در برخــی کشــورها قابــل توجــه
است.
طبــق فهرســت ایــن تحقیــق بیشــترین اختــاف میــان
ســرعت دانلــود اینترنــت موبایــل و وای فــای بــا ۱۳
مگابیــت برثانیــه بــه اســترالیا تعلــق دارد .پــس از آن لبنــان
بــا اختــاف ســرعت دانلــود  ۱۲.۳مگابیــت برثانیــه در رده
دوم قــرار دارد .کشــورهای قطــر(  ۱۱.۸مگابیــت برثانیــه)،
عمــان( ۱۱مگابیــت برثانیــه)  ،یونان(۱۰.۶مگابیــت
برثانیــه) ،جمهــوری چک(۱۰.۲مگابیــت برثانیــه) و میانمــار
(۹.۶مگابیــت برثانیــه) بــه ترتیــب در رده هــای ســوم تــا
هفتــم فهرســت قــرار دارنــد.
البتــه در بســیاری از کشــورها اینترنــت ســرعت موبایــل و
وای فــای چنــدان اختالفــی ندارنــد .تعجبــی نــدارد کــه وای
فــای در کشــورهایی ســرعت بیشــتری دارد کــه پهنــای بانــد
اینترنــت در آنجــا ســریع تــر اســت ماننــد هنــگ کنــگ،
ســنگاپور ،کــره جنوبــی و آمریــکا.
از ســوی دیگــر در  ۴کشــور بلغارســتان ،بنــگالدش ،بلژیــک
و نــروژ اختــاف اندکــی میــان ســرعت دانلــود اینترنــت
وای فــای و دانلــود موبایــل وجــود دارد .ســرعت دانلــود
وای فــای در بلغارســتان ۳۱.۷و ســرعت دانلــود اینترنــت
موبایــل  ۳۱.۷مگابیــت برثانیه اســت.
در بنــگالدش نیــز ســرعت دانلــود وای فــای  ۵.۲و اینترنــت
موبایــل  ۵.۱مگابیــت برثانیــه اســت.
 OpenSignalبــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق معتقــد اســت
کاربــران و تولیدکننــدگان دســتگاه هــای الکترونیکــی باید این
فرضیــه را کــه اینترنــت وای فــای ،گزینــه بهتــری اســت را
کنــار بگذارنــد.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه اینترنــت  ۵Gســرعت
چنــد گیگابیتــی را بــه کاربــران وعــده مــی دهــد امــا
بــه هرحــال وای فــای نیــز کاربردهــای مخصــوص خــود
را دارد.
«اوپــن ســیگنال» یــک شــرکت تخصصــی در حــوزه نقشــه
بنــدی پوشــش اینترنــت وایرلس اســت.
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بدترین پسوردهای سال  2018اعالم شدند
بدتریــن پســوردهای ســال  ۲۰۱۸میــادی اعــام شــده انــد .بدتریــن پســورد ســال
همچنــان  ۱۲۳۴۵۶اســت و کلمــات دیگــری ماننــد «دونالــد»« ،پرنســس» و «»۱۱۱۱۱۱
بــه ایــن فهرســت اضافــه شــده انــد.
هرســال شــرکت  SplashDataمیلیــون هــا پســورد فــاش شــده را بررســی و فهرســتی از
بدتریــن  ۱۰۰پســورد ســال را منتشــر مــی کنــد.
طبق این فهرست برای چندمین سال متوالی  ۱۲۳۴۵۶بدترین پسورد سال است.
جالـب آنکه کلمه ( donaldدونالد) پسـورد تازه ای اسـت که به فهرسـت بدترین پسـوردهای
سـال اضافه شـده اسـت .این کلمه در رده  ۲۳بدترین پسـورد سـال قرار گرفته است.
یکــی دیگــر از پســوردهای جدیــدی کــه به ایــن فهرســت اضافــه شــده « »۱۱۱۱۱۱اســت که
در رده ششــم قــرار گرفتــه اســت .پســوردهای جدیــد دیگــر ماننــد کلمــه « »sunshineدر
رده هشــتم و « »princessدر رده یازدهــم قــرار گرفتــه اند.
مــورگان اســلین مدیــر ارشــد اجرایــی  SplashDataدر ایــن بــاره مــی گویــد :هکرهــا بــا

اســتفاده از نــام افــراد مشــهور ،اصطالحــات فرهنــگ عامــه و ورزشــی و همچنیــن الگوهــای
ســاده کیبــوردی توانســته انــد بــه حســاب هــای کاربــری افــراد نفــوذ کننــد .آنهــا مــی داننــد
بســیاری از افــراد از پســوردهایی اســتفاده مــی کننــد کــه شــامل ترکیــب های ســاده اســت و به
راحتــی در ذهــن مــی ماننــد.
به هرحال این موارد  ۲۵پسورد بد  ۲۰۱۸میالدی هستند:
۱۲۳۴۵۶
password
۱۲۳۴۵۶۷۸۹
۱۲۳۴۵۶۷۸
۱۲۳۴۵
۱۱۱۱۱۱
۱۲۳۴۵۶۷

sunshine
qwerty
iloveyou
princess
admin
welcome
۶۶۶۶۶۶

abc۱۲۳
football
۱۲۳۱۲۳
monkey
۶۵۴۳۲۱
! *&^%$
charlie

aa۱۲۳۴۵۶
donald
password۱
qwerty۱۲۳

پیامک  ۲۶ساله شد
 ۲۶ســال قبــل یعنــی ســوم دســامبر  ۱۹۹۲میــادی نخســتین پیامــک دنیــا بــا مضمــون
«کریســمس مبــارک » ارســال شــد.
 ۲۶ســال قبــل در چنیــن روزی نخســتین پیامــک ارســال شــد .در ســوم دســامبر  ۱۹۹۲میــادی
نیــل پــاپ ورت یــک برنامــه نویــس  ۲۲ســاله نخســتین پیامــک جهــان را از یــک رایانــه بــرای
ریچــارد جاوریــس ،همــکارش ارســال کــرد.
او بــه عنــوان یــک برنامهنویــس مشــغول کار بــود تــا خدمــت پیــام کوتــاه را بــرای مشــتری خود
(ودا فــون) بســازد .پاپــورث در نخســتین پیامش نوشــته بود« :کریســمس مبــارک»!
حــدود یــک ســال بعــد شــرکت نوکیــا قابلیــت اس ام اس را بــه موبایلهــای خــود افــزود .ایــن
قابلیــت بــا محدودیــت  ۱۶۰کاراکتــری بــود.
اس ام اس یا خدمت پیام کوتاه یک بخش جدانشدنی از زندگی امروز افراد است.

عارضه جدید ارسال پیامک در خواب
تحقیقــی جدیــد نشــان مــی دهــد برخــی از جوانــان هنــگام
خــواب پیامــک ارســال مــی کننــد و صبــح روز بعــد آن را
فرامــوش مــی کننــد .ایــن یکــی از عــوارض خوابیــدن کنــار
گوشــی موبایــل اســت.
محققــان متوجــه شــده انــد قــرار دادن گوشــی نزدیــک بالــش

عــادت بــدی اســت کــه پیامدهایــی در پــی دارد.
تحقیــق دانشــگاه ویالنــووا نشــان مــی دهــد بســیاری از افــراد
جــوان در خــواب پیامــک مــی فرســتند .ایــن یکــی از عــوارض
فنــاوری هــای نویــن و موبایــل اســت.
تعــداد زیــادی از دانشــجویان کالــج در حیــن خوابیــدن بــه

افــراد دیگــر پیامــک ارســال مــی کننــد و صبــح روز بعــد آن را
فرامــوش مــی کننــد .در همیــن راســتا محققــان پژوهشــی بین
 ۳۷۲دانشــجوی کالــج در دو دانشــگاه انجــام دادنــد تــا بتواننــد
عــادت هــای خــواب جوانــان را بررســی کننــد.
آنهــا بــه خصــوص شــیوه اســتفاده از موبایــل در زمــان
خــواب و کیفیــت خــواب دانشــجویان را بررســی کردنــد .از
دانشــجویان خواســته شــد تــا ســاعات خــواب طــی روزهــای
هفتــه و تعطیــات و همچنیــن مــکان قــرار دادن موبایــل را
اعــام کنند.حــدود  ۲۵.۶درصــد از دانشــجویان اعــام کردنــد
قبــا در خــواب پیامــک ارســال کــرده انــد ،کیفیــت خوابشــان
مناســب نیســت و موبایــل هایشــان عامــل اصلــی تاثیرگــذاری
روی خــواب اســت.
جالــب آنکــه  ۷۲درصــد از تعــداد دانشــجویانی کــه در خــواب
پیامــک ارســال کــرده بودنــد ،آن را بــه خاطــر نمــی آوردنــد.
همچنیــن دانشــمندان یــادآوری کردنــد در کل دانشــجویان
خــواب کمتــری در مقایســه بــا بقیــه گــروه هــای ســنی دارنــد.
آنهــا هــر شــب بــه طــور معمــول  ۶.۹ســاعت مــی خوابنــد.
طبــق ایــن تحقیــق شــیوع اعتیــاد بــه موبایــل و ســبک زندگی
همیشــه آنالیــن بــودن ،بــه گســترش پدیــده ارســال پیــام در
خــواب میــان نوجوانــان و جوانــان منجــر شــده اســت.
بــه طــور متوســط نوجوانــان و جوانــان روزانــه  ۶۰تــا ۱۰۰
پیامــک ارســال مــی کننــد.
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برای نخستین ماشین اپل؛

دستخط استیو جابز حراج می شود
دستخط استیو جابز برای آگهی یک صفحه مدار و کتابچه راهنمای آن برای حراج عرضه می شود.
حراجــی  Bonhamsدر لنــدن تصمیــم دارد آگهــی اســتیو جابز برای نخســتین ماشــین اپــل()۱-Apple
را به حــراج بگــذارد.
ایــن آگهــی بــرای یــک صفحــه مــدار خالــی و کتابچــه راهنمــای آن اســت کــه بــه قیمــت  ۷۵دالر بــه
فــروش مــی رســد .جالــب آنکــه آگهــی مذکــور بــا دســتخط اســتیو جابــز اســت و بــه جــای تصاویــر بازاریابی
شــکیل ،تصاویــر پوالرویــدی از صفحــه مدارهــای خالــی وجــود دارد.
در این دست نوشته جابز بسیاری از ویژگی های این واحد را توضیح می دهد.
در ســال  ۱۹۷۶میــادی بســیاری از رایانــه هــای ســرگرم کننــده بــا اســتفاده از چــراغ هــای چشــمک زن
ال ای دی روی پانــل جلویــی برنامــه ریــزی مــی شــدند ،بنابرایــن ارائــه یــک نمایشــگر تحــول بزرگــی بــه
حســاب مــی آمد.
این دست نوشته همراه یک نسخه  ۱-Appleبرای حراج عرضه می شوند.

مایکروسافت با شکست اپل با ارزش ترین
شرکت جهان شد
اپــل بعــد از گذشــت مدتــی کــه عنــوان بــا ارزش تریــن شــرکت جهــان را در اختیــار داشــت ،ایــن عنــوان را بــا اختالفــی
جزئــی بــه مایکروســافت واگــذار کــرده اســت.
در مــاه هــای اخیــر عــدم اســتقبال چشــمگیر از گوشــی آیفــون و برخــی مشــکالت دیگــر ماننــد عــدم اطمینــان بــه
وضعیــت اقتصــادی آینــده اپــل موجب شــده تــا ارزش شــرکت اپــل از بیــش از یــک تریلیــون دالر بــه حــدود  ۸۰۰میلیارد
دالر ســقوط کنــد و مایکروســافت بــا رشــد تدریجــی خــود فرصــت پیــدا کنــد بــه اپــل نزدیــک شــود.
اشــباع بــازار گوشــی هــای هوشــمند مشــکل دیگــری اســت کــه اپــل بــا آن مواجــه اســت و همیــن مســاله موجب شــده
آیفــون ماننــد گذشــته بــا اســتقبال مواجــه نشــود و همیــن مســاله موجــب شــده اپــل درصــدد توســعه برخــی خدمــات
دیگــر خــود ماننــد موســیقی و همیــن طــور عرضــه برخــی ســخت افزارهــای ســازگار بــا آیفــون ماننــد ســاعت برآیــد.
در مقابــل اگــر چــه فــروش رایانــه هــای شــخصی چندان چشــمگیر نیســت ،امــا مایکروســافت بــا تغییــر اســتراتژی دیگر
چنــدان بــه ویندوز وابســته نیســت و بــه ارائــه خدمــات کلــود ماننــد آزور و آفیــس  ۳۶۵روی آورده اســت.
در نتیجــه ارزش اپــل بــه  ۸۱۲.۶۰میلیــارد دالر ســقوط کــرده و در مقابــل مایکروســافت ارزشــی برابــر بــا  ۸۱۲.۹۳میلیــارد
دالر بــه دســت آورده اســت .البتــه ایــن برتــری بســیار خفیــف اســت و مشــخص نیســت آیــا مایکروســافت می توانــد این
موقعیــت را بــرای خــود حفــظ کنــد یــا خیــر.

اپل برای دومین بار سفارش
تولید آیفون را کاهش داد
اپــل بــرای دومیــن بــار ســفارش تولیــد آیفــون هــای جدیــد را کــم کــرد و
ایــن امــر بــه تولیــد کننــدگان قطعــات موبایــل هــای ایــن شــرکت فشــار وارد
کــرده اســت.
بــه نظــر مــی رســد تقاضــا بــرای آیفــون هــای جدیــد کمتــر ازحــد تصــور
شــده اســت.به نوشــته دیجــی تایمــز ،در همیــن راســتا ایــن شــرکت بــرای
دومیــن بــار ســفارش تولیــد آیفــون خــود را بــه دلیــل تقاضــای کمتــر از پیش
بینــی بــرای دســتگاه هــای جدیــد خــود کاســته اســت.
در گــزارش ایــن ســایت خبــری تایوانــی آمــده اســت :همزمــان بــا مــوج دوم
کاهــش ســفارش هــای اپــل بــه دلیــل فــروش کمتــر از پیــش بینــی آیفــون
هــای جدیــد ،بســیای از شــرکت هــای تهیــه کننــده قطعــات در تایــوان در ماه
نوامبــر بــا کاهــش درآمــد روبــرو شــده انــد.
شــرکت  Largan Precisionکــه لنــز دوربیــن بــرای اپــل تهیــه مــی
کنــد ،تخمیــن مــی زنــد درآمــد آن در مــاه نوامبــر از اکتبــر کمتــر شــود.
از ســوی دیگــر شــرکت  Career Technologyکــه صفحــه
مدارهــای پرینــت شــده را بــرای آیفــون تهیــه مــی کنــد ،در نتیجــه کاهــش
ســفارش اپــل ۱۱۰ ،کارمنــد خــود را اخــراج کــرده اســت.

اپل تولید «آیفون ایکس» را از سر می گیرد
اپــل قصــد دارد دوبــاره تولیــد آیفــون ایکــس را از ســرگیرد .احتمــاال ایــن موبایــل در بازارهایــی ماننــد هنــد و
چیــن عرضــه شــود کــه مشــتریان از قیمــت بــاالی آیفــون شــکایت داشــتند.
پــس از آغــاز تولیــد آیفــون هــای جدید چنــدی پیــش اخبــاری از توقف تولیــد موبایــل پرچمــدار اپــل در ۲۰۱۷
(آیفــون ایکــس) منتشــر شــد .امــا طبــق گــزارش هــای جدیــد قــرار اســت تولیــد آیفــون ایکــس دوبــاره آغــاز
شــود.
طبــق گــزارش روزنامــه وال اســتریت ژورنــال ،قراردادهــای اپــل و حساســیت روی قیمــت بــرای مصــرف
کننــده دلیــل از ســرگیری دوبــاره تولیــد آیفــون ایکــس اســت.
اپــل پــس از کاهــش تولیــد آیفــون ایکــس اس و آیکــس اس مکس ،میــزان خریــد نمایشــگرهای OLED
از سامســونگ را کاست.
درهمیــن راســتا بــه نظــر مــی رســد ایــن شــرکت بــرای جبــران شــکاف در محصوالتــش در بــازار بــه جــای
تولیــد آیفــون ایکــس اس قصــد دارد تولیــد آیفــون ایکــس را دوبــاره آغــاز کنــد ایــن درحالــی اســت کــه
هزینــه هــای تولیــد آیفــون ایکــس کمتــر از نســخه هــای جدیــد اســت.
امــا بــه نظــر نمــی رســد درآینــده نزدیــک آیفــون ایکــس در فروشــگاه هــای ایــن برنــد در آمریــکای شــمالی
عرضــه شــود .ایــن دســتگاه بــرای بازارهــای منتخبــی تولیــد مــی شــود کــه تقاضــای کافــی بــرای آن وجــود
داشــته باشــد.
بــه بیــان دیگــر احتمــاال آیفــون ایکــس در کشــورهایی عرضــه مــی شــود کــه قیمــت ایــن کاال بــرای
مشــتریان مشــکل ســاز بــوده اســت .مشــتریان در هنــد و چیــن از قیمــت آیفون هــای جدید شــکایت داشــتند
و احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه آیفــون ایکــس در ایــن بازارهــا دوبــاره عرضــه شــود.
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دستکاری نتایج جستجو توسط
گوگل ثابت شد

لپ تاپ  ۱۷اینچی با  ۲۰ساعت
شارژ باتری تولید شد
شــرکت ال جــی لــپ تــاپ تــازه ای بــه نــام گــرم عرضــه کــرده کــه دارای نمایشــگر فــوق
دقیــق  ۱۷اینچــی اســت و بــا یــک بــار شــارژ بــه مــدت  ۱۹.۵ســاعت قابــل اســتفاده اســت.
دقــت نمایشــگر لــپ تــاپ  Gramبــه  ۲۵۶۰در  ۱۶۰۰پیکســل مــی رســد و وزن آن هــم
تنهــا  ۱۳۰۰گــرم اســت .ایــن در حالــی اســت کــه وزن لــپ تــاپ هــای مشــابه تولیــدی
شــرکت هــای رقیــب معمــوال بیــش از دو کیلوگــرم اســت.
ایــن لــپ تــاپ دارای  ۵۱۲گیگابایــت حافظــه اس اس دی ۱۶ ،گیگابایــت رم و نیــز حافظــه
نســل هشــتم  Core i۷شــرکت اینتــل بــوده و از جــک هدفــون هم برخوردار اســت .ســه
پــورت  ،۳.۱ USB-Aیــک پــورت  ،USB-Cیــک کارت خــوان میکــرو اس دی و یــک
پــورت  HDMIاز جملــه دیگــر امکانــات ایــن لــپ تاپ اســت.
قیمــت ایــن لــپ تــاپ بــا توجــه بــه ســخت افزارهایــی کــه بــر روی آن نصــب شــده
باالســت و بــه  ۱۷۰۰دالر مــی رســد .بــا ایــن حــال بــه نظــر مــی رســد لــپ تــاپ
گــرم در بــازار بــا اســتقبال مواجــه شــود.

بررســی هــای یــک موسســه تحقیقاتــی نشــان مــی دهــد گــوگل نتایــج جســتجوهایی را کــه
بــرای کاربــران در ایــاالت متحــده نمایــش مــی دهــد بــه طــور عمــدی دســتکاری کــرده و
تغییــر مــی دهــد.
گبریــل وینبــرگ مدیــر موسســه  DuckDuckGoکــه خــود یــک موتــور جســتجوی
خــاص بــا تاکیــد بــر رعایــت حریــم شــخصی را اداره مــی کنــد ،در ایــن مــورد گفتــه اســت:
اگــر از جســتجوگر گــوگل اســتفاده مــی کنیــد ،راهــی بــرای پــی بــردن بــه اینکــه چــه
نتایجــی را در جســتجوی خــود از دســت داده ایــد ،وجــود نــدارد.
وی افــزوده اســت :بررســی هــای مــا نشــان مــی دهــد گــوگل نتایــج جســتجوهای
بــه نمایــش درآمــده را ویراســتاری مــی کنــد و هــر بــار کــه کاربــران مختلــف در آمریــکا
کلیــدواژه هــای مشــابهی را جســتجو مــی کننــد ،نتایــج بــه نمایــش درآمــده بــرای آنهــا
مشــابه اســت .نکتــه جالــب ایــن اســت کــه ایــن دســتکاری هــا در عــرض چنــد دقیقــه و
حتــی چنــد ثانیــه اتفــاق مــی افتــد.
 DuckDuckGoمعتقـد اسـت ایـن دسـتکاری ها بر مبنـای اطالعات شـخصی رخ می
دهـد کـه گـوگل از هر کاربـری جمع آوری کـرده اسـت .از جمله ایـن اطالعات مـی توان به
سـوابق جسـتجوها ،تاریخچـه وبگردی و سـابقه خریدهـای هر فرد اشـاره کرد.
ایــن شــرکت تحقیقــات خــود را بــا مشــارکت  ۷۲شــهروند امریــکا انجــام داده و از آنهــا
خواســته بــود ســه کلیــدواژه یکســان کنتــرل اســلحه ،مهاجــرت و واکســن زدن را از طریــق
مرورگــر کــروم رایانــه رومیــزی در ســاعت  ۹صبــح روز  ۲۴جــوالی بــه وقــت شــرق آمریــکا
جســتجو کننــد.
مقایســه لینــک هــای نمایــش داده شــده نشــان داد نتایــج یکســان بــه نمایــش درآمــده در
مــورد ایــن ســه کلمــه در زمــان خصوصــی کــردن جســتجو به منظــور حفــظ حریم شــخصی
بــه ترتیــب  ۵۷ ،۶۸و  ۹۲درصــد بــوده اســت .امــا وقتــی ایــن جســتجو در حالــت عمومــی
انجــام شــده ،شــباهت نتایــج بــه ترتیــب بــه  ۶۳ ،۵۹و  ۹۲درصــد تغییــر کــرده اســت .بــه نظــر
مــی رســد گــوگل ایــن دســتکاری هــا را در مــورد تمامــی کاربرانــش در نقــاط مختلــف دنیــا
نیــز انجــام دهــد.

اطالعات  ۵۲.۲میلیون کاربر «گوگل پالس» فاش شد
گــوگل اعــام کــرده باگــی در خدمــت «گــوگل پــاس»
ســبب شــده اطالعــات  ۵۲.۲میلیــون نفــر از کاربــران آن فــاش
شــود و بــه همیــن دلیــل ایــن خدمت چهــار مــاه زودتــر از موعد
تعییــن شــده ،تعطیــل مــی شــود.
گــوگل بــه دومیــن بــاگ مهــم در خدمــت + Google
خــود اعتــراف کــرد .ایــن بــاگ ســبب شــده اطالعــات ۵۲.۲
میلیــون کاربــر آن از جملــه مشــتریان آن فــاش شــود.
ایــن شــرکت در یــک پســت وبالگــی اعــام کــرد ایــن
خدمــت را چهــار مــاه زودتــر تعطیــل مــی کنــد .نخســت قــرار
بــود گــوگل پــاس در مــاه آگوســت ســال  ۲۰۱۹تعطیل شــود
امــا پــس از کشــف بــاگ ،ایــن خدمــت اکنــون در آوریــل
تعطیــل مــی شــود.
گــوگل در ایــن پســت وبالگــی اعــام کــرد اطالعــات ۵۲.۲
میلیــون کاربــر فــاش شــده اســت .نــام ،آدرس ایمیــل ،شــغل و
ســن کاربــران در اختیــار توســعه دهنــدگان قــرار گرفتــه اســت.
ایــن دومیــن افشــای اطالعــات کاربران گــوگل پالس در ســال
جــاری اســت .در مــاه اکتبــر نیــز ایــن شــرکت متوجــه یــک
شــکاف امنیتــی در پلتفرم شــد کــه منجر بــه افشــای اطالعات
نیــم میلیــون کاربــر شــده اســت.
بــاگ اولیــه در مــاه مــارس کشــف شــد امــا تــا ۶مــاه بعــد
فــاش نشــد و همیــن امــر نگرانــی هایــی را دربــاره شــفافیت
بــه وجــود آورده اســت.

«دیویــد تاکــر» نایــب رییــس بخــش محصــوالت گــوگل در
یــک پســت وبالگــی نوشــت :بــا کشــف بــاگ جدیــد تصمیــم
گرفتیــم ایــن خدمــت را زودتــر تعطیــل کنیــم .هرچنــد مــی
دانیــم ایــن امــر پیامدهایــی بــرای توســعه دهنــدگان دارد ،امــا
مــی خواهیــم از کاربــران خــود محافظــت کنیــم.
بــه نوشــته تاکــر آزمایــش هــای معمــول سیســتم افشــای
اطالعــات را نشــان داد کــه بیــن ۷تــا  ۱۳نوامبــر اتفــاق افتــاده

و پــس از آن برطــرف شــده اســت .ایــن بــدان معناســت کــه
توســعه دهنــدگان طــرف ســوم احتمــاال بــه مــدت  ۶روز بــه
اطالعــات کاربــران دسترســی داشــته انــد .البتــه گــوگل اعــام
کــرده هیــچ شــواهدی مبنــی بــر سوءاســتفاده از اطالعــات
نیافتــه اســت.
ایــن شــکاف امنیتــی اطالعــات مالــی ،پســوردها را فــاش
نکــرده اســت.

پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســالم از
حضــور چشــمگیر پژوهشــگران جهــان اســالم
در میــان فهرســت پــر اســتناد تریــن
پژوهشــگران دنیــا خبــر داده است .در ایــن
فهرســت پژوهشــگران تاثیرگذار در ســطح
دنیــا کــه بــا دریافــت میــزان اســتناد بــاال،
نقش پــر رنگــی در انتقــال علــم و دانــش
در عرصــه بیــن المللــی ایفــا مــی کنند،
مشــخص شده است .حضور پژوهشگران ایرانی
بــه عنــوان پژوهشــگران پراســتناد در ســطح
دنیــا یکی از افتخاراتی است که ایران در حوزه علم و
دانش در سال  2018به آن نائل آمده است.

علم و دانـش

علـــم و دانش
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 ۱۶دانشمند ایرانی پر استناد در میان پژوهشگران دنیا قرار گرفتند
بــر اســاس اعــام موسســه کالریویــت آنالیتیکــس از جمهوری
اســامی ایــران تعــداد  ۱۶دانشــمند پراســتناد در بیــن  ۴هــزار و
 ۵۸پژوهشــگر دنیــا قــرار گرفتند.
جعفـر مهـراد اسـتاد علـم اطالعـات و دانششناسـی دانشـگاه
شـیراز گفـت :موسسـه کالریویت آنالیتیکس سـاالنه فهرسـتی
روزآمـد از دانشـمندان پـر اسـتناد را معرفـی مـی کند.
وی افــزود :براســاس اعــام ایــن موسســه ،پژوهشــگران
پراســتناد بــه  ۲۱رشــته موضوعــی و در کشــورهای مختلــف
تعلــق دارنــد.
اســتاد علــم اطالعــات و دانــش شناســی دانشــگاه شــیراز
عنــوان کــرد :تعــداد پژوهشــگران پراســتناد ســال  ۲۰۱۸در
فهرســت کالریویــت آنالیتیکــس بیــش از  ۴هــزار نفــر اســت
کــه در ســال گذشــته تعــداد ایــن دانشــمندان  ۳هــزار و ۳۰۰
نفــر بــود.
مهــراد خاطرنشــان کــرد :در بیــن  ۴هــزار و  ۵۸پژوهشــگر
پراســتناد در  ۲۱رشــته موضوعــی تعــداد  ۱۹۴دانشــمند
یــا  ۴.۸درصــد ،تنهــا در رشــته Essential Science
 Indicatorsقــرار دارنــد .تعــداد  ۲۴دانشــمند پراســتناد نیز
از کشــور هــای آمریــکا ،اروپــا ،آســیا و خاورمیانــه تنهــا در ۳
رشــته موضوعــی فعالیــت دارنــد.
وی اظهــار داشــت :در میان پژوهشــگران پراســتناد ســال ۲۰۱۸
تعــداد  ۱۷برنــده جایزه نوبــل وجــود دارد.
اســتاد علــم اطالعــات و دانــش شناســی دانشــگاه شــیراز تاکید
کــرد :آمریــکا بــا  ۲هــزار و  ،۶۳۹انگلســتان بــا  ،۵۴۶ســرزمین
اصلــی چیــن بــا  ،۴۸۲آلمــان بــا  ،۳۵۶اســترالیا بــا  ،۲۴۵هلنــد
بــا  ،۱۸۹کانــادا بــا  ،۱۶۶فرانســه بــا  ،۱۵۷ســوئیس بــا  ۱۳۳و
اســپانیا بــا  ۱۱۵دانشــمند ۱۰ ،کشــوری هســتند کــه بیشــترین
دانشــمندان پراســتناد را در اختیــار دارنــد.

دانشنمدان پراستاد ایرانی
نام دانشمند

مهــراد عنــوان کــرد :براســاس اعــام ایــن موسســه از
جمهــوری اســامی ایــران تعــداد  ۱۶دانشــمند پراســتناد در بین
 ۴هــزار و  ۵۸پژوهشــگر قــرار دارنــد.
وی تاکیــد کــرد :حضــور دانشــمندان پراســتناد از دانشــگاه
هــای تــازه تاســیس ماننــد صنعتــی نوشــیروانی بابــل ،صنعتی
قوچــان ،یاســوج ،علــوم و منابــع طبیعــی گــرگان و علــوم
پزشــکی بقیه اهلل (عــج) در جمــع پژوهشــگران پراســتناد جهان
و غیبــت تعــدادی از دانشــگاه هــای برتــر و بــزرگ کشــور در
ایــن زمینــه مســتلزم توجــه بیشــتر بــه دانشــگاه هــای تــازه
تاســیس اســت.
اسـتاد علم اطالعات و دانش شناسـی دانشگاه شـیراز گفت :این
دانشـگاه ها رونـد رشـد و ترقـی را با امکانـات نسـبتا محدودی
کـه از نظـر بودجـه ،تعداد اعضـای هئیـت علمی ،آزمایشـگاه ها
و فضـای مـورد اسـتفاده ،آغـاز کـرده و اکنـون به صـورت موثر
در جمـع دانشـگاه هـای برتـر جهـان افتخـار بزرگـی را بـرای
جمهـوری اسلامی ایـران بـه ارمغـان آورده اند.
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ایران در تولیدات «های تک» به رتبه  28جهان دست یافت
برمبنــای گــزارش ســازمان تنظیــم مقــررات از وضعیــت
اکوسیســتم اقتصادی  ،ICTکشــور ایــران در تولیــدات «های
تــک» رتبــه  ۲۸جهانــی و در صــادرات کاالهــای خــاق رتبه
 ۵۷را بــه خــود اختصــاص داد.
گــزارش ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی
از وضعیــت اکوسیســتم اقتصــادی فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات ایــران کــه بــه تازگــی منتشــر شــده اســت نشــان
مــی دهــد ایــران بــا دارا بــودن  ۲۷میلیــون نفــر جمعیــت
جــوان در ســن میانــه و درصــد بــاالی جمعیــت شــهری و نیز
تمرکــز جمعیــت در کالن شــهرها بــه همــراه نــرخ رشــد
جمعیــت کنتــرل شــده ،یکــی از جــذاب تریــن بازارهــای
 ICTدر آســیا بــه شــمار مــی رود.
بــر مبنــای بررســی هــای صــورت گرفتــه از ظرفیــت هــای
اقتصــاد خــاق در ایــران کشــور مــا رتبــه  ۵۷را در میــان
کشــورهای جهــان در صــادرات کاالهــای خــاق بــه خــود
اختصــاص داده اســت و ســهم ایــران در تولیــدات «هــای
تــک» رتبــه  ۲۸جهانــی اســت.
اقتصــاد خــاق ظرفیــت مغزافــزاری توســعه صنعــت ICT
اســت کــه اساســی تریــن عنصــر مکمــل ایــن صنعــت در
زنجیــره ارزش نظــام اقتصــادی کشــور محســوب مــی شــود.
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی در ایــن
گــزارش وضعیــت شــاخص هــای اقتصــاد خــاق در ایــران را

قابــل قبــول توصیــف کــرده و آن را نویدبخــش رشــد بــاالی
صنعــت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات کشــور مــی دانــد.
در ایــن گــزارش اعــام شــده  ۴۴۰۰شــرکت دانــش بنیــان
و  ۳۸پــارک علمــی فنــاوری و  ۱۶۷مرکــز رشــد فنــاوری در
کشــور وجــود دارد.
در همیــن حــال رتبــه ایــران در چــاپ مقــاالت علمــی معتبــر
 ۴۴اســت .از لحــاظ شــاخص کیفــی دانــش و آمــوزش نیــز
میــزان باســوادی در ایــران  ۹۸درصــد و رتبــه کشــورمان در

کیفیــت علــم پایــه و ریاضیــات  ۳۸اعــام شــده اســت.
از ســوی دیگــر  ۴.۸میلیــون نفــر دانشــجو در کشــور تحصیــل
مــی کننــد و تعــداد مراکــز تحصیــات عالیــه در ایــران ۲۵۰۰
مرکــز اعــام شــده اســت.
در ایــن گــزارش شــاخص توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــی
نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه کــه از ایــن حیــث ظرفیــت
پهنــای بانــد ترانزیــت ارتباطــات بیــن الملــل از  ۳۶۴گیگابیت
در ســال  ۹۲بــه  ۲۸۴۴گیگابیــت در ســال  ۹۷رســیده اســت.
در همیــن حــال ظرفیــت پهنــای بانــد شــبکه  IPداخــل
کشــور از  ۸۵۰گیگابیــت در ســال  ۹۲بــه  ۷۷۸۷گیگابیــت در
ســال  ۹۷رســیده اســت.
ظرفیــت پهنــای بانــد شــبکه انتقــال نیــز در ســال  ۹۲هــزار
و  ۲۴۰گیگابیــت بــوده کــه امــروز  ۲۲هــزار و  ۱۹۱گیگابیــت
اســت .همچنیــن ظرفیــت پهنــای بانــد اینترنــت بیــن الملل از
 ۱۲۲گیگابیــت در ســال  ۹۲بــه  ۱۸۰۵گیگابیــت در ســال ۹۷
ارتقــا یافته اســت.
ضریــب نفــوذ اینترنــت بانــد پهــن در کشــور  ۸۵درصــد اعالم
شــده کــه  ۷۱درصــد آن مربــوط بــه اینترنــت موبایــل و ۱۷
درصــد آن مربــوط بــه اینترنــت ثابــت اســت .از ســوی دیگــر
تاکنــون  ۱۷۵میلیــون و  ۷۲۱هــزار ســیم کارت در کشــور
واگــذار شــده کــه  ۹۰میلیــون آن فعــال و در اختیــار مشــترکان
قــرار دارد.
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حضور چشمگیر پژوهشگران جهان اسالم در میان دانشمندان پراستناد
سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام از حضــور
چشــمگیر پژوهشــگران جهــان اســام در میــان فهرســت پــر
اســتناد تریــن پژوهشــگران دنیــا خبــر داد.
محمدجــواد دهقانــی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :پایــگاه
اســتنادی وب آو ســاینس ( )WOSهــر ســاله فهرســت
پــر اســتناد تریــن پژوهشــگران دنیــا را در فــرآورده ای
بــه نــام پژوهشــگران پــر اســتناد (Highly Cited
 )Researchersمنتشــر مــی کنــد.
وی افــزود :در ایــن فهرســت پژوهشــگران تاثیرگذار در ســطح
دنیــا کــه بــا دریافــت میــزان اســتناد بــاال ،نقش پــر رنگــی در
انتقــال علــم و دانــش در عرصــه بیــن المللــی ایفــا مــی کنند،
مشــخص و معرفــی می شــوند.
دهقانـی گفت :این فهرسـت تنها مقاالت پراسـتناد در مجالت
حـوزه علـوم و علـوم اجتماعـی را مـورد بررسـی قـرار مـی
دهـد کـه در پایـگاه وب.آو.سـاینس در بـازه زمانـی  ۲۰۰۶تـا
 ۲۰۱۶منتشـر و مـورد اسـتناد قـرار گرفته اند.
وی یــادآور شــد :ایــن مقــاالت از پایــگاه شــاخص هــای
اساســی علــم Essential Science Indicators
 )(ESIاســتخراج مــی شــوند و تنهــا درصــدی از نویســندگان
برتــری کــه دارای مقالــه در ایــن پایــگاه باشــند ،در فهرســت
نویســندگان پراســتناد ظاهــر مــی شــوند.
سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام اظهــار
داشــت :فهرســت ســال  ۲۰۱۸در حــدود  ۶هــزار پژوهشــگر را
بــه عنــوان پژوهشــگر پراســتناد در ســطح دنیــا معرفــی کــرده
اســت .در ایــن بیــن در حــدود  ۴هــزار پژوهشــگر در  ۲۱حــوزه
موضوعــی خــاص فعالیــت داشــته انــد و در حــدود  ۲هــزار نفر
در حــوزه هــای میــان رشــته ای فعالیــت داشــته انــد.
وی گفــت :حــوزه میــان رشــته ای امســال بــرای اولیــن بــار

در بیــن موضوعــات گنجانــده شــده اســت .افــرادی کــه دارای
تأثیــر میــان رشــته ای هســتند بــا یافتــن کســانی کــه دارای
تأثیــر معــادل در  ۲۱حــوزه موضوعــی هســتند شناســایی و
تعییــن شــده اند.
دهقانــی افــزود :در لیســت منتشــر شــده از پراســتنادترین
دانشــمندان جهــان ،از کشــور ایــران نــام  ۱۶پژوهشــگر دیــده
مــی شــودکه نســبت بــه تعــداد دانشــمندان پراســتناد در ســال
 ۲۰۱۷ایــن تعــداد بــه بیــش از دو برابــر رســیده اســت.
سرپرســت  ISCگفــت :در لیســت پژوهشــگران پراســتناد
ســال  ،۲۰۱۸نــام  ۱۴کشــور اســامی مشــاهده مــی شــود،
ایــن تعــداد در ســال  ۱۱ ، ۲۰۱۷کشــور و در ســال ،۲۰۱۶
 ۷کشــور بــوده اســت .ایــن نکتــه مــی توانــد حضــور بیــش
از پیــش پژوهشــگران کشــورهای اســامی در حــوز ه هــای
علمــی باشــد.
دهقانــی ادامــه داد :در بیــن پژوهشــگران پراســتناد منتشــر
شــده ،پژوهشــگرانی بــا بیــش از یــک وابســتگی ســازمانی
وجــود دارد کــه ایــن امــر بــه معنــای ایــن اســت کــه ایــن
افــراد پژوهــش هــا و تولیــدات علمــی خــود را بــا وابســتگی دو
و حتــی ســه دانشــگاه عنــوان کــرده و بنابرایــن نــام آنهــا در
بیــش از یــک کشــور مشــاهده مــی شــود.
وی گفــت :در میــان کشــورهای اســامی کــه پژوهشــگران
مربوطــه وابســتگی ســازمانی بیــش از یــک کشــور را قیــد
کــرده انــد ،کشــورهای عربســتان بــا  ۸۰نفــر بیشــترین تعــداد
پژوهشــگر را داشــته اســت.
سرپرســت  ISCخاطرنشــان کــرد :ســایر کشــورها از جملــه
مالــزی  ۷نفــر ،ترکیــه و پاکســتان هــر کــدام  ۶نفــر ،الجزایر ۴
نفــر ،اردن  ۳نفــر ،امــارات متحــده عربــی  ۲نفــر و کشــورهای
ایــران ،عمــان ،مصــر و اوگانــدا یــک نفــر هــر کــدام یــک

فهرست پژوهشگران پر استناد دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور

تعداد پژوهشگران برتر کشورهای اسالمی
در جدول زیر نشان داده شده است:

نام و نام خانوادگی

نام کشور

سال ۲۰۱۸

سال ۲۰۱۷

سال ۲۰۱۶

ترکیه

۱۵

۱۰

۹

عربستان

۱۰۸

۸۱

۸۲

مالزی

۲۱

۱۱

۷

اردن

۳

۳

۳

پاکستان

۶

۲

۲

مصر

۴

۱

۱
-

ایران

۱۶

۷

پژوهشــگر بــا دو وابســتگی ســازمانی و در واقــع از دو کشــور
متفــاوت داشــته اند.
وی گفــت :در بیــن کشــورهای جهــان ،ایــاالت متحــده
آمریــکا بــا  ۲۶۳۹پژوهشــگر پراســتناد در رتبــه اول قــرار دارد
و پــس از آن ،کشــورهای انگلســتان ،چیــن ،آلمــان ،اســترالیا،
هلنــد ،کانــادا ،فرانســه ،ســوئیس و اســپانیا بــه ترتیب بــا ،۵۴۶
 ۱۱۵ ،۱۳۳ ،۱۵۷ ،۱۶۶ ،۱۸۹ ،۲۴۵ ،۳۵۶ ،۴۸۲پژوهشــگر پــر
اســتناد در بیــن  ۱۰کشــور برتــر جهــان قــرار دارنــد.
دهقانــی گفــت :در میــان موسســات جهــان ،نیــز دانشــگاه
هــاروارد آمریــکا بــا  ۱۸۶پژوهشــگر پراســتناد در رتبــه اول قرار
دارد و مؤسســه ملــی ســامت آمریــکا و دانشــگاه اســتنفورد به
ترتیــب بــا  ۱۴۸و  ۱۰۰پژوهشــگر پراســتناد در رتبه هــای دوم
و ســوم جهــان قــرار دارند.
سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام افــزود:
پژوهشــگران برگزیــده بیــش از آنکــه بــا کمیــت تولیــد
علمشــان شــناخته شــوند بــه کیفیــت تولیــدات علمــی شــان
شــناخته مــی شــوند .ایــن گــروه از پژوهشــگران توانســته انــد
مرجعیــت دنیــای علــم را کســب کننــد.
وی گفـت :سـند سیاسـت هـای کالن علـم و فنـاوری جایگاه
ویـژه ای بـرای نخبگان علمـی در نظـر گرفته اسـت که علت
آن را بایـد در ایـن واقعیـت جسـتجو کـرد که میزان پیشـرفت
یـک نظـام علمـی وابسـتگی زیـادی بـه نخبگانـی دارد که به
نحـو شایسـته ای بـه خدمت گمارده شـده باشـند.
دهقانــی یــادآور شــد :برخــی کشــورها بــرای جــذب نخبــگان
علمــی برنامــه هــای عملیاتــی ویــژه ای دارنــد .نگاهــی بــه
ملیــت اصلــی برنــدگان جوایــز علمــی ایــن واقعیــت را نمایــان
مــی ســازد کــه بخــش قابــل مالحظــه ای از ایــن برنــدگان،
نخبــگان مهاجــر هســتند.

۶

الجزایر

۴

۲

اوگاندا

۱

۱

-

امارات متحده
عربی

۲

۰

۰

قطر

۱

۰

۰

عمان

۲

۰

۰

لبنان

۳

۰

۰

نیجریه

۱

۰

۰

امید اخوان

سازمان اصلی

طبقه بندی موضوعی

دانشگاه صنعتی شریف

شیمی

مهدی دهقان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ریاضی و مهندسی

امید ماهیان

دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی

طاهر نیکنام

دانشگاه صنعتی شیراز

مهندسی

داود دمیری گنجی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مهندسی

محسن شیخ االسالمی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مهندسی

مفیدگرجی بند پی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مهندسی

مهراورنگ قائدی

دانشگاه یاسوج

مهندسی

سید فاضل نبوی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل االعظم

علوم کشاورزی

سید محمد نبوی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل االعظم

علوم کشاورزی

مسعود رضایی

دانشگاه تربیت مدرس

محمد والی پور

دانشگاه آزاد اسالمی

علوم کشاورزی
Cross-Field

سعید عباس بندی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

حسن کریمی مله

دانشگاه صنعتی قوچان

سید مهدی جعفری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مرتضی محمودی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Cross-Field

Cross-Field
Cross-Field

Cross-Field
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یکچهارم تولید علم کشورهای اسالمی در اختیار ایران
رئیــس مرکــز تحقیقــات مخابــرات گفــت ۹.۵ :درصــد تولید علــم در میان کشــورهای اســامی
بــه ایــران تعلــق دارد و در واقــع یــک چهــارم تولیــد علــم کشــورهای اســامی توســط
کشــورمان صــورت مــی گیــرد.
محمــد خوانســاری در بــا اشــاره بــه آمارهــای ارائــه شــده از ســوی پایــگاه Web Of
 )Science (WOSدرخصــوص فعالیــت هــای ایــران در تولیــد علــم ،گفت :وب آوســاینس
مرجــع شــاخص گــذاری کشــورها در تولیــد علــم اســت و بــر اســاس شــاخص هــای اعــام
شــده از ســوی ایــن پایــگاه ،ایــران رتبــه شــانزدهم را درمیان کشــورهای دنیــا از نظر مســتندات
علمی بــه دســت آورده اســت.
وی تاکیــد کــرد :ایــن جایــگاه در حالــی اعالم مــی شــود کــه بســیاری از کشــورهای اروپایی در
جایگاهــی بعــد از ایــران در زمینه مســتندات علمی قــرار دارند.
خوانســاری ادامــه داد :در همیــن حــال ایــران توانســته در میــان کشــورهای اســامی ۹ ،و نیــم
درصــد علــم را تولیــد کنــد و در واقــع یــک چهــارم تولیــد علــم کشــورهای اســامی توســط
ایــران صــورت مــی گیــرد.
رئیــس پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا اشــاره بــه تحــول دیجیتــال کــه امــروزه
متاثــر از توســعه ارتباطــات اســت ،بــر لــزوم اتــکای بیشــتر بر تــوان داخلــی در حــوزه تولیــد علم
و فنــاوری بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی تاکیــد کرد.
وی هــدف از برگــزاری ســمپوزیوم بیــن المللــی مخابــرات را تبــادل یافتــه هــای علمــی –
پژوهشــی و دســتاوردهای فناورانــه دانســت و گفــت :چرخــه پژوهــش بــدون تعامــل بــا ســایر
پژوهشــگران ناکارآمد اســت.
رئیــس مرکــز تحقیقــات مخابــرات ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه تعامــات بشــری در

تمامــی بخــش هــای زندگــی بــه صــورت شــبکه ای اســت ،افــزود :از آنجایــی کــه تمــام
تعامــات افــراد بــا شــبکه ســازی شــکل مــی گیــرد ،شــبکه ســازی تکلیفــی اســت کــه بــرای
خــود فــرض کــرده ایــم.
وی گفــت :اگــر چــه بــه نظــر مــی رســد کــه رونــد شــبکه ســازی مــا بــا توجــه بــه مشــکالت
ناشــی از تحریــم ،کنــد شــده امــا در حــوزه علمــی ایــن فرصــت وجــود دارد کــه آزادتــر کار کنیم
و از ایــن فرصــت بــرای بــه بــار نشســتن دســتاوردهای علمــی بهــره ببریم.

دانشمند ایرانی برنده آکادمی
جهانی علوم شد

شناسایی مراحل تکوینی تومورهای
چشمی در کودکان

حســین بهارونــد محقــق
حــوزه ســلول هــای بنیــادی
در پژوهشــگاه رویــان برنــده
جایــزه آکادمــی جهانــی
علــوم (تــواس) در ســال
 ۲۰۱۹و در رشــته زیســت
شناســی شــده اســت.
 TWASبرنــدگان
جوایــز در  ۲۰۱۹میــادی
را در بیســت و هشــتمین
کنفرانــس عمومــی آکادمــی
و چهاردهمیــن اجــاس کلــی در تریســت ایتالیــا اعــام کــرد.
بهارونــد بــه دلیــل نقــش موثــر در تولیــد و نگهــداری ســلول هــای بنیــادی و
ارائــه مفاهیــم جامعــی از پرتوانــی و تمایــز ایــن ســلول هــای بــه ســلو ل هــای
عصبی،قلبــی و کبــدی برنــده ایــن جایــزه شــده اســت.
حسـین بهارونـد اسـتاد ،موسـس و رییـس پژوهشـکده زیسـت شناسـی و فنـاوری
سـلول هـای بنیادی پژوهشـگاه در سـال  ۱۳۸۲شمسـی برای نخسـتین بار سـلول
هـای بنیـادی جنینی انسـانی و موشـی را در ایران تولید کـرد و در سـال  ۱۳۸۷همراه
همکارانـش موفـق به تولید سـلولهای بنیـادی پرتوان القایی انسـانی و موشـی شـد.
بهارونـد تاکنـون برنـده  ۳۰جایـزه ملی و بین المللی شـده اسـت.
جوایــز تــواس هــر ســاله در  ۹رشــته کشــاوری ،زیســت شناســی ،شــیمی ،زمیــن
شناســی ،ســتاره شناســی و علــوم فضایــی ،علــوم مهندســی ،ریاضیــات ،علــوم
پزشــکی ،فیزیــک و علــوم اجتماعــی اعطــا مــی کنــد .در ســال جــاری  ۱۳نفــر
برنــده ایــن جایــزه شــدند کــه چهــار نفــر آنهــا از چیــن ،دو تــن از تایــوان ۳ ،نفــر از
آرژانتیــن ،یــک نفــر از هنــد ،یــک نفــر از ایــران ،یــک نفــر از مالــزی ،یــک نفــر از
نیجریــه و یــک نفــر از آفریقــای جنوبــی بودنــد.
هــر جایــزه تــواس شــامل مبلــغ  ۱۵هــزار دالر اســت .برنــدگان ســال آتــی میالدی
طــی یــک گردهمایــی عمومــی در تــواس جوایــز خــود را دریافــت خواهنــد کرد.

محققــان توانســتند بــا بررســی مراحــل
رشــد ســلول هــای شــبکیه چشــم انســان
راهــی بــه ســوی درمــان رتینوبالســتوما
کــه نوعــی تومــور درگیــر کننــده ناحیــه
شــبکیه در چشــم کــودکان زیــر  ۵ســال
اســت ،بگشــایند.
براســاس مطالعــه ای کــه توســط موسســه
ملــی ســرطان صــورت گرفــت ،محققــان
توانســتند اولیــن فــاز رشــد ســلول هــای
شــبکیه و ســرطانی شــدن آنهــا را بیابنــد.
درک ایـن مرحلـه بـه یافتن چگونگـی آغـاز رتینوبالسـتوما و روش هـای پیشـگیری آن کمک مـی کند.
رتینوبالسـتوما رایـج ترین بدخیمی در چشـم کودکان اسـت کـه می تواند باعـث نابینایی دائمی آنها شـود.
موسســه ملــی ســرطان قصــد دارد درمــان هــای الزم بــرای ایــن بیمــاری را یافتــه و در غربالگــری
کــودکان در زمــان جنینــی پیشــرو باشــد .محققــان ایــن موسســه در ســال  ۲۰۱۴دریافتنــد ســلول هــای
مخروطــی ای در میــان ســلول هــای رتینوبالســتوما وجــود دارد کــه ایــن ســلول هــای مخروطــی وظیفه
دیــد رنگــی را در بینایــی ایفــا مــی کننــد.
در ادامــه ایــن کشــف مشــاهده شــد ســلول هــای مخروطــی مــی تواننــد وارد یک ســیکل ســلولی شــوند
کــه باعــث تقســیم آن هــا مــی شــود .در نتیجــه ســلول آغــاز بــه تقســیم شــدن مــی کنــد و ســلول
هــای ســرطانی را بوجــود مــی آورد در نتیجــه باعــث مهــار پروتئیــن  RBمــی شــود که رشــد ســلول را
تنظیــم کــرده و مانــع از تقســیم ســلول هــای مخروطــی خواهد شــد.
در روشـی دیگر محققان از یک مدل موشـی قدیمی برای مطالعه چشـم انسـان اسـتفاده کردنـد .در این
مطالعه مشـاهده شـد خصوصیات رشـد سـلول های شـبکیه در انسـان با موش متفاوت است.
یکــی از روش هایــی کــه مــی تــوان بوســیله آن بیمــاری هــای چشــمی را مــورد مطالعــه قــرار داد القاء
ســلول هــای بنیــادی پرتــوان بــه نــام  Cobrinikاســت .ایــن ســلول هــا مــی توانــد مســتقیما از
ســلول هــای بالــغ بدســت آید.
رتینوبالســتوما اولیــن تومــوری بــود کــه نقــش نقــص ژنتیکــی در آن مشــخص شــد .جهــش بوجــود
آورنــده ایــن بیمــاری ســی ســال پیــش در موسســه ملــی ســرطان کشــف شــد و از آن زمــان تاکنــون در
پــی یافتــن اطالعــات بیشــتر دربــاره چگونگــی آغــاز ایــن جهــش بــوده انــد.

علـــم و دانش
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برای جلب توجه در برابر گرمایش جهانی؛

یک کرم دوزیست «دونالد
ترامپ» نام گرفت
یــک حیــوان دوزیســت بــه تازگــی کشــف شــده کــه ســر خــود را در شــن فــرو مــی کنــد .بــه
دلیــل شــباهت ایــن قابلیــت بــا روش ترامــپ در قابــل گرمایــش جهانــی ایــن کــرم «درموفیــس
دونالــد ترامپــی» نامگــذاری شــد.
بــه تازگــی یــک حیــوان دوزیســت کــه بینایــی بســیار ضعیفــی دارد و همیشــه ســر خــود را در
شــن هــا فــرو مــی بــرد بــه طــور رســمی «درموفیــس دونالــد ترامپــی» نامگــذاری شــده اســت.
شــرکت  EnviroBuildکــه مصالــح حافــظ محیــط زیســت بــرای ســاختمان ســازی تولیــد
مــی کنــد بــا پرداخــت  ۲۵هــزار دالر در یــک حراجــی حقــوق نامگــذاری این کــرم دو زیســت را
خریــد و ســپس تصمیــم گرفــت بــرای جلــب توجه رئیــس جمهــور آمریــکا بــه موضــوع تغییرات
آب و هوایــی ایــن نــام را انتخــاب کنــد .ایــن موجــود بــدون دســت و پــا در پانامــا زندگــی مــی
کنــد .بــه گفتــه آیــدان بــل از شــرکت «انوایــرو بیلــد» توانایــی آن بــرای فروبــردن خــود در شــن
هــا شــبیه روشــی اســت کــه دونالــد ترامــپ در قبــال گرمایــش جهانــی بــه کار گرفتــه اســت.
ایــن حیــوان دوزیســت در حقیقــت یــک کــرم پانامایــی اســت کــه فقــط مــی توانــد نــور یــا

بدون مصرف دارو؛

درمان زوال عقل با فناوری
امواج مافوق صوت

پژوهشــگران مــی گوینــد یــک روش درمانــی منحصــر بــه فــرد را بــرای درمــان
بیمــاری زوال عقــل ابــداع کــرده انــد کــه مبتنــی بــر اســتفاده از امــواج مافــوق
صــوت بــرای پاکســازی یــک پروتئیــن ســمی از مغــز اســت.
پروتئیــن مذکــور عامــل ابتــا بــه بیمــاری هایــی ماننــد زوال عقــل و فراموشــی
اســت .قــرار اســت ایــن روش درمانــی در ســال آینــده میــادی بــه طــور آزمایشــی
مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد .ایــن روش درمانــی بــر روی حیواناتــی ماننــد مــوش ها
موفــق بــوده و نیــاز بــه مصــرف داروهــای متعــدد را در آنهــا برطــرف کــرده اســت.
تــاش بــرای ابــداع ایــن روش درمانــی در دانشــگاه کوئیزلند بــه ســال  ۲۰۱۵بازمی
گــردد .در ابتــدا از ایــن روش بــرای تســهیل گــردش خــون در مغــز بــه منظــور
کمــک بــه رســیدن آنتــی بــادی هــای مقابلــه کننــده بــا زوال عقــل بــه مقصــد
اســتفاده شــد امــا در ادامــه مشــاهده شــد کــه این امــواج مــی تواننــد پروتئیــن های
آمیلوئیــد ســمی را از مغــز پاکســازی کننــد ،بــدون آنکــه نیــازی بــه مصــرف هیــچ
داروی اضافــی باشــد.
طــی چهــار ســال اخیــر آزمایــش هــای زیــادی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه کــه
موجــب بازگشــت کارکــرد مغــز مــوش هایــی گردیــده کــه ســاختار مغــزی آنهــا
مشــابه بــا انســان هــای  ۸۰تــا  ۹۰ســاله بــوده اســت .در حــال حاضــر برنامــه ریزی
بــرای انجــام آزمایــش هایــی بــر روی انســان هــا در ایــن زمینــه در ســال  ۲۰۱۹در
حــال انجــام اســت.

تاریکــی را ردیابــی کنــد و در عمــق زمیــن زندگــی مــی کنــد.
بــه تازگــی بــا وجــود گــزارش هایــی مبنــی بــر اینکــه تغییــرات آب وهوایــی بــه زندگــی مــردم
آمریــکا خســارت زده اســت ،ترامــپ در پاســخ یکــی از خبرنــگاران دربــاره ایــن موضــوع گفــت:
مــن ایــن موضــوع را بــاور نمــی کنــم.

جسد زن  ۸۷ساله برای پیشبرد علم
 ۲۷هزار قطعه می شود!
ســوزان پاتــر زن مســنی اســت کــه ترجیــح داد بــرای تاریــخ ســاز شــدن و باقــی گــذاردن نامــی نیــک از
خــود در دنیــای علــم ،اجــازه تقســیم بدنــش بــه  ۲۷هــزار تکــه را بدهــد.
ایــن زن  ۸۷ســاله اهــل تگــزاس بــا منجمدســاختن بــدن خــود ،تقســیم آن بــه  ۲۷هــزار قطعــه و تهیــه
مــدل هــای دیجیتــال از ایــن قطعــات موافقــت کــرده اســت.
قــرار اســت دانشــجویان رشــته پزشــکی امــکان اســتفاده از این جســد را بــرای بررســی علمی و آموزشــی
پیــدا کننــد .تــا بــه حــال ســابقه نداشــته کــه فــردی پیــش از مــرگ بــا تکــه تکــه شــدن بــدن خــود در
چنیــن ابعــادی و بــا چنیــن جزئیاتــی موافقــت کنــد.
ایــن زن خــود پیشــنهاد مذکــور را مطــرح کــرده و تصریــح کــرده بــا توجــه بــه اینکــه مــی دانــد در آینــده
نزدیــک خواهــد مــرد قصــد دارد هــر قطعــه از بدنــش مستندســازی شــده و بــرای پیشــبرد علــم مــورد
اســتفاده قــرار بگیــرد.
بســیاری از رســانه هــا بــا تقدیــر از ایــن اقــدام خانــم پاتــر از ویژگــی های شــخصیتی و فــداکاری انســانی
وی تقدیــر کــرده انــد .برخــی خبرنــگاران هــم بــه وی لقــب جنــازه جاویــدان داده اند.
قطعــات بــدن ایــن زن بعــد از تقســیم بــه  ۲۷هــزار قطعــه تــا بــدان حــد کوچــک خواهنــد بــود کــه بــا
چشــم غیرمســلح بــه ســختی قابــل تشــخیص و بررســی خواهنــد بــود .این قطعــات بــرای اســکن کردن
بــه رایانــه ســپرده مــی شــوند تــا بــا دقــت و ســهولت بیشــتری قابــل بررســی باشــند.
پیــش از ایــن هــم انســان هــای زیــادی قبــل از مــرگ وصیــت کــرده بودنــد که بــدن آنهــا برای تشــریح
در اختیــار دانشــجویان پزشــکی قــرار بگیــرد .امــا در بهتریــن حالــت بــدن این افــراد بــه  ۲۰۰۰یــا حداکثر
 ۵۰۰۰قطعه تقســیم شــده اســت.

علـــم و دانش
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از فسیل های کشف شده؛

لئوناردو دی کاپریو دایناسور می خرد!
لئونــاردو دی کاپریــو قصــد دارد بــا صــرف  ۲.۵میلیــون دالر هزینــه شــخصی دو فســیل دایناســور
خریــداری کنــد؛ اقدامــی کــه بــا واکنــش منفــی دیرینــه شناســان مواجــه شــده اســت.
فســیل دایناســوری کــه دی کاپریــو قصــد خریــداری آن را دارد نوعــی دایناســور گوشــتخوار بــه
نــام  Allosaurusاســت .وی قصــد دارد فســیل مــادر و کــودک ایــن دایناســور را بخــرد.
تومــاس کار دیرینــه شــناس برجســته و اســتاد دانشــگاه کارتــج در ویسکانســین آمریــکا خبــر
یادشــده را بســیار ناامیدکننــده دانســته و مــی گویــد :فســیل هــای دایناســورها نبایــد بــه مزایــده
گــذارده شــوند و افــراد ثروتمنــد بدیــن شــکل آنهــا را خریــداری کننــد .فســیل هــا حــاوی داده
هایــی ارزشــمند هســتند و تنهــا ابــزاری هســتند کــه مــا بــرای درک تاریــخ زندگــی بــر روی کره
زمیــن در اختیــار داریــم.
وی افــزوده اســت :بــرای اینکــه رونــد انتشــار علــوم ادامــه یابــد ،فســیل هــا بایــد در مــوزه هــای
قانونــی نگهــداری شــوند.
ظاهــرا دی کاپریــو ایــن فســیل هــا را زمانــی کــه در مــوزه هنــری میامــی بــه نمایــش گذاشــته

دراکوالی طبیعت؛

سریع ترین حیوان جهان شناسایی شد
دانشــمندان اعــام کــرده انــد
ســریعترین موجــود جهــان
مورچــه «دراکــوال» اســت
کــه مــی توانــد بــا ســرعت
 ۳۲۰کیلومتــر برســاعت گاز
بگیــرد.
تحقیقــات جدیــد نشــان داده
ســریع تریــن حیــوان جهــان
چیتــا نیســت بلکــه یــک
مورچــه اســت!
مورچــه «دراکــوال» مــی توانــد فک خــود را بــا ســرعت خــارق العــاده  ۳۲۰کیلومتربرســاعت(۲۰۰
مایــل برســاعت) ببنــدد کــه  ۵هــزار بــار ســریع تــر از پلــک زدن اســت .ایــن درحالــی اســت کــه
چیتــا فقــط بــا ســرعت  ۹۶کیلومتــر برســاعت( ۶۰مایل برســاعت) مــی دود.
بــه ایــن ترتیــب ایــن موجــود کوچــک چنــد میلــی متــری ســریع تریــن حیــوان زنــده دنیــا لقــب
گرفتــه اســت.
مورچــه «دراکــوال» در آفریقــا ،اســترالیا و جنــوب آســیا زندگــی مــی کنــد و از فــک خــود ماننــد
یــک منجنیــق اســتفاده مــی کنــد .هنگامیکــه مورچــه فــک هــای خــود را فشــار مــی دهــد قبل
از بــاز کــردن آن نوعــی نیــروی فشــار ایجــاد مــی شــود.
نیرویــی کــه فــک هــا ایجــاد مــی کننــد ،بــه انــدازه ای قدرتمنــد اســت کــه هزارپــا را از پــا در می
آورد .بــه ایــن ترتیــب مورچــه هــا مــی تواننــد طعمــه را بــه ســمت النــه شــان بکشــند تــا بچــه
هایشــان از آن تغذیــه کننــد.
البتــه ایــن مورچــه هــا از گاز گرفتــن بــرای مبــارزه نیــز اســتفاده و بــه ایــن وســیله رقیــب خــود را
از میــدان بــه در مــی کننــد.
فــک هــای مهــره دارانــی ماننــد موریانــه و مورچــه هــا چنــان قدرتمنــد اســت کــه انــگار دارای
فنــر اســت و بــه همیــن دلیــل ســریع تریــن حــرکات را در دنیــای حیوانــات دارنــد.
بـه هرحال محققـان به وسـیله فنـاوری دوربینهای سـریع تاییـد کردند مورچـه «دراکوال» سـریع
تریـن حیـوان در طبیعت اسـت .این فناوری به دانشـمندان نشـان داد فک آنها چطـور کار می کند.
فـک های ایـن حیـوان هنـگام گاز گرفتن رویهـم فشـرده نمی شـود بلکه به طـور مـورب از کنار
یکدیگـر رد مـی شـود .ایـن حرکـت در کل  ۲۳میکروثانیـه طـول می کشـد .همچنین ایـن ویدئو
نشـان داد مورچـه هـا ،قبـل از گاز گرفتن فـک های خـود را به مدت  ۳.۷ثانیه فشـار مـی دهند تا
خاصیـت فنری آنها را بیشـتر کنند و سـپس حملـه را آغاز مـی کنند.
انــدرو ســوارز یکــی از مولفــان تحقیــق از دانشــگاه ایلینویــز مــی گویــد :ایــن مورچــه هــا خــارق
العــاده هســتند .فــک قدرتمنــد آنهــا ماننــد یــک تلــه مــوش عمــل مــی کنــد و بــه اســتثنای قفل
و مکانیســم فنــری ،تقریبــا هر دو یکســان هســتند.
مورچه از این حرکت برای ضربه زدن به بندپایان دیگر استفاده می کنند.

شــده بودنــد مشــاهده کــرده و بــه خریــد آنهــا عالقمنــد شــده اســت .فســیل هــای یادشــده ۱۵۰
ســال قبــل کشــف شــده انــد .البتــه خــود دی کاپریــو اخبــار منتشــر شــده در ایــن زمینــه را رد یــا
تاییــد نکــرده اســت.

تحلیل دی ان ای ظاهر یک زن
 ۴۲۵۰ساله را نشان داد

تحقیقــی جدیــد بــا اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن و تحلیــل دی ان ای روی اســتخوان
هــای  ۴۲۵۰ســاله یــک زن نشــان داد برخــاف تصــور قبلــی ،او چشــمانی بــه رنــگ قهــوه
ای داشــته اســت.
اســتخوان هــای ایــن زن کــه بــه نــام «آوا» مشــهور شــده ،در ســال  ۱۹۸۷میــادی در
قبــری کشــف شــد کــه در تختــه ســنگ حفــر شــده بــود.
تحقیقــات جدیــد از دی ان ای ایــن انســان باســتانی نشــان داد آوا از نــوادگان مهاجــران
اروپایــی اســت کــه چنــد نســل قبــل از تولــد او بــه انگلیــس مهاجــرت کــرده انــد.
تحلیــل هــا همچنیــن نشــان داد او احتمــاال چشــمانی به رنــگ قهــوه ای و موهایی مشــکی
داشــته اســت .ایــن درحالــی اســت کــه در تحلیــل هــای اولیــه تصــور مــی شــد آوا موهایــی
قرمــز و چشــمان آبــی دارد.
ایــن تحقیــق بــه رهبــری مایــا هــول انجــام شــده اســت .تحقیــق مذکــور نشــان مــی دهد
ســن آوا از آنچــه قبــا تصــور مــی شــد ،بیشــتر بوده اســت.
تحلیــل جدیــد از اطالعــات ژنومیــک او کمــک کــرده دانمشــندان ســاختار جدیــدی بــرای
صــورت او بســازند.
آوا هنــگام مــرگ بیــن  ۱۸تــا  ۲۵ســال داشــته و دراوایــل عصــر برنــز مــی زیســته اســت.
او در منطقــه ای جنگلــی مــی زیســته اســت .در محــل زندگــی او گاو پــرورش مــی یافتــه و
مــردم آن رژیــم غذایی گوشــتی داشــته انــد .آنهــا از گیاهــان بــرای مقاصــد درمانی اســتفاده
مــی کردنــد و در ســاختن اشــیا بســیار ماهــر بودنــد.
آوا یــک زن جــوان و ســالم بــوده کــه احتمــاال در فعالیــت هــای فیزیکــی شــرکت مــی کرده
اســت .هنــوز دلیــل مرگ او مشــخص نیســت امــا از شــیوه خاکســپاری او بــه نظر می رســد
تــاش زیــادی بــرای ســاخت قبــر او شــده اســت و بنابرایــن فــرد محترمــی بوده اســت.
تحلیــل دی ان ای نشــان داد مایــا موهــای صــاف و ســیاه ،چشــمان قهــوه ای و پوســتی
گندمــی داشــته اســت.
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روند ذوب شدن یخ های گرینلند رکورد زد
بحــران جهانــی گرمایــش کــره زمیــن باعــث شــده ســرعت ذوب شــدن یــخ هــای گرینلنــد در
نیمکــره شــمالی در  ۷۰۰۰ســال گذشــته بــی ســابقه باشــد.
گرینانــد نــام یــک ناحیــه خودگــردان از دانمــارک اســت کــه در آب هــای اقیانوس منجمدشــمالی
واقــع اســت و  ۵۶هــزار نفــر در آن زندگــی مــی کننــد .جمعیــت ایــن منطقــه را ترکیبــی از
اســکیموها و مهاجــران دانمارکــی تشــکیل مــی دهنــد.
بهجــز چنــد نقطــه محــدود کــه محــل ســکونت اهالــی گروئنلنــد اســت ،ســایر مناطــق ایــن
جزیــره یـخزده و بطــور کلــی خالــی از ســکنه اســت .ایــن ســرزمین از نظــر جغرافیایــی در محیــط
قــاره آمریــکای شــمالی واقــع شدهاســت امــا از نظــر سیاســی و فرهنگــی بــا اروپــا بــه ویــژه
کشــورهای نــروژ و دانمــارک مــراوده بیشــتری دارد.
پژوهــش تــازه ای کــه نتایــج آن در نشــریه نیچــر بــه چــاپ رســیده ،حاکیســت ذوب شــدن
ســریع یــخ هــای گرینلنــد بــه بــاال آمــدن آب دریاهــای مجــاور مــی انجامــد کــه این مســاله هم
نگرانــی هــای تــازه تــری ایجــاد کــرده اســت.
محققـان دانشـگاهی آمریکایـی  Rowanکه این بررسـی را انجـام داده اند ،می گویند بررسـی
هسـته هـای یخ هـای قطبی این مناطـق ثابت کرده که سـرعت ذوب شـدن آنها هرگـز در ۳۵۰
سـال اخیـر به این اندازه سـریع نبـوده و می تـوان با اطمینان بسـیار باالیـی گفت ایـن روند طی ۷
و حتی  ۸هزار سـال گذشـته اسـتثنایی بوده است.
ســرعت ذوب شــدن ایــن یــخ هــا در  ۲۰ســال اخیــر  ۵۰درصــد افزایــش یافتــه و مــی تــوان

انتظــار داشــت ایــن رونــد بــه زودی زندگــی در نــوار ســاحلی گرینلنــد را ناممکــن کنــد .بــه گفتــه
محققــان آبــی کــه بــا ذوب شــدن ایــن یــخ هــا تولیــد مــی شــود معــادل بــا آبــی اســت کــه در
 ۲۴۰میلیــون اســتخر اســتاندارد شــنای المپیــک ریختــه شــود.

هشدار تازه دانشمندان؛

روند گرمایش فعلی اکثر جانداران کره زمین را نابود می
کند
بــرای اولیــن بــار دانشــمندان هشــدار داده انــد ،رونــد گرمایــش فعلــی کــره زمیــن شــباهت هــای زیــادی بــا رونــد
مرگبــار انتشــار گازهــای گلخانــه ای در  ۲۵۲میلیــون ســال قبــل دارد.
نتایــج ایــن بررســی کــه در نشــریه ســاینس منتشــر شــده و توســط پژوهشــگرانی در دانشــگاه هــای واشــنگتن و
اســتنفورد صــورت گرفتــه حاکیســت کاهــش شــدید تنوع زیســتی در جهــان در صــورت گــرم شــدن فزاینده کــره زمین
قطعــی اســت و ایــن رونــد شــباهت زیــادی بــا رویــداد موســوم بــه مــرگ بــزرگ دارد که بــه علــت انفجارهای گســترده
آتشفشــانی و انتشــار بــی ســابقه گازهــای گلخانــه ای در جــو کــره زمیــن رخ داد و منجــر بــه از بیــن رفتــن  ۹۶درصد از
حیــات دریایــی و  ۷۰درصــد از حیــات گونــه هــای مختلــف بــر روی ســطح کــره خاکــی شــد.
محققــان مــی گوینــد رونــد فعلــی انتشــار گازهــای گلخانــه ای در جــو کــره زمیــن مشــابه تحوالتی اســت کــه میلیون
هــا ســال قبــل رخ داده و اگــر انســان هــا فکــری بــرای تغییــر ایــن شــرایط نکننــد از دســت رفتــن اکثــر گونــه هــای
گیاهــی و جانــوری کــره زمیــن قطعــی اســت.
البتــه ایــن پژوهشــگران مــی گوینــد هنــوز فرصــت کافــی بــرای جبــران خطاهــای گذشــته وجــود دارد ،امــا در صــورت
تــداوم بــی توجهــی بــا افزایــش گرمــای دریاهــا واقیانــوس هــا ،از بیــن رفتــن شــدید اکســیژن موجــود در آب هــا و

در یک حراجی؛

نامه انیشتین  ۲.۹میلیون دالر
فروخته شد
نامــه انیشــتین به یــک فیلســوف آلمانــی در حراجــی در نیویــورک بــه قیمــت  ۲.۹میلیون
دالر فروختــه شــد .ایــن نامــه در ســال  ۱۹۵۴میالدی نوشــته شــده اســت.
یــک نامــه بــا دســتخط آلبــرت انیشــتین در حراجــی بــه قیمــت  ۲.۹میلیــون دالر فروخته
شــد.
ایــن نامــه در ســال  ۱۹۵۴میــادی نوشــته شــده و کارشناســان پیــش بینــی مــی کردنــد
در حراجــی کریســتیز نیویــورک بــه قیمــت  ۱.۵میلیــون دالر فروخته شــود.
این نامه یک و نیم صفحه ای خطاب به اریک گاتکیند فیلسوف آلمانی است.
نامــه مذکــور بــه زبــان آلمانــی نوشــته شــده و در آن بــه موضوعاتــی دربــاره علــم و دین و
ارتبــاط آن بــا مفهــوم زندگــی می پــردازد.
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توسط محققان انگلیسی؛

راز لگد انداختن جنین
در رحم مادر کشف شد

در حدود  ۴۵سانتی متر؛

برج پیزا صاف تر شده است!
مهندســان موفــق شــده انــد طــی  ۲۸ســال بــرج پیــزا را  ۴۵ســانتی متــر صــاف تــر کننــد .آنهــا
بــرای ایــن منظــور لولــه هایــی زیــر زمیــن کار گذاشــته انــد.
برج کج پیزا از  ۲۸سال قبل تاکنون حدود  ۴۵سانتی متر صاف تر شده است.
بــه گفتــه مهندســان ســال هــا طــول مــی کشــد تــا ایــن بنــای تاریخــی ایتالیایــی صافتــر شــود
امــا هیــچ گاه بــه طــور کامــل صــاف نخواهــد شــد.
درهمیــن راســتا مهندســان بــا احتیــاط زمیــن را حفــر کــرده و لولــه هایــی زیر زمیــن کارگذاشــته
انــد تــا از کــج شــدن و ویرانــی آن جلوگیــری کننــد .ایــن بــرج از ژانویــه  ۱۹۹۰میــادی بــه مدت
 ۱۱ســال بــه دالیــل ایمنــی عمومــی تعطیــل بود.
رابــرت ســا مدیــر فنــی ســازمان  OPAکــه مســئولیت نگهــداری بــرج را برعهــده داشــت ،می
گویــد :بــا کمــک ایــن سیســتم مــا توانســتیم نیــم درجــه از کــج شــدن بــرج کمتــر کنیــم .بــرج
همچنــان در حــال صــاف شــدن اســت و ســال هــای زیــادی طــول مــی کشــد تــا ایــن رونــد
متوقــف شــود.
نظریــه هــای مختلــف نشــان مــی دهــد ایــن بــرج  ۵۷متــری پــس از ســاخت ،در خــاک فــرو
رفتــه اســت .دلیــل ایــن رونــد نیــز طراحــی نامناســب بــود .بــه عبــارت دیگــر فونداســیون بــرج
فقــط  ۳متــر عمــق داشــت و روی خــاک ضعیــف و بــی ثبــات بنــا شــده بــود.
بـه هرحـال از سـال  ۱۹۹۰میالدی مهندسـان فعالیت نجات بـرج را به مدت  ۱۱سـال ادامـه دادند.
بـه گفته نانزینت اسـکوگیا از دانشـگاه پیزا تا سـال ۲۰۰۱بـرج حدود  ۴۱سـانتی متر صاف تر شـد.
از  ۲۰۰۱تاکنـون ایـن روند ادامه داشـته و برج  ۴سـانتی متر صاف تر شـده اسـت.
مهندســان بــرای درک حرکــت ایــن بــرج  ۱۴۵۰۰تنــی گاهــی اوقــات هــر ســاعت انــدازه گیــری
هایــی انجــام مــی دادنــد.

به وسیله تلسکوپ فضایی فرمی؛

میزان نور جهان اندازه گیری شد
محققــان بــا بررســی اشــعه هــای گامــای تلســکوپ فضایــی فرمــی متوجــه
شــدند نــور جهــان از فاصلــه  ۲.۵مایلــی بــه انــدازه یــک المــپ  ۶۰واتــی
اســت.
بــه نظــر می رســد تعییــن نــور قابــل مشــاهده جهــان کار مشــکلی باشــد .امــا گروهی
از دانشــمندان توانســته انــد ایــن کار را انجــام دهنــد .آنهــا دقیــق تریــن انــدازه گیــری
از نــور جهــان را بــا اســتفاده از اطالعــات اشــعه گامــای تلســکوپ فضایــی فرمــی
و چنــد ترفنــد عجیــب انجــام داده انــد .آنهــا همچنیــن اطالعــات  ۷۰۰ســیاهچاله را
بررســی کردنــد.
بــا ایــن روش مشــخص شــد درخشــش نــور آســمان از فاصلــه  ۲.۵مایلــی بــه انــدازه
بــه انــدازه یــک حبــاب المــپ  ۶۰واتــی اســت.این نــور بســیار کــم اســت امــا کامــا
ســیاه نیســت.
در مطالعــات قبلــی از نــور ماوربنفــش بــرای انجــام محاســبات اســتفاده می کردنــد اما
ایــن روش قابــل اعتمــاد نبــود زیــرا احتمــال داشــت نــور ســتارگان بــا درخشــندگی
کمتــر را نادیــده بگیرنــد.

محققــان بــا انــدازه گیــری
امــواج مغــزی چنــد جنیــن
راز لگدانداختــن هــای
مکــرر آنهــا را کشــف کرده
انــد و معتقدنــد هــدف آنهــا
از ایــن کار شناســایی و
درک ابعــاد مختلــف بــدن
خودشــان اســت.
انجــام ایــن بررســی بــه
پزشــکان کمــک مــی کند
تــا بتواننــد از روش هــای
بهتــری بــرای بررســی
وضعیــت بــدن نــوزادان
نــارس اســتفاده کننــد.
پژوهــش یادشــده توســط دانشــمندان انگلیســی انجــام شــده و بــرای انجــام آن حــرکات
بدنــی و بــه خصــوص لگدانداختــن هــای جنیــن هــای گوناگــون بــا اســتفاده از روشــی
موســوم بــه الکتروانســفالوگرافی مــورد بررســی قــرار گرفــت .در ایــن روش فعالیــت
الکتریکــی بخــش هــای مختلــف مغــز انــدازه گیــری شــده و ایــن فعالیــت هــا بــر روی
کاغــذ ثبــت مــی شــوند.
جنیــن هــای یادشــده بیــن  ۳۱تــا  ۴۲هفتــه ســن داشــته انــد و تحقیــق یادشــده ثابــت
کــرده هــر بــار کــه یکــی از آنهــا دســت خــود را تــکان مــی داده الگویــی از امــواج مغــزی
ســریع در نیمکــره ســمت چــپ مغــز آن تولیــد مــی شــده اســت .تکــرار ایــن حــرکات بــه
پزشــکان امــکان مــی دهــد تــا نقشــه ای از وضعیــت بــدن جنیــن ترســیم کننــد و از میزان
رشــد و ســامت آن مطمئــن شــوند .جنیــن هم بــا حرکاتــی از ایــن دســت برای شناســایی
و درک اجــزای مختلــف بــدن خــود اقــدام مــی کــرده اســت.
همیــن الگــو در مــورد لگدانداختــن هــای نــوزادان نیــز وجــود دارد و ظاهــرا جنیــن برخــی
حیوانــات ماننــد مــوش هــم از همیــن روش بــرای شناســایی جســم خــود اســتفاده مــی
کنــد.
تحقیقــات تــازه حاکیســت امــواج مغــزی یادشــده در نوزادانــی کــه بــه صــورت بســیار
نــورس متولــد مــی شــوند بســیار قــوی تــر اســت و روال طبیعــی آن اســت کــه انتشــار این
امــواج در آســتانه تولــد نــوزاد متوقــف شــوند.

علـــم و دانش
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 ۲۰۰میلیون سال دیگر؛

قاره های زمین دوباره کنار هم جمع می شوند
محققــان معتقدنــد ۲۰۰تــا  ۲۵۰میلیــون ســال دیگــر قــاره هــای زمیــن دوبــاره کنارهــم جمع می
شــوند و یــک ابرقــاره را تشــکیل مــی دهند.
الیــه خارجــی زمیــن یــا همــان پوســته ســختی کــه روی آن راه مــی رویــم از تکــه هایی ســاخته
شــده کــه شــبیه یــک پوســته شکســته تخــم مرغ هســتند.
ایــن پوســته هــا کــه صفحــه هــای تکتونیــک نــام دارنــد در سراســر زمیــن بــا ســرعت چنــد
ســانتیمتر در ســال مــی چرخنــد.
هــراز گاهــی ایــن تکــه هــا بــا یکدیگــر برخــورد مــی کننــد و ابرقــاره مــی ســازند کــه بــرای چند
میلیــون ســال بــه همــان شــکل مــی مانــد و دوبــاره تکــه هــا از هــم جــدا می شــوند.
صفحــه هــا از هــم جــدا و پراکنــده مــی شــوند تــا بــه تدریــج و بعــد از  ۴۰۰تــا  ۶۰۰میلیون ســال
دوبــاره کنــار هــم بازگردند.
آخریــن ابرقــاره بــه نــام  Pangeaحــدود  ۳۱۰میلیــون ســال قبــل بــه وجــود آمــد و فراینــد
جــدا شــدن قطعــات آن  ۱۸۰میلیــون ســال پیــش آغــاز شــد.
در همیــن راســتا محققــان معتقدنــد ابرقــاره بعــدی در ۲۰۰تــا  ۲۵۰میلیــون ســال دیگــر
بــه وجــود مــی آیــد ۴ .ســناریو بــرای تشــکیل ابرقــاره هــای جدیــد دارد کــه عبارتنــد:
 Novopangea، Pangea Ultima، Auricaو .Amasia
نحــوه تشــکیل هرکــدام از ایــن ســناریوها متفــاوت اســت امــا در نهایــت بــه شــیوه جــدا شــدن
 Pangeaوچگونگــی حرکــت قــاره هــای جهــان در حــال حاضــر مرتبط اســت.

شکســتن  Pangeaبــه تشــکیل اقیانــوس اطلــس منجــر شــد کــه هنــوز بــاز اســت و
عریــض تــر مــی شــود .در نتیجــه اقیانــوس آرام کوچکتــر و باریــک تــر مــی شــود.
بــه هرحــال دانشــمندان معتقدنــد بیــن ایــن چهــار ســناریو احتمــال وقــوع Novopangea
بیشــتر از بقیــه اســت.

توسط یک دانشمند علوم اعصاب؛

قسمت جدیدی در مغز انسان کشف شد

یکــی از دانشــمندان قســمت جدیــدی در مغــز انســان کشــف
کــرده کــه هنــوز عملکــرد آن کامــا مشــخص نیســت امــا
احتمــاال در درمــان بیمــاری هــای عصبــی و پارکینســون نقش
داشــته باشــد.
پروفســور جــورج پاکســیونس منطقــه جدیــدی از مغــز انســان
را کشــف کرده اســت.
پاکســینوس یکــی از کارتوگرافرهــای مشــهور مغــز اســت که
اطلــس هــای مغــزی او یکــی از منابــع اصلــی بــرای عصــب
شناســان در سراســر جهــان بــه شــمار مــی رود.
او هــم اکنــون در مرکــز تحقیقــات علــوم عصبــی اســترالیا
فعالیــت مــی کنــد و مطالعــات او از منطقــه ای از مغــز
انســان پــرده برداشــته اســت .او منطقــه تــازه کشــف شــده را

 Endorestiform Nucleusنامیــده اســت.
هــر چنــد او از  ۳۰ســال قبــل احتمــال مــی داد ایــن بخــش
پنهــان وجــود داشــته باشــد امــا فنــاوری هــای نویــن
تصویربــرداری امــروزی منجــر بــه کشــف ایــن منطقــه شــده
است.
هنــوز عملکــرد Endorestiform Nucleus
مشــخص نیســت .قســمت مذکــور نزدیــک نقطــه اتصــال
مغــز و نخــاع قــرار دارد .در ایــن منطقــه اطالعــات حســی
و حرکتــی ترکیــب مــی شــوند تــا تعــادل و موقعیــت بــدن
را بهبــود بخشــند.
بــه همیــن دلیــل پاکســیونس نظریــه ای ارائــه کــرده کــه
طبــق آن ،منطقــه جدیــد در بهبــود حــرکات کمــک مــی

کنــد و همچنیــن بــه جســتجوی درمــان بــرای بیمــاری هــای
مربــوط بــه موتــور اعصــاب و پارکینســون کمــک مــی کنــد.
بــه نظــر مــی رســد ایــن بخــش فقــط در انســان هــا وجــود
دارد .پاکســینوس در ایــن بــاره مــی گویــد :ایــن منطقــه
بســیار حســاس اســت زیــرا در میمــون هــای رزوس و
حیوانــات دیگــری کــه مطالعــه کــرده ایــم ،وجــود نداشــته
انــد .البتــه پاکســینوس هنــوز مغــز شــامپانزه هــا را مطالعــه
نکرده اســت.
جزئیــات ایــن کشــف پاکســینوس در آخریــن کتــاب او بــه
نــام Human Brainstem: Cytoarchitecture,
Chemoarchitecture, Myeloarchitecture
منتشــر شــده است.

محــدود بــودن منابــع ســوخت فســیلی و مشــکالت
ناشــی از احتــراق ایــن ســوخت ها ازجمله آلودگــی روز
افــزون هــوا ،اســتفاده از فناوریهــای خورشــیدی را مــورد
توجــه بســیاری از کشــورها قــرارداده است .به نحوی که
در حــال حاضر کشــورهای زیــادی بــه دنبــال اســتفاده
از نــور خورشــید بــه طــرق مختلــف هســتند تــا از آن
بــرق تولیــد کننــد .درایران نیز حرکتهایی در این زمینه آغاز
شده است.

فناوریهای نوین

فناوریهــای نویــن
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انــرژی خورشــیدی منحصــر بـ ه فردتریــن منبــع انــرژی تجدید
پذیــر در جهــان اســت و منبــع اصلــی تمامــی انرژیهــای
موجــود در زمیــن بــه شــمار مــی آیــد .ایــن انــرژی بــه صــورت
مســتقیم و غیرمســتقیم میتوانــد بــه اشــکال دیگــر انــرژی
تبدیــل شــود .بــا توجــه بــه محــدود بــودن منابــع ســوخت
فســیلی و مشــکالت ناشــی از احتــراق ایــن ســوختها ماننــد
آلودگــی روز افــزون هــوا ،اســتفاده از فناوریهــای خورشــیدی
مــورد توجــه بســیاری از کشــورها قــرار گرفتــه و در حــال حاضر
کشــورهای زیــادی وجــود دارنــد کــه بــه دنبــال اســتفاده از نــور
خورشــید بــه طــرق مختلــف هســتند تــا از آن بــه عنــوان مثال
بــرق تولیــد کننــد.
در ایـن راسـتا در صـدد برآمدیـم تـا بـا «کامبیـز مهـدی زاده
فرسـاد» ،دبیر سـتاد توسـعه فناوری حوزه انـرژی معاونت علمی
و فنـاوری ریاسـت جمهوری گفتگویـی در زمینه میـزان توانایی
محققـان در تولیـد صفحـات خورشـیدی ،شـرکت هـای دانش
بنیان فعـال در این حوزه و پیشـنهادات برای توسـعه بهره مندی
از انـرژی خورشـیدی بـرای تولید برق داشـته باشـیم.
یک سوم ایران پتانسیل نصب پنل خورشیدی دارد
کامبیــز مهــدی زاده فرســاد ،دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری
حــوزه انــرژی گفــت :ظهــور فنــاوری هــای نــو باعــث شــده
در کشــورمان ســازندگی داشــته باشــیم و از انــرژی خورشــیدی
بــرای تامیــن نیــاز بــرق اســتفاده کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه گام هــای نوپــای فنــاوران بــرای اســتحصال
انــرژی از ایــن منبــع کمتــر شــناخته شــده بیــان کــرد :یــک
ســوم خــاک ایــران پوشــیده شــده از کویــر اســت کــه بــا نصب
پنــل هــای خورشــیدی مجهــز توانایــی بهــره بــرداری از انرژی
خورشــیدی در آنهــا فراهــم مــی شــود .مــی تــوان از پتانســیل و
ظرفیــت موجــود در کویرهــا بــرای تامیــن انــرژی بهــره بــرد.
وی بــا اشــاره بــه منطقــه «گندمبریــان» یــا «ریگســوخته»
در هشــتاد کیلومتــری شــمال شهرشــهداد در کویــر لــوت
(اســتان کرمــان) بیــان کــرد :بــه عنــوان مثــال تابــش انــرژی
خورشــید در گنــدم بریــان بــه حــدی اســت کــه دمــا در
روزهایــی از ســال بــه  ۷۰تــا  ۷۱درجــه ســانتیگراد مــی رســد
و شــرایط بــرای زندگــی ســخت مــی شــود.
گنــدم بریــان انــرژی یــک ســال مــردم دنیــا را
تأمیــن مــی کنــد
مهدی زاده فرسـاد با اشـاره به گـزارش «( » UNDPبرنامه
عمـران سـازمان ملـل متحـد) گفت :بـر اسـاس این گـزارش با
نصـب پنـل هـای خورشـیدی در منطقه گنـدم بریان مـی توان
انـرژی مـورد نیـاز یـک سـال تمـام مـردم در  ۵قـاره را تامیـن
کـرد .البتـه ایـن گـزارش زمانـی مطرح شـد کـه راندمـان پنل
هـای خورشـیدی حـدود  ۱۵درصـد بـود امـا امـروزه پنـل های
خورشـیدی راندمانی بیشـتر و بیـن  ۳۰تـا  ۴۰درصـد را دارد.
امکان صادرات برق خورشیدی
وی بـا بیـان اینکـه نتیجـه می گیریـم کـه ظرفیت و پتانسـیل
خـدادادی در ایـران وجود دارد ،ادامـه داد :مطالعات ناسـا در ایران
و لیبـی نشـان مـی دهد بـه علت بـاال بـودن انرژی خورشـیدی
در ایـن مناطـق نیـاز به سـوخت فسـیلی وجـود نـدارد از این رو
بـا راه انـدازی نیـروگاه هـای خورشـیدی در منطقه لـوت عالوه
بـر تامیـن برق کشـور می تـوان بـه صـادرات آن نیز فکـر کرد.
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری هــای انــرژی معاونــت علمــی بــا
تاکیــد بــر اینکــه در زمینــه اســتفاده از انــرژی های خورشــیدی
و تولیــد بــرق بایــد ابتــدا دولــت شــروع بــه کار کنــد ،خاطــر
نشــان کــرد :ضــروری اســت فرهنــگ ســازی اســتفاده از ایــن
نعمــت الهــی در کشــور جــا بیافتــد؛ بــر همیــن اســاس ایــن
ســوال مطــرح مــی شــود کــه تــا کنــون چنــد درصــد از وزارت
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یک سوم ایران ظرفیت نصب پنل خورشیدی دارد

خانــه هــای دولتــی از صفحــات خورشــیدی بــرای بهــره مندی
از انــرژی خورشــیدی بــرای روشــنایی اســتفاده مــی کننــد؟
وی تاکیــد کــرد :از ایــن رو بــه نتیجــه مــی رســیم کــه ایــن
فرهنــگ ســازی بایــد از دولــت شــروع شــود .امیدواریــم بــه
ســمتی برویــم کــه وزارت خانــه هــا بــه ایــن ســمت بیاینــد.
ضعف و قوت در تولید پنل های خورشیدی
مهـدی زاده فرسـاد بـا اشـاره به نقـاط ضعـف و قـدرت در تولید
تجهیـزات صفحـات خورشـیدی گفـت :محققـان در کشـور ما
توانسـته انـد بـه خوبـی سـلول هـای خورشـیدی ،باتـری ها و
پنـل هـا را بـه تولید برسـانند امـا هنوز بـه خوبـی نتوانسـته اند
در تولیـد صفحات خورشـیدی و اینورترها که جزئـی از صفحات
خورشـیدی هسـتند بـه خوبی عمـل کنند.
وی ادامــه داد :تولیــد قطعــات صفحــات خورشــیدی ایرانــی
مســتلزم یــک خودبــاوری اســت؛ کشــور مــا بایــد در جایگاهــی
قــرار مــی گرفــت کــه اکنــون عــاوه بــر اســتفاده از ایــن
صفحــات در کشــور ،آنهــا را صــادر مــی کــرد.
مهــدی زاد فرســاد بــا بیــان اینکــه احــداث نیروگاههــای
خورشــیدی در کشــور امــری ضــروری بــه نظــر مــی رســد،
نقــاط قــوت و نقــاط ضعــف در کشــور بــرای تولیــد صفحــات
خورشــیدی وجــود دارد از ایــن رو مــا در معاونــت علمــی در
صــدد برآمــده ایــم تــا نقــاط ضعــف را برطــرف کنیــم .ســتاد
توســعه فنــاوری انــرژی معاونــت علمــی از طــرح هــای نوآورانه
و فناورانــه در ایــن زمینــه حمایــت مــی کنــد .در واقــع در صــدد
هســتیم بــا توجــه بــه ظرفیــت تابشــی انــرژی خورشــید و
پتانســیل ســنجی ظرفیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان و
اســتارت آپ هــا در زمینــه انــرژی بهــره منــد شــویم.
وزارت نیــرو بایــد از محققــان فعــال در حــوزه
انــرژی خورشــیدی حمایــت کنــد
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر از ایــن پتانســیل در کشــور
کــم اســتفاده شــده امــا بــا عــزم جــدی بایــد در ایــن مســیر
قــرار گیریــم ،گفــت :همــواره حمایــت هــای ســتاد از ایــن
شــرکت هــا بــرای بــه کارگیــری دســتاوردهای بومــی اســت
امــا معاونــت علمــی تنهــا یــک بــازو بــرای تحقــق ایــن هــدف
مهــم اســت از ایــن رو انتظــار مــی رود کــه وزارت نیــرو و ســاتبا
هــم بــه ایــن قضیــه ورود پیــدا کنــد .مــا در ســتاد انــرژی
بســته هــای تشــویقی ،حمایــت هــا و ضمانتنامــه هایــی بــرای
محققــان و شــرکت هــای دانــش بنیــان در نظــر گرفتــه ایــم تا
بــه واســطه آنهــا در مســیر قــرار بگیریــم.

وی با اشـاره به مشـکالت سـد راه محققان در حوزه انرژی های
خورشـیدی گفت :در بسـیاری مـوارد می بینیم که سـرمایه گذار
وجـود نـدارد و از سـوی دیگـر بروکراسـی هـای اداری دیده می
شـود که بایـد برطرف شـوند و ما در پـی این موضوع هسـتیم.
باید جهاد خورشیدی در کشور راه بیفتد
دبیــر ســتاد توســعه انــرژی هــای تجدیــد پذیــر بــا تاکیــد بــر
اینکــه ضــروری اســت کــه یــک جهــاد خورشــیدی در کشــور
راه بیاندازیــم ،گفــت :ایــن جهــاد بــه واســطه معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،وزارت نیــرو و ســاتبا محقــق
خواهــد شــد؛ بدیــن واســطه مــوازی کاری پیــش نمــی آیــد و
بســتری بــرای ســرعت دادن بــه اســتفاده از انــرژی خورشــیدی
در کشــور فراهــم خواهــد شــد .همچنیــن بــه واســطه ایــن
جنبــش ســعی مــی شــود موانــع بــر ســر راه تولیــدات مربــوط
بــه صفحــات خورشــیدی مرتفــع شــود.
باید «شهرانرژی» داشته باشیم
مهــدی زاده فرســاد بــا بیــان اینکــه برخــی کشــورهای اطــراف
مــا «شــهر انــرژی» را راه انــدازی کــرده انــد ،گفــت :شــهر
انــرژی شــهری اســت کــه از انــرژی هــای پــاک اســتفاده
مــی شــود و متریــال ســاخت هــر چیــزی ســازگار بــا محیــط
زیســت اســت؛ مــا هــم مــی بایســت شــهر انــرژی داشــته
باشــیم؛ بســترهای مناســبی در کشــور وجــود دارد کــه بتوانیــم
نیروگاههــای خورشــیدی داشــته باشــیم تــا بتوانیــم شــهر
خورشــیدی راه انــدازی کنیــم.
بــه گفتــه دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری هــای انــرژی ،مناطــق
جنوبــی کشــور ماننــد سیســتان و بلوچســتان حتی قشــم بســتر
مناســبی بــرای ایجــاد نیروگاههــای خورشــیدی هســتند و ایــن
مســتلزم حرکــت دولــت بــه ایــن ســمت اســت.
وی تاکیـد کـرد :مـا هنوز فکـر می کنیم نفت همیشـگی اسـت
هـر موقـع ایـن تفکـر را دور کنیم مـی توانیم نـگاه ویـژه ای به
انـرژی های تجدیـد پذیر داشـته باشـیم همانطور که بـه انرژی
های هسـته ای توجه ویژه داشـتیم می بایسـت به انـرژی های
خورشـیدی هـم توجـه کنیـم .اگر این نـگاه را نداشـته باشـیم و
نگاه مـا نـگاه کالن و ملی نباشـد پیشـرفت نخواهیـم کرد.
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری هــای انــرژی تاکیــد کــرد :بایــد
مبنــا را بــر ایــن بگذاریــم کــه تــا  ۵ســال دیگــر نفــت تمــام
مــی شــود و بایــد از انــرژی هــای تجدیــد پذیــر اســتفاده شــود؛
اگــر ایــن جنبــش انــرژی در کشــور بــا همــکاری وزارت نیــرو
و ســاتبا ایجــاد شــود امیــدوار هســتیم کــه بــه نتیجــه برســیم.

فناوریهــای نویــن
MEHR NEWSAGENCY

محققــان کشــورمان تــا کنــون دســتاوردهای زیــادی در حــوزه
فناوریهــای خورشــیدی داشــته انــد و در آخریــن تحقیقاتشــان
موفــق بــه ســاخت نیــروگاه خورشــیدی متحــرک بــرای تأمین
بــرق یــک گــروه نظامــی شــدند.
انواع فناوریهای استفاده از انرژی خورشیدی
بــرای اســتفاده از منبــع همیشــگی انــرژی خورشــیدی ،ســه
روش بــه شــرح زیــر وجــود دارد:
بهرهگیــری از ســلولهای خورشــید ( : )PVتبدیــل انــرژی
خورشــید بــه ولتــاژ  DCاز طریــق ســلولهای خورشــیدی،
اســتفاده از انــرژی حرارتــی خورشــید ( :)CSPمتمرکــز کردن
انــرژی خورشــید و اســتفاده از انــرژی حرارتــی آن بــرای بــه
حرکــت درآوردن توربیــن و تولیــد بــرق
ســرمایش و گرمایــش خورشــیدی ( :)SHCسیســتمهایی
کــه از انــرژی مســتقیم خورشــید و بــدون تبدیــل آن بــه
بــرق ،بــرای تولیــد گرمــا و ســرما اســتفاده مــی کننــد (ماننــد
آبگرمکــن خورشــیدی)
تلفیــق فنــاوری بــا انــرژی خورشــیدی؛ ایــن نعمــت الهــی
مــی توانــد برطــرف کننــده بســیاری از نیازهای انســانی باشــد
بــه طوریکــه باتریهــای خورشــیدی ،ســلولهای خورشــیدی،
کــوره هــای خورشــیدی ،نیروگاههــای تولیــد بــرق بــا انــرژی
خورشــیدی و  ...نشــانی از ورود بــه عرصــه اســتفاده از انــرژی
خورشــیدی هســتند.
در ایــران هــم ظرفیــت هــای خوبــی بــرای بهــره منــدی از
نــور خورشــید وجــود دارد و محققــان زیــادی در حــوزه هــای
مختلــف ،فعالیــت بــرای اســتفاده بهینــه از انــرژی خورشــیدی
را آغــاز کــرده انــد .در همیــن راســتا درصــدد برآمدیــم تــا بــه
پتانســیل هــای خورشــیدی کشــور اشــاره کنیــم و بــه معرفــی
و تشــریح آخریــن فنــاوری هــای خورشــیدی بپردازیــم.
ایران در کمربند خورشیدی زمین قرار دارد
رشــد قابــل توجــه انــرژی خورشــیدی نشــان از اهمیــت روز
افــزون ایــن منبــع انــرژی پــاک دارد .میــزان تابــش انــرژی
خورشــیدی در نقــاط گوناگــون جهــان یکســان نبــوده و در
کمربنــد خورشــیدی زمیــن بیشــترین مقــدار را داراســت.
ایــران بــه دلیــل قــرار گرفتــن در کمربنــد تابشــی خورشــید
از پتانســیل باالیــی در زمینــه بهرهبــرداری از ایــن موهبــت
خــدادادی برخــوردار اســت .بــه طــوری کــه در ۹۰درصــد
مســاحت کشــورمان بیــش از  ۳۰۰روز آفتابــی مؤثــر در ســال
وجــود دارد.
از ایــن رو راه انــدازی نیروگاههــای خورشــیدی مــورد اســتقبال
بســیاری از شــهرها و اســتان هــا قــرار گرفتــه اســت و بــه
تازگــی اســتان هــای تهــران ،قــم ،یــزد ،لرســتان ،خوزســتان،
فــارس و  ...از ایــن فنــاوری بهــره منــد شــده انــد.
ایــن نیروگاههــا بــا ظرفیــت هــای مختلفــی ایجــاد شــده
انــد تــا بهــره وری را افزایــش دهنــد .برخــی از ایــن نیــروگاه
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نیروگاه خورشیدی متحرک ساخته شد

هــای بــرق خورشــیدی کشــور مجهــز بــه سیســتم ردیــاب
خورشــیدی هســتند بــه گونــه ای کــه ســلولهای ذخیــره
کننــده انــرژی خورشــید بــا چرخــش خورشــید حرکــت
میکننــد تــا میــزان بیشــتری از انــرژی را در خــود ذخیــره
کننــد.
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین هــم اخیــرا بــه گســترش
نیروگاههــای خورشــیدی در کشــور بــرای بهــره منــدی از
ایــن نعمــت الهــی تاکیــد کــرده اســت .ســردار غالمحســین
غیــب پــرور بــا بیــان اینکــه بناســت از همیــن روزهــا  ۶هــزار
گــروه جهــادی بــه مناطــق مختلــف کشــور اعــزام میشــوند،
تصریــح کــرد :بســیج بــه عرصــه انــرژی خورشــیدی ورود
پیــدا کــرده اســت و مــا ســاخت  ۳هــزار واحــد نیروگاهــی ۵
کیلوواتــی انــرژی خورشــیدی را ایــن هفتــه آغــاز میکنیــم و
بنــای مــا ایــن اســت کــه بــه نیروگاههــای  ۱۰۰کیلوواتــی
برســیم.
سلولهای خورشیدی نور بیشتری جذب می کنند
از ســوی دیگــر بخشــی از دســتیابی بــه فناوریهــای مرتبــط
بــا انــرژی خورشــیدی بــه بهینه کــردن ســلولهای خورشــیدی
مربــوط مــی شــود کــه در ایــن زمینــه نیــز محققــان بســیاری
در کشــورمان فعالیــت مــی کننــد تــا بــا ارائــه نــوآوری راندمان
ایــن ســلول هــا را افزایــش دهنــد.
از جملــه ایــن راهکارهــا مــی تــوان بــه اســتفاده از مــوادی
بــا توانایــی جــذب بــاال بــه عنــوان مــاده فعــال ســلول و
همچنیــن ســاختارهای مختلــف مبتنــی بــر نانوســاختارها از
جملــه کریســتال هــای فوتونــی ،ذرات پالســمونی جهــت
افزایــش جــذب اشــاره کــرد.
بــرای کاهــش مصــرف انــرژی الزم اســت کــه تحقیقــات
موثــر و هدفمنــدی در ایــن زمینــه انجــام شــود .بــا ایــن هدف
محققــان دانشــگاه شــهید رجایــی بــا پشــتیبانی صنــدوق
حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران معاونــت علمــی «طراحــی
و شبیهســازی ســلول خورشــیدی بــا بــازده بــاال مبتنــی بــر
نانوســاختارها» را انجــام دادنــد.
در ایــن طــرح تمرکــز اصلــی روی افزایــش بازدهــی و بهبــود
جــذب در ســلول زیریــن اســت .بدیــن صورت کــه اگــر از الیه

ای نــازک بــه عنــوان الیــه فعــال اســتفاده شــود ،میــزان
زیــادی از فوتــون هــای بــا طــول مــوج بلنــد بــدون جــذب از
آن عبــور کــرده و از ســلول خــارج مــی شــوند بنابرایــن بایــد
روشــی بــرای بهبــود جــذب در زیــر ســلول پایینــی ارائه شــود.
ســلولهای خورشــیدی ســیلیکونی ،بــه هزینــه باالیــی
بــرای تولیــد نیــاز دارنــد و از مــوادی بــا ضخامــت حــدود ۲۰۰
میکــرون بــرای تبدیــل انــرژی خورشــیدی بــه الکتریســیته
اســتفاده میکننــد .بنابرایــن بــرای کاهــش هزینــه،
ســلولهای خورشــیدی الیــه نــازک بــا ضخامــت  ۱۰۰تــا
 ۳۰۰۰نانومتــر پیشــنهاد شــدهاند.
در طــی چنــد دهــه گذشــته ،پیشــرفتهای قابــل مالحظـهای
در مطالعــه رفتــار نــور در مقیــاس نانــو بهدســت آمــده اســت.
ایــن پیشــرفتها در تمــام زمینههــا از جملــه نانوســاختارهای
مبتنــی بــر فوتونیــک و پالســمونیک بوده اســت.
ســلولهای خورشــیدی بــا ســاختارهای الیــه نــازک
تکپیونــدی یــا چندپیونــدی بهبــود قابــل توجهــی را
در بازدهــی ســبب میشــوند .در ایــن طــرح ،از مــوادی
بــا قابلیــت جــذب بــاال در یــک ســاختار پشتســرهم یــا
چندپیونــدی اســتفاده شــده اســت .همچنیــن ســاختارهای
پالســمونی جهــت حبــس نــور در ســاختار معرفــی شــده و
داخــل ســلول قــرار میگیرنــد.
از اهــداف طــرح میتــوان بــه طراحــی ســاختاری مناســب
بــرای جــذب قســمت اعظــم نــور فــرودی بــر ســلول،
اســتفاده از مــادهای مناســب در الیــه فعــال ســلول ،اســتفاده
از نانوســاختارهایی کــه نــور فــرودی بــر ســلول را در داخــل
ســاختار حبــس کننــد تــا زمانیکــه فرآینــد جــذب رخ دهــد،
اشــاره کــرد.
افزایــش کارایــی ســلولهای خورشــیدی
پلیمــری بــا فنــاوری نانــو
نیروگاههــای خورشــیدی نیــاز بــه ســلول هــای خورشــیدی
دارنــد کــه گاهــا از فنــاوری نانو بــرای ســاخت آن اســتفاده می
شــود .یکــی از دســتاوردهایی کــه بــه ایــن موضــوع مربــوط
مــی شــود ،در دانشــگاه شــهید مدنــی انجــام شــده اســت.
در ایـن کار تحقیقاتـی بـا اعمال یک روش سـاده و اسـتفاده از

فناوریهــای نویــن
MEHR NEWSAGENCY

نانولولههای کربنی اصالح سـطح شـده در سـاختار سـلولهای
خورشـیدی پلیمری ،بازده تبدیل توان سـلولهای سـاخته شده
تـا هفت برابـر افزایش پیدا کرده اسـت.
از ســلولهای خورشــیدی منعطــف پلیمــری ،در ســاخت
باتریهــای خودشــارژ شــونده گوشــیهای تلفــن همــراه و
دیگــر وســایل پرتابــل اســتفاده میشــود.

جهـت بهبـود کارایـی سـامانههای جـاذب انـرژی خورشـید
اسـتفاده شـده است.
از ایــن طــرح یــک اختــراع بــا عنــوان «ســاخت و ارزیابــی
دریافــت کنندههــای حفــرهای در متمرکــز کننــده بشــقابی
خورشــیدی ،جهــت تولیــد تــوان بــا کاربــرد نانوســیال هــای
مختلــف» بــه ثبــت رســیده اســت.

افزایــش کارایــی ســامانه هــای جــاذب انــرژی
خورشــیدی
از طرف دیگر ،محققان کشـور سـامانهای را طراحی و راهاندازی
کردهانـد که میتـوان به کمـک آن بازدهـی دریافت انـرژی از
خورشـید را افزایـش داد .در این طرح بهمنظـور افزایش بازدهی
جـذب انـرژی تابشـی خورشـید از دو راهـکار ،کاربـرد دریافـت
کنندههـای حفـرهای و کاربـرد نانوسـیال بـه عنـوان سـیال
عامـل سیسـتم متمرکز کننـده بشـقابی خورشـیدی ،بهصورت
همزمان اسـتفاده شـده است.
در ایــن راســتا ،ســامانهای متشــکل از گردآورنــده بشــقابی و
دریافــت کننــده حفــرهای اســتوانهای حــاوی نانوســیال طراحی
و ســاخته شــد و کارایــی آن در جــذب انــرژی خورشــیدی
مــورد بررســی قــرار گرفت.اســتفاده از سیســتم طراحــی شــده
در ایــن طــرح بهعنــوان ســامانه جــاذب انــرژی خورشــید
موجــب کاهــش تلفــات انــرژی خورشــیدی در هنــگام جــذب
شــده و بــازده تبدیــل انــرژی افزایــش خواهــد یافــت.
نانوسـیاالت بـه دلیل هدایـت حرارتی باالیشـان قادرنـد انرژی
حرارتـی جـذب شـده از خورشـید را بـا کمتریـن تلفـات
منتقـل کننـد؛ ازایـنرو در طـرح حاضـر ازاینگونـه نانومـواد

تأمیــن بــرق یــک گــروه نظامــی بــا فنــاوری
خورشــیدی
محققــان کشــورمان در آخریــن تحقیقــات خــود در زمینــه
انــرژی خورشــیدی ،موفــق بــه ســاخت نیــروگاه خورشــیدی
شــدند کــه بــه گفتــه یــک مقــام مســئول در ایــن زمینــه ،این
نیــروگاه مــی توانــد اســتفاده نظامــی نیــز داشــته باشــد و برای
گروههــای نظامــی بــرق تولیــد کنــد.
دکتــر افســانه عســگریان ،مدیــر مرکــز انــرژی هــای نــو
جهاددانشــگاهی واحــد آذربایجــان شــرقی در خصــوص طــرح
«نیــروگاه خورشــیدی پرتابــل» بــا کاربــرد در پدافنــد غیــر
عامــل و اهــداف نظامــی گفــت :مــا از ســال  ۱۳۹۰در تولیــد
نیروگاههــای خورشــیدی فعالیــت داریــم.
وی در خصــوص نیــروگاه خورشــیدی پرتابــل افــزود :ایــن
نیــروگاه مــی توانــد بــرق یــک گــروه نظامــی کــه شــامل
روشــنایی منطقــه ،شــارژ تلفــن همــراه ،لپ تــاپ و کولــرگازی
...مــی شــود را تامیــن کنــد.
عســگریان ادامــه داد :ایــن نیــروگاه در یــک ســاعت۲ ،و
نیــم کیلــووات بــرق تولیــد مــی کنــد و مــی توانــد در مواقــع
بحرانــی قابــل کاربــرد باشــد.
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مدیــر مرکــز انــرژی هــای نــو جهاددانشــگاهی واحــد
آذربایجــان شــرقی خاطــر نشــان کــرد :ایــن نیــروگاه مجهــز
بــه سیســتمی اســت کــه عــاوه بــر تامیــن بــرق مصرفــی،
مــازاد آن را ذخیــره مــی کنــد؛ انــرژی ذخیــره شــده مــی توانــد
بــه هنــگام شــب و یــا مواقعــی کــه نــور خورشــید گلخانــه ای
اســت مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.
بــه گفتــه وی ،ایــن نیــروگاه قابــل حمــل اســت و مــی توانــد
روی خــودروی دیگــری نصــب شــود و بــرق یــک گــروه را
تامیــن کنــد.
تولید برق از باد در نیمه شب
وی بــا بیــان اینکــه ایــن سیســتم بــه مــدت  ۴۸ســاعت مــی
توانــد اکیــپ و یــا منطقــه را پشــتیبانی کند ،عنــوان کــرد :این
نیــروگاه را طــوری طراحــی کــرده ایــم کــه بــه هنــگام شــب
نیــز از بــاد بــرق تولیــد مــی کنــد.
ایــن محقــق بــا بیــان اینکــه ایــن سیســتم نمونــه خارجــی
دارد ،گفــت :ولــی در داخــل کشــور چنیــن نمونــه ای وجــود
نــدارد و محققــان جهاددانشــگاهی بــه دانــش فنــی آن دســت
پیــدا کــرده اند.
عســگریان خاطــر نشــان کــرد :ایــن دســتگاه دارای نشــانگر
وضعیــت پنــل خورشــیدی اســت بــدان معنــا کــه مــی توانــد
میــزان ذخیــره شــدن انــرژی را نشــان دهــد.
وی در خصــوص ویژگــی هــای ظاهــری ایــن نیــروگاه
خورشــیدی گفــت :ایــن نیــروگاه یــک فضــای  ۲متــر در ۲
متــر اســت کــه امســال هــم یــک نمونــه از آن را بــه فــروش
رســانده ایــم.

برای جبران کم آبی با فناوری؛

نامه عارف به نوبخت درباره آبهای ژرف

پــروژه مطالعــات اکتشــاف آب هــای ژرف در سیســتان و
بلوچســتان از ســوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس
مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه و اختصــاص بودجــه بــه این طــرح از
ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه ضــروری اســت.
آب هــای ژرف ،آب هایــی هســتند کــه در عمــق بیــش از هــزار
متــری از ســطح زمیــن قــرار دارند.اســتخراج ایــن آبهــا بــر
اســاس اصــول و فرمــول هــای خاصــی صــورت مــی گیــرد و
نیــاز بــه مطالعــات فراوانــی دارد.
مطالعــه بــرای اکتشــافات آب هــای ژرف در ایــران بــه گفتــه
کارشناســان امــری ضــروری اســت زیــرا کشــور مــا از نظــر
منابــع آبــی محــدود اســت .در همیــن راســتا پــروژه اکتشــافات
آب هــای ژرف در سیســتان و بلوچســتان بــر اســاس تفاهــم
نامــه ای در وزارت نیــرو آغــاز بــه کار کــرد.
نامــه رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات
مجلــس
چنــدی پیــش دکتــر محمدرضــا عــارف ،رئیــس کمیســیون
آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی نامــه ای
خطــاب بــه معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه
و بودجــه کشــور بــرای تامیــن اعتبــار فــوری تکمیــل مطالعات
طــرح اکتشــافاتی سیســتان و حفــاری چــاه هــای تمدیــدی بــه
تعــداد  ۳حلقــه در محــدوده مطالعاتــی سیســتان و بلوچســتان
نوشــت.
عــارف بــا ذکــر مصوبــات کمیســیون آمــوزش ،تحقیقــات و
فنــاوری مجلــس مبنــی بــر ضــرورت مطالعــه و تحقیقــات
بــرای توســعه فنــاوری آبهــای ژرف ،مصوبــات ایــن

کمیســیون را تشــریح کــرد:
الــف) کار مطالعــات تــا مرحلــه نهایــی بنابــر
صالحدیــد معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری ادامــه یابــد.
ب) ســازمان برنامــه و بودجــه نســبت بــه تأمیــن
منابــع اعتبــار طــرح اقــدام الزم را مبــذول کنــد.
ج) باتوجــه بــه ماهیــت وظیف ـهای معاونــت علمــی
و فنــاوری بــرای توســعه فناوریهــا ،نســبت بــه
تغییــر و تحــول چــاه اکتشــافی سیســتان  ،۱بــه معاونــت علمی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری اقــدام شــود.
د) بهمنظــور تکمیــل مطالعــات اولیــه الزم اســت معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری نســبت بــه حفــاری ســه
حلقــه چــاه تمدید(توصیفــی) در محــدوده مطالعاتــی سیســتان
اقــدام نمایــد.

تصریح روند مطالعات اکتشافاتی آب های ژرف
دکتــر نادرقلــی ابراهیمــی ،دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری
هــای آب ،خشکســالی ،فرســایش و محیــط زیســت معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در خصــوص نامــه
رئیــس کمیســیون آمــوزش تحقیقــات و مجلــس بــه رئیــس
ســازمان برنامــه و بودجــه اظهــار کــرد :در ایــن نامــه ،رونــد
اکتشــافات آب هــای ژرف در سیســتان و بلوچســتان تصریــح
شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه معاونــت علمــی قبــل از ایــن
نامــه ،پروســه مطالعــه آب هــای ژرف را آغــاز کــرده بــود،
گفــت :ایــن مطالعــات بــا هماهنگــی وزارت نیــرو و معاونــت

علمــی بــوده و بــدون تعلــل انجــام شــده اســت .بــر اســاس
توافقاتــی کــه بیــن معاونــت علمــی و وزارت نیــرو شــده بــود
ضــروری مــی دانیــم کــه پروســه مطالعــات آب هــای ژرف
بــه اتمــام برســد و ایــن مهــم تریــن بحــث بیــن معاونــت
علمــی و وزارت نیــرو اســت.
ابراهیمــی خاطــر نشــان کــرد :در نامــه دکتــر عــارف بــه دکتــر
نوبخــت آمــده اســت کــه وزارت نیــرو ،چــاه آب هــای ژرف
در سیســتان و بلوچســتان را تحویــل معاونــت علمــی بدهنــد
و معاونــت علمــی مراحــل اجرایــی را طــی کنــد .ایــن پروســه
تــا بعــد از دســتور نوبخــت و اجرایــی شــدن زمــان بــر اســت و
هنــوز بــه آن قســمت نرســیده ایــم.
دبیر ســتاد توســعه فنــاوری هــای آب ،خشکســالی ،فرســایش و
محیــط زیســت معاونــت علمــی و فنــاوری در خصــوص بودجه
ایــن مطالعــات اکتشــافاتی گفــت :هنــوز بودجــه ای از ســوی
ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای طــرح منظــور نشــده و تاکنون
معاونــت علمــی بــرای جلوگیــری از وقفــه ایــن پــروژه تامیــن
اعتبــار کــرده اســت.
وی گفــت :امیــدوار هســتیم کــه مــوارد مربــوط بــه تامیــن
اعتبــار بودجــه هــم در نظــر گرفتــه شــود و کار ســرعت بگیــرد.
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پنبه تراریخته موافقت سازمان محیط زیست را برای کشت دریافت کرد
رئیــس کارگــروه تخصصــی ایمنــی زیســتی ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت از موافقــت ایــن کارگــروه بــا کشــت انبــوه پنبه
تراریختــه در کشــور خبــر داد.
محمــود توالیــی از موافقــت ایــن ســازمان بــا کشــت پنبــه
تراریختــه خبــر داد و گفــت :پــس از بررســی هــای بــه عمــل
آمــده و حــل موضوعــات مربــوط بــه دغدغــه هــای زیســت
محیطــی ،ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا کشــت پنبــه
موافقــت کــرد.
وی گفــت :ایــن محصــول بــرای رهاســازی ،مراحــل مختلــف
بررســی را در  ۳دســتگاه ســازمان محیــط زیســت ،وزارت
کشــاورزی و وزارت بهداشــت پشــت ســر گذاشــته و بــر مبنــای
اطالعــات علمی و آزمایشــگاهی کــه در اختیار وزارت بهداشــت
و ســازمان محیــط زیســت قــرار گرفتــه ایــن مســتندات ارزیابی
شــده و در نهایــت بــا کشــت آن موافقــت شــده اســت.
رئیــس کارگــروه تخصصــی ایمنــی زیســتی ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت توضیــح داد :ایــن مجــوز بایــد موافقــت وزارت
جهــاد کشــاورزی را نیــز بگیــرد تــا در نهایــت کشــت پنبــه
تراریختــه در کشــور رهاســازی شــود.
توالیــی گفــت :مــا بــر مبنــای اســتاندارد اروپــا و کشــورهای
آســیایی و آمریــکا مســتندات مربــوط بــه کشــت پنبــه تراریخته
را ارزیابــی کردیــم و در نامــه ای ســواالت خــود را بــه کمیتــه
صــدور تراریخته در وزارت جهادکشــاورزی ارســال و پاســخهای
علمــی مرتبــط را دریافــت کردیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــت گیــاه پنبــه را بــا توجــه بــه
موضوعاتــی از جمله احتمــال انتقال ،خــواب بذر و مانــدگاری در
خــاک مــورد بررســی قــرار داده و بــا کشــت آن موافقــت کــرده
ایــم ،گفــت :این نظــر مثبــت کارگــروه ایمنی زیســتی ســازمان
محیــط زیســت اســت امــا مجــوز رهاســازی پنبــه هنوز توســط
وزارت جهادکشــاورزی صــادر نشــده اســت.
رئیــس کارگــروه تخصصــی ایمنــی زیســتی ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت اظهارداشــت :بــه جــز پنبــه ،تاکنون درخواســت
صــدور مجــوز بــرای محصــول دیگــری بــه کارگــروه ایمنــی
زیســتی محیــط زیســت نرســیده اســت.
رئیــس کارگــروه تخصصــی ایمنــی زیســتی ســازمان حفاظــت
محیطزیســت بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای علمــی کشــور در
حــوزه زیســت فنــاوری گفــت :هماکنــون  ۸۰دانشــگاه و
مرکــز علمــی در حــوزه زیســت فنــاوری بــه تربیــت دانشــجو
میپردازنــد و ظرفیتهــا و زیرســاختهای علمــی و فنــی
کشــور بــرای تحقیــق ،تولیــد و صــادرات محصــوالت تراریخته
آمــاده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز بایــد اعــام کنیــم نیازهــای کشــور
در حــوزه زیســت فنــاوری نبایــد بــر واردات متکــی باشــد،
ادامــه داد :الحــاق ایــران بــه کنوانســیون تنــوع زیســتی بــرای
پیگیری خســارت و مخاطــرات احتمالــی محصــوالت تراریخته
و حفاظــت از تنــوع زیســتی در کشــور صــورت گرفته و از ســال
 ۸۲تاکنــون قانونهــای متنوعــی در ایــن حــوزه اجرایــی شــده
اســت.
بــه گفتــه توالیــی ،قانــون الحــاق ایــران بــه پروتــکل ایمنــی
زیســتی «کارتاهنــا» در ســال  ۸۲و شــکلگیری ســند ملــی
ایمنــی زیســتی در ســال  ،۸۴بررســی پیشنویسهــای قانــون
ملــی ایمنــی زیســتی در ســالهای  ۸۴تــا  ۸۸و در نهایــت
تصویــب ایــن قانــون در ســال  ۸۸در مجلس شــورای اســامی،
از جملــه اقدامــات و تدابیــر مســئوالنه بــرای حفاظــت از تنــوع
زیســتی در کشــور بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه قــرار بــود آئیننامــه اجرایــی ایــن قانــون

طــی  ۶مــاه عرضــه شــود ،گفــت :بــا توجــه بــه اقدامــات
صــورت گرفتــه ،آییننامــه اجرایــی قانــون ایمنــی زیســتی در
ســال  ۹۲تائیدیــه گرفــت و در ســال  ۹۳مطابــق بــا اطالعیــه
وزارت جهــاد کشــاورزی ،دریافــت مجــوز تولیــد تراریختــه در
کشــور صــادر شــد.
رئیــس کارگــروه تخصصــی ایمنــی زیســتی ســازمان
حفاظــت محیطزیســت افــزود :شــیوهنامه بررســی گیاهــان
تراریختــه در ســال  ۹۴توســط وزیــر کشــاورزی مصــوب
شــد و در ســال  ۹۶سیاس ـتهای راهبــردی اجــرای قانــون
ایمنــی زیســتی بــه تصویــب رســید .همچنیــن مــا در ســال
 ۹۷قانــون حفاظــت از ذخایــر ژنتیــک را تصویــب کردیــم و
میتوانیــم بگوییــم کــه امــروز زیرســاختهای الزم بــرای
حفاظــت از ایمنــی زیســتی را در اختیــار داریــم و امیدواریــم
بــا رفــع دغدغههــای مــد نظــر ،فنــاوری زیســتی بتوانــد در
کشــور مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
توالیــی بــا اشــاره بــه تقســیم وظایــف صــورت گرفتــه در حوزه
محصــوالت تراریختــه در قانــون ایمنــی زیســتی تصریــح کرد:
وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای تولیــدات کشــاورزی ،وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــرای موادغذایــی،
آرایشــی و بهداشــتی و ســازمان حفاظــت محیطزیســت بــرای
بحــث حیاتوحــش و مخاطــرات احتمالــی زیســتمحیطی
ایــن محصــوالت ،تکلیــف دارنــد تــا ظرفیتســازی الزم بــرای
انجــام وظایــف تخصصــی خــود را صــورت دهنــد.
رئیــس انجمــن ژنتیــک ایــران ادامــه داد :در ایــن راســتا گــروه
مســتقل ایمنــی زیســتی نیــز در هــر ســه دســتگاه وجــود دارد
کــه مرجــع دریافــت و پاســخگویی در حوزههــای مرتبــط هــر
دســتگاهی اســت و در نهایــت مجمــوع تائیدیههــا بــا اســتناد
علمــی ،باعــث صــدور مجــوز رهاســازی محصــوالت تراریخته
خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه انجــام مراحــل مختلــف در زمینــه پنبــه
تراریختــه گفــت :هماکنــون ایــن مراحــل در ســه دســتگاه
پشــت ســر گذاشــته شــده و درخواســت رهاســازی ایــن
محصــوالت در وزارت جهــاد کشــاورزی در حــال بررســی
نهایــی اســت.
توالیــی بــا بیــان اینکــه تمامــی ابعــادی کــه میتوانــد
نگرانیهایــی را بــرای تولیــد محصــوالت تراریختــه در کشــور
در پــی داشــته باشــد ،در کارگروههــای مربوطــه بررســی شــده
اســت ،اظهــار داشــت :بــرای مثــال مــا در کارگــروه ایمنــی

زیســتی ســازمان حفاظــت محیطزیســت ،بررســی ارزیابــی
مخاطــرات احتمالــی بــرای رهاســازی موجــودات زنــده
تراریختــه و واردات و حمــل و نقــل عمومــی موجــودات زنــده
تراریختــه و نیــز آگاهیرســانی در حــوزه زیســتمحیطی و
پایــش زیســتمحیطی را داشــتهایم.
رئیــس انجمــن ژنتیــک ایــران بــا بیــان اینکــه در بنــد ۴
قانــون ایمنــی زیســتی ،بررســی امــور حیاتوحــش و ارزیابــی
مخاطــرات زیســتی در حــوزه تراریختــه ،بــه ســازمان حفاظــت
محیطزیســت ســپرده شــده اســت ،تأکیــد کــرد ۲۰ :هــزار
الیــن تراریختــه در دنیــا بــر مبنــای مقــاالت علمــی ایجــاد
شــده اســت امــا تنهــا  ۴۷۷رخــداد تائیــد شــده و مجــوز
رهاســازی گرفتهانــد؛ ایــن موضــوع نشــان میدهــد تضمیــن
بهرهبــرداری از محصــوالت فنــاوری زیســتی در درجــه اول
اهمیــت قــرار دارد.
وی بــا بیــان اینکــه هماکنــون در کشــور تمــام بذرهــای
صیفیجــات وارداتــی و اصــاح شــده اســت ،افــزود :گفتــن
«نــه» مطلــق بــه فنــاوری زیســتی ،کاهــش اســتفاده ۹۰
درصــدی از محصــوالت روغــن ســویا را در کشــور بــه همــراه
دارد.
توالیــی ادامــه داد :هماکنــون  ۵۵درصــد ســبد کالــری غذایــی
مــا از طریــق واردات تهیــه میشــود کــه بیــش از  ۸۰درصــد
آن تراریختــه اســت .بــر ایــن اســاس امــروز توجــه بــه فنــاوری
زیســتی و تولیــد محصــوالت تراریختــه در کشــور بــه جــای
واردات ،نیــازی مبــرم بــه حســاب میآیــد.
وی گفــت :بــرای مثــال تولیــد گیاهــان مقــاوم بــه شــوری و
خشــکی بــا اســتفاده از فناوری زیســتی ،نســخهای بــرای نجات
اقلیــم اســت .درحالیکــه هماکنــون مــا از هنــد و پاکســتان
بــرای حفــظ خشــکی ،پنبــه وارد میکنیــم امــا بــا پنبــه
تراریختــه کــه در منطقــه مکــران میتــوان آن را کشــت کــرد،
مخالفــت میکنیــم.
رئیــس انجمــن ژنتیــک ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام
ســویای موجــود در بــازار جهانــی ،تراریخته اســت ،خاطرنشــان
کــرد :حــدود  ۲۰ســال اســت کــه محصــوالت تراریختــه
بــا حجــم انبــوه وارد کشــور میشــود و نیروهــای علمــی مــا
در کشــور ،ســهمی در تولیــد آن ندارنــد .ایــن ســؤال پرســیده
میشــود کــه مخالفــان تراریختــه چــرا نگــران امنیــت غذایــی
و ســامت مــردم از واردات ایــن محصــوالت نیســتند و تنهــا
نگــران تولیــد آن هســتند؟
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داروی تقویت حافظه از عصاره گیاهی تولید شد
محققــان کشــور درصــدد هســتند تــا بــا گیاهــان دارویــی،
داروی تقویــت حافظــه را بــدون عــوارض گوارشــی بــه تولیــد
برســانند.
نازیــا جعفــری یکــی از مجریــان طــرح «مکمــل دارویــی و
گیاهــی تقویــت کننــده حافظــه و بهبــود فراموشــی» اظهــار
داشــت :آلزایمــر بیماری پیــش رونده و برگشــت ناپذیری اســت
کــه باعــث تخریــب نــورون هــای دســتگاه عصبــی مرکــزی و
بــه دنبــال آن موجــب از دســت رفتــن حافظــه و توانایــی هــای
ادراکــی و شــناختی در فــرد مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه طبــق آخریــن گــزارش انجمــن جهانــی
آلزایمــر هــر ســه ثانیــه یــک نفــر در جهــان بــه زوال عقــل
مبتــا مــی شــود ،افــزود :امــا اکثــر ایــن افــراد تشــخیص داده
نمــی شــوند و مــورد حمایــت قــرار نمــی گیرنــد .بــر اســاس
مطالعــات انجــام شــده حــدود  ۱۱درصــد افــراد باالی  ۶۵ســال
و  ۵۰درصــد افــراد بــاالی  ۸۵ســال بــه بیمــاری آلزایمــر مبتــا
مــی شــوند.
ایــن محقــق ادامــه داد :همچنیــن طبــق اعــام انجمــن آلزایمر
ایــران ،پیــش بینــی مــی شــود حــدود  ۷۰۰هــزار بیمــار مبتــا
بــه آلزایمــر در کشــور وجــود داشــته باشــد.
جعفــری خاطــر نشــان کــرد :متاســفانه داروهــای ایــن بیمــاران
اخیــرا کمیــاب شــده و بیمــه هــا نیــز داروهــای خارجــی را
پوشــش نمــی دهنــد و در حــال حاضــر دو گــروه از داروهــا برای
بهبــود شــرایط بیمــاران مبتــا تاییــد شــده انــد.
ایــن محقــق ادامــه داد :ایــن داروهــا فقــط پیشــرفت بیمــاری را
بــه تعویــق مــی اندازنــد ،همچنیــن دارای عــوارض نامطلوبــی
ماننــد اســهال ،بــی اشــتهایی ،اســتفراغ ،ســردرد و خــواب
آلودگــی هســتند عــاوه بــر ایــن مهمتریــن چالــش در
دارورســانی بــه مغــز ،محدودیــت ورود دارو بــه مغــز بــه دلیــل
وجــود ســد خونــی مغــزی اســت.

وی بــا بیــان اینکــه از ایــن رو درصــدد برآمدیــم تــا داروی
گیاهــی تقویــت حافظــه را تولیــد کنیــم ،عنــوان کــرد :در ایــن
محصــول بــا بهــره گیــری از فنــاوری نانــو ،ســامانه ای نانــو
مقیــاس و هدفمنــد طراحــی و ســاخته شــده و عصــاره گیاهــی
موثــر در بهبــود حافظــه و کاهــش اضطــراب و افســردگی در آن
بارگــذاری شــده اســت.
جعفــری بــا بیــان اینکــه از ترکیبــات گیاهــی در تولید ایــن دارو
بهــره بــرده ایــم ،افــزود :مصــرف عصــاره گل محمــدی باعــث
بهبــود حافظــه ،کاهــش رفتارهای شــبه افســردگی و بهبــود در
عالئــم آلزایمــر مــی شــود.
وی ادامــه داد :ترکیبــات اســتخراج شــده از عصــاره گل
محمــدی بــا تاثیــر بــر تولیــد برخــی پروتئیــن هــای دخیــل
در نــورون زایــی موجــب افزایــش رشــد نــورون هــا شــده،
بــا مهــار فعالیــت آنزیــم «اســتیل کولیــن اســتراز» باعــث
افزایــش انتقــال دهنــده عصبــی اســتیل کولیــن در مغــز
خواهنــد شــد و بــا کاهــش اکسیداســیون ترکیبــات درون
ســلول هــا نیــز موجــب کاهــش التهابــات نــورون هــا مــی
شــوند.
جعفــری بــا اشــاره بــه مزایــای محصــول گفــت :فرموالســیون
گیاهــی و ســامانه ســاخته شــده از ترکیبــات طبیعــی ،ابعــاد
نانومتــری و عبــور آســان از ســد خونــی مغــزی ،دارای لیگانــد
ویــژه بــرای ورود بــه مغــز (دارورســانی هدفمنــد) ،دوز مصــرف
پاییــن ،بــدون عــوارض گوارشــی ،کاهــش هزینــه هــای
درمانــی بیمــار و  ...از مزایــای ایــن محصــول بــه شــمار مــی
رود.
ایــن محقــق بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای محصــول گفــت:
مســئله مهــم در دارورســانی بــه مغــز ،طراحــی ســامانه دارویــی
کارامــد بــا انــدازه مناســب جهــت عبــور از ســد خونــی مغــزی
اســت کــه در تولیــد محصــول ایــن طــرح ،از نانــو ذرات لیپیدی

جامــد هدفمنــد و عصــاره گل محمــدی اســتفاده شــده اســت.
جعفــری تاکیــد کــرد :نانــو ذرات لیپیــدی کــره هایــی بــا
انــدازه نانومتــری هســتند .ویژگــی چربــی دوســت بــودن
ایــن ذرات موجــب تســهیل عبــور آنهــا از میــان ســد خونــی
مغــزی بــرای ورود بــه مغــز مــی شــود .بــا توجــه بــه انــدازه
و ترکیبــات بــه کار رفتــه در تولیــد ایــن ذرات ،مزایایــی
جهــت انتقــال دارو بــه مغــز دارنــد کــه نهایتــا ســبب
افزایــش جریــان دارو بــه مغــز و کاهــش ورود آن بــه ســایر
انــدام هــا مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن دارو نقــش تقویــت کنندگــی در مغــز
دارد ،گفــت :تســت هــای حیوانــی روی « ۲۰۰رت» انجــام
شــده و حافظــه کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت ســطح افســردگی و
اســترس حیــوان را بررســی کردیــم.
ایــن محقــق افــزود :در این کپســول هیــچ نــوع ماده شــیمیایی
اســتفاده نشــده و هیــچ ضرری نــدارد.
بــه گــزارش مهــر ،طــرح «مکمــل دارویــی و گیاهــی تقویــت
کننــده حافظــه و بهبــود فراموشــی» بــا همــکاری دکتــر بهمن
ابراهیمــی ،دکتــر اشــرف الســادات حاتمیــان اعضــای هیئــت
علمــی دانشــگاه تهــران و مولــود جلیلــی شــاه منصــوری
فــارغ التحصیــان نانــو بیوتــک در دانشــگاه تهــران بــه نتیجــه
رســیده اســت.

با بررسی بزاق؛

محقق ایرانی فناوری برای تشخیص باروری زنان ابداع کرد
یــک دانشــمند ایرانــی بــه رهبــری گروهــی مشــغول توســعه سیســتمی مبتنــی بــر موبایل اســت
کــه بــا کمــک هــوش مصنوعــی تخمــک گــذاری زنــان را بررســی کند.
هــادی شــفیعی دانشــمندان ایرانــی دانشــگاه هــاروارد مشــغول توســعه فنــاوری نوینــی شــده کــه
بــا کمــک گوشــی هوشــمند ،بــزاق کاربــران خانــم را بــرای بررســی بــاروری یــا همــان تخمــک
گــذاری آنهــا مــی ســنجد.

ایــن درحالــی اســت کــه بــه طــور معمــول زنــان بــرای بررســی بــاروری خــود بایــد آزمایــش ادرار
انجــام دهنــد .درهمیــن راســتا گروهــی از محققــان دانشــگاه بریــگام و بیمارســتان زنــان وابســته
بــه دانشــگاه هــاروارد بــه سرپرســتی شــفیعی در حال توســعه روشــی هســتند کــه یــک جایگزین
بهتــر و مبتنــی بــر آزمایــش بــزاق بــا گوشــی اســت.
بــه گفتــه محققــان هزینــه کیــت هــای آزمایــش خانگــی طــی زمــان بــاال مــی رود عــاوه بــر
آن کاربــران بــه ســختی مــی تواننــد نتیجــه را درک کننــد .امــا روش آنهــا بــرای ایجاد سیســتمی
اســت کــه می تــوان بارهــا آن را اســتفاده کــرد و نتایــج واضحــی را روی نمایشــگر موبایــل کاربر
ارائــه مــی کنــد.
بــرای اســتفاده از ایــن سیســتم زنــان بایــد نمونــه ای از بــزاق را روی یک اســاید شیشــه ای قرار
دهنــد با خشــک شــدن بــزاق ،سیســتم تخمــک گــذاری را مشــخص مــی کند.
ایــن اســاید (صفحــه شیشــه ای) درون یــک دســتگاه نــوری قــرار مــی گیــرد کــه روی دوربیــن
موبایــل اســت .یــک اپلیکشــین مجهــز بــه هــوش مصنوعــی نمونــه را بررســی و تحلیــل و در
نهایــت تعییــن مــی کنــد تخمــک گــذاری در حــال وقــوع اســت یــا خیــر.
ایــن اپلیکیشــن بــا بیــش از  ۱۵۰۰تصویــر از نمونــه هــای بــزاق تخمــک گــذاری و غیــر تخمک
گــذاری آمــوزش داده شــده اســت.
ایــن سیســتم بــرای  ۶زن کــه قبــا آزمایــش ادرار داده بودنــد ،انجــام شــد و بــا دقــت  ۹۹درصــد
تخمــک گــذاری را تشــخیص داد.
البته قبل از عرضه تجاری این سیستم باید روی افراد بیشتری آزمایش شود.
این پژوهش در ژورنال Lab on a Chipمنتشر شده است.
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معاون وزیر بهداشت:

ایدز و سرطان با ژن درمانی درمان می شوند
معــاون پژوهــش و تحقیقــات وزارت بهداشــت گفــت :بیمــاری هــای ژنتیکــی ،ســرطان هــا،
بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی و حتــی ایــدز بــا ژن درمانــی قابــل درمــان هســتند.
رضــا ملــک زاده معــاون پژوهــش و تحقیقــات وزارت دربــاره ویرایــش ژنــوم گفــت :در  ۳ســال
اخیــر تحــوالت زیــادی در حــوزه ویرایــش ژنــوم اتفــاق افتــاده و مــا بــه دنبــال تخصیــص منابــع
بــرای گســترش تحقیقــات در ایــن زمینــه هســتیم.
وی افــزود :ژن نقــش مهمــی در درمــان بیمــاری هــا دارد و افــراد زیــادی هســتند کــه بــه واســطه
ژن هــای معیــوب دچــار بیمــاری هایــی شــده انــد .از ایــن رو موضــوع ژن درمانــی مطــرح شــده
کــه مــی تــوان بــه واســطه آن بــا یــک ویــروس ژنــی بــه درمــان برخــی بیمــاری هــا برســیم.
معــاون پژوهــش و تحقیقــات وزارت بهداشــت تاکیــد کــرد :درمــان بیمــاری هــای العــاج یــک
تحــول در علــم پزشــکی اســت و ایــن موضــوع تازگــی نــدارد و بــه  ۵۰ســال پیــش بــاز مــی
گــردد.
ملــک زاده گفــت :بــا ژن درمانــی ایــن فرصــت عملــی شــده کــه می تــوان بــا ژن ،یــک بیمــار را
کــه مبتــا بــه بیمــاری هــای العــاج اســت ،درمــان کرد.
وی بــا بیــان اینکــه کــوری ،ناشــنوایی هــم مــی تواننــد بــا ژن درمانــی درمــان شــوند ،گفــت :اگر
بــه تاریخچــه ژن درمانــی مراجعــه کنیــم مــی بینیــم کــه خیلــی از درمــان هــای اولیــه نتیجــه
مثبتــی نداشــته انــد .امــا اکنــون بعــد از انجــام آزمایــش هــای مختلــف مــی بینیــم کــه بســیاری
از بیمــاری هــا بــه ایــن واســطه درمــان مــی شــوند و کارآزمایــی هــای بالینــی عظیمــی در جهان
انجــام گرفتــه اســت.
معـاون پژوهش و تحقیقات وزارت بهداشـت تاکید کرد :اکثر بیمـاری ها با ژن درمانـی قابل درمان
هسـتند کـه این اتفـاق جدیدی در پزشـکی سـنتی رخ داده اسـت .ملـک زاده افزود :بیمـاری های
ژنتیکـی ،سـرطان ها ،بیماری هـای قلبی و عروقـی و حتی ایدز بـا ژن درمانی قابل درمان هسـتند
بـه طوری کـه  ۵۰درصد سـرطان ها اکنـون بـا ژن درمانی درمان می شـود.
وی بــا بیــان اینکــه ســل تراپــی یکــی دیگــر از روش هــای ژن درمانــی اســت ،گفــت :در ســال
گذشــته چنــد محصــول ژن درمانــی وارد بــازار جهانــی شــده اســت.
معــاون پژوهــش و تحقیقــات وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه همچنیــن هموفیلــی بــه واســطه
ژن درمانــی قابــل درمــان اســت ،گفــت :تاالســمی هــم یکــی از بیمــاری هــا اســت کــه بــا ژن
درمانــی فــرد مــی توانــد بهبــود یابــد و ایــن موضــوع تحــول عظیمــی خواهــد بــود.

ملــک زاده گفــت :کشــورهای آســیایی ،چیــن ،ژاپن ،کــره جنوبــی در زمینــه ژن درمانــی تحقیقات
انجــام مــی دهند.
وی بیــان کــرد :مــا پیشــرفت زیــادی در ایــن زمینــه نداشــته ایــم فقــط تحقیقــات در زمینــه ژن
درمانــی شــده کــه آن هــم محــدود اســت .مــا درخواســت مــی کنیــم از محققــان کــه بــه ایــن
موضــوع فکــر کننــد و آن را در اولویــت قــرار دهنــد.
معــاون پژوهــش و تحقیقــات وزارت بهداشــت بــا تاکیــد بــر تجمیــع تحقیقــات در زمینــه ژن
درمانــی در دانشــگاه هــای پزشــکی گفــت :بایــد محققــان در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی
بتواننــد بــا یکدیگــر همــکاری کننــد و تحقیقاتــی در ســطح جامعــه انجــام دهنــد.
ملــک زاده افــزود :البتــه کــه از طــرف دیگــر مــی بایســت خیریــن روی کار بیاینــد و بودجــه ای به
مراکــز تحقیقاتــی اختصــاص یابد.
وی بــا اشــاره بــه یکــی از دســتاوردهای محققــان در زمینــه ژن درمانــی گفــت :اخیراً مرکــز جامع
ژن درمانــی در بیمارســتان شــریعتی راه اندازی شــده اســت.

به منظور آشنایی کودکان با کارکرد مغز؛

عملیات اجرایی ساخت مرکز مغز آغاز شد

عملیــات اجرایــی ســاخت مرکــز مغــز در حــوزه علــوم شــناختی بــا هــدف آشــنایی کــودکان بــا
کارکــرد مغــز ،آغــاز شــد.
مرکــز مغــز متشــکل از  ۵بخــش اصلــی اســت .در بخش اصلــی آن بــا جاگــذاری یک مغــز بزرگ
ســاختار مغــز بــه نمایــش گذاشــته مــی شــود .در قســمتی دیگــر از ایــن مرکــز از نظــر ســلولی و
مولکولــی بــه مغــز نــگاه شــده اســت.
مغــز متفــاوت بخــش دیگــر ایــن مرکــز اســت کــه در آن بخــش هــای مختلــف مغــز بــه نمایش

گذاشــته مــی شــود تــا نشــان داده شــود آســیب هــای مختلــف فعالیــت کــدام بخــش مغــز را
مختــل مــی کنــد یــا در ســنین مختلــف ســاختار مغــز بــه چــه صــورت اســت.
بخــش شــناخت از دیگــر بخــش هــای مرکــز اســت کــه بــه حــوزه علــوم شــناختی همچــون
حافظــه و تفکــر وابســته اســت .مغزهــای آینــده نیــز یــک بخــش ایــن مرکــز اســت.
در ایــن مرکــز بازدیدکننــدگان در هــر ســنی بــا مغــز خــود آشــنا مــی شــوند ایــن آگاهــی بــه
صــورت عملــی و آموزشــی اســت و کــودکان بــا دســتگاه هــا و تجهیــزات کار مــی کننــد.
کمــال خــرازی در مراســم آغــاز عملیــات اجرایــی مرکــز مغــز اظهــار داشــت :راه انــدازی ایــن
مرکــز جنبــه هــای آموزشــی و ترویجــی جــدی در حــوزه مغــز بــرای کــودکان ،نوجوانــان و حتــی
بزرگســاالن دارد .در ایــن مرکــز کــودکان بــا مغــز و کارکردهــای ذهــن بــه صــورت عملــی آشــنا
مــی شــوند.
خــرازی ادامــه داد :تنهــا کتــاب ،ابــزار یادگیــری نیســت بلکــه مشــاهده و فعالیــت عملــی بهتریــن
شــیوه یادگیــری اســت .در کشــورهای پیشــرفته مــوزه هــای علــم و فنــاوری بــرای همیــن منظور
راه انــدازی شــده انــد و فعالیــت و یادگیــری در ایــن مراکــز بخشــی از برنامــه هــای درســی دانــش
آمــوزان اســت.
وی عنــوان کــرد :ایــن مرکــز بــه عنــوان نخســتین مــکان بــرای آشــنایی عملــی بــا مغــز و
کارکردهــای آن ایجــاد مــی شــود تــا بازدیدکننــدگان بــا مراجعــه بــه آن بــا امکانــات ایــن ودیعــه
الهــی آشــنا شــوند.
بــه گفتــه خــرازی ،ایــن مرکــز بــا هزینــه یــک میلیــارد و  ۲۰۰میلیون تومــان بــا حمایــت معاونت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری های شــناختی و شــهرداری
تهــران تاســیس مــی شــود و همزمــان بــا هفتــه آگاهــی از مغــز افتتــاح می شــود.
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در یک شرکت دانش بنیان؛

زعفران ارگانیک تولید شد

گرنت فناوری به پارکهای
علمی اعطا می شود
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم گفــت :بــر اســاس الیحــه بودجــه ســال  ،۹۸بودجــه
پــارک هــای علــم و فنــاوری  ۷۳درصــد رشــد داشــته اســت.
مســعود برومنــد گفــت :در الیحــه بودجــه ســال  ۹۷بیشــترین رشــد پژوهشــی مربوط
بــه بودجــه پــارک هــای علــم و فنــاوری بــوده کــه نســبت بــه ســال  ۷۳ ،۹۷رصــد
رشــد داشــته اســت.
وی افــزود :بودجــه پژوهشــگاه هــا نیــز در الیحــه بودجــه ســال  ۱۷ ،۹۷درصــد رشــد
داشــته اســت .همچنیــن بودجه پژوهشــی دانشــگاه هــا نیــز  ۱۴درصــد در ســال آینده
رشــد خواهــد داشــت.
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم اظهــار داشــت :نســبت بودجــه پژوهشــی بــه بودجــه
کل کشــور و تولیــد ناخالــص ملــی حــدود  ۷دهــم درصــد خواهــد بــود.
وی افــزود :بودجــه کل پژوهــش و فنــاوری کشــور در ســال آینــده  ۱۴هــزار میلیــارد
تومــان پیــش بینــی شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :در ســال جــاری تاکنــون  ۷۲درصــد بودجــه پژوهشــی وزارت علــوم
اختصــاص داده شــده کــه امیدواریــم تــا پایــان امســال صــد درصــد ایــن بودجــه
اختصــاص یابــد.
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم خاطرنشــان کــرد :متاســفانه زمانــی کــه دانشــگاه هــا
بــا کمبــود تخصیــص مواجــه مــی شــوند از بودجــه پژوهشــی بــرای دیگــر مصــارف
اســتفاده مــی کننــد.
وی گفــت :در وزارت علــوم طرحــی را تدویــن کــرده ایــم کــه بســته مالــی دانشــگاه
هــا بــر اســاس میــزان هزینــه کــرد در پژوهــش و فنــاوری را مشــخص کنــد کــه
امیدواریــم ایــن طــرح در ســال  ۹۸اجرایــی شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :آییــن نامه نشــریات علمــی در حــال ارزیابــی اســت و امیدواریم
تــا یــک مــاه آینــده آییــن نامــه ارزیابــی و رتبــه بنــدی نشــریات علمــی بــه دانشــگاه
هــا ابــاغ شــود.
برومنــد تصریــح کــرد :از ســال آینــده برنامــه داریــم گرنــت فنــاوری اعطــا کنیــم کــه
پــارک هــا و پژوهشــگاهها بــر اســاس آن بتواننــد بخشــی از خروجــی های پژوهشــی
را بــه فنــاوری تبدیــل کننــد.
وی در خصــوص قانــون اختصــاص یــک درصــد از بودجــه دســتگاه هــای
دولتــی بــه امــر پژوهــش نیــز گفــت :امســال بــر اســاس ایــن قانــون ۸۵
میلیــارد تومــان بــه بخــش پژوهــش اختصــاص داده شــد کــه بخــش زیــادی
از ایــن بودجــه از طریــق دســتگاه هــای وابســته بــه وزارت نفــت و وزارت
بهداشــت بــوده اســت.
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم عنــوان کــرد :از میــزان عــدد ایــن قانــون راضــی
نیســتیم و انتظــار مــا بیــش از ایــن اســت.
برومنــد گفــت :بــرای اینکــه میــزان رقــم قانــون اختصــاص یــک درصــد بودجــه
دســتگاه هــای اجرایــی بــه امــر پژوهــش افزایــش یابــد ،در ســال  ۹۸بــه دنبــال
اجــرای روش هــای جدیــدی هســتیم.
وی تصریــح کــرد :در ســال  ۹۶حجــم قراردادهایــی کــه میــان دانشــگاه هــا و بخــش
هــای صنعتــی منعقــد شــده بــود  ۹۵۱میلیــارد تومــان بــوده اســت.

زعفــران ارگانیــک در یــک شــرکت دانــش بنیــان
بــه تولیــد رســید کــه ایــن محصــول تــا کنــون بــه
کشــورهای اروپایــی و امریــکا صــادر شــده اســت.
نــدا تقــوی ،مدیــر عامــل یــک شــرکت دانــش بنیــان
تولیــد کننــده محصــوالت ارگانیــک گفــت :در ایــن
شــرکت در صــدد بودیــم کــه زعفــران ارگانیــک را بــا
هــدف تولیــد فــراورده هــای طبیعــی داشــته باشــیم کــه
موفــق شــدیم بــه ایــن مهــم دســت بیابیــم.
وی بــا بیــان اینکــه مهــم تریــن اهــداف مــا در ایــن
شــرکت دانــش بنیــان ،مبتنــی بــر توســعه پایــدار
روســتایی و تکمیــل زنجیــره ارزش بــوده اســت ،خاطــر
نشــان کــرد :همچنیــن مهــم تریــن هــدف مــا حــذف
نهادهــای شــیمیایی در چرخــه تولیــد زعفــران بــوده
اســت؛ از ایــن رو در پروســه تولیــد بــه هیــچ عنــوان از کودهــای شــیمیایی ،ســموم علــف کــش و ســایر
مــواد شــیمیایی اســتفاده نکردیــم.
تقــوی بیــان کــرد :ایــن پــروژه در یکــی از روســتاهای توابــع اســتان خراســان رضــوی اجرایی شــد .کل
کشــاورزهای منطقــه در قالــب مدیریــت گروهــی کشــاورزان تحــت کنتــرل قــرار گرفتنــد و نزدیــک به
 ۴۵۰هکتــار از اراضــی و مــزارع زیــر نظــر ایــن شــرکت زعفــران کشــت مــی کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن زعفــران هــا شناســنامه دار هســتند ،گفــت :محصــول ارگانیــک المــان هــا و
شــاخص هــای زیــادی دارد کــه مــا در ایــن شــرکت تمــام شــاخص هــا را مــد نظــر قــرار دادیــم.
مدیـر عامل این شـرکت دانش بنیـان تاکید کـرد :زعفران های این شـرکت صددرصد صادراتی هسـتند
و مطابـق با اسـتاندارد بیـن المللی اروپـا و ایزوهای بین المللـی امریکا و ژاپن تولید می شـوند.
به گفته وی ،تاکنون به امریکا و سایر کشورهای اروپایی صادرات داشته ایم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در صــدد هســتیم در گام بعــدی بــه ســمت تولیــد فــراورده هــای طبیعــی
ارگانیــک از زعفــران برویــم ،گفــت :تاکنــون محصوالتــی را بــه صــورت آزمایشــی بــه تولیــد نیمــه
صنعتــی رســانده ایــم؛ بنــا داریــم فــراوده هــا را هــم بــا برندهــای شــرکتمان بــه تولیــد برســانیم.

توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی؛

پایش نواحی ساحلی آبهای پیرامونی
ایران در چابهار آغاز شد
برنامــه جامــع پایــشنواحــی ســاحلی آبهــای پیرامونــی ایــران توســط پژوهشــگران پژوهشــگاه ملــی
اقیانــوس شناســی آغــاز شــد.
عبدالوهــاب مقصودلــو عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی از آغــاز
«برنامــه جامــع پایــشنواحــی ســاحلی آبهــای پیرامونــی ایــران» از  ۲۱آذر  ۹۷بــه مــدت یــک هفتــه در
منطقــه چابهــار خبــر داد.
وی گفــت :فــاز اجرایــی ایــنتحقیقــات دریایــی در مناطــق جــزر و مــدی ،نواحــی مرجانــی ،بندر شــهید
بهشــتی و پنــج ایســتگاه زیرکشــندی در طــول یــک ترانســکت عمــود بــه ســاحل در منطقــه چابهــار
هــم اکنــون در دســت انجــام اســت.
مقصودلــو افــزود :در ایــن پایــش کــه بــه مــدت  ۲ســال و بــه طــور مســتمر و منظــم در مناطق ســاحلی
خلیــج فــارس ،دریــای عمــان و دریــای خــزر انجــام خواهــد شــد ،پارامترهــای مختلــف اقیانــوس
شناســی شــامل :فیزیــک ،زیســت ،شــیمی ،زمیــن شناســی و مهندســی و هواشناســی دریــا در زیســتگاه
هــای مرجانــی ،جنــگل هــای حــرا ،ســواحل ســنگی و شــنی بررســی مــی شــود.
وی گفــت :ایــن پایــش در دریاهــای جنوبــی ایــران ،بنــادر پرترافیــک از جملــه بندرشــهید رجایــی ،بنــدر
خــارک ،بنــدر شــهید بهشــتی چابهــار ،بنــدر بوشــهر ،بنــدر نوشــهر ،بنــدر آســتارا و بنــدر بابلســر توســط
محققــانپژوهشــگاه و ایســتگاه هــای تابعــه جمــع آوری و تحلیــل مــی شــود.
مســئول ایــن برنامــه کالن تحقیقاتــی ،هــدف از انجــام ایــن تحقیقــات میدانــی رااطــاع از وضعیــت
زیســتی ،شــرایط فیزیکــی ،شــیمیایی وهیدرودینامیکــی ســواحل خلیج فــارس ،دریــایعمــان و دریای
خــزر عنــوان و اظهــار امیــدواری کــرد :بــا انجــام تحقیقــاتدریایــی گســترده و منظــم ،بتوانیــم نتایــج
خــوب و مفیــدی در علــوم دریایــی و اقیانوســی کســب کنیــم.
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درب های شیشه پنی سیلین و نمونه های خون در ایران تولید می شود
محققــان ایرانــی در صــدد هســتند درب هــای شیشــه پنــی ســیلین و نمونــه هــای خــون گیــری
را بــه تولیــد انبــوه برســانند.
الهــام ثقفــی مجــری طــرح «تولیــد درب هــای شیشــه پنــی ســیلین و تولیــد درب هــای لولــه
هــای خــون گیــری» اظهــار کــرد :مــا توانســتیم فنــاوری تولیــد ایــن شیشــه هــا را بدســت آوریم
تــا بدیــن واســطه از خــروج ارز از کشــور جلوگیــری شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ایــن قطعــه بــه علــت تحریــم هــا وارد کشــور نمــی شــود و
جلــوی واردات آن گرفتــه شــده اســت ،بیــان کــرد :طبــق برآوردهایــی کــه شــده اســت ســاالنه
مصــرف  ۵۰۰میلیــون عــدد شیشــه پنــی ســیلین داریــم کــه بــا تولیــد آن در کشــور مــی تــوان
کمتــر از نمونــه هــای خارجــی بهــره بــرد.
ثقفــی خاطــر نشــان کــرد :طبــق آزمایــش هایــی کــه در آزمایشــگاههای مــورد تاییــد از
آزمایشــگاههای مرجــع انجــام شــده نمونــه هایــی کــه تولیــد کردیــم درصــد میکروبــی کمتــری
نســبت بــه نمونــه هــای خارجــی داشــتند در صورتیکه مــا نمونــه اولیــه را در شــرایط اســتریل هم
تولیــد نکردیــم.
وی بــا بیــان اینکــه تولیــد ایــن محصــول مــی توانــد اشــتغالزایی فراوانــی داشــته باشــد ،بیــان
کــرد :اگــر در یــک ســال  ۳۰۰روزکاری داشــته باشــیم و بــه صــورت دو شــیفت  ۵۰۰میلیــون
قطعــه درب پنــی ســیلین و نمونــه هــای خونگیــری را تولیــد کنیــم  ۱۵۰نفــر به صورت مســتقیم
و  ۴۰۰نفــر بــه صــورت غیــر مســتقیم مشــغول بــه کار خواهنــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه نیــاز کشــور برای ایــن قطعــه گفــت :در حــال حاضــر هیچگونــه تولید داخــل در
ایــن زمینــه نداریــم و کامــا وارداتی اســت.
وی تاکیــد کــرد :کشــور مــا نیــاز مبــرم بــه ایــن قطعــه دارد و کامــا مصرفــی اســت کــه بنــا بــه
تاییــدات مقــام معظــم رهبــری مــی توانیــم بــا تولیــد ایــن محصــول گامــی در راســتای توســعه

ملــی و اشــتغالزایی برداریــم.
بــه گفتــه ثقفــی ،الزم اســت کــه در پروســه تولیــد درب هــای پنــی ســیلین و لولــه هــای
خونگیــری ســرمایه گــذاری شــود تــا بــا اســتفاده از فنــاوری کــه در دســت داریــم بتوانیــم بــه
بومــی ســازی آن بپردازیــم.
بــه گــزارش مهــر ،ایــده تولیــد «درب های شیشــه پنــی ســیلین و درب لوله هــای خونگیــری» در
اولیــن هــم آوردی نــو در صنعــت پالســتیک و پلیمــر در راســتای برنامــه جامــع نوآفریــن زیر نظر
شــبکه فــن بــازار ملــی ایــران(در پــارک فنــاوری پردیــس) ارائه شــد.

تولد نخستین نوزاد از رحم
اهدایی یک فرد مرده

پیش بینی موفقیت ازدواج
با هوش مصنوعی

طبــق تحقیقــی جدیــد ،نخســتین نــوزاد حاصــل از بــارداری بــا رحــم پیونــدی متولــد
شــده کــه اهــدا کننــده آن فــوت کــرده اســت.
محققــان دانشــگاه ســائوپائولو در برزیــل از تولــد نخســتین نــوزادی خبــرداده انــد کــه
مــادر او پیونــد رحــم انجــام داده و اهــدا کننــده ایــن رحــم فــوت کــرده اســت.
تقاضــا بــرای اهــدای رحــم از افــراد زنــده و ســالم کار مشــکلی اســت و تاکنــون ایــن
عمــل کمتــر از  ۴۰بــار انجــام شــده اســت .ایــن عملیــات بــه تولــد  ۱۱نــوزاد از ۲۰۱۳
میــادی تاکنــون منجــر شــده اســت.
امــا اســتفاده از اعضــای بــدن فرد فــوت شــده ،گزینــه هــای انتخابی را بــرای بــارداری
زنــان نابــارور گســترش مــی دهــد .ایــن روند نیــز در ســال هــای اخیــر  ۱۰بــار آزمایش
شــده و هیــچ تولــدی در نتیجــه آن گزارش نشــده اســت.
بــه هرحــال در نمونــه جدیــد ،دریافــت کننــده رحــم یــک زن  ۳۲ســاله بــدون رحــم
بــود و فــرد اهــدا کننــده زنــی  ۴۵ســاله بــود کــه بــه دلیــل ســکته فــوت کــرده بــود.
 ۴مــاه قبــل از پیونــد ،دریافــت کننــده رحــم عملیــات  IVFرا انجــام داد و ۸تخمــک
بــارور او فریــز شــدند .عملیــات  ۱۰.۵ســاعته پیونــد در ســپتامبر  ۲۰۱۶اتفــاق افتــاد و
همــه چیــز صحیــح انجام شــد.
 ۵مــاه پــس از ایــن عمــل هیــچ نشــانی از پدیــده هــای غیرعــادی یــا رد عضــو در
بــدن بیمــار وجــود نداشــت ۷ .مــاه پــس از انجــام جراحــی تخمــک هــای بــارور بــه
بــدن بیمــار تزریــق شــدند و او بــاردار شــد.
نـوزاد پـس از  ۳۵هفتـه و  ۳روز با وزن  ۲.۵کیلوگرم متولد شـد .همچنیـن این نوزاد
بـا عمل جراحی سـزارین بـه دنیا آمد و رحـم پیوند زده شـده نیز از بدن بیمار برداشـته
شـد .مـادر و فرزند طـی ماه های بعد در سلامت کامـل بودند.
دانــی اژزنبــرگ محقــق ارشــد ایــن پژوهــش مــی گویــد :اســتفاده از رحم فــرد فوت
شــده بــرای پیونــد ،بــه گســترش ایــن درمــان کمــک مــی کنــد .نتایــج تحقیقــات
مــا نشــان مــی دهــد ایــن یــک گزینــه مناســب بــرای زنانــی با رحــم نابــارور اســت.
البتــه ایــن روش هنــوز در مراحــل اولیــه اســت و محققــان عملیــات خــود را ارتقــا
مــی دهنــد.
این پژوهش در ژورنال  The Lancetمنتشر شده است.

محققـان مـی گوینـد بـه زودی
ربـات هـا بـا اسـتفاده از هـوش
مصنوعـی قـادر بـه پیـش بینـی
سرنوشـت ازدواج هـا خواهنـد بود
و مـی توانند دریابند کـه پیوندهای
زناشـویی بـه طلاق می کشـد یا
موفـق خواهنـد بـود.
دامنــه دخالــت هــوش مصنوعــی
در زندگــی انســان امــروزه بســیار
گســترش یافتــه و حــاال بــه
خصوصــی تریــن جنبــه زندگــی افــراد یعنــی روابــط زناشــویی کشــیده شــده اســت.
پژوهشــگران مــی گوینــد ربــات هــا نــه تنهــا شکســت و موفقیــت ازدواج هــا را پیــش بینــی خواهنــد
کــرد ،بلکــه معتقدنــد آنهــا در زمانــی کــه جــر و بحــث زن و شــوهرها بــاال مــی گیــرد مــی تواننــد در
درگیــری دو نفــره آنهــا دخالــت کننــد و بــرای کاهــش مشــکل پــا پیــش بگذارنــد.
بررســی یادشــده کــه در کالــج امپریــال انگلیــس انجــام شــده ،نشــان مــی دهــد هــوش مصنوعــی طی
ســال هــای آینــده زندگــی خصوصــی انســان هــا را هــم متحــول مــی کند.
بــر همیــن اســاس بلندگوهــای هوشــمند الکســا و گــوگل هــوم کــه در منــازل بســیاری از افــراد حضور
دارنــد و بــه طــور مرتــب بــه گفــت و شــنودهای زن و شــوهرها را گــوش مــی دهنــد مــی تواننــد بــا
دقــت  ۷۵درصــد موفقیــت یــا شکســت یــک رابطــه زناشــویی را پیــش بینــی کننــد.
بــر همیــن اســاس ربــات هــای دارای هــوش مصنوعــی تــا ســال  ۲۰۲۱خواهنــد توانســت بــا تحلیــل
صوتــی گفتگوهــای زوج هــا دریابنــد ســرانجام رابطــه آنهــا بــه طــاق می کشــد یــا بــا موفقیــت ادامه
مــی یابــد .آنهــا بــا آغــاز درگیــری هــای زناشــویی هــم مــی تواننــد پــا پیــش بگذارنــد و جمالتــی را ادا
کننــد کــه مــی توانــد بــه کاهــش جــر و بحــث کمــک کنــد.
همچنیـن پیـش بینـی می شـود ابزار هـوش مصنوعـی آینده بـا تجزیـه و تحلیـل و بررسـی دی ان ای
افـراد بتواننـد بـه یافتن بهترین شـریک زندگی بـرای هر مرد یـا زن کمک کننـد .ابزار مذکـور همچنین
بـا تحلیل احساسـات هـر فـرد و اظهـارات وی در مورد شـخصیت و دیـدگاه هایش می توانند اشـخاص
مناسـب تری را بـرای زندگـی آینده پیشـنهاد کنند.

فناوریهــای نویــن
MEHR NEWSAGENCY

صفحه  | 38شماره  | 22دی 97

برخورددهنده هادرونی بزرگ برای سومین بار به روز می شود

حــدود یــک دهــه بعــد از تولیــد و راه انــدازی برخورددهنــده
هادرونــی بــزرگ در آزمایشــگاه ســرن ،قدرتمندتریــن شــتاب
دهنــده ذرات جهــان بــرای مــدت چنــد ســال بــه منظــور بــه
روزرســانی از کار مــی ایســتد.
محققــان ســرن مــی گوینــد برخورددهنــده یادشــده بعــد از
انجــام آزمایشــات مرحلــه دوم خــود خامــوش می شــود و پس
از ارتقــای تجهیــزات بــرای برخــورد ذرات با شــتاب و ســرعت
بیشــتر از گذشــته بــه کار گرفتــه خواهد شــد.
ایــن شــتاب دهنــده کــه  ۲۷کیلومتــر طــول دارد ،متشــکل
از چنــد حلقــه لولــه و هــزاران آهــن ربــا و همیــن طــور
سیســتم خنــک کننــده هلیــوم مایــع اســت کــه بــرای
انتشــار و عبــور ذرات پرانــرژی بــه کار مــی رود .هــدف
از ســاخت ایــن دســتگاه شــناخت اجــرام مــا ّده در حــ ّد

فاصــل  ۱۰ بــه تــوان منفــی  ۲۳ســانتیمتر ،آزمــون
ذرات ،کشــف اجــزای یافــت نشــده مــدل
مــدل اســتاندارد ّ
اســتاندارد ،آزمــون نظریــه ابرتقــارن و نظریــه وحــدت
بــزرگ اســت .از دیگــر اهــداف مهــم ایــن پــروژه ،کشــف
ذره بنیــادی هیگــز اســت کــه فیزیکدانــان ذرات بنیــادی
وجــود آن را پیشــگویی کردهانــد .ذره هیگــز یــا بــوزون
ذرات بنیــادی اســت.
هیگــز ،دخیــل در ایجــاد جــرم در ّ
در ایــن برخــورد دهنــده پروتونهــا ،در یــک تونــل ۲۷
کیلومتــری شــتاب گرفتــه و بــه انــدازه  ۱۴تریلیــون الکتــرون
ولــت انــرژی میگیرنــد و بــا هــم برخــورد میکننــد تــا ایــن
برخــورد ،ر ّدی از بــوزون هیگــز را نشــاندهد.
در جریــان انجــام دومیــن دور از آزمایشــات بــر روی این شــتاب
دهنــده بیــش از  ۳۰۰میلیــون گیگابایــت اطالعات جمــع آوری

تولید برگ مصنوعی برای جذب
بیشتر نور خورشید
محققــان بــا ترکیــب نانــوذرات ،مــواد نیمههــادی و الیـ ه انعکاسدهنــده موفــق بــه تولیــد بــرگ
مصنوعــی شــدند کــه قــادر اســت ۹۴د رصــد از نــور را جــذب کند.
فتوکاتالیسـتها بــا اســتفاده از نــور خورشــید میتواننــد انــرژی تولیــد کننــد؛ از ایــن رو جایگزیــن
مناســبی بــرای ســوختهای فســیلی هســتند .در طــول چنــد ســال گذشــته ،حساسســازی بــا
نانــوذرات فلــزی موجــب شــده تــا باندگــپ مــواد نیمههــادی افزایــش یافتــه و بــا ایــن کار مــواد
فتوکاتالیســتی مناســبی ایجاد شــود.
بیشــتر فتوکاتالیســتهای موجــود مبتنــی بــر «ایریدیــم» و «روتنیــوم» هســتند کــه بــا
کمپلکسهــای آلــی فلــزی کــه تنهــا بخشــی از طــول مــوج نــور را جــذب میکننــد ترکیــب
شــدهاند؛ بنابرایــن کارایــی کمــی دارنــد.
دانیــل گومــز از آزمایشــگاه پالریتونیکــس دانشــگاه  RMITمعتقــد اســت کــه هــر چنــد
نــور جــذب شــده یکــی از عوامــل مهــم در فعالیــت فتوکاتالیستهاســت ،امــا بیشــتر
فتوکاتالیسـتهای رایــج جــذب نــور کمــی دارنــد؛ بنابرایــن بایــد تابــش بــا شــدت بــاال انجــام
شــود.
پژوهشــگران در ایــن فتوکاتالیســت از نانــوذرات طــا و اکســید تیتانیــوم بهعنــوان الیــه
ایجادکننــده فضــا و از یــک فیلــم طــا بهعنــوان الیــ ه انعکاسدهنــده اســتفاده
کردنــد .ســطح تمــاس نانــوذرات طــا بــا اکســیدتیتانیوم بهعنــوان منطق ـ ه نقــص شــوتکی
عمــل میکنــد کــه در آن الکترونهــای داغ قــادر بــه نشــر نــور هســتند .در ایــن ســاختار
الکترونهــا در اکســید تیتانیــوم و حفرههــا در طــا قــرار دارنــد.
ایــن مــاده میتوانــد بهعنــوان بــرگ مصنوعــی عمــل کنــد؛ بهطــوری کــه اگــر درون مخزنــی
حــاوی مــواد شــیمیایی قــرار گیــرد ،درصــورت تابــش نــور خورشــید میتوانــد موجــب فرآینــدی

شــد کــه بــه گفتــه دانشــمندان برابــر بــا  ۱۰۰۰ســال ضبــط بی
وقفــه یــک فایــل ویدئویــی اســت .محققــان امیدوارنــد بــا بــه
روزرســانی ایــن دســتگاه بتواننــد میــزان جمــع آوری اطالعــات
از طریــق آن را تــا  ۵برابــر افزایــش دهنــد.
در جریــان تعطیلــی چندســاله ایــن شــتاب دهنــده قطعــات
جدیــدی بــر روی آن نصــب مــی شــود تــا رونــد آزادســازی
پروتــون هــا را بــا شــدت و گســتردگی بیشــتری ممکــن
کنــد .همچنیــن ســپرهای حفاظتــی بیشــتر و نیــز چنــد قطعــه
الکتریکــی بــر روی ایــن دســتگاه بــرای حفاظــت از آهــن رباها
بــر روی آن نصــب مــی شــود .عــاوه بــر ایــن بیــش از ۲۰
آهــن ربــای ابرهــادی ایــن شــتاب دهنــده بــا نمونــه هــای
جدیــد تعویــض مــی شــوند .انتظــار مــی رود ایــن تعمیــرات در
ســال  ۲۰۲۱بــه پایــان برســد.

شــده و محصول شــیمیایی پدیــد آورد.
در ایــن بــرگ مصنوعــی کــه مشــتکل از نانــوذرات ،مــواد نیمههــادی و الی ـ ه انعکاسدهنــده
اســت ،جــذب تقریب ـ ًا  ۹۴درصــدی فوتونهــا انجــام میشــود .بــا ایــن مقــدار جــذب ،کارایــی
نســبت بــه فنــاوری رایجــی کــه در آن تنهــا نانــوذرات و نیمههــادی وجــود دارد ۲۹ ،برابــر
افزایــش یافته اســت.
مقالــهای بــا عنــوان «Hot-Carrier Organic Synthesis via the Near-
 »Perfect Absorption of Lightدر نشــری ه  ACS Catalysisبـ ه چاپ رســیده
اســت کــه در آن گومــز و همکارانش روش ســاخت شــبه مــواد پالســمونیک جدیدی را تشــریح
کردنــد کــه میتوانــد تقریبـ ًا  ۱۰۰درصــد نــور برخــوردی را جــذب کنــد.
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کوله پشتی های الکترونیک برای
زنبورهای عسل تولید شد

ربات های جراح ،عمل سزارین
انجام می دهند
طبــق گزارشــی جدیــد پیــش بینــی مــی شــود در آینــده ربــات هــای جــراح پیچیــده تــر شــوند و
بتواننــد بــا نظــارت پزشــکان از راه دور فعالیــت کننــد و حتــی عمــل ســزارین را انجــام دهنــد.
طبــق گــزارش کمیســیون « »Future of Surgeryدر انگلیــس ربــات هــا بــه زودی می
تواننــد عمــل ســزارین و برداشــتن بخــش هــای ســرطانی پوســت را انجــام دهنــد.
این کمیسیون سال  ۲۰۱۷و از سوی کالج رویال جراحان انگلیس تشکیل شده است.
بــه گفتــه محققــان پیــش بینــی مــی شــود ربــات هــای جــراح در آینــده پیچیــده تــر شــوند و
بتواننــد بــه عنــوان دســتیار در بخــش خدمــات درمانــی از آنهــا اســتفاده کــرد.
اســتفاده از ربــات هــا و ثبــت دی ان ای افــراد در  ۲۰ســال آتــی صنعــت درمــان و پزشــکی را
دگرگــون و البتــه عمــل هــای جراحــی را ایمــن تــر مــی کنــد.
طبــق پیــش بینــی ایــن کمیســیون ،پزشــکان مــی توانند بیمــاری هایــی ماننــد ســرطان را قبل
از نابــودی اعضــای بــدن انســان شناســایی کننــد و در نتیجــه عمــل هــای جراحــی در مقیــاس
کوچکتــر انجــام می شــوند.
طبــق گــزارش ایــن کمیتــه کــه بــه تازگــی منتشــر شــده علــم پزشــکی در مرز نــوآوری اســت
و ماشــین هــای جدیــد تــا ســال آتــی در بیمارســتان هــای  NHSبــه کار گرفتــه مــی شــوند.
همچنیــن بــه زودی از ربــات هــا در عمــل هــای جراحــی هــای مختلــف ماننــد قلــب و ریــه
اســتفاده مــی شــود.
اســتفاده از ربــات هــای پیشــرفته ای کــه تکنســین هــا و جراحــان آن را کنتــرل مــی کننــد بــه
ایمــن تــر شــدن جراحــی هــا منجــر مــی شــود .هرچنــد متخصصــان و جراحــان مســئولیت
عملیــات را برعهــده خواهنــد داشــت امــا شــاید همیشــه در اتــاق عمــل حضــور نداشــته باشــند.
امــا پزشــکان بایــد در ایــن مســیر بســیار مراقــب باشــند .زیــرا ســال جــاری یــک مــرد  ۶۹ســاله
هنــگام عمــل جراحــی بــه وســیله ربــات هــا فــوت کــرد.

محققــان دانشــگاه واشــنگتن موفــق بــه طراحــی کولــه پشــتی هــای الکترونیکــی کوچکی
شــده انــد کــه بــا نصــب آنهــا بــر روی بــدن زنبورهــای عســل مــی تــوان از آنهــا بــرای
جمــع آوری اطالعــات از محیــط اطــراف کمــک گرفــت.
کولــه هــای مذکــور مجهــز بــه حســگرهایی پیشــرفته هســتند کــه داده هــای متنوعــی را
از زمیــن هــای کشــاورزی و دیگــر نقــاط مــد نظــر دریافــت مــی کننــد .مزیــت ایــن روش
بهــره گیــری از تحــرک و دقــت زنبورهــا از یــک ســو و بــی نیــازی از تولیــد ربــات هــای
کوچــک پرنــده بــا صــرف وقــت و هزینــه بســیار زیــاد اســت .زیــرا بــا ایــن کار زنبــور خــود
داده هــای الزم را از محیــط جمــع آوری مــی کنــد.
زنبورهــا بــه طــور طبیعــی بــا کمــک گــرده افشــانی بــه حفــظ ســامت محصــوالت
کشــاورزی کمــک مــی کننــد امــا آنهــا هــم محدودیــت هــای خــاص خــود را دارنــد .از
ســوی دیگــر پهپادهــای کوچــک نیــز گــران قیمــت بــوده و تنها بــرای مــدت کوتاهــی می
تواننــد پــرواز کننــد .لــذا نصــب یــک حســگر در قالــب کولــه پشــتی بــر روی زنبورهــا مــی
توانــد ایــده مناســبی بــرای غلبــه بــر ایــن چالــش هــا باشــد.
ایــن کولــه هــای الکترونیکــی قــادر بــه ارســال اطالعــات موقعیــت مکانــی و همیــن طــور
داده هــای مربــوط بــه محیــط اطــراف بــه شــکل آنــی هســتند .حافظــه ای کوچــک بــرای
ذخیــره اطالعــات ،حســگرهای ســنجش دمــا ،رطوبــت و نــور و باتــری قابــل شــارژ تنهــا
بخشــی از امکانــات آن اســت.
ایــن کولــه تنهــا  ۱۰۲میلیگــرم وزن دارد و لــذا فشــاری بــه بــدن زنبــور عســل وارد نمــی
کنــد .دقــت سیســتم جــی پــی اس کولــه پشــتی مذکــور در حــدود  ۸۰متــر اســت و باتــری
آن نیــز بــرای چهــار تــا هفــت ســال قابــل اســتفاده اســت .شــارژ ایــن باتــری هــا هــم بــه
طــور بــی ســیم صــورت مــی گیــرد.

ماده زیستی برای احیای پوست ابداع شد
محققان چینی یک ماده زیستی ابداع کرده اند که به احیای پوست ،درمان زخم و جلوگیری از عفونت کمک می کند.
دانشــمندان چینــی یــک مــاده «قابــل تجزیــه زیســتی» و «زیســت فعــال» ابــداع کــرده انــد کــه فراینــد درمــان زخــم و
احیــای پوســت را ســرعت مــی بخشــد.
در ســوختگی هــای وســیع  ،عفونــت هــای میکروبــی و دیابــت ،زخــم هــای پوســتی بــه ســختی درمــان مــی شــوند .از
ســوی دیگــر زخــم هــای قدیمــی درد زیــادی دارنــد و هزینــه هــای درمانــی بیمــاران را بیشــتر مــی کننــد .بــه همیــن
دلیــل مــواد زیســتی کــه بتواننــد فراینــد درمــان زخــم را تســهیل کننــد و قابلیــت ضدعفونی داشــته باشــند ،بســیار کارآمد
خواهنــد بــود.
درهمیــن راســتا محققــان دانشــگاه  Xi an Jiaotongدر چیــن نوعــی مــاده آنتــی باکتریــال بیولوژیکــی را شــبیه
ســازی کــرده انــد کــه مــی توانــد بــه فراینــد احیــای پوســت کمــک کنــد.
ایــن مــاده قابلیــت ارتجاعــی و ســازگاری زیســتی خوبــی دارد .بــه همیــن دلیــل مــی توانــد از عفونــت هــای باکتریایــی
مقــاوم بــه داروهــا جلوگیــری کنــد .در آزمایــش هایــی کــه روی مــوش هــا انجــام شــده ،ایــن مــاده فراینــد درمــان زخــم را ارتقــا داد و در نهایــت بــه احیــای بافــت پوســت منجــر شــد.
این ماده زیستی را می توان به عنوان یک پانسمان چند کاره برای درمان زخم ،احیای پوست و درمان عفونت به کار برد.
تحقیق مذکور در Journal ACS Nanoمنتشر شده است.
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تولید سلول های بنیادی
از تخمک موش های پیر
محققیــن در مرکــز پزشــکی النگــون نیویــورک ســلول هــای بنیــادی را از تخمــک هــای مــوش
هــای پیــر تولیــد کــرده اند کــه مــی توانــد بــرای اهــداف تولید مثلــی و طــب بازســاختی اســتفاده
شــود.
محققــان دریافتــه انــد بــا وجــود ایــن کــه تخمــک هــای مــوش هــای مــاده پیــر در تولید ســلول
هــای بنیــادی در مقایســه بــا مــاده هــای جــوان تــر ،کارایــی اندکــی کمتــری دارنــد امــا ظرفیــت
آنهــا بــرای تولیــد ســلول هــای بنیــادی حفــظ می شــود.
بــا اســتفاده از ســلول هــای بنیــادی مشــتق از تخمــک هــای مــوش هــای مــاده پیــر ،محققــان
توانســته انــد ســلول هــای قلبــی و عصبــی را نیــز تولیــد کننــد.
محققــان بــر ایــن باورنــد کــه اگــر دســتاوردهای ایــن مطالعــه در انســان نیــز قابــل کاربرد باشــد،
زنــان مــی تواننــد از تخمــک هایشــان هــم بــرای اهــداف تولیــد مثلــی و هــم بــرای ایجاد ســلول
هــای بنیــادی و کاربــرد در آینــده اســتفاده کنند.
بــرای مثــال مــی تــوان در آینــده از ایــن ســلول هــای بنیــادی مشــتق از تخمــک بــرای تولیــد
غضــروف و درمــان آرتریــت اســتفاده کــرد .بــه عقیــده محققــان ایــن مطالعــه (دکتــر دیویــد

این ژل از بازگشت سرطان
جلوگیری می کند
اولیــن مرحلــه درمــان ســرطان در اکثــر مــوارد انجــام جراحــی بــه منظــور پاکســازی بافــت
هــای آلــوده اســت .امــا در برخــی مــوارد همــه ایــن بافــت هــا بــا عمــل از بیــن نمــی روند و
حــاال فنــاوری نانــو ایــن مشــکل را حــل کــرده اســت.
اگــر برخــی الیــه هــای تومــور ســرطانی در بــدن باقــی بماننــد امــکان بازگشــت ایــن
بیمــاری مهلــک وجــود دارد .فنــاوری نانــو مــی توانــد پاکســازی کامــل الیــه هــای مذکــور
را ممکــن کنــد.
پژوهشــگران بــه همیــن منظــور ژلــی را تولیــد کــرده انــد کــه با اســپری کــردن آن بــر روی
بخــش هــای آلــوده بــه تومــور در حیــن انجــام عمــل جراحــی مــی تــوان از شــکل گیــری
مجــدد آن و بازگشــت ســرطان جلوگیــری کــرد.
پژوهشــگران دانشــگاه یــو ســی ال ای کــه ایــن ژل نانــو را تولیــد کــرده انــد مــی گوینــد
بــا اســتفاده از آن عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن هــم بهبــود مــی یابــد و امــکان بازگشــت
ســرطان بــه حداقــل مــی رســد.
ژل مذکــور مجهــز بــه نانوذراتــی اســت کــه از کربنــات کلســیم تولیــد شــده انــد و بــه طــور
آهســته در بافــت انســانی حــل مــی شــوند .نانــوذرات مذکــور همچنیــن مملــو از آنتــی بادی
هایــی هســتند کــه بــه آنهــا یــک پروتئیــن خــاص موســوم بــه  CD۴۷اضافــه شــده و بــه
سیســتم ایمنــی بــدن کمــک مــی کنــد تنهــا بــه بافــت هــای ســرطانی حملــه کــرده و بــه
دیگــر بافــت هــای بــدن آســیب نزنــد.
ژل یادشــده فعــا بــر روی مــوش هــا آزمایــش شــده و نتایــج آن موفقیــت آمیــز بوده اســت.
بررســی حاکیســت اســتفاده از ایــن ژل بــر روی مــوش هــا در  ۵۰درصــد از مــوارد جلــوی
رشــد مجــدد تومــور را گرفتــه اســت.

کیــف) ،اســتفاده از ایــن ســلول هــای بنیــادی مشــتق از تخمــک مشــکالت اخالقــی مربــوط بــه
ســلول هــای بنیــادی جنینــی را بــه همــراه نــدارد زیــرا از تخمــک (نه جنیــن) بــرای تولید ســلول
هــای بنیــادی اســتفاده مــی شــود.
عــاوه بــر ایــن از آن جایــی کــه ایــن تخمــک هــا از خــود فــرد مشــتق شــده انــد ،ســلول هــای
بنیــادی مشــتق از آنهــا نیــز بعــد از پیونــد بــه فــرد بــا مشــکالت رد پیونــد همــراه نیســتند.

در سوئیس ؛

باکیفیت ترین مروارید مصنوعی
جهان تولید شد

مرواریــد یکــی از درخشــان تریــن و در عیــن حــال مســتحکم ترین مــواد موجــود در جهان اســت
کــه تــاش هــای بشــر بــرای تولیــد نمونــه هــای مصنوعــی آن بــه تازگــی بــه نتایــج قابــل
توجهــی رســیده اســت.
پژوهشــگران سوئیســی بــرای اولیــن بــار روشــی خــاص بــرای تولیــد نمونــه مصنوعــی مرواریــد
یافتــه انــد کــه کاربردهــای مختلــف آن را ممکــن مــی کنــد.
مرواریــد طبیعــی دارای ریزســاختارهایی اســت کــه مشــابه بــا آجرهــای دیــوار هســتند ولــی در
تولیــد آنهــا از کربنــات کلســیم اســتفاده شــده اســت .ایــن آجرهــا بــا اتصــال بــه هــم نوعــی
مــات بیوپلیمــری را تشــکیل مــی دهنــد.
پژوهشــگران بــرای اولیــن بــار موفــق بــه تولیــد نمونــه مصنوعــی ایــن مــات در مقیــاس انبــوه
شــده انــد کــه مــی توانــد کاربردهــای مختلفــی پیــدا کنــد.
آنهــا بــرای ایــن کار از صفحــات اکســید آلومینیــوم اســتفاده کــرده انــد کــه از نظــر کارکــرد و
قابلیــت هــا مشــابه بــا کربنــات کلســیم اســت .ســپس ایــن صفحــات در مایعــی کــه در معــرض
میــدان مغناطیســی قــرار داده شــده غوطــه ور شــده انــد کــه نتیجــه آن منظم شــدن صفحــات در
یــک مســیر ماننــد آجرهــای یــک دیــوار اســت.
افــزودن ذرات اکســید تیتانیــوم بــه ایــن مجموعــه و قــراردادن آن تحــت فشــار بــاال و در دمــای
 ۱۰۰۰درجــه ســانتیگراد باعــث شــده تــا محصولــی مقــاوم ماننــد مرواریــد بــه دســت آیــد.
محصــول نهایــی از نظــر میــزان اســتحکام و قــوت در جهــان بــی نظیــر بــوده و مــی تــوان از آن
بــرای ســاخت و ســاز و همیــن طــور در صنعــت هواپیمایــی و هــوا  -فضــا اســتفاده کــرد.
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چینی ها اگزواسکلتون هوشمند ساختند
محققــان چینــی اگزواســکلتون هوشــمند انعطــاف پذیر ســاخته
انــد کــه مجهــز بــه یــک جفــت عصــای زیــر بغــل هوشــمند و
چنــد حســگر اســت.
محققــان انسیســتو فنــاوری هــای پیشــرفته آکادمــی علــوم
چیــن در شــنژن مشــغول آزمایــش یــک اگزواســکلتون انعطاف
پذیــر هســتند.
این اگزواسـکلتون برای آموزش های توانبخشـی در بیمارسـتان
هـا بـه کار مـی رود و علاوه بـر آن افـراد ناتـوان مـی توانند در
خانـه و بـرای مراقبت از خـود از آن اسـتفاده کنند.
ربــات مذکــور شــامل سیســتم کامــل کنتــرل و حرکــت ،یــک
جفــت عصــای زیربغــل هوشــمند ،سیســتم هوشــمند حــاوی
چنــد حســگر و ســاختار انعطــاف پذیــر مفاصــل اســت.
افــراد معلــول یــا ناتــوان مــی تواننــد بــا کمــک ایــن
اگزواســکلتون راه برونــد.
ایــن اگزواســکلتون انعطــاف پذیــر یــک محصــول فناورانــه
اســت کــه از نــوآوری در حــوزه هــای مختلــف اســتفاده مــی
کنــد و قابلیــت حرکــت کاربــر را ارتقــا مــی دهــد.
ایــن نســخه در مقایســه بــا ربــات هــای اگزواســکلتون معمول،
یکپارچــه ،هوشــمند و ایمن اســت.

با قدرت مانور زیاد؛

این ربات به شما نه نمی گوید
بــه تازگــی رباتــی بــه نــام «زد  »۶تولیــد شــده کــه بــرای حرکــت و جابجایــی در
موقعیــت هــای مختلــف جغرافیایــی اســت و آنقــدر کوچــک اســت کــه مــی تواند
از موانــع دشــوار عبــور کنــد.
تولیــد ربــات بــرای اســتفاده هــای صنعتــی ،امــدادی ،امنیتــی و غیــره در حــال
افزایــش اســت و حــاال ربــات هــا کارهایــی ماننــد دویــدن و پــرش را هــم
انجــام مــی دهنــد .امــا ربــات هــای همــه فــن حریــف هنــوز همــه گیــر
نشــده اند.
بــه تازگــی رباتــی بــه نــام زد  ۶توســط شــرکت  Robugtixتولیــد شــده
کــه رباتــی بــرای حرکــت و جابجایــی در موقعیــت هــای مختلــف جغرافیایــی
اســت و از یــک ســو آنقــدر کوچــک اســت کــه بتوانــد از موانــع دشــوار عبــور
کنــد و از ســوی دیگــر آن قــدر مســتحکم اســت کــه در شــرایط مختلــف تــاب
بیــاورد.
ایــن ربــات قــدرت مانــور زیــادی هــم دارد و بــا توجــه بــه طراحــی مفصــل محــور
خــود بــه راحتــی جمــع شــده و بــرای حمــل و نقــل آمــاده مــی شــود .ایــن ربــات
بــرای حمــل بــار زیــاد و انجــام وظایــف محولــه در شــرایط گوناگــون هــم قابــل
اســتفاده اســت.
ربــات یادشــده کــه مفاصــل و محورهــای متعــددی دارد دارای هشــت پــای
جداگانــه بــرای حرکــت اســت.
قبــا مــدل هــای ســاده تــری از آن بــه نــام هــای تــی  ۸و تــی  ۸ایکــس در ســال
 ۲۰۱۳تولیــد شــده بــود امــا مــدل تــازه در ابعــاد  ۲۰در  ۲۳در  ۱۳.۷ســانتیمتر یــک
ربــات فشــرده اســت بــه شــکل یــک مکعــب مســتطیل کوچــک قابــل حمــل
خواهــد بــود.
کنتــرل ایــن ربــات از راه دور و بــا اســتفاده از یــک دســته کنتــرل مجهــز بــه
نمایشــگر ممکــن خواهــد بــود .از ربــات یادشــده مــی تــوان بــرای بررســی محیط
اطــراف ،انجــام عملیــات نجــات و امــداد و یافتــن اشــیا اســتفاده کــرد.
ربــات یادشــده دارای یــک دوربیــن داخلــی بــرای پخــش زنــده ویدئــو از محیــط
اطــراف اســت و مــی توانــد از پلــه هــا و دیگــر موانــع بــاال بــرود .چرخیــدن ،ثابــت
شــدن و حتــی انجــام حــرکات مــوزون از توانمنــدی هــای دیگــر ایــن ربات اســت.
ســرعت حرکــت ایــن ربــات  ۳۰ســانتیمتر در ثانیــه اســت.
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طرح آزمایشی ارسال مواد
غذایی با ربات اجرا شد

با تقلید از کاربر؛

رباتی که ابراز احساسات می کند
رباتــی در ژاپــن رونمایــی شــده کــه مــی توانــد بــه کاربــر ابــراز احساســات کنــد .اگــر کاربــر ربات
را بغــل کنــد ،دســتگاه بــه خــواب مــی رود و هنگامــی کــه لمــس شــود ،گرمــا منتشــر مــی کند.
اســتارت آپ ژاپنــی  GrooveXاز یــک ربــات هــم نشــین رونمایــی کــرد کــه بــا هــدف
خوشــحال کــردن کاربــران ســاخته شــده اســت.
ربــات مذکــور  Lovotنــام دارد و هرچنــد نمــی توانــد در کارهــای خانــه کمــک کنــد امــا
صاحــب خــود را خوشــحال مــی کنــد.
«کانامــه هایاشــی» مدیــر ارشــد اجرایــی ایــن اســتارت آپ مــی گویــد :در ربــات مــا از هــوش
مصنوعــی بــرای برقــراری ارتبــاط بــا محیــط اطــراف اســتفاده شــده اســت .این ماشــین چــرخ دار
شــبیه یــک پنگوئــن بــا صورتــی کارتونی اســت.
ربــات مذکــور احساســات را بــرای کاربــران تقلیــد مــی کنــد .ایــن ربــات در برابــر لمس گــرم می
شــود ،هنگامیکــه کاربــر آن را بغــل کنــد بــه خــواب مــی رود یــا هنگامیکــه کاربــر ربــات را صــدا
مــی کنــد ،بــه دنبــال او حرکــت مــی کنــد.
البتــه قابلیــت هــای ایــن ربــات محــدود بــه کارهایی ســاده ماننــد مراقبــت از کــودک یــا مراقبت
از خانــه اســت .در ایــن ربــات دوربینــی نصــب شــده کــه بــه اپلیکیشــن موبایــل متصــل اســت و
صاحبخانــه مــی توانــد بــه وســیله آن در غیــاب خــود خانــه اش را رصــد کند.
مدیــر ارشــد اجرایــی ایــن اســتارت آپ قبــا در تولیــد ربــات انســان نمــای «پپــر» نیــز فعالیــت
کــرده اســت.
قیمــت ایــن ربــات  ۳۴۹هــزار یــن بــدون مالیــات و هزینــه هــای عضویــت در برنامــه هاســت و از
اواخــر  ۲۰۱۹میــادی بــه بــازار عرضــه مــی شــود.

رباتــی بــرای ارســال مــواد غذایــی و خواربــار ســاخته شــده اســت کــه بــا دوربیــن و
حســگرهای مختلــف مســیریابی مــی کنــد .ایــن ربــات در یــک طــرح آزمایشــی بــه
کارگرفتــه شــده اســت.
یــک شــرکت ارســال مــواد غذایــی و خواربــار از یــک ربــات ارســال محمولــه بــه نــام
 Serveرونمایــی کــرده اســت.
ایــن ربــات بــا چهــار چــرخ شــبیه یک یخچــال کوچــک اســت .البتــه چشــمانی بــزرگ و
چنــد دوربیــن دارد کــه بــا آن مســیریابی در خیابــان هــا را انجام مــی دهد.
درحــال حاضــر شــرکت  Postmatesچنــد ربــات  Serveرا بــرای ارســال محمولــه
در لــس آنجلــس اســتفاده مــی کنــد .همچنیــن قصــد دارد ســال آتــی در چنــد شــهر
آمریــکا آن را بــه کار گیــرد.
بــه گفتــه شــرکت تولیــد کننــده ربــات مذکــور بــرای ارســال محمولــه در مســافت هــای
کوتــاه بــه کار گرفتــه مــی شــود.
هنگامــی کــه فــردی سفارشــی ثبــت مــی کنــد ،ربــات «ســرو» محمولــه او را بــه در خانــه
مــی رســاند .دریافــت کننــده بایــد کــدی را در نمایشــگر لمســی وارد کنــد یــا بــا اســتفاده از
موبایــل خــود قفــل بــاالی دســتگاه را بــاز کنــد و بــه راحتــی غــذای خــود را بــردارد.
ایــن ربــات کامــا الکترونیکــی مــی توانــد وزن  ۵۰پونــد را حمــل کنــد .همچنیــن ربــات
قابلیــت طــی  ۳۰مایــل بــا یکبــار شــارژ را دارد.

برای شناسایی کشتیها؛

کالشینکوف از پهپاد هوشمند رونمایی کرد
شــرکت کالشــینکوف از دو پهپــاد هوشــمند رونمایــی کــرد کــه مجهــز بــه سیســتم شناســایی خــودکار هســتند و مــی
تواننــد از فاصلــه  ۶۲مایلــی اطالعــات هــر کشــتی را جمــع آوری کننــد.
کالشــینکوف از یــک جفــت پهپــاد هوشــمند رونمایــی کــرد کــه بــرای حفاظــت از دارایی هــای روســیه در قطب شــمال
طراحــی شــده انــد .ایــن پهپادهــا بــه طــور مــداوم محیــط تحــت نظــر را رصــد مــی کنند.
پهپادهــای مذکــور  ZALAنــام دارنــد و مجهــز بــه سیســتم شناســایی خــودکار هســتند کــه مــی توانــد اطالعــات
دربــاره یــک کشــتی را از فاصلــه  ۶۲مایلــی جمــع آوری کنــد.
والدیمـی دیمیتریـف مدیر ارشـد اجرایی گروه کالشـینکوف در ایـن باره می گویـد :پهپادهـای  ZALA Arcticمی
تواننـد فعالیـت هـای نظامـی و مدنی مختلفـی را بـرای تحقیقـات در منطقه قطبـی انجام دهنـد ،ایمنی حمـل و نقل
دریایـی را تامیـن کنند و یک سیسـتم کامل برای رصد سـواحل قطبی و آب هـای آن فراهم کنند.
ایـن دو پهپـاد مـی توانند اطالعاتی مانند نام ،اندازه ،مسـیر و سـرعت درباره هر کشـتی را بـرای اپراتورهای خود ارسـال
کننـد .بـه هرحال به نظر می رسـد ایـن پهپادها دوربین عکسـبرداری  ۲۴مگاپیکسـلی بـا لنزهای قابل تعویـض دارند.
همچنیـن یک دوربین فیلمبـرداری در پهپادهـای مذکور وجود دارد .باتـری آن نیز  ۵سـال دوام دارد.
بـه گفتـه مدیـر ارشـد اجرایـی گـروه کالشـینکوف ،اپراتورهای ایـن پهپادهـا در یک مـاژول مخصـوص در یـک کانتینر
دریایـی نگهـداری می شـوند.
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ارزانترین و به صرفهترین سوخت دنیا اختراع شد

یــک شــرکت اســترالیایی موفــق بــه ابــداع ســوخت جدیــدی از طریــق تثبیــت گاز هیــدروژن در
یــک مایــع قابــل بازیافــت شــده کــه انتقــال آن بــه موتــور بــه راحتــی بنزیــن و گازوئیــل اســت.
هزینــه مصــرف ایــن ســوخت بســیار پاییــن اســت و بــا اســتفاده از آن مــی تــوان مســافت هایــی
بســیار طوالنــی را بــدون نیــاز بــه ســوختگیری طــی کــرد.

درمان قطعی چاقی با دستکاری
هوشمندژنتیک

اســتفاده از یــک فنــاوری هوشــمند دســتکاری ژنتیــک امیدهــا را بــرای درمــان قطعــی چاقــی
در افــرادی کــه سالهاســت از ایــن مســاله رنــج مــی برنــد ،افزایــش داده اســت.
پیــش از ایــن روش یادشــده موســوم بــه  CRISPRبــه درمــان بیمــاری هایــی ماننــد
ماالریــا ،وبــا و آبلــه کمــک کــرده بــود و موجــب گشــایش هایــی در مقابلــه بــا ویــروس اچ
آی وی نیــز شــده بــود.
حــال محققــان دانشــگاه کالیفرنیــا مــی گوینــد بــا اســتفاده از روش دســتکاری ژنتیکــی
 CRISPRمــی تــوان از چــاق شــدن افــراد جلوگیــری کــرد .ایــن روش بــا موفقیــت بــر
روی مــوش هــا آزمایــش شــده و امیــد فراوانــی وجــود دارد کــه بــر روی انســان هــا هــم
مثمرثمــر باشــد.
در جریــان اســتفاده از ایــن روش بایــد برخــی ژن هــای انســان هــا بــا دقــت کپــی شــوند که
هنــوز بــرای انجــام دقیــق ایــن کار برخــی نگرانــی هــا وجــود دارد .همچنین هنوز مشــخص
نیســت آیــا اســتفاده از روش  CRISPRعــوارض جانبــی بــه همــراه خواهد داشــت یــا خیر.
بایــد توجــه داشــت کــه کاربــرد ایــن روش در گذشــته در مــواردی موجــب ابتــای افــراد بــه
بیمــاری های دیگر شــده اســت.
اعمــال ایــن روش بــر روی مــوش هــا فعــا موجــب تنظیــم شــدن میــزان گرســنگی ایجــاد
شــده در آنهــا در طــول شــبانه روز شــده و عالقــه آنهــا بــه خــوردن غــذای بیــش از حــد
را از بیــن بــرده اســت.

بــه عنــوان مثــال ،در شــرایطی کــه هزینــه یــک بــاک ســوخت هیدروژنــی  ۸۰دالر و هزینــه یک
بــاک بنزیــن بــدون ســرب  ۵۰دالر اســت ،هزینــه اســتفاده از ایــن ســوخت کــه electriq
نــام گرفتــه بــه تنهــا ۲۵دالر بــه ازای هــر بــاک مــی رســد.
عــاوه بــر ایــن در شــرایطی کــه بــا یــک بــاک پــر از ســوخت هــای هیدروژنــی ،بنزیــن بــدون
ســرب یــا حتــی بــا اســتفاده از خــودروی برقــی مــی تــوان مســافتی در حــدود  ۵۰۰کیلومتــر را
طــی کــرد ،بــا اســتفاده از ســوخت مذکــور مــی تــوان مســافتی هــزار کیلومتــری را با یــک باک
پــر طــی کــرد.
امنیــت و ســرعت ســوختگیری بــاال یکــی دیگــر از مزایــای ســوخت جدیــد اســت کــه در
مقایســه بــا فراینــد تزریــق ســوخت هیدروژنــی و شــارژ باتــری خودروهــای برقــی یــک مزیــت
مهــم محســوب مــی شــود .همچنیــن بایــد توجــه داشــت باتــری هــای مــورد اســتفاده در
خودروهــای برقــی بســیار ســنگین و تــا حــدی گــران قیمــت و در برابــر گرمــا آســیب پذیــر
هســتند .ولــی ســوخت جدیــد هیــچ کــدام از ایــن مشــکالت را نــدارد.
ســوخت جدیــد  electriqبــر خــاف ســوخت هیدروژنــی بــا خطــر انفجــار و مشــکالت
مربــوط بــه ذخیــره ســازی و حمــل ونقــل هــم مواجــه نیســت و ماننــد بنزیــن
عــادی بــه خــودرو منتقــل مــی شــود.
 ۶۰درصــد مایعــی کــه در ایــن ســوخت بــرای تثبیــت و نگهــداری هیــدروژن بــه کار گرفته شــده
همــان آب اســت و البتــه بقیــه ترکیبــات آن افشــا نشــده اســت .البتــه بــرای تجــاری ســازی ایــن
ســوخت هنــوز بایــد فعالیــت هــای بیشــتری انجام شــود.

به دلیل استتار عجیب پرندگان؛

نجات جان پرندگان در حال
انقراض با پهپاد
بــوف اروپایــی نــام یــک پرنــده در معــرض خطــر انقــراض اســت که بــا توجــه بــه توانایی بــاال در
اســتتار ،بــه ســختی قابــل شناســایی بــوده و از همیــن رو بــرای یافتــن آن از پهپــاد کمــک گرفته
شــده اســت.
زمانــی کــه خطــری ماننــد آتــش ســوزی یــا ســاخت و ســاز انســان هــا تــداوم زندگــی ایــن پرنده
را تهدیــد مــی کنــد ،شناســایی دقیــق محــل ســکونت ایــن پرنــدگان ضــرورت پیــدا می کنــد .اما
اســتعداد بــوف اروپایــی بــرای مخفــی کــردن خــود در طبیعــت تحقــق ایــن هــدف را دشــوار مــی
کنــد و لــذا پژوهشــگران چــاره ای جــز متوســل شــده بــه پهپادهــا ندارند.
بــوف اروپایــی در زمــان اســتتار کامــا بــه شــکل تنــه درخــت درمــی آیــد و حتــی در زمــان
نزدیــک شــدن دیگــر حیوانــات یــا افــراد بــه خــود نیــز از جــای خــود تــکان نمــی خــورد .لــذا
احتمــال مجــروح شــدن یــا حتــی مــرگ ایــن پرنــدگان در صــورت اســتفاده از روش هــای عادی
و ســنتی بــرای یافتــن آنهــا وجــود دارد.
چالــش دیگــر بــا توجــه بــه ویژگــی هــای ذاتــی ایــن پرنــده پرهزینــه بــودن روش هــای عــادی
متــداول یافتــن و نجــات آن اســت .از همیــن رو محققــان دانشــگاه کاردیــف انگلیــس پهپادهــای
مجهــز بــه دوربیــن هــای حرارتــی را بــرای یافتــن ایــن پرنــدگان بــه کار گرفتــه انــد.
ایــن پهپادهــا بــا عکســبرداری از ارتفــاع  ۱۰تــا  ۵۰متــری از ســطح زمیــن موفــق بــه شناســایی
پرنــدگان مذکــور شــده انــد .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه دوربیــن هــای بــه کار گرفتــه شــده در
هــر زمــان از شــبانه روز مــی تواننــد ایــن حیوانــات را بــدون ایجــاد مزاحمــت بــرای آنهــا بیابنــد.
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با این اختراع دیگر نگران گم شدن کلیدهایتان نباشید
تــا بــه حــال بارهــا پیــش آمــده کــه شــما عجلــه داریــد ولــی نمــی توانیــد کلیدهایتــان را پیــدا
کنیــد .یــک اختــراع جدیــد بــه نــام کــی اســمارت پــرو مشــکل یافتــن محــل قرارگیــری کلیدهــا
را بــه طــور دائــم حمــل مــی کنــد.
دســتگاه یادشــده بــه همــراه یــک اپلیکیشــن تلفــن همــراه بــه نــام Tileعرضــه مــی شــود و
قــادر بــه موقعیــت یابــی کلیدهــای شــما در هــر لحظــه اســت.
از طریــق ایــن ابــزار مــی توانیــد بــرای یافتــن کلیدهــای مختلــف نیــز برنامــه ریــزی کنیــد .تنهــا
کافیســت ایــن دســتگاه کوچــک را بــه دســته کلیــد خــود متصــل کنیــد و هــر گاه کــه از یافتــن
آن ناامیــد شــدید بــا فعــال کــردن اپلیکیشــن تلفــن همــراه ،صــدای زنــگ کــی اســمارت پــرو را
شــنیده خواهــد شــد.
بــا اســتفاده از اپلیکیشــن یادشــده همچنیــن مــی توانیــد محــل کلیدهــا را بــر روی نقشــه محیــط
اطــراف مشــاهده کنیــد .از کــی اســمارت مــی توانیــد بــرای یافتــن گوشــی هــم بــه شــیوه ای
مشــابه اســتفاده کنیــد.
شــارژ دســتگاه یادشــده بــرای ســه مــاه اســتفاده کافیســت و بــرای شــارژ آن مــی توانیــد از پورت
یــو اس بــی اســتفاده کنیــد.

کپسول بی سیم دارو را در یک ماه
به بدن می رساند
محققــان نوعــی کپســول قابــل هضــم
طراحــی کــرده انــد کــه یــک مــاه در
بــدن مــی مانــد و مــی توانــد دارو بــه
بــدن منتقــل کنــد.
دانشــمندان یــک کپســول الکترونیکــی
قابــل هضــم طراحــی کــرده انــد کــه از
راه دور کنتــرل مــی شــود و داروهــا را بــه
بــدن منتقــل مــی کنــد .ایــن کپســول
قــادر اســت بــه طــور بــی ســیم بــه
موبایــل متصــل شــود و دســتوراتی بــرای تنظیــم دوز اجــرا کنــد.
ایــن کپســول کوچــک بــا پرینتــر ســه بعــدی تولیــد مــی شــود و بــه اعتقــاد دانشــمندان قابلیــت انتقــال
دارو بــه بیمارانــی دارد کــه بــرای مدتــی طوالنــی بایــد دارو مصــرف کننــد.
محققــان  MITایــن کپســول را اختــراع کــرده انــد .آنهــا امیدوارنــد بتــوان از ایــن کپســول از تعــداد
تزریــق هــا بــه بیمــاران کاســت.
ایــن گجــت همچنیــن مــی توانــد عفونــت هــا یــا واکنــش هــای آلرژیــک را ردیابــی و ســپس دارویــی
ماننــد آنتــی هیســتامین را در بــدن بیمــار آزاد کنــد .این دســتگاه مــی توانــد از طریــق اپلیکیشــن موبایل
و بــه وســیله بلوتــوث ،اطالعــات را ارســال و دســتورات انتقــال دارو و غیــره را دریافــت کنــد.
«جیوانــی تراورســو» یکــی از مولفــان ایــن پژوهــش مــی گویــد :سیســتم مــا مــی توانــد یــک حلقــه
نظــارت و درمــان ایجــاد کنــد.
او همچنیــن افــزود :ارائــه دســتورات در موبایــل ســبب مــی شــود انتقــال دارو یــا تعییــن دوز آن بــا دقت
بیشــتری انجام شــود.
همچنیــن ایــن دســتگاه مــی توانــد بــر برخــی افــراد در معــرض خطــر ابتــا بــه عفونــت نیــز نظــارت
کنــد ،ماننــد بیمارانــی کــه شــیمی درمانــی انجــام مــی دهنــد .همچنیــن اگــر در بــدن بیمــاران عفونــت
ردیابــی شــود ،کپســول ،آنتــی بیوتیــک آزاد مــی کنــد.
ایــن رونــد بــه بیمــاران کمــک مــی کننــد دوز مناســبی از دارو را دریافــت کننــد و بــه همیــن دلیــل برای
مبتالیــان بــه بیمــاری هایــی ماننــد ایــدز یــا ماالریــا کارآمد اســت.
افــراد مبتــا بــه دیابــت نیــز مــی تواننــد بــه کمــک ایــن کپســول دوز دقیــق و مرتبــی از انســولین
دریافــت کننــد.
بــه گفتــه محققــان ایــن دســتگاه بــا گجــت هــای پوشــیدنی بهداشــتی دیگــر و ایمپلنــت هــا نیــز
یکپارچــه مــی شــود تــا اطالعــات را بــه موبایــل بیمــار یــا پزشــک برســاند.
ایــن کپســول پــس از بلــع بــه شــکل  Yبــاز مــی شــود و بازوهــای آن ســبب مــی شــوند ،گجت تــا یک
مــاه در بــدن بیمــار بمانــد .پــس از آن کپســول فروپاشــی و از طریــق سیســتم هاضمــه دفع می شــود.
کپســول دارو در بازوهــای  Yشــکل قــرار مــی گیــرد .دانشــمندان تابــه حــال قابلیــت رصــد دمــا در بــدن
خــوک هــا را بــه وســیله ایــن کپســول هــا نشــان داده انــد.

جیب های شارژر در راهند؛

لباسی که می تواند تلفن
هوشمند را شارژ کند
محققــان مشــغول تولیــد
نوعــی پارچــه مجهــز بــه
پنــل هــای خورشــیدی
ظریــف هســتند .بــا دوخــت
لبــاس از ایــن پارچــه هــا،
می تــوان تلفــن هوشــمند را
بــدون نیــاز بــه پــاور بانک و
تنهــا هنــگام حرکــت شــارژ
کــرد.
بــه زودی لبــاس هــا مــی
تواننــد تلفــن هوشــمند
را شــارژ کننــد .دانشــمندان مشــغول تحقیقــات بــرای ابــداع جیــب هایــی در لبــاس
هســتند کــه ماننــد داک شــارژ عمــل مــی کننــد.
ایــن جیــب هــا حــاوی پنــل هــای خورشــیدی کوچکــی خواهنــد بــود کــه بــه
لبــاس دوختــه مــی شــوند و موبایــل ،گجــت هــای ســامتی و تبلــت را شــارژ
مــی کننــد.
محققــان دانشــگاه ناتینگهــام ترنــت اعــام کــرده انــد ایــن اختــراع راهــی نوآورانــه
بــرای تولیــد بــرق و کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای اســت.
ایــن پنــل هــای خورشــیدی  ۳میلــی متــر ضخامــت و  ۱.۵میلــی متــر عــرض دارنــد.
بنابرایــن بــه انــدازه ای کوچــک هســتند کــه مــی تــوان آنهــا را بــه بافــت پارچــه
دوخــت بنابرایــن افــراد مــی تواننــد هنــگام حرکــت دســتگاه هــای خــود را شــارژ
کننــد و نیــازی بــه پــاور بانــک نخواهنــد داشــت.
فیبرهایــی کــه در ایــن فنــاوری بــه کار مــی رود ،از شــبکه ای از ســلول هــای
مینیاتــوری تشــکیل شــده انــد کــه الکتریســیته تولیــد مــی کننــد و اجــازه مــی دهند
دســتگاه هــا بــا انــرژی تولیــدی ،شــارژ شــوند.
ایــن ســلول هــا را بــا چشــم غیــر مســلح بــه ســختی مــی تــوان مشــاهده کــرد .آنهــا
بــا الیــه ای از رزیــن پوشــانده شــده انــد کــه اجــازه مــی دهــد پارچــه را بــه راحتــی
شســت.
ایــن دانشــگاه تا بــه حــال نمونــه اولیــه چنیــن پارچــه ای را در ابعــاد  ۵در  ۵ســانتیمتر
ابــداع کــرده کــه حــاوی  ۲۰۰ســلول اســت.
بــه گفتــه محققــان بــرای شــارژ یــک موبایــل بــه حــدود  ۲هــزار پنل نیــاز اســت اما
در طــرح اولیــه فقــط  ۲۰۰پنــل تولید شــده اســت.
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در دنیای امروز فناوری ها پیوند عمیقی با خودروسازی دارند به نحوی که
خودروسازان از فناوریهای نوین در تمام بخش ها از جمله ایمنی ،کاهش
مصرف سوخت ،سرعت بیشتر ،طراحی فضای داخلی و غیره استفاده می
کنند .درهمین راستا استانداردهای خودروسازی هر روز باالتر می رود و
خودروها هر روز هوشمندتر ،راحت تر و زیباتر می شوند و شاهد روزی
خواهیم بود که خودروهای برقی ،خودران و شبکه ای کل دنیا را فرابگیرد.

فناوری خـودرو

فنــاوری خــودرو
MEHR NEWSAGENCY

محققان کشور خودروهای معمولی
را برقی می کنند
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طالعی اظهار داشت :این خودرو برقی در نمایشگاه هفته پژوهش رونمایی خواهد شد.
وی عنوان کرد :قرار است این خودرو پس از رونمایی به تولید انبوه برسد.

معــاون پژوهشــی دانشــگاه خواجــه نصیــر گفــت :محققــان ایــن دانشــگاه موفــق شــدند یــک
خــودرو را بــه خــودروی برقــی تبدیــل کننــد.
محمــد طالعــی گفــت :براســاس توافــق صــورت گرفتــه میــان دانشــگاه خواجــه نصیــر و یــک
شــرکت خودروســازی ،محققــان ایــن دانشــگاه موفــق بــه تبدیــل یک خــودرو بــه یک خــودروی
برقــی شــدند.
وی افــزود :محققــان ایــن دانشــگاه بــا نصــب تجهیزاتــی توانســتند ایــن خــودرو را بــه یــک
خــودروی برقــی قابــل عرضــه در بــازار تبدیــل کننــد.
معــاون پژوهشــی دانشــگاه خواجــه نصیر خاطرنشــان کــرد :تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای تغییر در
ســوخت مصرفــی ایــن خــودرو ،از خــارج وارد شــده امــا طراحــی و نصــب ایــن تجهیــزات توســط
محققــان ایــن دانشــگاه صــورت گرفته اســت.

خودروی جدید مک الرن با شتاب
صفر تا صد زیر سه ثانیه
شــرکت مــک الرن از تــازه تریــن خــودروی خــود بــه نــام مــک الرن  ۷۲۰اس اســپایدر
رونمایــی کــرده کــه ســرعت آن بــه حداکثــر  ۳۲۵کیلومتــر در ســاعت و شــتاب صفــر تــا صد
آن بــه  ۲.۹ثانیــه مــی رســد.
ایــن خــودروی اســپورت جایگزینــی بــرای مــدل هــای  ۵۷۰ ،۵۴۰و  ۶۰۰محســوب می شــود
و از نظــر ظاهــر و عملکــرد مشــابه بــا خودروهــای کوپه اســت.
خــودروی مذکــور مجهــز بــه موتــور  ۴لیتــری و دارای توربیــن دوگانــه وی  ۸اســت کــه بــه
علــت برخــی تغییــرات  ۴۹کیلوگــرم ســنگین تــر از موتورهایــی اســت کــه بــر روی مــدل
هــای قبلــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .همیــن اضافــه وزن باعــث شــده تــا شــتاب
صفــر تــا صــد ایــن خــودرو بــه  ۳ثانیــه نزدیــک شــود.
خــودروی مــک الرن  ۷۲۰اس اســپایدر هــم ماننــد بســیاری از خودروهــای اســپورت دارای
ســقف متحــرک اســت کــه از کربــن مســتحکم ســاخته شــده اســت .شــرکت ســازنده مــی
گویــد بــرای تولیــد خــودروی مذکــور از شیشــه هــای شــفاف تــری اســتفاده شــده کــه امکان
مشــاهده محیــط اطــراف را تــا  ۱۲درصــد بهتــر مــی کننــد .قیمت پایــه خــودروی مذکــور که
بــه زودی بــرای فــروش عمومــی عرضــه مــی شــود  ۳۰۰هــزار دالر اســت.

با قدرت هزار اسب بخار؛

آستون مارتین ابرخودروی
 ۲.۵میلیون پوندی می سازد

آســتون مارتیــن مشــغول ســاخت خودرویــی بــا قــدرت هــزار اســب بخــار اســت کــه بــا قیمت
 ۲.۵میلیــون پونــد بــه بــازار عرضــه می شــود.
بــا ایــن کــه بــه نظــر مــی رســد عصــر خودروهــای بنزینــی رو بــه پایــان اســت امــا شــرکت
آســتون مارتیــن مشــغول ســاخت یــک ابــر خــودرو بــا موتــور بنزینــی اســت و ایــن امــر
توجهــات زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده اســت.
ایــن خــودرو «والکــری» نــام دارد و بــا موتــور  ۱۲ســیلندر و ظرفیــت  ۶.۵لیتــری مــی توانــد
بیــش از هــزار اســب بخــار نیــرو تولیــد کنــد.
آســتون مارتیــن بــرای تولیــد خــودرو مذکــور بــا تیــم فرمــول یــک شــرکت «ردبــول»
همــکاری مــی کنــد ۱۷۵ .دســتگاه از ایــن ابرخــودرو ســاخته مــی شــود کــه بــا قیمــت ۲.۵
میلیــون پونــد بــه بــازار عرضــه مــی شــوند.
از ایــن تعــداد خــودرو ۱۵۰ ،دســتگاه بــا همیــن مشــخصات ســاخته و فروختــه مــی شــوند .امــا
 ۲۵خــودروی دیگــر بــرای مســیرهای مســابقه عرضــه مــی شــوند .گــروه دوم بــا قیمــت ۳
میلیــون پونــد بــه فــروش مــی رســند.
همچنیــن آســتون مارتیــن اعــام کــرده هیــچ گونــه توربوشــارژر یــا سوپرشــارژری در موتــور
خــودرو بــه کار نرفتــه اســت.
بیشــترین گشــتاور خــودرو نیــز  ۷۴۰نیوتــن متــر اســت .عــاوه بــر ایــن مــوارد ،سیســتم باتری
والکــری هیبریــدی اســت امــا شــرکت هنــوز قــدرت ترکیبــی موتــور را اعــام نکرده اســت.
بــرای اینکــه وزن خــودرو بــه حداقــل برســد ،قطعاتــی ماننــد ســر ســیلندر از یــک مــاده
مســتحکم ســاخته شــده انــد .وزن ایــن موتــور فقــط ۲۰۶کیلوگــرم اســت .بــه ایــن ترتیــب
خــودرو بــه انــدازه کافــی ســبک خواهــد بــود.

فنــاوری خــودرو
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در لس آنجلس؛

تونل حمل ونقل سریع
«الون ماسک» افتتاح شد

هوندا خودروی خودران برای جاده
سازی و ساخت وساز تولید کرد

ایالن ماسک تونل یک مایلی حمل و نقل سریع در لس آنجلس را افتتاح کرد.
ایــان ماســک هایپرلــوپ یــا همــان تونــل حمــل و نقــل زیرزمینــی را افتتــاح کــرد و بــه
مهمانــان و خبرنــگاران اجــازه داد در خودروهــای تســا مــدل  Sاز ایــن مســیر عبــور کننــد.
ایســتگاه ایــن تونــل وســط یــک منطقــه مســکونی و شــامل یــک آسانســور بــدون دیوار اســت
کــه بــه آرامــی خــودرو را بــه عمــق  ۳۰فوتــی ســطح مــی بــرد.
بــه گفتــه خبرنــگاران ایــن ســفر بســیار جالــب بــوده امــا یکــی از افــراد دچــار حالــت تهوع شــده
اســت.
ایــن تونــل یــک مایلــی بــا عــرض  ۱۲فــوت زیــر مقــر «اســپیس ایکــس» در هاتــورن ســاخته
شــده اســت .همچنیــن تونــل مذکــور مــی توانــد افــراد را ســریع تــر از متــرو جابــه جــا کنــد.
خودروهــا در داخــل تونــل بــا ســرعت ۵۰مایــل در ســاعت حرکــت مــی کننــد امــا بــه گفتــه
ماســک تونــل هــای آتــی مــی تواننــد افــراد را بــا ســرعت  ۱۵۰مایــل برســاعت جابــه جــا کنند.

شارژ  ۱۰۰کیلومتری خودروهای
برقی در  ۳دقیقه
یــک گــروه تحقیقاتــی بــا
همــکاری شــرکت هــای
بــی ام و و پورشــه موفــق بــه
تولیــد یــک ایســتگاه شــارژ
خودروهــای برقــی ۴۵۰
کیلــووات ســاعتی شــدند.
نمونــه اولیــه ایــن دســتگاه در
کشــور آلمــان تولیــد شــده و در
عــرض تنهــا ســه دقیقــه مــی
توانــد انــرژی مــورد نیــاز بــرای
پیمــودن مســیری  ۱۰۰کیلومتــری را در باتــری خودروهــای برقــی ذخیــره کنــد.
بــر ایــن اســاس ،شــارژ کامــل باتــری یــک بــی ام و برقــی  BMW i۳از  ۱۰درصــد بــه ۸۰
درصــد بــه تنهــا  ۱۵دقیقــه زمــان نیــاز خواهد داشــت.
ایــن در حالــی اســت کــه پرقــدرت تریــن ایســتگاه هــای شــارژ خودروهــای برقــی تســا تنها
 ۱۴۵کیلــووات ســاعتی هســتند .تســا قصــد دارد ســال آینــده ظرفیــت ایســتگاه هــای
شــارژ خودروهــای برقــی خــود را از  ۱۴۵بــه  ۲۵۰کیلــووات ســاعت افزایــش دهــد و حتــی در
ایــن صــورت هــم تــوان رقابــت بــا شــارژر جدیــد خودروهــای برقــی را نخواهد داشــت.
پیــش از ایــن شــرکت دیگــری بــه نــام  Electrify Americaایســتگاه هــای شــارژ
ســریع خودروهــای برقــی خــود را بــا ظرفیــت  ۳۵۰کیلــووات ســاعت راه انــدازی کــرده بــود.

در سـال هـای اخیر وسـایل نقلیه خـودران در قالب خـودرو ،موتورسـیکلت ،کشـتی و اتوبوس
عرضـه شـده اند ،اما یک شـرکت برای اولین بار وسـایل نقلیه سـنگین راهسـازی را به صورت
خودران تولیـد کرد.
هونـدا بـرای اولیـن بار وسـایل نقلیه سـنگین خودران راه سـازی و سـاخت و سـاز تولیـد کرده
اسـت .برخـی از این دسـتگاه ها علاوه بـر فعالیت های عمرانی و سـاخت و سـاز بـرای انجام
عملیـات جسـتجو و امداد نیـز قابل اسـتفاده هسـتند .از جملـه دیگـر کاربردهـای خودروهای
خـودران مذکـور مـی تـوان بـه اطفـای حریـق ،کمـک بـه نگهـداری و دروی محصـوالت
کشـاورزی ،بـرف روبـی و تسـطیح زمین و غیـره اشـاره کرد.
ایـن خودروهـای چهارچـرخ و مسـتحکم دارای چرخ هـای بزرگی هسـتند که بتواننـد بر روی
سـطوح مختلـف حرکت کننـد .هوندا مـی گوید بـر روی تولیـدات جدیـدش با نـام اختصاری
 AWVحسـگرهای متعـدد ،تجهیـزات ناوبـری و مسـیریابی و غیره نصب کرده اسـت.
بـا برنامـه ریزی قبلی می توان از وسـایل نقلیه یادشـده بـرای انتقال کاالیـی از محل الف به
ب و تخلیـه آنها اسـتفاده کـرد .یک مـدل از خـودروی خودران یادشـده به بـازوی مکانیکی
خاصـی تجهیز شـده که برای سـم پاشـی محصوالت کشـاورزی مورد اسـتفاده قـرار گرفته
اسـت .با افـزودن چراغ هـای قدرتمند می تـوان از  AWSهابه منظور گشـت زنی و کنترل
های شـبانه هم اسـتفاده کرد.

به منظور حفظ محیط زیست؛

خودروی برقی ارزان قیمت تولید شد
یــک شــرکت خودروســازی از
تولیــد خــودروی برقــی جدیــدی
خبــر داده کــه  ۳۰هــزار دالر
قیمــت دارد و در مقایســه بــا برخــی
خودروهــای رقیب محصولــی ارزان
قیمــت محســوب مــی شــود.
خــودروی یادشــده شــرکت
هیونــدای کــه  Konaنــام دارد
مــدل برقــی شــده خودرویــی بــه
همیــن نــام اســت کــه کــم و بیــش از محبوبیــت برخــوردار بــوده اســت.
عرضــه ایــن خــودرو کــه در کــره تولیــد شــده از اوائــل ســال  ۲۰۱۹در بازارهــای جهانــی و
از جملــه در امریــکا آغــاز مــی شــود .انتظــار مــی رود برخــی ایــاالت آمریــکا ماننــد کالیفرنیا
کــه بــه دنبــال بــه صفــر رســاندن انتشــار گازهــای گلخانــه ای در آینــده نزدیــک هســتند از
خریــد چنیــن خودروهایــی اســتقبال کنند.
یکی از نزدیک ترین خودروهای رقیب  Konaدر بازار امریکا  Chevy Boltنام دارد که
قیمت آن  ۳۷۵۰۰دالر است .با این حال  Konaبا موتور  ۲۰۱اسب بخاری قوی تر از این
خودرو با موتور  ۲۰۰اسب بخاری است Kona .با یک بار شارژ مسیری  ۴۱۵کیلومتری را می
پیماید؛ حال آنکه این رقم در مورد  Chevy Boltتنها  ۳۸۰کیلومتر است.
از جملــه دیگــر مزایــای  Konaمــی تــوان بــه شــارژ ســریع ،صندلــی هــای گرم شــونده و
برخــی امکانــات اضافــی دیگــر اشــاره کرد.
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خودروی خودران  ۳۰۹۹مایل سفر کرد
یــک مهنــدس ســابق گــوگل ادعــا مــی کنــد بــا خــودروی خــودران ســفری  ۳۰۹۹مایلــی را
انجــام داده و فقــط بــرای ســوخت گیــری و اســتراحت کنتــرل خــودرو را برعهــده داشــته اســت.
یکــی از مهندســان ســابق گــوگل بــه نــام آنتونــی لواندوســکی ادعــا مــی کنــد ســفری ۳۰۹۹
مایلــی بــا خــودروی خــودران انجــام داده اســت.
لواندوســکی در مــاه اکتبــر از سانفرانسیســکو بــه نیویــورک ســفر کرد و فقــط هنگام ســوختگیری
و توقــف در شــب کنتــرل خــودرو را برعهده داشــت.
لواندوســکی یکــی از شــخصیت هــای جنجالــی صنعــت فنــاوری اســت و از توســعه دهنــدگان
برتــر سیســتم هــای خــودران خــودرو بــه شــمار مــی رود .او به توســعه پــروژه خــودروی خــودران
گــوگل کمــک کــرد .امــا ســپس از گــوگل جــدا شــد و بــا کمــک اوبــر اســتارت آپ خــود را
تاســیس کــرد .امــا پــس از مدتــی بــه دلیــل یــک دعــوای قانونــی میــان گــوگل و اوبــر و متهــم
شــدن بــه ســرقت رازهــای تجــاری گــوگل از ایــن شــرکت اخــراج شــد.
بــه هرحــال او بــا معرفــی اســتارت آپ جدیــد خــود بــه نــام  Pronto AIکــه بــرای تولیــد
کامیــون هــای خــودران فعالیــت مــی کنــد ،گفــت :شــرکت هــای فنــاوری در حــوزه توســعه
خودروهــای خــودران بــه کنــدی گام برمــی دارنــد .بــه گفتــه او شــرکت هــا بــه شــدت روی
توســعه خودروهــای کامــا خــودران تمرکــز کــرده انــد و بــه سیســتم هــای نیمــه خــودران هیــچ
توجهــی ندارنــد.
بــه هرحــال او ویدئویــی از ســفر خــود بــا خــودروی خــودران منتشــر کــرده کــه پنــج روز طــول

کشــید و طــی آن لواندوســکی بــا یــک اتومبیــل «تویوتــا پیــروس» از  ۱۳ایالــت گــذر کــرد.
ایــن خــودرو بیشــتر در جــاده هــای اصلــی حرکــت مــی کنــد .بــه گفتــه لواندوســکی
فنــاوری شــرکت او پیشــرفته اســت و یــک سیســتم خــودران «ســطح  »۲را توســعه داده
اســت.
سیســتم ســطح  ۲خــودران بــدان معناســت کــه وســیله نقلیــه مــی توانــد بــه طــور خــودکار
ســرعت بگیــرد ،ترمــز کنــد و دنــده عــوض کنــد امــا همچنــان بــه یــک ناظرانســانی نیــاز دارد.

استفاده از حسگر اثر انگشت برای
باز کردن قفل و روشن کردن خودرو

مالزی اولین خودروی شاسی
بلند ملی خود را تولید کرد
شــرکت خودروســازی مالزیایــی اولیــن خــودروی شاســی بلنــد ملــی خــود را تولیــد کــرد.
ایــن موفقیــت یــک ســال بعــد از خریــد یــک شــرکت هولدینــگ چینــی حاصــل شــده
اســت.
ماهاتیــر محمــد نخســت وزیــر مالــزی در مراســم رونمایــی از ایــن خــودرو شــخصا
حضــور یافــت و از تــاش مدیــران ایــن شــرکت خودروســازی تقدیــر کــرد.
خــودروی یادشــده دارای موتــور  ۱.۸لیتــری اســت و ایــن شــرکت امیــدوار اســت عرضــه
آن زمینــه را بــرای احیــای آن کــه ایــن روزهــا حــال و روز خوبــی نــدارد ،فراهــم کنــد.
 X۷۰بــر مبنــای پالتفــورم خــودروی  Boyueیــک شــرکت چینــی تولیــد شــده کــه
یکــی از پرفــروش تریــن خودروهــای شاســی بلنــد چینــی محســوب مــی شــود.
قیمــت ایــن خــودروی مالزیایــی بســته بــه امکاناتــی کــه بــر روی آن نصــب شــده از
 ۲۳۸۰۰دالر تــا  ۲۹۵۴۰دالر در نوســان خواهــد بــود .کارشناســان معتقدنــد خــودروی
یادشــده بــا توجــه بــه قیمــت نســبتا مناســبی کــه دارد مــی تواند بــا رقبــای ژاپنــی و کره
ای خــود در بــازار رقابــت کنــد.
شــرکت خودروســازی مالزیایــی قصــد دارد در مرحلــه اول  ۱۰هــزار خــودروی ایکــس ۷۰
تولیــد کنــد .حداکثــر ســرعت ایــن خــودرو  ۲۴۰کیلومتــر در ســاعت و مجهــز به سیســتم
هدایــت خــودکار شــش حالتــه اســت .شــش کیســه هــوا ،هشــت سیســتم تفریحــی
مجــزا روی صندلــی هــا ،دوربیــن عقــب و دوربیــن مجــزای نمــای  ۳۶۰درجــه از جملــه
امکانــات خــودروی مذکــور اســت.

شــرکت خودروســازی کــره ای هیوندایــی از طراحــی سیســتمی ویــژه خبــر داده کــه بــه راننــدگان
امــکان مــی دهــد بــرای بازکــردن قفــل خــودرو و روشــن کــردن موتــور آن از حســگر اثــر انگشــت
بــه جــای کلیــد اســتفاده کننــد.
قــرار اســت اســتفاده عملیاتــی از سیســتم یادشــده در خودروهــای مختلــف در چیــن در ســه ماهــه
اول ســال  ۲۰۱۹آغــاز شــود .هیونــدای قصــد دارد این سیســتم را ابتــدا بــر روی خودروهای ســانتافه
 ۲۰۱۹خــود نصــب کنــد.
راننــدگان عالقمنــد مــی تواننــد بــرای ثبــت اثرانگشــت خــود بــه منظــور اســتفاده از این حســگرها
در ســایت هیونــدای ثبــت نــام کننــد .ســانتافه هــای مجهــز بــه ایــن فنــاوری دارای سیســتم اثــر
انگشــت خوانــی هســتند کــه بــر روی دســتگیره درب آنهــا نصــب شــده و داده هــای رمزگــذاری
شــده را بــرای سیســتم امنیتــی اتومبیــل ارســال کــرده و قفــل درب را بــاز مــی کنــد .عالوه بــر این،
یــک سیســتم قرائــت اثرانگشــت هــم بــر روی دکمــه اســتارت خــودرو نصــب شــده اســت.
افــرادی کــه حــق رانندگــی بــا یــک خــودرو را دارنــد مــی توانند بــا ثبــت اثرانگشــت خود در ســایت
هیونــدای بــرای اســتفاده از ایــن فنــاوری اقــدام کننــد .بعــد از لمــس اســتارت بــا اثرانگشــت ،خودرو
کــه اطالعــات مربــوط بــه قــد و وضعیــت بدنــی هــر راننــده را در اختیــار دارد ،بــه طــور خــودکار
صندلــی راننــده ،زاویــه آینــه هــا و غیــره را بــر همیــن اســاس تنظیــم مــی نمایــد.
عــاوه بــر ایــن راننــدگان از همیــن طریــق مــی تواننــد بــرای تنظیــم دمــا ،رطوبــت ،فرمــان و غیره
نیــز اقــدام کننــد .ایــن اولیــن بــار اســت کــه از فنــاوری حســگر اثرانگشــت بــرای بــاز کــردن قفــل
خــودرو اســتفاده مــی شــود.
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نتیجه همکاری ایرباس و آئودی؛

اولین خودرو-پهپاد به پرواز در آمد

در نمایشــگاهی در آمســتردام نمونــه اولیــه یــک خودرو-پهپــاد پرنــده بــرای نخســتین بــار بــه
طــور نمایشــی پــرواز کــرد.
یک نمونه اولیه از خودرو-پهپاد پرنده در نمایشگاهی در آمستردام نمایش داده شده است.
نمونــه اولیــه پهپــاد  Pop.Up Nextدر ســالن نمایشــگاه بــه طــور نمایشــی پــرواز کــرد.
وســیله نقلیــه مذکــور نتیجه همــکاری ایربــاس ،آئــودی و شــرکت طراحی ایتــال دیزاین اســت.

طــرح مذکــور از ســه مــاژول جداگانــه ســاخته شــده کــه شــامل شاســی هایــی بــا چــرخ،
کپســولی بــا دو صندلــی بــرای مســافران و پهپــادی بــا  ۴پروانــه اســت.
ترکیــب مــاژول شاســی هــای چــرخ دار و کپســول بــا دو صندلــی یــک خــودروی خــودران مــی
ســازد کــه هیــچ گونــه گازهــای گلخانــه ای منتشــر نمــی کنــد.
البتــه ایــن طــرح اولیــه قبــا رونمایی شــده بود امــا بــرای نخســتین بــار در نمایشــگاه آمســتردام
پــرواز کــرد .بــه نظــر نمــی رســد خدمــات هوایــی ایــن وســیله نقلیــه بــه زودی آغــاز شــود .جین
برایــس دیمونــت مدیــر ارشــد اجرایــی ایربــاس تخمیــن مــی زنــد یــک دهــه طــول می کشــد تا
چنیــن خدمتــی بــه طــور فراگیــر ارائه شــود.
نمونه اولیه حاضر در این نمایشگاه ،یک چهارم اندازه واقعی ساخته شده است.

طرح اولیه تایری عجیب برای خودروهای خودران

یــک شــرکت تایرســازی از طــرح اولیــه  ۲تایــر عجیــب بــرای خودروهــای خــودران و مســابقه ای
رونمایــی کــرده اســت.
شرکت هنکاک در نمایشگاه  Essen Motor Showاز طرح اولیه دوتایر رونمایی کرد.
کالوس کــراس مدیــر مرکــز توســعه و تحقیقــات هنــکاک در اروپــا مــی گویــد :ایــن پــروژه
بخشــی از تــاش مــا بــرای یافتــن راه حــل هــای خــاق و موثــر در حــوزه حمــل و
نقــل آتــی اســت .ایــن طــرح هــا  Hexonicو  AeroFlowنــام دارنــد.
تایــر Hexonicبــرای خودروهــای خــودران ســاخته شــده و تمرکــز اولیــه آن روی راحتــی
ســفر بــرای مســافرانی اســت کــه نمــی خواهنــد احســاس کننــد در جــاده یا ســفر هســتند .عاج
تایــر بــه مجموعــه ای از مــاژول هــای شــش ضلعــی تبدیــل شــده کــه بــه نظــر مــی رســد از

هــم جــدا مــی شــوند تــا کانــال هایــی جدیــد ایجــاد کننــد .در هرعــاج شــش ضلعــی همچنین
بــه حالــت  Yوجــود دارد کــه ســبب مــی شــود تایــر روی مســیرهای صــاف حرکــت کنــد و لیز
نخــورد .ایــن تایــر  ۷حســگر دارد و بــا کمــک آنهــا اطالعــات جــاده را مــی خوانــد ،تحلیــل می
کنــد و واکنــش نشــان مــی دهــد.
از ســوی دیگــر تایــر  Aeroflowقدرتمند اســت که نیــروی روبــه پاییــن (downforce
) تولیــد مــی کنــد و برای خودروهای اســپرت مناســب اســت.
بدنــه عریــض آن از وســط بــاز و تایــر عریــض تــر مــی شــود .ایــن بخــش هــوای ورودی را وارد
پروانــه هــای توربیــن مــی کنــد .بــه گفتــه شــرکت هنــکاک از ایــن هــوا بــرای ایجــاد نیــروی رو
بــه پاییــن بیشــتر اســتفاده مــی شــود.

بــا توجــه بــه رشــد چشــمگیر فنــاوری ســنجش از دور در
چهــار دهــه اخیــر و در دســترس بــودن تصاویــر ماهــواره
ای بــرای کاربردهــای مختلف ،اســتفاده از ایــن فنــاوری در
کشــور بــرای شناســایی بــه موقــع و مدیریــت اثــرات
رویدادهــای طبیعــی ،امــری ضــروری محســوب مــی شــود.
از آنجایــی کــه کشــور مــا در زمینــه وقــوع بالیــای طبیعــی
در موقعیــت ویــژه ای قــرار دارد ،توســعه کاربردهــای
فنــاوری فضایــی مــی توانــد در حــوزه مدیریــت بحــران
بــه کار گرفتــه شــود و ســازمان هــای مرتبطــی چــون
مدیریــت بحــران ،هواشناســی ،هــالل احمــر ،محیــط
زیســت ،ســازمان مراتــع و جنگلــداری ،وزارت کشــاورزی
و غیــره مــی تواننــد از تصاویــر دریافتــی از ماهــواره هــای
ســنجش از دور ،بــرای کاهــش خطرپذیــری بالیـا  ،از قبــل از
شــروع بحــران تــا پایــان آن ،اســتفاده کننــد.

هـــوا و فضـا
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کشف  ۲۸پدیده گرد و غبار با ماهواره؛

وقتی فناوری سنجش از دور به کمک مدیریت بحران می آید
تصاویــر دریافتــی از ماهــواره هــای ســنجش از دور از وضعیــت بالیــای طبیعــی
کشــور نشــان مــی دهــد کــه امســال  ۲۸پدیــده گــرد و غبــار در ایــران رخ داده و
ریســک حریــق در نیمــه دوم ســال  ۹۷بــا کاهــش همــراه اســت.
چرخــه مدیریــت بحــران شــامل  ۴مرحلــه پیشــگیری و کاهــش ،آمادگــی ،مقابلــه و
بازیابــی اســت کــه امــروزه فنــاوری ســنجش از دور نقــش بــه ســزایی در هــر  ۴مرحله
از ایــن چرخــه ایفــا مــی کنــد بــه نحــوی کــه اســتفاده از ایــن فنــاوری و تصاویــری
کــه از ماهــواره هــای سنجشــی بــه دســت مــی آیــد ،عــاوه بــر پیشــگیری و کاهــش
خســارات ناشــی از وقــوع بالیــای طبیعــی و پایــش مناطق خســارت دیــده ،در تســریع
امــداد رســانی نیــز بســیار موثــر ارزیابــی مــی شــود.
گســترده بــودن پوشــش تصاویــر ماهــواره ای ،امــکان پایــش و ثبــت مناطــق صعــب
العبــور و همچنیــن تکــرار پذیــر بــودن ایــن تصاویــر ،بخشــی از ویژگــی هایــی اســت
کــه باعــث شــده فنــاوری ســنجش از دور بــه عنــوان یــک ابــزار قدرتمنــد بــه کمــک
مدیریــت بحــران بیایــد.
بــا ایــن وجــود و بــا توجــه بــه رشــد چشــمگیر فنــاوری ســنجش از دور در چهــار دهــه
* نخســتین ســوال ایــن اســت کــه داده هــا
و تصاویــر ماهــواره ای چگونــه مــی تواننــد در
مدیریــت بحــران بــه کار گرفتــه شــوند و آیــا
ایــن اطالعــات بــرای پیشــگیری از برخــی بالیای
طبیعــی از جملــه زلزلــه نیــز کاربــرد دارد؟
 بــرای شــروع بهتــر اســت کــه مدیریــت بحــران از طریــقفنــاوری ســنجش از دور تشــریح شــود .ایــن چرخــه مدیریــت
از قبــل از بحــران شــروع شــده و تــا پــس از بحــران ادامــه دارد.
بــه ایــن معنــی کــه از قبــل از بحــران ،بــرآورد خطــر پذیــری و
ریســک از طریــق داده هــای ماهــواره ای صــورت مــی گیــرد و
مــا جوامــع را از خطــرات آگاه مــی کنیــم .پــس از آن در زمــان
وقــوع بحــران و یــا در فاصلــه کوتــاه پــس از وقــوع ،پایــش را
بــا ماهــواره خواهیــم داشــت و در نهایــت در آخریــن مرحلــه،
فنــاوری فضایــی در بازســازی خطــرات ناشــی از بالیــای
طبیعــی بــه کمــک مــا مــی آیــد .پــس از آن نیــز ایــن چرخــه
بــه نقطــه اول و همــان آگاهــی ســازی و خطرپذیــری بــاز مــی
گــردد.
بــا توجــه بــه مجموعــه امکانــات موجــود در ســازمان فضایــی
ایــران بــا اســتفاده از اخــذ مســتقیم تصاویــر ماهــواره ای
از ماهــواره هــای آکــوا ،تــرا NOAA ،و  FY۲Eو دانلــود
تصاویــر ماهــواره ای ســری  LANDSATو ســری
 SENTINELبــه طــور منظــم ،پدیــده هــای مربــوط بــه
بالیــای طبیعــی مــورد ســنجش و پایش قــرار مــی گیــرد .باید
توجــه داشــت کــه تصاویــری کــه از طریق اطالعــات ماهــواره
ای بــه دســت مــی آیــد بــا داده هــای ســازمان هواشناســی
متفاوت اســت؛ بــه گونـهای که ســازمان هواشناســی ،ایســتگاه
هــای مختلــف را بــه صــورت دقیــق پایــش مــی کنــد امــا
اطالعــات ماهــواره ای ،اطالعاتــی پیوســته اســت و بــه صورت
یکپارچــه گــزارش مــی شــود.
* بــا ایــن وجــود هــم اکنــون بــرآورد خطرپذیــری
و ریســک بالیــای طبیعــی برمبنــای دادههــا و
تصاویــر ماهــوارهای چگونــه ارزیابــی میشــود؟
 بحــث مربــوط بــه میــزان ریســک و خطرپذیری برخــی بالیابــا اســتفاده از فنــاوری فضایــی و اطالعــات مکانــی ،بــرآورد
مــی شــود .بــه ایــن معنــی کــه مــا در ســازمان فضایــی یــک
ســامانه پایــش ریســک بالیــا داریــم کــه میــزان خطرپذیــری
انــواع بالیــا از جملــه حریــق ،خشکســالی ،گــردو غبــار ،زلزلــه،

اخیــر و در دســترس بــودن تصاویــر ماهــواره ای بــرای کاربردهــای مختلف ،اســتفاده
از ایــن فنــاوری در کشــور بــرای شناســایی بــه موقــع و مدیریــت اثــرات رویدادهــای
طبیعــی ،امــری ضــروری محســوب مــی شــود.
از آنجایــی کــه کشــور مــا در زمینــه وقــوع بالیــای طبیعــی در موقعیــت ویــژه ای
قــرار دارد ،توســعه کاربردهــای فنــاوری فضایــی مــی توانــد در حــوزه مدیریــت
بحــران بــه کار گرفتــه شــود و ســازمان هــای مرتبطــی چــون مدیریــت بحــران،
هواشناســی ،هــال احمــر ،محیــط زیســت ،ســازمان مراتــع و جنگلــداری ،وزارت
کشــاورزی و غیــره مــی تواننــد از تصاویــر دریافتــی از ماهــواره هــای ســنجش از
دور ،بــرای کاهــش خطرپذیــری بالیــا  ،از قبــل از شــروع بحــران تــا پایــان آن،
اســتفاده کننــد.
در ایــن زمینــه علــی صادقــی نائینــی ،معــاون توســعه کاربــرد و خدمــات فضایــی
ســازمان فضایــی ایــران ،نحــوه اســتفاده از فنــاوری ســنجش از دور را بــرای دریافــت
اطالعــات ماهــواره ای از بالیــای طبیعــی در کشــور از جملــه خشکســالی ،گــرد وغبار و
زلزلــه را در ایــن گفتگــو توضیــح مــی دهــد.

ســیل ،بــرف و ســایر پدیــده هــای زیســت محیطــی را مــورد
ارزیابــی قــرار مــی دهــد و ایــن اطالعــات در اختیار ســازمانهای
مرتبــط بــرای هشــدار در زمینــه بحــران قــرار مــی گیــرد .برای
مثــال ســامانه پایــش ریســک حریــق در  ۳اســتان شــمالی
کشــور شــامل مازنــدران ،گیــان و گلســتان وجــود دارد.
* هــم اکنــون چــه اطالعاتــی در زمینــه وقــوع
حریــق از ایــن ســامانه بــه دســت آمــده اســت؟
 میــزان ریســک وقــوع و خطرپذیــری حریــق در کشــوربراســاس اطالعاتــی کــه از داده هــای ماهــواره ای ســنجنده
«مادیــس» در مرکــز فضایــی ماهدشــت کــرج دریافــت مــی
کنیــم و نیــز اطالعــات هواشناســی بــه عنــوان داده هــای
دینامیــک و در نهایــت یــک ســری اطالعــات اســتاتیک (ثابت)
از جملــه مراکــز جمعیتــی و جــاده هــا ،بــرآورد مــی شــود.
ایــن اطالعــات بــا وجــودی کــه اطالعــات ماهــواره ای بــه
روز اســت امــا بــه صــورت هفتگــی بــرآورد مــی شــود و دلیــل
تاخیــر آن بــه ورودی اطالعــات هواشناســی و ثبــت آن در
ســامانه پایــش ماهــواره ای بــاز مــی گــردد .در ایــن ســامانه
آتــش ســوزی بــا دمــای بــاالی  ۳۰۰درجــه از طریــق تصاویــر

ماهــوارهای تشــخیص داده مــی شــود.
آخریــن داده هــای ماهــواره ای برمبنای ســامانه پایــش جنگلها
و مراتــع گویــای ایــن اســت کــه در ایــن فصــل ریســک باالیی
در وقــوع حریــق دیــده نمــی شــود و هــم اکنــون میــزان
ریســک وقوع حریق در  ۳اســتان شــمالی کشــور کاهــش یافته
اســت .البتــه ایــن برآوردهــا برمبنــای بررســی آتــش ســوزیهای
طبیعــی اســت و بــه عوامــل انســانی کــه باعــث حریــق مــی
شــود ارتباطــی نــدارد.
* بــرای شناســایی حریــق از چــه ماهــواره هایــی
اســتفاده مــی شــود و آیــا در ســال جــاری مــورد
خاصــی از تصاویــر ماهــواره ای حریــق بــه دســت
آمــده اســت؟
 ماهــواره هــا و مدلهایــی کــه بــرای پایــش و رصــد بالیــایطبیعــی اســتفاده مــی شــوند متفاوتنــد .به همیــن دلیــل عموما
بــرای رصــد حریــق از ماهــواره ای اســتفاده مــی کنیــم کــه در
محــدوده نزدیــک بــه نــور مرئــی و مــادون قرمــز باشــد .بــه
ایــن معنــی کــه ماهــواره در طیــف  ۴۰۰تــا  ۱۱۰۰نانومتــر
تصویربــرداری میکنــد و در ایــن طیــف اگــر ابــری وجــود
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تصویر ماهواره ای ترا/مادیس منطقه آتش گرفته با سنجاق زرد نشان داده شده است
(زمان اخذ تصویر  ،97/4/20ساعت  ۱۱:۵۵به وقت محلی)
داشــته باشــد امــکان ثبــت تصویــر وجــود نخواهــد داشــت.
امــا ماهــواره هایــی نیــز هســتند کــه در طیــف هــای دیگــر
الکترومغناطیــس مثــل مــادون قرمــز کوتــاه ،مــادون قرمــز
حرارتــی و یــا رادار ،تصویربــرداری مــی کننــد کــه هرچــه ایــن
طــول مــوج افزایــش پیــدا کنــد ،مانــع بــودن ابــر کاهــش پیــدا
مــی کنــد .بنابراین هــم اکنــون اگر ابــر نــازک در منطقــه وجود
داشــته باشــد امــکان رصــد حریــق وجــود دارد امــا اگــر ابرهای
متراکــم داشــته باشــیم ،ســامانه براســاس داده راداری ،کار نمــی
کنــد.
ایــن ســامانه حریقــی را گــزارش مــی کنــد کــه هــم اکنــون
اتفــاق افتــاده و مســافت زیــادی داشــته باشــد کــه قابــل رویــت
بــرای ماهــواره باشــد .در غیراینصــورت اگــر حریــق بــه صورت
مالیــم اتفــاق بیافتــد امــا عرصــه وســیعی را شــامل شــود و
پوشــش دهــد ،درایــن ســامانه دیــده نمــی شــود .امســال تعــداد
حریــق هایــی کــه براســاس داده هــای ماهــواره ای ثبــت شــده
اســت مشــابه ســال قبــل بــود و تنهــا دو مــورد حــاد مربــوط
بــه حریــق تــاالب هورالعظیــم و جنــگل مریــوان گــزارش شــد.
حریــق جنــگل مریــوان  ۵۲۰هکتــار گــزارش شــد کــه مربــوط
بــه شــهریورماه امســال مــی شــود.
* بــا وجــودی کــه خشکســالی یــک رونــد بلنــد
مدت اســت ،تصاویــر داده هــای ســنجش از دور از
پدیــده خشکســالی کشــور چــه وضعیتی را نشــان
مــی دهــد؟
 پایــش خشکســالی یــک رونــد بلنــد مــدت اســت کــهتصاویــر قابــل دریافتــی از ماهــواره در موقعیــت هــای مختلــف
جغرافیایــی را ممکــن مــی کنــد .حتــی اگــر هــوا ابــری باشــد
و یــا مشــکالت جــوی داشــته باشــیم هــم امــکان پایــش
خشکســالی از طریــق تصاویــر ماهــواره ای ممکــن اســت.
خشکســالی از نظــر پوشــش گیاهــی و یــا وجــود آب در منطقــه
در بلندمــدت مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد .ایــن داده هــای
ماهــواره ای بــه مــا مــی گوینــد کــه هــر اســتان ماهانــه چــه
وضعیتــی از نظــر خشکســالی دارد.
داده هــای ســنجنده «مادیــس» و ســامانه ریســک خشکســالی
کــه کل اســتانها را بــرآورد مــی کنــد دربــاره محاســبه میــزان
ریســک خشکســالی در کشــور -مربــوط بــه پایــان شــهریورماه
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ســال  ۹۷و نقــاط شــروع آن در ابعــاد یــک کیلومتــر در یــک
کیلومتــر مشــخص شــده اســت.
بررســی هــا نشــان مــی دهد کــه در ایــن بــازه زمانــی غیــر از ۶
اســتان شــمالی کشــور ،ســایر اســتانها چنــد بــار بــا پدیــده گرد
وغبــار روبــرو بودنــد امــا حادتریــن آنهــا مربــوط بــه جنــوب
شــرق کشــور مــی شــود .در ایــن مناطــق نقاطــی دیــده مــی
شــود کــه در محــدوده یــک کیلومتــر در یــک کیلومتــر حتــی تا
 ۱۱بــار دچــار گردوغبــار شــده اســت.
نقشــه فضایــی وقــوع گــرد و غبــار مربــوط بــه زمــان وقــوع
ایــن پدیــده مــی شــود و ایــن رویــداد در طــول یــک مــدت
مشــخص مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه و مشــخص مــی کنیــم
کــه در هــر نقطــه از ســطح کشــور ،چنــد بــار رویــداد گــرد
و غبــار اتفــاق افتــاده اســت .پدیــده گــرد و غبــار ،چیــزی
بــه عنــوان پیــش رویــداد نــدارد کــه در ســامانه ریســک
خطرپذیــری مــورد بررســی قــرار گیــرد .بلکــه مــا در یــک
نقشــه تجمیعــی ،اطالعــات ماهــواره ای را از ابتــدای ســال
تاکنــون رصــد کــرده و در مقایســه بــا ســال  ،۹۶مناطقــی را
کــه بیشــترین رخــداد اتفــاق افتــاده و نشــان دهنــده کانونهــای
برداشــت اســت ،اعــام مــی کنیــم.
بــرای مثــال داده هــای ماهــواره ای نشــان مــی دهــد کــه گــرد
و غبــاری کــه  ۱۱آبــان بخــش هایــی از جنــوب شــرق کشــور
(شهرســتان هــای زابــل ،زهــک ،هیرمنــد ،هامــون و نیمــروز) را
فــرا گرفتــه بــود ،در تاریــخ  ۱۲آبــان نیــز ادامــه داشــت .ایــن
طوفــان گــرد و غبــار کیفیــت هــوای ایــن مناطــق را بــه شــدت
کاهــش داده اســت.
درایــن گــزارش محلهایی که بیشــترین وقــوع گردوغبــار در آن
اتفــاق افتــاده مشــخص می شــود تــا مســئوالن مربوطــه بدانند
کــه ایــن پدیــده در کــدام مناطق بیشــترین رخ مــی دهــد .البته
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اکثــر ایــن گــرد و غبارهــا در کانون

 نشــان مــی دهــد کــه در نیمــه شــمالی و شــمال غــربکشــور ،مشــکل حــاد خشکســالی نداریــم .امــا نیمــه جنوبــی و
برخــی اســتانها ماننــد فــارس ،سیســتان و بلوچســتان و کرمان،
میــزان ریســک خشکســالی شــدید اســت.
ایــن دادههــا ،وضعیــت خشکســالی کشــور را در  ۱۷ســال
گذشــته نیــز مــورد بررســی قــرار داده و مشــخص شــده هــر
اســتان در مقایســه بــا خــرداد ســالهای  ۱۳۸۰تــا  ۱۳۹۶چــه
وضعیتــی داشــته اســت .بــرای مثــال بــر مبنای
ایــن اطالعــات ماهــواره ای ،اســتان فــارس
وضعیت طوفان های گرد و غبار در تاریخ  ۱۲آبان قابل مشاهده است
وضعیــت خوبــی نــدارد و نســبت بــه ایــن بــازه
زمانــی ( ۱۷ســال گذشــته) خشکســالی
شــدیدتری را داشــته امــا در کل کشــور،
اطالعــات ماهــواره ای حاکــی از آن اســت
کــه نســبت بــه  ۱۷ســال گذشــته شــرایط
نرمــال اســت و برای مثــال در اســتان های
شــمال غربــی کشــور ،میــزان خشکســالی
تغییــر نکــرده اســت.
* آیــا مــی تــوان در زمــان قبــل
از وقــوع گــرد و غبــار نیــز میــزان
خطرپذیــری آن را براســاس داده
هــای ماهــواره ای ،بــرآورد کــرد؟
 زمانــی کــه گردوغبــار اتفــاق میافتــدایــن پدیــده براســاس داده هــای ماهــواره
هــای ســنجش از دور مرکــز ماهدشــت،
پایــش شــده و مشــخص مــی شــود کــه
کــدام اســتانها تحــت تاثیــر ایــن پدیــده
بــوده انــد .آخریــن گــزارش مربــوط بــه
پدیــده گردوغبــار کــه از ابتــدای ســال
 ۹۷تــا آخــر آبــان مــاه را رصــد کــرده
اســت نشــان میدهــد کــه  ۲۸پدیــده
گــرد وغبــار در کشــور کشــف شــده کــه
از ایــن تعــداد ۲۰ ،رویــداد در جنــوب شــرق
کشــور و مربــوط به اســتانهای سیســتان و
بلوچســتان و کرمــان بــوده اســت .در ایــن
ســامانه نقشــه فراوانــی گــرد و غبــار در
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خــارج از ایــران اســت و تصاویــر ماهــواره ای مشــخص مــی
کنــد کــه کانــون گردوغبــار سیســتان و بلوچســتان از ســمت
پاکســتان و بخشــهای جنــوب افغانســتان اســت و تنهــا بخــش
کمــی از گردوغبارهــا منشــا داخــل کشــور دارد .بررســی هــا
نشــان مــی دهــد کــه شــدت گــرد و غبــار در اســتان خوزســتان
بســیار کمتــر از چیــزی اســت کــه بــه نظــر مــی رســد و تعــداد
دفعــات وقــوع گــرد و غبــار در  ۷ماهــه امســال نســبت به ســال
 ،۹۶کمتــر شــده اســت.
براســاس داده هــای ســنجنده هــای ماهــواره ای وضعیــت
سیســتان و بلوچســتان در وقــوع گردوغبــار از نظــر تعــداد و
شــدت رویــداد ،نســبت بــه ســال  ، ۹۶نامناســبتر گــزارش شــده
اســت .درمجمــوع ســال گذشــته  ۵۲رویــداد گــردو غبــار در
کل کشــور اتفــاق افتــاد کــه  ۲۹رویــداد مربــوط بــه سیســتان
و بلوچســتان بــود و برخــی نقــاط تــا  ۱۵بــار دچــار پدیــده گــرد
وغبــار شــده بودنــد.
ایــن درحالــی اســت کــه در  ۸ماهــه امســال ۲۸ ،بــار رویــداد
گــردو غبــار ثبــت شــده کــه  ۲۰رویــداد از آن مربــوط به اســتان
سیســتان و بلوچســتان اســت .مقایســه گــزارش  ۱۲ماهه ســال
گذشــته بــا  ۸ماهــه امســال ،نشــان مــی دهــد کــه شــدت و
تعــداد وقــوع گــرد و غبــار در اســتان سیســتان و بلوچســتان
بیشــتر شــده امــا در کل کشــور ،ایــن پدیــده کمتــر رویداده
اســت.
درهمیــن حــال گســتردگی نقــاط تحــت تاثیــر در اســتان
سیســتان و بلوچســتان نیــز نســبت بــه ســال گذشــته بیشــتر
بــوده اســت .بــه ایــن معنــی کــه در ســال  ،۹۶مناطــق کمتــری
در ایــن اســتان تحــت تاثیــر گــرد و غبــار بودنــد ،امــا امســال
ایــن پدیــده مناطــق بیشــتری را درگیــر کــرده اســت .در ایــن
زمینــه و بــا توجــه بــه قــول وزیــر ارتباطــات بــه اســتاندار
سیســتان و بلوچســتان ۳ ،هفتــه پیــش گــزارش مبســوطی از
وضعیــت پایــش گردوغبــار ،بــه اســتانداری ایــن اســتان ارســال
کردیــم.
* آیــا از داده هــای ســنجش از دور بــرای هشــدار
وقــوع زلزلــه هــم مــی تــوان اســتفاده کــرد؟
 در زمینــه زلزلــه موضــوع کمــی متفــاوت اســت .چــرا کــههــم اکنــون نقشــه ریســک زلزلــه توســط ســازمان زمیــن
شناســی ،پژوهشــگاه زلزلــه و موسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه
تهــران و براســاس نقشــه گســل هــا و شــبکه لــرزه نــگاری
کشــور تعییــن مــی شــود و ســازمان فضایــی ایــران در ایــن
زمینــه خیلــی درگیــر نیســت .ایــن نقشــه توســط متخصصــان
زمین شناســی تهیــه شــده و از فنــاوری فضایــی در آن اســتفاده
نمــی کننــد.
بنابرایــن مــا در زمینــه ریســک زلزلــه دخیــل نیســتیم و نمــی
توانیــم مشــخص کنیــم کــه کــدام مناطــق از نظــر وقــوع
زلزلــه خطرپذیــر اســت .چــرا کــه ایــن موضــوع بــا فنــاوری
فضایــی انجــام نشــده و ورودی آن ،نقشــه هــای گســلی اســت
کــه توســط ایــن  ۳ســازمان تهیــه مــی شــود .البتــه نقشــه
گســل از تصاویــر ماهــواره ای و عکســهای هوایــی نیــز قابــل
دریافــت اســت .امــا ســازمانهای فــوق معمــوال خودشــان ایــن
عکســبرداری را انجــام داده و ســازمان فضایــی در ایــن زمینــه
ورود نکــرده اســت.
* ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه تخصــص آن در
ســازمان فضایــی ایــران وجــود نــدارد؟ و آیــا داده
هــای ماهــواره ای بعــد از وقــوع زلزلــه ،نمــی تواند
کمــک رســان باشــد؟
 البتــه تخصــص تهیــه نقشــه هــای گســل هــای زلزلــهتوســط تصاویــر ماهــواره ای در ســازمان فضایــی وجــود دارد و
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برآورد میزان جا بهجایی پوسته زمین در راستای قائم و در امتداد شرقی -غربی در زلزله کرمانشاه

مــا متخصصــان ســنجش از دور زمیــن شــناس داریــم .امــا بــه
صــورت کالن در کشــور مرجــع ایــن موضــوع ســازمان زمیــن
شناســی ،پژوهشــگاه زلزلــه و موسســه ژئــو فیزیــک هســتند.
ماننــد بحــث هواشناســی کــه برعهــده ســازمان هواشناســی
اســت.
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* مــوارد دیگــری از جملــه پایــش وقوع بــرف و نیز
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زلزلــه،
ماهــواره هــای ســنجش از دور ممکــن اســت .در
تــوان از طریــق ایــن داده هــا بــرآورد کــرد.
بــرای مثــال گزارشــهای مــا نشــان مــی
دهــد کــه ظــرف یــک ســال گذشــته ۳
در این عکس که برمبنای اطالعات ماهواره  TERRAبه دست آمده،
دامنه رنگ سبز تا قرمز درصد احتمال وجود برف را نشان می دهد
مــورد زلزلــه شــدید در کشــور داشــتیم کــه
تصویر مربوط به  ۱۳آذرماه امسال است
مربــوط به زلزلــه  ۲۱آبــان  ۹۶در کرمانشــاه،
زلزلــه کرمــان و زلزلــه اخیــر کرمانشــاه
اســت .بــرآورد مــا از میــزان تخریــب
ســاختمانها نشــان مــی دهــد دو زلزلــه
ســال  ۹۶بــه مراتــب حادتــر از زلزلــه اخیــر
کرمانشــاه بــوده اســت.
مــا بــرای بــرآورد تخریــب ســاختمانها از
فنــاوری فضایــی و داده های اپتیک اســتفاده
مــی کنیــم و ایــن داده هــا زمانی بــه کار می
آیــد که ســاختمان بــه صــورت کامــل ویران
شــده باشــد .چــرا کــه ماهــواره از بــاال
تصاویــر را دریافــت مــی کنــد و بایــد ســقف
ســاختمان ویــران شــده باشــد تــا بتــوان از
آن تصویــر گرفــت .برایــن اســاس زلزلــه
اخیــر کرمانشــاه بــا توجــه بــه اینکــه شــدت
نداشــت ،امــکان اســتفاده از تصاویــر ماهواره
ای بــرای بــرآورد خســارت آن محقــق نشــد
و هــم اکنــون در حــال مطالعــه از میــزان
فرونشســت ایــن پدیــده هســتیم کــه بــه
زودی نتیجــه مطالعــه را اعــام مــی کنیــم.
میــزان فرونشســت و تخریــب دو زلزلــه
ســال گذشــته در کرمــان و کرمانشــاه
محاســبه شــده اســت .در زمینــه زلزلــه و
ســایر بحرانهــا ،بازســازی خطــرات ناشــی
از بالیــا بــا اســتفاده از فنــاوری فضایــی نیــز
اتفــاق مــی افتــد .بــرای مثــال در زلزلــه قبلی کرمانشــاه نقشــه
هــای مربــوط بــه ســاختمانهای تخریــب شــده و نیــز وضعیــت
کمپهــای زلزلــه زدگان را مشــخص کــرده و در اختیــار
ســازمان مدیریــت بحــران قــرار دادیــم .

هـــــوا و فضــا
MEHR NEWSAGENCY

ایــن زمینــه چــه اطالعاتــی در اختیــار داریــد؟
رصــد بــرف نیــز از طریــق داده هــای ماهــواره ای ممکن اســت
و بیشــترین پایشــی کــه انجــام می شــود مربــوط به اســتانهای
گیــان و مازندران ،اســتانهای غربی و شــمال شــرق خوزســتان
ماننــد چهارمحــال بختیاری می شــود .در این ســامانه مســاحت
وقــوع بــرف بــه تکفیــک اســتان و اطالعــات مربــوط بــه پــس
از وقــوع ،از طریــق دو ماهــواره «تــرا» و «اکــوا» تحلیــل و روی
نقشــه پوشــش بــرف هــر اســتان اعــام مــی شــود.
از آنجایــی کــه ایســتگاه هــای هواشناســی بــه دلیــل تعــداد
محــدود و ماهیــت نقطــهای بــودن اندازهگیــری آنهــا ،بــرای
مطالعــه پدیــده پیوســتهای همچــون بــرف ،نماینــده مناســبی
محســوب نمــی شــوند و اندازهگیــری و نمونــهبــرداری
میدانــی بــرف بــه دلیــل هزینــه بــاال و زمــانبــر بــودن
مقــرونبهصرفــه نیســت ،فنــاوری ســنجش از دور در مقایســه
بــا روشهــای فــوق ،درمجمــوع دارای هزینــه کمتــر بــوده و
مشــکل دسترســی بــه محــل هــای مرتفــع را آســان ســاخته
اســت.
بــا توجــه بــه پیشــرفتهــای موجــود در چنــد دهــه گذشــته،
توســط کشــورهای مختلــف ســنجنده هــا و ماهــوارههــای
متعــدد و متنوعــی طراحــی و بــه فضــا ارســا ل شــده کــه
یکــی از مهمتریــن آنهــا ،ســنجنده  MODISاســت کــه

روی ماهــواره هــای  TERRAو  AQUAنصــب شــده
ت هــای فنــی و
اســت .ایــن ســنجنده بــا توجــه بــه قابلیــ 
اپتیکــی خــود ،تصاویــر متنوعــی را در باندهــای مختلــف
الکترومغناطیــس بــرای پایــش بــرف عرضــه مــی کنــد.
بــرای پایــش ســطح دریاچــه هــای کشــور هــم رصــد ماهانــه
از طریــق تصاویــر ماهــواره ای صــورت مــی گیــرد .بــرای
مثــال مســاحت دریاچــه ارومیــه تــا  ۲۹آبــان مــاه امســال ۱۴۸۲
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کیلومتــر بــرآورد مــی شــود کــه نســبت بــه یــک مــاه پیــش
تغییــری نداشــته اما نســبت بــه اواســط مهــر  ،وضعیــت بهتری
دارد .پایــش ماهــواره ای دریاچــه ارومیــه بــا اســتفاده از تصاویــر
ماهــواره ای لندســت  ۸و بــه طــور منظــم ( ۱۶روزه) انجــام مــی
گیــرد و مســاحت آبــی آن با اســتفاده از فنــاوری ســنجش از دور
بــه دســت مــی آیــد.
تصویــر بــاال وضعیــت دریاچــه ارومیــه را برمبنــای اطالعــات
ماهــواره  ،۸-Landsatترکیــب بانــدی ۵-۴-۳
مربــوط بــه  ۲۹آبــان مــاه امســال نشــان مــی دهــد کــه
مســاحت آبــی ایــن دریاچــه  ۱۴۸۲کیلومتــر مربــع بــرآورد مــی
شــود.
هــدف از پایــش ماهــواره ای ســطح زمیــن بــا فنــاوری
ســنجش از دور ،اســتفاده موثــر از دادههــای ماهــوارهای بــه
منظــور شناســایی و تولیــد پارامترهــای مرتبــط بــا پدیــده های
دینامیــک ســطح زمیــن و در اختیــار گــذاردن آن بــرای مجریان
و مســئوالن مرتبــط اســت .بــه نحــوی کــه بهکارگیــری
فنــاوری فضایــی مــی تواند عــاوه بــر شــناخت بهتــر و مطالعه
وضعیــت پدیــده هــای مرتبــط بــا بالیــای طبیعــی ،متولیــان
امــر را بــه اســتفاده از راهکارهــای ســریعتر و علمیتــر بــرای
مقابلــه یــا کاهــش ایــن بحرانهــا در برنامههــای علمــی و
اجرایــی خــود ترغیــب کنــد.

دستیابی ایران به ماهواره
مخابراتی بومی تا  ۷سال دیگر
رئیــس ســازمان فضایــی
ایــران از دســتیابی بــه
ماهــواره مخابراتــی بومــی
ظــرف  ۷ســال آینــده خبــر
داد و گفــت :در ایــن راســتا،
گام هــای اولیــه بــا طراحــی و
ســاخت ماهــواره هــای ناهیــد
برداشــته شــده اســت.
مرتضــی بــراری گفــت:
ســازمان فضایــی ایــران در
راســتای آزاد ســازی دادههــای ماهــوارهای ،همــکاری خــود را بــا پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات آغــاز کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــوزه فضــا بــه عنــوان یکــی از زیرســاخت هــای ارتباطــی اســتراتژیک
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ،افــزود :توســعه منظومههــای ماهــوارهای بــه عنــوان انقــاب
صنعــت فضایــی بــا ارائــه خدمــات پهــن بانــد ،آینــده ارتباطــات را متحــول خواهــد کــرد .بنابراین
در حــوزه فضایــی و شــبکههای ناوبــری بایــد بــه خوداتکایــی کامــل برســیم.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه ثــروت و قــدرت آینــده در اختیــار کشــور هایــی اســت
کــه صاحــب داده بــه شــمار مــی رونــد و قــدرت تحلیــل داده دارنــد ،گفــت :توســعه شــبکه ارتباط
ماهــوارهای و منظومههــای ماهــوارهای در دســتور کار ســازمان فضایــی ایــران قــرار دارد کــه
امیدواریــم بــا حضــور و مشــارکت بخــش خصوصــی بتوانیــم ایــن بخــش را متناســب بــا نیازهای
کشــور توســعه دهیــم.
رئیــس ســازمان فضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه مطابــق بــا برنامــه توســعه فنــاوری بومــی تــا ســال
 ۱۴۰۴بــه دنبــال دســتیابی بــه ماهــواره سنجشــی بــا دقــت یــک متــر در مــدار هســتیم ،افــزود:
دســتیابی بــه ماهــواره مخابراتــی بومــی ظــرف  ۷ســال آینــده نیــز در راس برنامههــای ســازمان
فضایــی ایــران قــرار دارد کــه در ایــن راســتا ،گامهــای اولیــه بــا طراحــی و ســاخت ماهوارههــای
ناهیــد (ناهیــد  ۱و  )۲برداشــته شــده اســت.
وی توســعه بــازار ،بخــش خصوصــی و شــرکت هــای دانــش بنیــان ،جــذب ســرمایه گــذاری و
تضمیــن خریــد را از مهمتریــن دغدغههــای توســعه صنعــت فضایــی کشــور دانســت و گفــت:
پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــه عنــوان اتــاق فکــر توســعه بخــش  ITو ICT
فعال اســت.

 ۱۹۶پایان نامه حوزه هوافضا
حمایت شدند
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران از انعقــاد  ۱۳۷قــرارداد دانشــگاهی ذیــل وزارت علــوم و
حمایــت از  ۱۹۶پایــان نامــه دانشــجویی در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری در حــوزه
فنــاوری فضایــی خبــر داد.
مرتضـی بـراری گفـت :در راسـتای تعامـل و بهرهگیـری حداکثـری از ظرفیت دانشـگاهها و
مراکـز پژوهشـی به منظور انجـام پژوهش و توسـعه فنـاوری و بکارگیری قابلیتهـای آنها
در توسـعه کسـبوکارها ،در چنـد مـاه گذشـته جلسـات متعـددی با حضـور مسـعود برومند
معـاون پژوهش و فنـاوری وزارت علـوم ،نصراهلل جهانگـرد معاون فنـاوری و نـوآوری وزارت
ارتباطـات و حسـین صمیمـی رئیس پژوهشـگاه فضایـی ایران برگزار شـد.
معــاون وزیــر ارتباطــات ادامــه داد :هرچنــد تاکنــون  ۱۳۷قــرارداد بــا  ۱۶دانشــگاه و یــک
ســازمان پژوهشــی ذیــل وزارت علــوم منعقــد و از  ۱۹۶طــرح و پایاننامــه دانشــجویی در
مقاطــع کارشناسیارشــد و دکتــری در حــوزه فضایــی حمایــت شــده اســت ،امــا مقــرر شــد
همــکاری و تعامــل بیــن بخش فضایــی کشــور و دانشــگاهها و مراکز پژوهشــی در  ۳ســطح
بــه صــورت گســترده تقویــت شــده و ادامــه پیــدا کنــد.
بــراری افــزود :ســه ســطح همــکاری شــامل حمایــت از طرحهــای پژوهشــی بهویــژه
اختصــاص گرنــت بــه پایاننامههــای کارشناسیارشــد و دکتــری ،آغــاز پــروژه ماهــواره
کاربــردی و عملیاتــی مبتنــی بــر رفــع نیازهــای اساســی کشــور بــا محوریــت پژوهشــگاه
فضایــی و اســتفاده از ظرفیــت دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی در انجــام پژوهشهــا،
طراحــی و تامیــن زیرسیســتمها و نهایتــا توســعه کس ـبوکارهای فضاپایــه بــا تکیــه بــر
قابلیــت دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی و شــرکت هــای دانــش بنیــان و بهویــژه نیــروی
جــوان و باانگیــزه میشــود.
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 ۳۷دانشجوی ایرانی هوافضا
بورسیه چین شدند
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران گفــت ۳۷ :دانشــجوی نخبــه هوافضــا بــا همــکاری ســازمان
همکاریهــای فضایــی آســیا و اقیانوســیه ،بــرای حضــور در کارگاههــای آموزشــی ترویــج فنــاوری
فضایــی ،بــه چیــن بورســیه شــدند.
مرتضــی بــراری جزئیــات حضــور ایــران در دوازدهمیــن نشســت شــورای ســازمان همکاریهــای
فضایــی آســیا  -اقیانوســیه را تشــریح کــرد.
وی گفــت :در دوازدهمیــن نشســت شــورای ســازمان همکاریهــای فضایــی آسیا-اقیانوســیه
( )APSCOدر شــهر پکــن ،بــا روســا و کشــورهای عضــو ایــن ســازمان دیدارهــای چندجانبــه
و دوجانبــهای داشــتم .در ایــن دیدارهــا بــر توســعه همکاریهــای چندجانبــه و دوجانبــه بــه
منظــور توســعه و گســترش دیپلماســی فضایــی کــه اولویــت ایــران اســت ،تاکیــد شــد.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا بیــان اینکــه انتظار مـیرود بــا گســترش کاربردهــای فضایی
در بــازار اقتصــاد ایــران ،زمینههــای همــکاری بینالمللــی بیشــتر از قبــل توســعه یابــد ،اضافــه
کــرد :حضــور فعــال و موثــر نماینــدگان جمهــوری اســامی ایــران در نشســت هــا و مجامــع
بیــن المللــی و منطقــه ای ضمــن صیانــت از حقــوق و منافــع کشــور مــی توانــد بــه گســترش
همــکاری هــای دوجانبــه بــا کشــورهای دوســت ،کمــک شــایانی کنــد.
وی ادامــه داد :در طــول نشســت ســران اپســکو و مراســم بزرگداشــت دهمیــن ســال تاســیس
اپســکو ،مالقــات هــای ســازنده ای بــا دبیــرکل اپســکو (ســازمان همــکاری هــای فضایــی
آســیا و اقیانوســیه) و دبیــرکل ایزنــت (شــبکه هــای همــکاری فضایــی کشــورهای اســامی) و
همچنیــن دبیــر اجرایــی ( IAFفدراســیون بیــن المللــی فضانــوردی) صــورت گرفــت.
معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت :اپســکو بــه منظــور ترویــج فنــاوری فضایــی و توانمندســازی

کشــورهای عضــو ،عــاوه بــر برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی اقــدام بــه ارائــه بورســیه بــا
همــکاری چنــد دانشــگاه مطــرح چیــن کــرده اســت.
بــراری افــزود :دانشــگاه هــای بیهانــگ ،هاربیــن و اخیــرا  NPUاز جملــه ایــن مراکز آموزشــی
هســتند .در همیــن راســتا  ۳۷نفــر از دانشــجویان نخبــه ایــران شــامل  ۲۵دانشــجو در ســطح
کارشناســی ارشــد و  ۱۲دانشــجو در ســطح دکتــری از ایــن فرصــت مطلــوب بهــره منــد شــده
انــد .نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه دبیــرکل اپســکو معتقــد اســت دانشــجویان ایرانــی جــزو
بهتریــن دانشــجویان و بســیار باهــوش هســتند.
رئیــس ســازمان فضایــی گفــت :در حاشــیه نشســت هــای اپســکو و در راســتای تعامــل نزدیــک
بــا ایــن دانشــجویان ،دیــدار مشــترکی در ســفارت ایــران در چیــن همــراه بــا ســفیر ایــران در ایــن
کشــور برگــزار شــد.

مرکز نوآوری و شتابدهی
فضایی راه اندازی می شود

پایش مساحت دریاچه های کشور
با تصاویر ماهواره ای

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران از راه انــدازی مرکــز نــوآوری و شــتابدهی
فضایــی بــا همــکاری معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری خبــر داد.
مرتضــی بــراری گفــت :نقــش آفرینــی بخــش خصوصــی در کنــار بخــش
دولتــی در حــوزه فضایــی ،نکته کلیــدی در توســعه و تکمیــل زنجیــره ارزش
فضایــی کشــور اســت کــه ایــن مســاله ســرلوحه برنامــه هــای ســازمان
فضایــی ایــران قــرار گرفتــه اســت.
معــاون وزیــر ارتباطــات ادامــه داد :در همیــن راســتا همایــش هــای توســعه
کســب وکارهــای فضاپایــه بــا مشــارکت دانشــگاه هــا در شــهرهای مختلف
برگــزار شــد و متعاقــب آن رویــداد اســتارتآپی «نــوآوردگاه» نیــز بــا حضــور
 ۱۲تیــم ایــده ،همزمــان بــا هفتــه جهانــی فضــا برگــزار شــد کــه بــه دنبــال
آن بــا اســتقبال دیگر دانشــگاه هــا بــرای برگــزاری رویدادهــای اســتارتآپی
مواجــه شــدیم.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران خاطرنشــان کــرد :ایــن برنامــه هــا و
همــکاری هــا منجــر بــه همراهــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری بــرای راه انــدازی «مرکــز نــوآوری و شــتابدهی فضایــی» شــد که
ایــن موافقــت اولیــه بــرای راه انــدازی چنیــن مرکــزی ،نویدبخش آینــده ای
درخشــان بــرای رشــد کســب و کارهــای حــوزه فضایــی کشــور خواهــد بود.

معــاون ســازمان فضایــی ایــران گفــت :اطالعــات ماهــواره ای نشــان میدهــد وســعت دریاچــه ارومیــه نســبت
بــه ســال گذشــته تغییــری نداشــته امــا نســبت بــه ۲ســال گذشــته ،شــاهد کاهــش  ۲۰درصــدی وســعت ایــن
دریاچه هســتیم.
علــی صادقــی نائینــی ،معــاون ســازمان فضایــی ایــران  ،بــا بیــان اینکــه ایســتگاههای هواشناســی در ســطح
زمیــن ،دمــای هــوا را مــورد تحلیــل دائمــی قــرار مــی دهنــد ،اظهــار داشــت :ســازمان فضایــی ایــران در کنــار
اطالعــات هواشناســی بــا تصاویــر ماهــواره ای دمــای زمیــن و اتفاقــات مرتبط بــا آن نظیــر خشکســالی ،حریق
و گردوغبــار را مــورد پایــش دائمــی قــرار مــی دهــد.
وی دربــاره ســنجش ســطح آب دریاچــه ارومیــه از طریــق تصاویــر ماهــواره ای گفــت :اطالعــات نشــان مــی
دهــد وســعت دریاچــه ارومیــه نســبت بــه ســال گذشــته در ایــن بــازه زمانی تغییــری نداشــته ،اما نســبت بــه دو
ســال گذشــته شــاهد کاهــش وســعت ایــن دریاچــه هســتیم.
معــاون ســازمان فضایــی ایــران با بیــان اینکه بــرای تعییــن ســطح دریاچــه ارومیــه ،مکانیزمــی غیــر از تصاویر
ماهــواره ای نداریــم ،افــزود :چــرا کــه بایــد داده هــا بــه صــورت یکپارچه گــزارش شــود و اطالعــات ماهــواره در
هــر منطقــه در شــعاع یــک کیلومتــری ،وضعیــت را رصــد کند .امــا اطالعــات ایســتگاه هواشناســی بــرای یک
نقطــه ،اطالعــات دقیقــی از دمــا در شــعاع محــدود میدهــد.
وی گفــت :ســطح دریاچــه ارومیــه از  ۴۰ســال پیــش تاکنــون پایــش شــده امــا از ابتــدای ســال
 ۹۵تاکنــون هــر دو هفتــه یکبــار مســاحت ایــن دریاچــه ســنجیده مــی شــود .آخریــن گــزار ش
مربــوط بــه پایــان شــهریورماه اســت کــه مســاحت ایــن دریاچــه را حــدود  ۱۵۰۰کیلومتــر
مربــع اعــام مــی کنــد.
صادقــی نایینــی بــا اشــاره بــه اینکــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال  ۹۵حــدود ۲۰درصــد وســعت دریاچــه
ارومیــه کاهــش داشــته اســت ،خاطرنشــان کــرد :فروردیــن و اردیبهشــت مــاه بیشــترین ســطح و شــهریور و
مهرمــاه کمتریــن ســطح آب در ایــن دریاچــه وجــود دارد .در فصــل پاییــز و زمســتان نیــز بــا توجــه بــه بــارش
هــا ،ســطح آب دریاچــه بیشــتر میشــود.
معــاون ســازمان فضایــی ایــران بــا اشــاره بــه دریافــت اطالعــات ماهــواره ای از وضعیــت ســطح آب دریاچــه
هــای مهارلــو ،طشــک و بختــگان نیــز گفــت :در حــال حاضــر بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــواره ای و بــا کمــک
فنــاوری ســنجش از دور ،در فواصــل منظــم ایــن پایــش انجــام شــده و ســطوح آبــی آنهــا اســتخراج می شــود.
بررســی هــا نشــان مــی دهد کــه آب ایــن ســه دریاچــه براســاس پایــش هــای ماهــواره ای از ســال گذشــته به
طــور کامــل خشــک شــده اســت.
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ایران قطب هوافضای منطقه میشود

با شبیه سازی در شرایط خالء؛

امکان تولید دی ان ای در فضا
دبیــر ســتاد توســعه فضایــی و حمــل و نقــل پیشــرفته معاونــت علمــی ،گفت :اســتفاده درســت
از قابلیــت هــای موجــود علمــی و فناورانــه در کشــور ،ایــران را بــه قطــب هوافضــای منطقــه
تبدیــل میکنــد.
منوچهــر منطقــی بــا اشــاره بــه وجــود ظرفیــت هــای بــاالی کشــور در زمینــه هوافضــا ،بیــان
کــرد :اگــر هــر کشــوری در منطقــه دارای قابلیتهــای علمــی و فنــاوری ماننــد ایــران بــود،
مســلما بــه عنــوان یــک ثــروت ملــی روی آن ســرمایهگذاری بســیار باالیــی میکــرد.
دبیــر ســتاد توســعه فضایــی و حمــل و نقــل پیشــرفته معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری افــزود :در حــال حاضــر تمرکــز دولتهــا در ســرمایهگذاری بــر روی ســه بخــش
از حــوزه فضایــی اســت کــه شــامل ارســال انســان بــه فضــا ،کاربردهــای فضایــی بــه ویــژه
ســنجش از دور و پرتابگــر مــی شــود.
منطقــی در ادامــه بــه وضعیــت توانمنــدی کشــورها در حــوزه فضایــی اشــاره کــرد و گفــت:
مــا توانســته ایــم بــه فنــاوری و زیرســاختهای الزم بــرای طراحــی و ســاخت ماهوارههــای
آزمایشــی ،راکتهــای کاوشــگر ،پرتــاب بــه مــدار ارتفــاع پاییــن و علــوم اکتشــافات فضایــی
دســت پیــدا کنیــم.

پوتین «نیل آرمسترانگ»
حراج شد
پوتین «نیل آرمسترانگ» در یک حراجی به قیمت  ۴۹هزار دالر فروخته شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر بــه نقــل از دیلی میــل ،چکمــه ای کــه نیل آرمســترانگ
پوشــیده بــود ،بــه مبلــغ  ۴۹هــزار دالر در یــک حراجی در بوســتون فروخته شــد.
ایــن چکمــه مخصــوص مــاه  Apollo A۷Lنــام دارد امــا هیچــگاه بــه این ســتاره
نرســید .امــا تصــور مــی شــود در پروازهــای مختلف اســتفاده شــده اســت.
داخــل چکمــه نــام آرمســترانگ دوخته شــده اســت و رویــی کفش بــه رنگ نقــره ای،
طالیــی و آبــی اســت .تصــور مــی شــود طراحــان دوبــاره روی ایــن پوتیــن کار کــرده
انــد و از آن بــرای ماموریــت
هــای دیگــر ناســا اســتفاده
کــرده انــد.
در ایــن حراجــی وســایل
دیگــری ماننــد یــک لبــاس
فضانــوردی متعلــق بــه اتحــاد
جماهیــر شــوروی ،یــک عکس
امضــا شــده نیــل آرمســترانگ و
مجموعــه ای از کتابچــه هــای
راهنمــای ماموریــت آپولــو ۱۱
فروختــه شــد.
مبلــغ کل پرداخــت شــده در
ایــن حــراج  ۱۱۰هــزار دالر بود.

تــا بــه حــال تصــور مــی شــد کــره زمیــن تنهــا جایــی در جهــان اســت کــه امــکان شــکل
گیــری دی ان ای و حیــات در آن وجــود دارد ،امــا بــرای اولیــن بــار تشــکیل بلــوک هــای
شــیمیایی و دی ان ای در فضــا ممکــن شــده اســت.
فیزیکدانــان ناســا موفــق بــه تولیــد دی ان ای شــکر در یــک محفظــه خــا شــده انــد کــه
شــرایطی مشــابه بــا فضــای خــارج از جــو کــره زمیــن داشــته اســت.
آنهــا در بررســی هــای خــود توانســته انــد مشــتقات دیگــری از شــکر را در نمونــه هایــی از
شــهاب ســنگ هــا بیابنــد کــه امیــدواری بــه تولیــد دی ان ای در خــارج از کــره زمیــن را
افزایــش داده اســت.
دانشــمندان مــی گوینــد بررســی بیشــتر در ایــن زمینــه مــی توانــد اطالعــات بیشــتری در مورد
زمــان شــکل گیــری حیــات در کــره زمیــن و برخــی نقــاط دیگــر جهــان کــه جلــوه هایــی از
زندگــی در آنهــا وجــود داشــته در اختیــار محققــان قــرار دهــد.
پژوهشــگران بــرای تولیــد دی ان ای شــکر در فضــا ،یــک مــاده آلومینیومــی را در دمــای صفــر
مطلــق ســرد کردنــد و آن را در یــک اتــاق خــا قــرار دادنــد .ســپس یــک ترکیــب گاز ماننــد
متشــکل از بخــار آب و متانــول را بــه آن افزودنــد .در نهایــت بــا تابانــدن اشــعه مــاوراء بنفش به
ایــن مجموعــه مولکــول هــای شــکر شــکل گرفتنــد .پژوهشــگران ناســا امیدوارنــد کــه بتوانند
ایــن تجربــه را بــا موفقیــت در خــارج از کــره زمیــن هــم تکــرار کننــد.
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از نزدیکترین فاصله؛

کاوشگر «پارکر» از پالسمای خورشید عکس گرفت

کاوشــگر خورشــیدی پارکــر عکســی را از پالســمای خورشــید
ثبــت کــرده و بــه زمیــن فرســتاده اســت.
کاوشــگر خورشــیدی پارکــر چنــد هفتــه قبــل بــه نزدیکتریــن
فاصلــه تــا خورشــید رســید و اکنــون اطالعــات خــود را بــه
زمیــن ارســال مــی کنــد.
ایــن اطالعــات شــامل تصویــری از گازهــای پرانــرژی یــا
پالســما اســت کــه از ســتاره بیــرون مــی آینــد.
در ایــن تصویــر نقطــه درخشــان دوردســت ســیاره مشــتری
اســت .ابــزار WISPERپارکــر این تصویــر را از فاصلــه ۲۷.۲
میلیــون کیلومتــری ســطح خورشــید و در  ۸نوامبــر ثبــت کرده

است.
ایــن ماموریــت ناســا در مــاه آگوســت برای
مطالعــه اتمســفر خارجــی خورشــید یــا
کرونــا بــه فضــا پرتــاب شــد .جالــب آنکــه
ایــن منطقــه گــرم تــر از ســطح خورشــید
اســت .دمــای ســطح خورشــید بــه حــدود
 ۶هــزار درجــه ســانتیگراد مــی رســد ایــن
درحالــی اســت کــه تخمیــن زده مــی
شــود دمــای اتمســفر خارجــی آن بــه چنــد
میلیــون درجــه برســد.

پس از  ۶ماه اقامت در فضا؛

 ۳فضانورد به زمین بازگشتند
 ۳فضانــورد پــس از آنکــه بیــش از  ۶مــاه در ایســتگاه فضایــی اقامــت داشــتند ،همــراه یک کپســول
ســایوز به زمیــن بازگشــتند.
 ۳فضانورد پس از بیش از  ۶ماه اقامت در ایستگاه فضایی بین المللی به زمین بازگشتند.
امــروز یــک کپســول ســایوز حامــل ســرینا آئنــون کنســلر ،ســرگی پروکوپیــف و آلکســاندر گرســت
فضانــورد آلمانــی در قزاقســتان فــرود آمــد.
فضانــوردان اعــام کردنــد در وضعیــت مناســبی هســتند و تیم هــای نجــات در بالگــرد و خودروهای
زمینــی در محــل فــرود کپســول حاضر شــدند.
این  ۳فضانورد  ۱۹۷روز در فضا ماندند.

نخستین ابزار «اینسایت»
روی مریخ قرار گرفت

بــازوی رباتیــک کاوشــگر «اینســایت» ناســا یــک ابــزار زلزلــه ســنج را روی ســطح
مریــخ قــرار داد .ایــن نخســتین ابــزار کاوشــگر اســت کــه روی ســطح مریخ بــه کار
گرفتــه مــی شــود.
کاوشــگر و لنــدر  Insightناســا نخســتین ابــزار خــود را روی ســطح مریــخ بــه
کار گرفــت.
در تصاویــر جدیــد ایــن کاوشــگر ،ابــزار «زلزلــه ســنج» بــه وســیله بــازوی رباتیک
روی ســطح ســیاره قــرار گرفته اســت.
ایــن ابــزار امواجــی را ثبــت مــی کنــد کــه زیــر ســاختار ســطح ســیاره وجــود دارنــد.
بــه ایــن ترتیــب بــه دانشــمندان کمــک مــی کنــد توضیحــی بــرای زلزلــه هــای
مرمــوز در مریــخ بیابنــد.
طبق اعالم ناسا کاوشگر «اینسایت» بدون نقص کار می کند.

چینیها روی ماه سیب زمینی میکارند
کاوشــگر چینــی بــه فضــا پرتــاب شــد .ایــن کاوشــگر در مــاه  ۱۰آزمایــش از جملــه کاشــت ســیب
زمینــی انجــام مــی دهــد و مــواد معدنــی و اشــعه هــای آن را مــی ســنجد.
چیــن کاوشــگر  ۴-Changرا بــه فضــا پرتــاب کــرد .ایــن کشــور امیــدوار اســت فصــل جدیــدی در
اکتشــافات ماه بگشــاید.
بــه هرحــال کاوشــگر مذکــور همــراه موشــک  ۳B Long Marchاز مرکــز  Xichangبــه
فضــا پرتــاب شــد و پیــش بینــی
مــی شــود تا آغــاز ســال میــادی
بــه مقصــد خــود برســد.
بخــش دوردســت مــاه کــوه هایی
دارد و فــرود کاوشــگر در آنجــا
چنــدان راحــت نیســت .همچنیــن
در ایــن بخــش برقــراری ارتبــاط
بــا زمیــن مشــکل خواهــد بــود.
بــرای ایــن منظــور در مــاه مــی
ماهــواره ای بــه مــدار مــاه ارســال
مــی شــود کــه نقــش رابــط میــان
زمیــن و کاوشــگر را ایفــا مــی کنــد.
بــه هرحــال قــرار اســت ایــن کاوشــگر در مجمــوع  ۱۰آزمایــش در ســطح مــاه انجــام دهــد کــه ۶
مــورد آن بــه چیــن و  ۴مــورد بقیــه بــه کشــورهای مختلــف تعلــق دارد .یکــی از ایــن آزمایــش هــا
کاشــت ســیب زمینــی و دانــه هــای دیگــر در مــاه اســت.
عالوه برآن آزمایش هایی برای وجود مواد معدنی و اشعه های فضایی نیز انجام خواهد شد.
 ۴-Changدومیــن کاوشــگر چینــی اســت کــه روی مــاه فــرود مــی آیــد .کاوشــگر چینــی Yutu
در  ۲۰۱۳در ایــن ســیاره فــرود آمــد و بــه مــدت دوســال ســطح مــاه را بررســی کــرد.
چیــن امیــدوار اســت تــا ۲۰۲۲میــادی بــه مــاه فضانــورد بفرســتد .همچنیــن ایــن کشــور قصــد دارد
طــی چنــد ماموریــت سرنشــین دار یــک مقــر در مــاه بســازد.

هـــــوا و فضــا
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تاریخ  ۵ماموریت ناسا در  ۲۰۱۹اعالم شد
ناســا تاریــخ  ۵ماموریــت فضایــی در  ۲۰۱۹میــادی را اعــام کــرده کــه ۴مأموریــت آن مربــوط
بــه پروازهــای آزمایشــی کپســول هــای فضایــی اســپیس ایکــس و بوئینــگ اســت.
ســازمان فضایــی آمریــکا تاریــخ هــای ۵ماموریــت فضایــی در  ۲۰۱۹میــادی را اعــام کــرده
اســت.
نخســتین ماموریــت در تاریــخ  ۱۷ژانویــه  ۲۰۱۹میــادی انجــام مــی شــود .در ایــن ماموریــت
کپســول فضایــی دراگــون متعلــق بــه اســپیس ایکــس بــه طــور آزمایشــی بــه فضــا پرتــاب مــی
شــود .ایــن نخســتین آزمایــش پــرواز کپســول اســپیس ایکس اســت کــه بــدون سرنشــین انجام
مــی شــود .طی ایــن ماموریــت اطالعاتــی دربــاره عملکــرد موشــک فالکــون  ، ۹کپســول فضایی
و سیســتم هــای زمینــی از جملــه عملیــات هــای فــرود بررســی مــی شــود.
تاریــخ بعــدی ارســال موشــک بــه فضــا  ۲۸فوریــه اعــام شــده اســت .در ایــن ماموریــت «نیــک
هاگــو»« ،کریســیتن هامــوک کــخ » از ناســا و «آلکســی اوچینیــن» از ســازمان فضایــی روســیه
همــراه یــک کپســول ســایوز از مقــر بایکونــور در قزاقســتان بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی
پرتــاب مــی شــوند.
همچنیــن ایــن ســازمان در مــاه مــارس کپســول فضایــی بویینــگ بــه طــور آزمایشــی و بــدون
سرنشــین بــه فضــا ارســال می کنــد .ایــن پــرواز آزمایشــی بــرای تاییــد صالحیــت سیســتم های
فضایــی جهــت ارســال فضانــوردان بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی انجــام می شــود .طــی این
عملیــات کپســول اســتارالینر همــراه یــک موشــک اطلــس  Vاز کالیفرنیــا بــه فضــا پرتــاب مــی
شــود.
ناســا در ژوئــن کپســول فضایــی اســپیس ایکــس را بــرای دومیــن باربــه فضــا مــی فرســتد .در
ایــن ماموریــت آزمایشــی دوفضانــورد بــه نــام هــای «بــاب بنکــن» و »داگ هارلــی» حضــور
خواهندداشــت.
ایــن ســازمان فضایــی آمریــکا در مــاه آگوســت نیــز دو میــن آزمایــش کپســول فضایــی بویینگ
را انجــام مــی دهــد کــه «اریــک بــو»« ،نیــکالس آناپــو مــن» و «کریــس فرگوســن» همــراه
کپســول بــه فضــا مــی رونــد.
درهمیــن حــال مرتضــی بــراری ،معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و رئیــس ســازمان
فضایــی ایــران نیــز گفــت :تصاویــر دریافتــی از ماهــواره هــای ســنجش از دور نشــان مــی دهــد
کــه ســطح آب دو دریاچــه «طشــت» و «مهارلــو» بــه ترتیــب بــه حــدود  ۳۰و  ۵۵کیلومتــر مربــع
رســیده و ایــن دو دریاچــه درحــال آبگیــری هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت پایــش پدیــده هــای مختلــف زمیــن گفــت :ســازمان فضایــی ایــران
بــه صــورت روزانــه ســطح کشــور را بــا اســتفاده از داده هــای ماهــواره ای مــورد پایــش قــرار مــی
دهــد و گزارشــات آن در حــوزه هــای مختلفــی اعــم از بــرف ســنجی ،منابــع آب ،پوشــش گیاهی،
گردوغبــار ،کشــند ســرخ ،خشکســالی و  ...از طریــق پایــگاه الکترونیکی ســازمان فضایی ایــران در
اختیــار عمــوم قــرار مــی گیــرد.
وی ادامــه داد :بــه عنــوان مثــال پایــش مســاحت دریاچــه ارومیــه بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــواره
ای فعالیتــی اســت کــه بــه صــورت مســتمر در ســازمان فضایــی ایــران انجــام مــی شــود و
محصــوالت آن از  ۴۰ســال گذشــته تاکنــون در دســترس اســت کــه بــر اســاس آن مــی تــوان

تغییــرات ســطح ایــن دریاچــه را در ســالهای مختلــف مــورد بررســی قــرارداد.
بــراری افــزود :آخریــن مســاحت دریاچــه ارومیــه مطابــق بــا تحلیــل هــای صــورت گرفتــه روی
تصاویــر ماهــواره ای حــدود  ۱۴۸۲کیلومترمربــع اســت کــه در ســال گذشــته همیــن تاریــخ،
مســاحت دریاچــه حــدود  ۱۴۳۵کیلومترمربــع بــود.
معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت :پایــش دریاچــه هــای پــوزک ،صابــوری و هیرمنــد در اســتان
سیســتان و بلوچســتان و دریاچــه هــای طشــت ،مهارلــو و بختــگان در اســتان فــارس نیــز بــه
صــورت مســتمر انجــام مــی شــود کــه پــردازش هــای انجــام شــده نشــان مــی دهــد ،ســطح آب
دو دریاچــه طشــت و مهارلــو بــه ترتیــب بــه حــدود  ۳۰و  ۵۵کیلومترمربــع رســیده و بقیــه دریاچــه
هــا همچنــان بــه صــورت کامــل خشــک هســتند.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا تاکیــد بــر اهمیــت و نقــش فنــاوری فضایــی در مدیریــت
مخاطــرات طبیعــی گفــت :پــردازش تصاویــر ماهــواره ای نشــان مــی دهــد از ابتــدای ســال
تــا  ۳۰آبــان  ، ۱۳۹۷تعــداد  ۲۹روز پدیــده گردوغبــار در کشــور رخ داده کــه اســتان سیســتان
و بلوچســتان بیشــترین تاثیــر را داشــته و  ۲۱بــار پدیــده گردوغبــار ایــن اســتان را فــرا گرفتــه
اســت .بیشــترین فراوانــی وقــوع گــرد وغبــار در اســتان سیســتان و بلوچســتان ،مناطــق
جنــوب و غــرب کشــور افغانســتان ،غــرب کشــور پاکســتان ،شــمال اســتان سیســتان و شــرق
اســتان کرمــان بــوده اســت.
بــراری پایــش بــرف را یکــی دیگر از ســامانه هــای پایــش ماهــواره ای زمیــن در ســازمان فضایی
ایــران دانســت و افــزود :در بــازه زمانــی  ۱۸آبــان تــا  ۱۰آذر  ۱۳۹۷نتیجــه مــدل هــای پــردازش
تصویــر روی گــذر تصاویــر ماهــواره ای از کشــور نشــان مــی دهــد در تاریــخ فــوق  ۲۳اســتان
کشــور تحــت تاثیــر بــارش بــرف قــرار گرفتــه و مســاحت محــدوده پوشــیده شــده از بــرف بــرای
ایــن اســتان هــا حــدود  ۴۹۴۷۹کیلومتــر مربــع تخمیــن زده شــده اســت.

ایران به دانش تحلیل و پردازش داده های ماهواره ای دست یافت
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران از دســتیابی ایــران بــه دانــش
تحلیــل و پــردازش داده هــای ماهــواره ای در حــوزه هــای
مختلــف در کشــور خبــر داد.
مرتضــی بــراری گفــت :بــا توســعه فنــاوری و شــکل گیــری
منظومــه ماهــواره ای در مدارهــای ارتفــاع پاییــن ( ،)LEOدو
مشــکل توســعه صنعــت اینترنــت اشــیا ( ، )IOTیعنــی تاخیر
در ارســال و دریافــت داده و هزینــه بــاالی آن برطــرف شــده
اســت و صنعــت ماهــواره ای نقــش اســتراتژیکی در صنعــت
 IOTپیــدا کرده اســت.
وی گفــت :ایــن موضــوع منتــج بــه ارائــه خدمــات باکیفیت تر
شــده اســت ،بــه طوریکــه امــروزه دادههــای ماهــواره ای بــه
عنــوان ابــزار توانمندســاز صنعــت  IOTقلمــداد می شــوند.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا تاکیــد براینکه این ســازمان

بــرای کمــک بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان و اســتارتآپها
بــرای ارائــه خدمــات بــه جامعــه در حــوزه اینترنــت اشــیا اعالم
آمادگــی مــی کنــد ،افــزود :امــروزه داده هــای ماهــواره ای در
حــوزه هــای مختلفــی کاربــرد دارد و مطالبــه گــری از ســوی
ســازمان هــای متولــی و بهــره بــردار عــاوه بــر کمــک بــه
حــل چالــش هــای ایــن حــوزه هــا میتوانــد منجــر بــه رونــق
فعالیــت هــای فضایی ،توســعه رفــاه اجتماعــی و ایجاد اشــتغال
پایــدار شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ســازمان فضایــی ایــران آمــاده ارائــه
خدمــات در تمــام حــوزه هــا اســت ،گفــت :عــاوه بــر دســتیابی
بــه دانــش طراحــی و ســاخت ماهــواره ،بــه دانــش تحلیــل و
پــردازش داده هــای ماهــواره ای در حــوزه هــای مختلــف در
کشــور دســت پیــدا کــرده ایــم و ایــن توانمنــدی مــا را قــادر می

ســازد تــا در زمانــی کوتــاه ،بــا تحلیــل و پــردازش داده هــای
ماهــواره ای ،گــزارش هــای کاربــردی و مهــم بــرای تصمیــم
ســازی در مدیریــت کشــور ارائــه کنیــم.
بــراری ،بــا اشــاره بــه اهمیــت پــردازش داده هــای ماهــواره
ای گفــت :ســامانه پایــش ماهــواره ای زمیــن کــه بــه عنــوان
طــرح برتــر مدیریــت جهــادی در کشــور انتخــاب شــد ،مــدل
ســازی و پایــش خشکســالی بــرای ســازمان ملــل متحــد و...
نمونــه هایــی از تســلط بــر ایــن دانــش در میــان متخصصــان
کشــور اســت.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران اقتــدار علمــی کشــور در منطقه
را ســرآمد دانســت و افــزود :در تــاش هســتیم تــا اقتــدار علمی
کشــور در ایــن حــوزه در راســتای حــل چالــش هــای اساســی
نقــش مؤثرتــری ایفــا کنــد.
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دستیابی به شبکه ماهواره های ناوبری در دستور کار قرار گرفت
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا اشــاره به وابســتگی کســب
و کارهــای مــکان محــور بــه اطالعــات گفــت :دســتیابی بــه
شــبکه ماهــواره هــای ناوبــری در دســتور کار قــرار گرفــت.
مرتضــی بــراری نوشــت:دسترســی پایــدار بــه داده هــای
ماهــواره هــای ناوبــری بــرای توســعه کســب و کارهــا و شــبکه
ناوبــری کشــور ،اولویــت و دغدغــه ســازمان فضایــی ایــران
اســت.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا اشــاره بــه فراگیــر شــدن
کســب و کارهــا بــر اســاس موقعیــت مکانــی در کشــور گفــت:
امــروزه داده هــای موقعیــت یابــی ماهــواره ای جایــگاه ممتازی
در شــکل گیــری و توســعه کســب و کارهــای نویــن دارد و ایــن دسترســی پایــدار و مطمئــن بــه ایــن شــبکه هــا ،بــرای توســعه
کســب و کارهــا وابســته بــه ایــن داده های ماهــواره ای هســتند و ارتقــاء کســب و کارهــا و صنعــت حمــل و نقــل مســاله ای
و بســیاری از آن هــا بــر پایــه ایــن داده هــا شــکل گرفتــه و حیاتــی اســت.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران ادامــه داد :ســازمان فضایــی
توســعه یافتــه انــد.
وی بــا اشــاره بــه شــبکه هــای ماهــواره هــای ناوبــری جــی ایــران نیــز در حــال بررســی راهــکاری بــرای دســتیابی بــه
پــی اس آمریــکا ،گلونــاس روســیه ،بیــدو چیــن و گالیلــه شــبکه ماهــواره هــای ناوبــری پایــدار و مطمئــن در ایــن
اروپــا متذکــر شــد :وابســتگی شــدید تعــداد بســیار زیــادی حــوزه اســت و در همیــن راســتا در حــال هماهنگــی بــرای
از کســب و کارهــا و مشــاغل بــه ایــن شــبکه هــا و عــدم برگــزاری جلســاتی بــا متولیــان حــوزه حمــل و نقــل زمینــی،
پایــداری برقــراری ارتبــاط بــا آن هــا ،برخــی کشــورها ماننــد ریلــی ،هوایــی ،جــاده ای و دریایــی و کســب و کارهــای
ژاپــن و هنــد را بــر آن داشــته تــا عــاوه بــر اســتفاده از مــکان مبنــا اســت.
شــبکه ماهــواره هــای ناوبــری جهانــی ،نســبت بــه توســعه وی افــزود :دســتیابی بــه ایــن هــدف نیازمنــد بــه مشــارکت و
تعامــل تمامــی بخــش هــا اعــم از دولتــی و خصوصــی اســت
شــبکه منطقــه ای نیــز اقــدام کننــد.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه خــروج بریتانیــا از اتحادیه و ســازمان فضایــی از طــرح هــای خالقانــه در خصــوص نحــوه
اروپــا و دســتور تــرزا مــی مبنــی بــر طراحــی و ســاخت شــبکه تعامــل و بهــره بــرداری پایــدار از شــبکه ماهــواره هــای ناوبری
ماهــواره هــای ناوبــری بریتانیــا گفــت :شــبکه ماهــواره هــای جهانــی و ایجــاد شــبکه منطقــه ای اســتقبال مــی کنــد چــرا
ناوبــری نقــش بســیار مهــم و اســتراتژیکی در توســعه و امنیــت کــه وابســتگی کســب و کارهــای مبتنــی بــر مــکان کــه هــر
ناوبــری کشــور و رشــد کســب و کارهــای جدیــد دارد و روزه بشــکل باورنکردنــی در کشــور در حــال توســعه هســتند

و صنعــت حمــل و نقــل کشــور بــه عنــوان یــک صنعــت
زیرســاختی بــه شــبکه ماهــواره هــای ناوبــری ،مســتلزم ارائــه
راهــکاری بــرای دسترســی بــه بســتری پایــدار بــرای توســعه و
امنیــت ایــن حــوزه هــا اســت.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران همچنیــن بــا اشــاره بــه
اســتقبال بخــش خصوصــی بــرای ورود و ســرمایه گــذاری
در حــوزه منظومــه هــای ماهــواره ای گفــت :ورود بخــش
خصوصــی بــه حــوزه منظومــه هــای ماهــواره ای و بهــره
بــرداری از آن در جهــت ارائــه خدمــات ،نویــد بخــش تحولــی
نــو در صنعــت فضایــی کشــور اســت.
وی ادامــه داد :تــا کنــون چندیــن شــرکت خصوصــی بــزرگ
و فعــال در حــوزه هــای مختلــف ،بــرای ورود بــه ایــن حــوزه
اعــام آمادگــی کــرده انــد و جلســات متعــددی در ایــن راســتا
برگــزار شــده اســت.
بــراری توانمنــدی هــا و قابلیــت هــای منظومــه هــای ماهــواره
ای را باعــث رشــد و توســعه ایــن بخــش از فنــاوری فضایــی
دانســت و خاطــر نشــان کــرد :امــروزه بــا پیشــرفت فنــاوری،
ایجــاد شــبکهای از ماهوارههــای بســیار کوچــک بجــای
اســتفاده از یــک یــا دو ماهــواره بــزرگ ،نــه تنهــا مقــرون بــه
صرفهتــر اســت بلکــه ضمــن کاهــش ریســک میتوانــد
اثربخشــی و کاربردهــای بیشــتری نیــز داشــته باشــد.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران افــزود :بــا توجــه بــه توســعه
کاربردهــای صنعــت اینترنــت اشــیاء در حــوزه هــای مختلــف
ماننــد انــرژی ،حمــل ونقــل ،ســامت و ...منظومــه هــای
ماهــواره ای از محبوبیــت جدیــدی برخــوردار شــده و تبدیــل به
بســتری بــرای تحقــق ایــده هــای جدیــد شــده انــد کــه از آن
بــه عنــوان انقــاب فضایــی نــام مــی برنــد.

در سال های آینده؛

ماهواره اشیا جایگزین اینترنت اشیا خواهد شد
مســئول توســعه کســب و کار ســازمان فضایــی ایــران گفــت :اپراتورهــا و منظومههــای
ماهــوارهای نقــش مهمــی در ارتقــا اینترنــت اشــیا ایفــا میکننــد و در آینــده ماهــواره اشــیا
جایگزیــن اینترنــت اشــیا مــی شــود.
زهــرا رســول زاده گفــت :اینترنــت اشــیا مفهومــی اســت کــه در ســال  ۱۹۹۹بــه ایــن
معنــا شــکل گرفــت کــه کاربرهــا میتواننــد اشــیا مختلــف را از طریــق بســتر اینترنــت
بــا یکدیگــر مرتبــط کننــد و بــا اســتفاده از ایــن ارتبــاط ،بهــره وری خــود را داشــته
باشــند.
رســول زاده ادامــه داد :تعــداد اشــیا متصــل بــه اینترنــت بــا رشــد روزافزونــی همــراه شــده
تــا جایــی کــه در ســال  ۲۰۰۳تعــداد اشــیا متصــل بــه اینترنــت کــه مــردم از آن اســتفاده
میکردنــد از تعــداد جمعیــت زمیــن کمتــر بــود .امــا ایــن آمــار در ســال  ۲۰۰۸بــا رونــد
تســاعدی مواجــه شــد و تعــداد اشــیا متصــل بــه اینترنــت بســیار بیشــتر از جمعیــت کــره
زمیــن شــد و طبــق پیــش بینــی هــا تــا ســال  ۲۰۲۰پنجــاه میلیــارد اشــیا متصــل بــه
اینترنــت در دنیــا وجــود خواهــد داشــت.
مســئول توســعه کســب وکار حــوزه اینترنــت اشــیا ســازمان فضایــی ایــران افــزود :اشــیا
متصــل بــه اینترنــت براســاس ماموریتــی کــه بــرای آن هــا تعریــف مــی شــود ،اطالعــات
را بــه فضایــی مــی فرســتند کــه روی آن یارانــش ابــری صــورت مــی گیــرد ،داده هــا مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار میگیرنــد و بــه یــک دســتور یــا اپلیکیشــنی تبدیــل مــی شــوند کــه
کاربــر میتوانــد از آنهــا اســتفاده کنــد.
رســول زاده بــا اشــاره بــه اینکــه اینترنــت اشــیا در حــوزه هــای گوناگونــی ماننــد
کشــاورزی هوشــمند ،کاربــرد گســترده ای دارد ،خاطرنشــان کــرد :کشــاورزان بــا
اســتفاده از اینترنــت اشــیا میتواننــد ماشــین آالت خــود را هدایــت کــرده ،دام هــای

خــود را ردیابــی کننــد و میــزان حاصلخیــزی زمیــن را بــا سنســور هایــی کــه داخــل
خــاک قــرار مــی دهنــد بســنجند.
مســئول توســعه کســب و کار حــوزه اینترنــت اشــیا ســازمان فضایــی ایــران عنــوان کــرد:
اینترنــت اشــیا در زمینــه هــای دیگــری مثــل بیمــه نیــز مــی توانــد نقــش مهمــی ایفــا کنــد
کــه فــرد بــه جــای اعــام خســارت بــه شــرکت بیمــه از طریــق اپلیکیشــنی کــه روی تلفــن
همراهــش نصــب شــده ،موقعیــت مکانــی خــود را گــزارش داده و بــدون رجــوع بــه اداره بیمه
اطالعــات منتقــل مــی شــود.
وی گفــت :در دنیــا شــهرهای هوشــمندی ایجــاد شــده کــه در آنهــا از مســئله ترافیــک تــا
جمــع آوری زبالــه بــه صــورت هوشــمند انجــام مــی شــود و در کشــور مــا نیــز کانونــی بــا
عنــوان اینترنــت اشــیا دایــر شــده کــه حــدود  ۳۰شــرکت در آن عضــو هســتند و در حــوزه
هوشــمند ســازی فعالیــت مــی کننــد.
رســول زاده ادامــه داد :در کشــور مــا طرحــی شــکل گرفــت کــه طــی آن  ۱۰هــزار کنتــور
هوشــمند گاز بــه صــورت آزمایشــی نصــب شــد کــه قرائــت کنتورهــا بــه شــکل هوشــمند
اســت و در مصــرف انــرژی نیــز بهینــه ســازی شــد.
مســئول کســب و کار حــوزه اینترنــت اشــیا ســازمان فضایــی ایــران افــزود :اپراتورهــای
ماهــوارهای و منظومــه هــا کــه در چنــد ســال اخیــر بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه
انــد ،نقــش مهمــی در صنعــت اینترنــت اشــیا ایفــا مــی کننــد تــا جایــی کــه در چنــد ســال
آینــده بــه جــای اینترنــت اشــیا از ماهــواره اشــیا اســتفاده خواهــد شــد کــه در مــکان هایــی
کــه خطــوط مخابراتــی و یــا شــبکه اینترنــت فعــال نیســت ،ماهــواره اشــیا مــی توانــد نقــش
مهمــی ایفــا کنــد.
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نسل جدید ماهواره «جی پی اس»
به مدار زمین می رود

برای جمع آوری اطالعات؛

 ۱۳ماهواره «کیوب ست»
به آسمان رفت
شــرکت «راکــت لــب» موشــکی را همــراه  ۱۳ماهــواره بــه مــدار زمیــن بــرد .ایــن ماهــواره
هــا اطالعاتــی از رویدادهــای مختلــف را بــرای دانشــگاه هــا و ناســا جمــع آوری مــی کننــد.
شــرکت «راکــت لب» بــه طــور موفقیــت آمیــز ماموریــت  ۱۹-ElaNaرا انجــام داد و ۱۳
ماهــواره «کیــوب ســت» را از پلتفرمــی در نیوزلنــد بــه مــدار زمیــن برد.
موشــک الکتــرون عصــر دیــروز بــه آســمان رفــت و همــراه خــود ماهــواره هــای تحقیقاتــی
مکعــب شــکلی در ابعــاد  ۱۰ســانتی متــر نیــز بــرد.
ایــن ماهــواره هــای کوچــک کــه «کیــوب ســت» نامیــده مــی شــود ،اطالعــات دربــاره
رویدادهایــی ماننــد کمربنــد انتشــار اشــعه را برای تعــدادی از دانشــگاه هــا و ســازمان فضایی
آمریــکا جمــع آوری مــی کنــد.
اگــر ایــن ماموریــت موفقیــت آمیــز باشــد ،فعالیــت راکــت لــب در  ۲۰۱۹میــادی افزایــش
مــی یابــد و پیــش بینــی مــی شــود  ۱۶ماموریــت دیگــر نیــز انجــام دهــد.

ارتـش آمریکا نسـل جدیـد ماهواره هـای «جی پـی اس» را به مدار زمین مـی برد .ایـن ماهواره ها
سـیگنال های نظامی قدرتمنـدی دارند و دقت اطالعات آنها  ۳برابر نسـخه فعلی اسـت.
نیــروی هوایــی ارتــش آمریــکا پــس از مــاه هــا تاخیــر باالخره نســل جدیــد ماهــواره هــای «جی
پــی اس» خــود را بــه فضــا مــی فرســتد .ایــن ماهــواره هــا دقیــق تــر ،ایمــن تــر و کارآمدتــر
هســتند .امــا برخــی از ویژگــی هــای ایــن ماهــواره هــا تــا  ۲۰۲۲میــادی یــا پــس از آن کامــا
آمــاده نمــی شــود.
نخســتین ماهــواره نســل جدیــد فــردا از مقــر کیــپ کارنــاوال فلوریــدا همــراه یــک موشــک
فالکــون  ۹بــه فضــا پرتــاب مــی شــود .قــرار اســت در کل  ۳۲ماهــواره  GPSIIIبــه آســمان
پرتــاب و جایگزیــن نســخه هــای قدیمــی تــری شــوند کــه اکنــون در مــدار زمیــن هســتند.
درهمین راستا «الکهید مارتین» نیز مشغول ساخت ماهواره های جدید است.
ماهــواره هــای «جــی پــی اس» جدیــد ســیگنال هــای نظامــی قدرتمندتــری دارنــد .همچنیــن
ســیگنال هــای شــهری آنهــا نیــز بــا ماهــواره هــای مســیریابی کشــورهای دیگــر مانند سیســتم
گالیلــه اتحادیــه اروپــا همخــوان اســت.
ایــن ماهــواره هــا اطالعــات مکانــی دقیــق تــری فراهــم مــی کننــد .در حقیقــت دقــت اطالعات
آنهــا  ۳برابــر ماهــواره هــای کنونــی اســت.

هواپیمای مافوق صوت سال آینده
مسافر به فضا می برد

موشک اسپیس ایکس برای
سومین بار پرتاب شد

هواپیمــای فضایــی ویرجیــن
گاالکتیــک در یــک پــرواز
آزمایشــی موفقیــت آمیــز بــه
ارتفــاع  ۸۲کیلومتــری زمیــن رفت.
موســس ایــن شــرکت اعــام
کــرده احتمــاال در نیمــه دوم ســال
آینــده مــی تــوان افــراد عــادی را
بــه فضــا بــرد.
هواپیمــای فضایــی ویرجیــن گاالکتیــک روز گذشــته پــرواز آزمایشــی خــود را انجــام داد و در
صحــرای مجــاوه کالیفرنیــا بــه ارتفاعــی بیــش از  ۵۰مایــل صعــود کــرد.
ایــن هواپیمــای فضایــی نخســت بــه ارتفــاع  ۵۱مایــل(  ۸۲کیلومتــر) رســید و ســپس بــه ســمت
زمیــن بازگشــت .انریکــو پالرمــو مجــری ایــن ماموریــت گفــت :مــا بــه فضــا رفتیــم.
ایــن پــرواز مافــوق صــوت گامــی در جهــت واقعــی شــدن رویــای ویرجیــن گاالکتیــک بــرای
ارســال توریســت بــه فضــا اســت .ایــن شــرکت تصمیــم دارد مســافران را در موشــک هایــی بــا
ظرفیــت  ۶نفــر بــه فضــا ببــرد.
ریچــارد برانســون موســس ویرجین گاالکتیــک اعــام کــرد :پروازهای آزمایشــی بیشــتری انجام
خواهــد شــد و اگــر همــه چیــز طبــق برنامــه پیــش بــرود ،او قبــل از مســافران تجــاری بــه فضــا
ســفر خواهــد کــرد.
وی در ایــن بــاره گفــت :تصــور مــی کنــم در نیمــه دوم ســال آتــی مــا بتوانیــم مــردم عــادی را
بــه فضــا ببریــم.

یــک موشــک فالکــون  ۹بــرای ســومین بــار بــه آســمان رفــت و  ۶۴ماهــواره کوچــک را نیز
بــه مــدار زمین بــرد.
یــک موشــک اســپیس ایکــس  ۶۴ماهــواره کوچــک را بــه مــدار زمیــن بــرد .این نخســتین
بــار بــود کــه موشــک فالکــون  ۹بــرای ســومین بــار پرتــاب مــی شــود.
ایـن موشـک از مقر فضایـی وندربرگ در کالیفرنیا به آسـمان رفت .قسـمت اول این موشـک
در مـاه های می و آگوسـت امسـال به آسـمان رفـت .به هرحال محموله این موشـک شـامل
ماهـواره هایی متعلق بـه  ۳۴سـازمان از ۱۷
کشـور مختلف جهان اسـت.
همچنیــن بــه گفتــه اســپیس ایکــس،
ارســال محمولــه ای حــاوی  ۶۴ماهــواره
بــه مــدار زمیــن توســط یــک موشــک
آمریکایــی بــی ســابقه بــوده اســت.
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به عنوان دستیار فضانوردان؛

ربات پرنده ایستگاه فضایی بین المللی حرف زد

«ســیمون» نــام یــک ربــات ویــژه کره ای شــکل اســت کــه در فضــا معلــق مانــده و بــه کارکنان
ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی بــرای انجــام امــور مختلــف کمک مــی کند.
ایــن ربــات اولیــن روز کاری خــود را در ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی بــه پایــان رســانده و
الکســاندر گرســت یکــی از فضانــوردان حاضــر در ایــن ایســتگاه بعــد از شــارژ ســیمون ،کنتــرل
و بررســی مهــارت هــای آن را آغــاز کــرد.
ربــات  CIMONکــه بخــش عمــده آن را پالســتیک تشــکیل مــی دهــد بــا اســتفاده از
چاپگــر ســه بعــدی تهیــه شــده و یــک نــرم افــزار هــوش مصنوعــی کــه توســط شــرکت آی بی
ام طراحــی شــده ،بــر روی آن نصــب شــده اســت .ایربــاس و شــرکت آلمانــی دی ال آر نیــز در
طراحــی ایــن ربــات همــکاری داشــته انــد.
ایـن ربـات پرنده علاوه بر گـردش در ایسـتگاه فضایی بیـن المللی و کمک بـه فضانـوردان برای

انجـام وظایـف روزمـره می تواند بـا آنها گـپ بزند و ایـن افـراد را از نگرانـی ها و فشـارهای کاری
روزمـره رهـا کنـد .در جریان اسـتفاده آزمایشـی از این ربات خواسـته شـد تا بیدار شـود ،نـام خود را
بگویـد ،توضیـح دهـد از کجـا آمده و حتی موسـیقی محبـوب خـود را پخش کند.
ســپس ایــن ربــات فرامین صوتــی الزم بــرای انجــام یــک آزمایــش علمی را صــادر ،حســگرهای
مافــوق صــوت را کنتــرل کــرد و بــا اســتفاده از دوربیــن هــای خــود بــه پخــش زنــده ویدئویــی
پرداخــت .در واقــع ایــن ربــات از ابــزار مختلفــی بــرای دیــدن ،شــنیدن ،درک و صحبــت کــردن
برخــوردار اســت .ایــن اولیــن بــار اســت کــه از یــک ربات هوشــمند بــه عنــوان دســتیار همــراه در
ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی اســتفاده مــی شــود.

ک می سازد
روسیه تا  ۲۰۴۰در ماه شهر 
روســیه قصــد دارد تــا  ۲۰۴۰میــادی در مــاه شهرکســازی کنــد و بــرای ایــن منظــور برنامـهای ســه
مرحل ـهای تنظیــم کرده اســت.
روسیه قصد دارد تا  ۲۰۴۰میالدی در ماه شهرکسازی کند.
برنامــه قبلــی ســازمان فضایــی روســیه کــه در  ۲۰۱۴میــادی اعــام شــد کــه شــامل یــک طــرح
ســه مرحلــه ای بــرای اعــزام انســان بــه ســطح مــاه بــود تــا زیربنــای الزم بــرای شــهرک ســازی را
فراهــم کنــد.
صدهــا فضانــورد روس درخواســت هــای خــود را اعــام کــرده انــد تــا نخســتین افــرادی باشــند کــه
روی مــاه فــرود مــی آینــد.
بــه هرحــال ســازمان فضایــی روســیه پــس از یک جلســه مشــترک بــا کمیتــه فضایــی آکادمــی علوم
روســیه اعــام کــرد ،ماموریــت مــاه تــا  ۲۰۴۰و طــی چنــد مرحلــه انجــام می شــود.
در مرحلــه اول یــک مــاژول بــه مــدار مــاه ارســال مــی شــود .در مرحلــه دوم نخســتین ماموریــت
سرنشــین دار بــه مــاه انجــام مــی شــود .همچنیــن ســاخت یــک مقــر بلنــد مــدت روی مــاه نیــز بیــن
 ۲۰۲۵تــا ۲۰۳۴میــادی آغــاز خواهــد شــد.
در مرحلـه سـوم سـاخت مقر تـا  ۲۰۴۰میلادی تکمیل می شـود .بـه گفته دیمیتـری روگوزیـن ،مدیر
سـازمان فضایـی روسـیه ،اسـناد نهایی برنامـه مـاه در اواخر فوریـه  ۲۰۱۹میلادی نهایی می شـود.

«ایالن ماسک» به مریخ نقل
مکان می کند
«ایــان ماســک» در یــک
مصاحبــه خبــری اعــام
کــرد احتمــاال  ۷۰درصــد
بــه مریــخ نقــل مــکان مــی
کنــد.
پیــش از ایــن ایــان
ماســک دربــاره ســفر خــود
بــه مریــخ ســخن گفتــه
بــود امــا واقعــا مشــخص
نبــود آیــا او ایــن ســفر را
انجــام مــی دهــد یــا خیــر
امــا اکنــون او اطالعــات دقیــق تــری در ایــن بــاره عنــوان کــرده اســت.
او در مصاحبــه ای بــرای یــک برنامــه مســتند در شــبکه تلویزیونــی  HBOاعــام
کــرد  ۷۰درصــد احتمــال دارد بــه مریــخ بــرود .بــه گفتــه او در ایــن اواخــر پیشــرفت
هایــی محقــق شــده کــه ایــن ســفر او را ممکــن مــی کنــد.
همچنیــن همانطــور کــه ماســک قبــا اشــاره کــرده بــود ،ســفر بــه مریــخ احتمــاال
بــدون بازگشــت اســت و او بــه ایــن ســیاره نقــل مــکان مــی کنــد.
از ســوی دیگــر مدیــر ارشــد اجرایــی شــرکت اســپیس ایکــس ایــده ســفر به مریــخ را
بــه عنــوان راه فــراری بــرای افــراد ثروتمنــد در وضعیــت فعلــی رد کرد.
بــه عقیــده کارشناســان خــوش بینــی ماســک بــی دلیــل نیســت .یکــی از
دالیــل آن بــه ســاخت موشــک «استارشــیپ»( )BFRو چشــم انــداز وســیع
خــود بــرای مریــخ تعلــق دارد .امــا بایــد بــرای چالــش مســکن ،مــواد غذایــی
و منابــع انــرژی چــاره اندیشــی شــود تــا اقامــت بلنــد مــدت در ســیاره ســرخ
ممکــن شــود.

