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قیمت: 10000 ریال

فعالیت »ماینرها« در ایران قانونی می شود
16 دانشمند ایرانی در میان پراستنادترین پژوهشگران دنیا

»سنجش از دور« به کمک مدیریت بحران می آید
یک سوم ایران ظرفیت نصب پنل خورشیدی دارد

2018؛ سال رسوایی 
غول های فناوری
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عاقمنـدان مـی توانند مقـاالت و مطالب خـود را برای 
مجله فنـاوری مهر ارسـال کنند.
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 4 ۲01۸؛ سال رسوایی غولهای فناوری     
6 فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال قانونی می شود   
9 »هاتگرام« و »طاگرام« وام نگرفتند    
10 نحوه نفوذ 500 اپلیکیشن آلوده به موبایل کاربران    
11 3.۹ میلیارد نفر از جمعیت جهان آناین هستند   
12 ظرفیت شبکه اینترنت داخلی  3 برابر شد   

21  1۶ دانشمند ایرانی پر استناد در میان پژوهشگران دنیا قرار گرفتند   
حضور چشمگیر پژوهشگران جهان اسام در میان دانشمندان پراستناد     22
23 یک چهارم تولید علم کشورهای اسامی در اختیار ایران    
24 یک کرم دوزیست »دونالد ترامپ« نام گرفت   
24 جسد زن ۸۷ ساله برای پیشبرد علم ۲۷ هزار قطعه می شود!   
25 تحلیل دی ان ای ظاهر یک زن 4۲50 ساله را نشان داد   

30 یک سوم ایران ظرفیت نصب پنل خورشیدی دارد    
31 نیروگاه خورشیدی متحرک ساخته شد     

  32 نامه عارف به نوبخت درباره آبهای ژرف      
33 پنبه تراریخته موافقت سازمان محیط زیست را برای کشت دریافت کرد    
34 داروی تقویت حافظه از عصاره گیاهی تولید شد   

46 محققان کشور خودروهای معمولی را برقی می کنند     
46 آستون مارتین ابرخودروی ۲.5 میلیون پوندی می سازد    
47 تونل حمل ونقل سریع  »الون ماسک« افتتاح شد   
48 خودروی خودران 30۹۹ مایل سفر کرد   
49 اولین خودرو-پهپاد به پرواز در آمد   

51 وقتی فناوری سنجش از دور به کمک مدیریت بحران می آید  

54 دستیابی ایران به ماهواره مخابراتی بومی تا ۷ سال دیگر  

55 3۷ دانشجوی ایرانی هوافضا بورسیه چین شدند  

56 ایران قطب هوافضای منطقه می شود  

57 کاوشگر »پارکر« از پاسمای خورشید عکس گرفت  
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رویدادهــای مختلفــی جهــان فنــاوری اطالعات در سال 2018 میالدی 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



صفحه 4 | شماره 22 | دی 97 MEHR NEWSAGENCY

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

اختالل در موشک سایوز 

یکــی از اتفاقــات ناگــوار علمــی در ۲01۸ اختال در موشــک ســایوزی اســت که حامل کپســول 
ــوردان 30  ــد فضان ــبب ش ــال س ــن اخت ــود. ای ــی ب ــی و روس ــورد آمریکای ــی و دو فضان فضای
ــه مقامــات بخــش دوم ایــن موشــک دو  ــه گفت ــد. ب ــرود آین ــاره ف ــاب دوب ــه پــس از پرت دقیق

دقیقــه پــس از پرتــاب دچــار اختالــی نامعلوم شــد.
ــده  ــو ش ــت لغ ــن ماموری ــا ای ــد ام ــرود آمدن ــتان ف ــامت در قزاقس ــه س ــوردان ب ــه فضان البت
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 30 ســال 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 ۲ میلیمتــری در یــک مــاژول ســایوز کشــف کردنــد 
و یکــی از فضانــوردان در فراینــد تعمیــر مجبــور شــد انگشــت خــود را روی ســوراخ قــرار دهــد .
ــا  ــه کاهــش فش ــوردان متوج ــه فضان ــد ک ــس از آن مشــخص ش ــوراخ کوچــک پ ــن س ای
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 

ــه مــاژول Rassvet از  ــود کــه ب بــاالی فضاپیمــای Soyuz  MS-0۹ ایجــاد شــده ب
ــوار Kapton روی  ــباندن ن ــا چس ــوردان ب ــود. فضان ــده ب ــود آم ــه وج ــیه ب ــش روس بخ

ســوراخ میــزان نشــت را کاهــش دادنــد.
 

نتایج یک تحقیق علمی بزرگ اشتباه از آب درآمد

ــن و  ــره زمی ــت ک ــر وضعی ــی ب ــش جهان ــر گرمای ــاره تاثی ــات درب ــی از تحقیق ــاله انبوه هرس
اقیانــوس هــا منتشــر مــی شــود کــه هرکــدام بــه نوبــه خــود تخمیــن هایــی از وضعیــت آینــده 
زمیــن ارائــه مــی کننــد. در همیــن راســتا پســت وباگــی 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 وباگــی 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 ۵۰۰ میلیون مشتری هتل »ماریوت« هک شد
بــا توجــه بــه فراگیــر شــدن 
لــزوم  نویــن  هایــی  فنــاوری 
ــران در  ــات کارب ــت از اطاع حفاظ
ســال اخیــر پررنــگ ترشــده اســت. 
درهمیــن راســتا دولــت هــای 
مختلــف در ۲01۸ میــادی ســعی 
ــا وضــع قوانیــن مختلــف  کردنــد ب
از کاربــران در برابــر شــکاف هــای 
امنیتــی و افشــای اطاعاتشــان 
ــه  ــد. در ۲01۸ نمون محافظــت کنن
هــای بزرگــی از افشــای اطاعــات 

کاربــران ثبــت شــد.
یکــی از بزرگتریــن نمونــه هــای آن مربــوط بــه مســافران مجموعــه هتل ماریــوت بــود. هکرها 
اطاعــات حــدود 500 میلیــون مشــتری مجموعــه هتــل هــای ماریــوت را طی 4 ســال ســرقت 
ــخصی  ــات ش ــپورت و اطاع ــماره پاس ــاری، ش ــای اعتب ــات کارت ه ــا اطاع ــد. آنه ــرده ان ک

۲۰۱۸؛ سال رسوایی غولهای فناوری 
بــه دالیــل مختلفــی از جملــه افشــای اطالعــات بســیاری از کاربــران شــرکتهای بــزرگ فنــاوری، ســال 2018 را مــی تــوان ســال 

ــاوری قلمــداد کــرد.  ــم و فن ــزرگ دنیــای عل رســوایی های ب
در ســالی کــه گذشــت رویدادهــای مختلفــی جهــان علــم و فنــاوری را تغییــر داد. عــالوه 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:

http://mehrnews.com
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دیگــر را ســرقت کــرده اند.ایــن یکــی از بزرگتریــن حمــات امنیتــی در تاریــخ بــه 
حســاب مــی آید.

 
رسوایی های پی در پی فیس بوک

یکــی دیگــر از رویدادهــای مربــوط بــه افشــای اطاعــات کاربــران کــه ســروصدای زیــادی بــه 
پــا کــرد بــه فیــس بــوک مربــوط بــود. در اوایــل ســال جــاری میــادی در رســوایی کمبریــج 
ــت.  ــده اس ــاش ش ــبوک ف ــر فیس ــون کارب ــات ۸۷ میلی ــد اطاع ــخص ش ــکا مش آناالیتی
ــت  ــات ریاس ــج انتخاب ــی نتای ــش بین ــرای پی ــات ب ــن اطاع ــه از ای ــد ک ــه ش ــا گفت بعده

جمهــوری ســال ۲01۶ ایــاالت متحــده ســوء اســتفاده شــده اســت.
امــا ایــن تنهــا رســوایی فیــس بــوک نبــود. چنــد مــاه بعــد فــاش شــد یــک شــکاف امنیتــی 
ســبب شــده اطاعــات 50 میلیــون کاربــر در اختیــار هکرهــا قــرار گیــرد. ایــن اشــکال بــه یک 
ــوک  ــس ب ــوایی فی ــن رس ــن آخری ــود. ای ــوط ب ــه »View As« مرب ــیب پذیری در گزین آس
نبــود. در هفتــه گذشــته مشــخص شــد توســعه دهنــدگان طــرف ســوم بــه دلیــل یــک بــاگ 

امنیتــی بــه عکــس هــای ۶.۸ میلیــون کاربــر دسترســی یافتــه انــد.
 

جنجال حشیش کشیدن ایالن ماسک در مصاحبه رادیویی زنده
ایــان ماســک، میلیــاردر آمریکایــی 
 Joe ــرای پادکســت ــه ب در مصاحب
Rogan Experience کــه به 
صــورت زنــده از یوتیــوب پخش می 
ــا کشــید.  ــاری جوان شــد، ســیگار م
او در پاســخ بــه مجــری برنامــه 
رادیویــی گفــت کــه قبــا یــک بــار 
مــاری جوانــا مصــرف کــرده اســت.

واکنــش  ماســک  اقــدام  ایــن 
ــت و  ــر داش ــی را در ب ــای مختلف ه
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 

ــد. ــش یاب ــز کاه ــا نی ــازی تس خودروس
 

تصادف خودروهای خودران
در ســال ۲01۸ میــادی 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 
ــه آزادراه  ــگام ورود ب ــه هن ــود ک ــل ب ــی اپ ــای آزمایش ــی از خودروه ــودرو، یک ــن خ ــد. ای ش
ــا  ــا، تصــادف کــرد. خــودرو در حالــت خــودران قــرار داشــت و ب »ســانی ویل« ایالــت کالیفرنی
ــرای  ــود و قصــد داشــت راهــی ب ــر ســاعت در حــال رانــدن ب ســرعت کمتــر از یــک مایــل ب
ورود بــه آزادراه پیــدا کنــد کــه یــک خــودروی نیســان ۲01۶ بــا ســرعت 15 مایــل بــر ســاعت 
از عقــب بــه آن برخــورد کــرد. هــر دو خــودرو آســیب دیدنــد امــا بــه سرنشــینان، صدمــه ای وارد 

نشــد.
عــاوه بــر آن خــودروی خــودران گــوگل نیــز در ۲01۸ طــی 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

ــان  ــر جه ــوگل در سراس ــان گ ــدان و مهندس ــر از کارمن ــزار نف ــدود ۲0 ه ــال ح ــز امس در پایی
ــاره یکــی  ــن شــرکت درب ــه سیاســت هــای ای ــا نســبت ب از محــل کار خــود خــارج شــدند ت
از مدیــران ارشــد شــرکت اعتــراض کننــد. طبــق افشــاگری روزنامــه نیویــورک تایمــز، انــدی 
روبیــن یکــی از مدیــران ارشــد ایــن شــرکت در ســال ۲014 میــادی با وجــود اتهامات جنســی 

بــا دریافــت مبلــغ ۹0 میلیــون دالر از گــوگل جــدا شــده اســت.
ــن، انگلیــس،  افشــای ایــن موضــوع ســبب شــد کارمنــدان گــوگل در اســترالیا، ســنگاپور، ژاپ
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
ــار اول  ــرد. ب ــاش ک ــران را ف ــات کارب ــار اطاع ــاس دو ب ــوگل پ ــادی گ ــال ۲01۸ می در س
ــورد  ــن م ــا دومی ــود. ام ــاش ش ــر ف ــزار کارب ــدود 500 ه ــات ح ــد اطاع ــبب ش ــی س باگ
کاربــران بیشــتری را تحــت تاثیــر قــرارداد.   گــوگل در مــاه دســامبر فــاش کــرد باگــی ســبب 
ــل،  ــن اطاعــات شــامل آدرس ایمی ــاش شــود. ای ــرآن ف ــون کارب شــده اطاعــات 5۲.۲ میلی
شــغل و ســن کاربــران بــود کــه در اختیــار توســعه دهنــدگان قــرار گرفتــه بــود. ایــن امر ســبب 

شــد تصمیــم خــود بــرای تعطیلــی گــوگل پــاس را 4 مــاه زودتــر اجــرا کنــد.
 

 کسب و کار جذاب اما بدون امنیت تجارت ارزهای مجازی
ــالی  ــد س ــال ۲01۸ را بای س
ارزهــای  بــرای  ناامــن 
حســاب  بــه  مجــازی 
جــاری  درســال  آورد. 
ســوء اســتفاده از قــدرت 
پردازشــی سیســتم هــای 
کاربــران سراســر دنیــا بــرای 
اســتخراج ارزهــای مجــازی 
فراگیــر شــد. بســیاری از 
اینترنتــی  کاهبــرداران 
کیــف  کردنــد  تــاش 

ــد.  ــک کنن ــال را ه ــای دیجیت ــای ارزه ــی ه ــایت صراف ــا س ــک ی ــای الکترونی ــول ه پ
عــاوه بــر ایــن بایــد بــه نوســانات عجیــب قیمــت هــر واحــد بیــت کویــن اشــاره کــرد. ایــن 
ــود اکنــون  ــه ازای هــر واحــد هــم رســیده ب ــه ۲0 هــزار دالر ب ارز دیجیتــال کــه در دوره ای ب

کمتــر از 4 هــزار دالر قیمــت دارد.
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بــه زودی بــا مصوبــه ای کــه دولــت بــا همــکاری مرکــز ملــی 
ــتخراج  ــت اس ــم دارد، فعالی ــت تنظی ــازی در دس ــای مج فض
کننــدگان پــول دیجیتــال و صرافیهــای الکترونیکــی ارزرمزهــا 

قانونــی مــی شــود.
ــا Cryptocurrency یــک فــرم از پــول  ارز دیجیتــال ی
الکترونیکــی اســت کــه بــه دلیــل داشــتن ویژگــی رمزنــگاری 
درحیــن انتقــال در اینترنــت بــرای امنیت بیشــتر، حذف واســطه 
ــک و  ــل ه ــده و غیرقاب ــی ش ــودن طراح ــناس ب ــا و ناش ه

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، 
ــع  ــگاه داده توزی ــال روی پای ــر ارزهــای دیجیت ــد. اکث مــی دهن
ــن حــال  ــن اجــرا می شــوند. درهمی ــام باکچی ــه ن شــده ای ب
بیشــتر واحدهــای اصلــی ارز دیجیتــال نیــز توســط یــک فرآیند 

بــه نــام اســتخراج یــا »مایــن« تولیــد مــی شــوند.
ــال ۲00۹  ــه در س ــت ک ــن اس ــت کوی ــال بی ــن ارز دیجیت اولی
ــت  ــام گرف ــال ن ــای دیجیت ــای ارزه ــاه دنی ایجــاد شــد و پادش
ولــی در چنــد ســال گذشــته ارزهــای دیجیتــال زیــادی معرفــی 
و عرضــه شــده انــد و گفتــه مــی شــود هــم اکنــون حــدود ۹00 

ارز دیجیتــال در بازارهــای جهانــی تجــارت مــی شــود.

ارز دیجیتال و مشکالتی که با خود به همراه آورد
ــا توســعه ارزهــای دیجیتــال )ارز رمــز( در دنیــا و بــه تبــع آن  ب
در کشــورما، برغــم مزایایــی که پــول دیجیتــال دارد، ناشــناخته 
بــودن ایــن فنــاوری مشــکاتی 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 کان 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 
ــه  ــال چ ــای ارز دیجیت ــران دنی ــه بازیگ ــت ک ــوم نیس و معل

کســانی هســتند.
ــرق  ــه از ط ــی ک ــای مختلف ــود بدافزاره ــان وج ــن می در ای
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 
ــردم  ــتوانه م ــدون پش ــذاری ب ــرمایه گ ــد و س ــب می کن ترغی
ــخ  ــه پاس ــی اســت ک ــر موضوعات ــال از دیگ ــازار ارزدیجیت در ب

ــدارد. ــود ن ــرای آن وج ــنی ب روش
بــا ایــن حــال شــواهد نشــان مــی دهد کــه بــا وجــودی کــه ارز 
دیجیتــال هنــوز در کشــور بــه ســاماندهی واحــدی نرســیده امــا 

ــود. ــه می ش معامل
 

حجم معامالت ارزهای دیجیتال در ایران
 Coin( بررســی وب ســایت داده هــای تحلیلــی کویــن دنــس
Dance( نشــان مــی دهــد کــه 10 ارزرمــز بیشــترین حجــم 
ــازار را در اختیــار دارنــد. از جملــه مــی تــوان بــه بیــت کویــن،  ب
 ،eos ،ــش ــن ک ــت کوی ــی )xrp (، بی ــس آی پ ــوم، ایک اتری
اســتار )stellar(، لیــت کویــن، تتــر، کاردانــو و مونــرو اشــاره 
کــرد. درهمیــن حــال ارزرمزهایی ماننــد دش، اتریوم کاســیک و 

ــود. ــی ش ــده م ــه دی ــات مربوط ــز در معام ZB نی

برمبنــای آخریــن آمــار ایــن پایــگاه تحلیلــی در هفتــه منتهــی 
بــه پایــان ســپتامبر ۲01۸، ارز دیجیتــال بیــت کویــن در ایــران 
ــی  ــه م ــته ک ــه داش ــر 43 معامل ــغ ب ــی بال ــازه زمان ــن ب در ای
ــظ ارزش  ــرای حف ــردم ب ــذاری م ــرمایه گ ــی از س ــد ناش توان
ــادی  ــال می ــای س ــت در انته ــش قیم ــار افزای ــول و انتظ پ
پیــش رو باشــد. ایــن درحالــی اســت کــه ایــن ارز در آمریــکا 
طــی یــک هفتــه 110۶ بــار معاملــه شــده اســت. همچنیــن 
چیــن 535 بــار، عربســتان 34 بــار، کــره جنوبــی 3 بــار، ترکیه 
10 بــار، اتحادیــه اروپــا 331 بــار و روســیه ۲131 بار اســتخراج 

آزاد بیــت کویــن داشــتند.
در بــازه زمانــی مــورد اشــاره، بیشــترین حجــم معامــات بــه 
بیــت کویــن بــا ۲۷ درصــد، تتــر بــا ۲1 درصــد و اتریــوم بــا 11 

درصــد معامــات، مربــوط مــی شــود.
ــال  ــه س ــه ژانوی ــوط ب ــازار مرب ــات ب بیشــترین حجــم معام
ــول  ــوزه پ ــه در ح ــارد دالر معامل ــه ۸00 میلی ــت ک ۲01۸ اس
ــت  ــود حجــم بی ــن وج ــا ای ــده اســت. ب ــال انجــام ش دیجیت
ــش  ــه کاه ــروع ب ــا از ۲01۷ ش ــازار ارزرمزه ــن از کل ب کوی
کــرده اســتاین بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه بیشــترین 
حجــم معامــات بــازار مربــوط بــه ژانویــه ســال ۲01۸ اســت 
کــه ۸00 میلیــارد دالر معاملــه در حــوزه پــول دیجیتــال انجــام 
شــده اســت. بــا ایــن وجــود حجــم بیــت کویــن از کل بــازار 
ارزرمزهــا از ۲01۷ شــروع بــه کاهــش کــرده و رشــد و ظهــور 
ــه  ــه دالیــل آن اســت. ب ــازار از جمل ــد در ایــن ب ــای جدی رقب
نحــوی کــه درحــال حاضــر بیــش از 10 درصــد کل بــازار پول 

دیجیتــال در اختیــار اتریوم اســت.

ارزدیجیتال در کدام کشورها قانونی است
برمبنــای بررســی هــای انجــام شــده از وضعیــت ۷۲ کشــور 
بررســی شــده از ســوی مرکــز ملــی فضــای مجــازی 
درخصــوص وضعیــت مقرراتگــذاری در حــوزه ارزرمزهــا، 
ــن  ــل قوانی ــورها ذی ــد کش ــت ۲3 درص ــده اس ــخص ش مش
ــبت  ــتها، نس ــی تروریس ــن مال ــویی و تامی ــا پولش ــارزه ب مب
بــه مقــررات گــذاری در ایــن حــوزه اقــدام کــرده انــد. وضــع 
قوانیــن بــرای صرافیهــا در 1۶ درصــد کشــورها اتفــاق افتــاده 
ــتفاده توســط شــخصیتهای  ــرای اس و 11 درصــد کشــورها ب

ــد. ــرده ان ــذاری ک ــررات گ ــال را مق ــی، ارز دیجیت حقوق

بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه 13 کشــور از جملــه کانــادا، 
ــا  ــارزه ب ــن مب ــل قوانی ــن را ذی ــت کوی ــارک بی ــک و دانم چ
ــد. در  ــرار داده ان ــا ق ــت ه ــی تروریس ــن مال ــویی و تامی پولش
همیــن حــال ۲4 کشــور از جملــه اســتونی، فرانســه، فنانــد ، 
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.
ــن،  ــن، چــک و فیلیپی ــه چی از ســوی دیگــر ۷ کشــور از جمل
ــن  ــت کوی ــی از بی ــتفاده اشــخاص حقوق ــرای اس ــی ب مقررات
تدویــن کــرده انــد؛ 5 کشــور از جملــه اکــوادور، چین و روســیه 
ــور ، روی  ــد و ۹ کش ــرده ان ــر ک ــود را منتش ــازی خ ارز مج
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 
ــال  ــه ارز دیجیت ــان اینک ــا بی ــد و ب ــی ده ــح م ــوزه، توضی ح
هــم اکنــون در کشــور معاملــه مــی شــود، معتقــد اســت کــه 
خاصیــت پــول دیجیتــال ایــن اســت کــه نظــام مدیریــت روی 

ــخت است. آن س
وی بــا بیــان اینکــه ارزرمــز بــا فنــاوری باکچیــن ) زنجیــره 
ــن دو را از هــم تفکیــک  ــد ای ــا بای ــن شــده ام بلوکــی( عجی
بدهیــم، مــی گویــد: فنــاوری باکچیــن بــا عنــوان 
ــی دارد  ــای مختلف ــود و کاربرده ــاص خ ــائل خ ــاوری، مس فن
کــه یکــی از ایــن کاربردهــا »ارز رمزهــا« هســتند. در نتیجــه 
ــا توجــه بــه  خــود فنــاوری باکچیــن ذاتــا مضــر نیســت و ب

کاربردهایــی کــه دارد، مــورد تشــویق همــه اســت.
ــا اشــاره بــه اینکــه برمبنــای فنــاوری باکچیــن،  مهدیــون ب
ــت  ــه تح ــود ک ــی ش ــه م ــتوانه مبادل ــا پش ــی ب ــی های دارای
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.
ــه  ــد براینک ــا تاکی ــازی ب ــای مج ــی فض ــز مل ــاون مرک مع
ــوع  ــه موض ــود ب ــی ش ــت م ــز« صحب ــه از »ارز رم زمانیک

فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال قانونی می شود
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بــاال کــه دارایــی بــا پشــتوانه اســت، کاری نداریــم، ادامــه مــی 
ــا پشــتوانه اگــر طــا و یــا پــول باشــد،  دهــد: ایــن دارایــی ب
توســط بانکهــای مرکــزی هــر کشــوری پشــتیبانی مــی شــود 
ــل  ــال تبدی ــه دیجیت ــد ب ــز بخواه ــرکتی نی ــهام ش ــر س و اگ
شــود، ســازمانهای بــورس دنیــا از آن پشــتیبانی مــی کننــد. در 
نتیجــه کســی مخالــف ایــن مــدل ارزرمــز بــا پشــتوانه نبــوده 
ــر  ــورس در ه ــط ب ــررات و ضواب ــن و مق ــوب قوانی و در چارچ

ــه مــی شــود. کشــوری مبادل
 

»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، 
ــاال و پاییــن مــی آورد و نوســانات  ــال مــردم ارزش آن را ب اقب
ــه »بیــت  ــوان ب ــه ایــن ارزهــا مــی ت ــاد اســت. از جمل آن زی
ــه  ــوم« اشــاره کــرد. ایــن ارزهــا ب ــر« و »اتری کویــن«، »تت
دلیــل ماهیتــی کــه دارنــد مــی تواننــد نظــام هــای مالــی دنیــا 
ــرای  ــه همیــن دلیــل کشــورهای مختلــف ب ــد و ب را دور بزنن

قانونگــذاری روی آنهــا، بــه فکــر افتــاده انــد.
وی موضــوع پولشــویی، نوســانات اقتصــادی بــه دلیــل عــدم 
ــورها را از  ــرمایه از کش ــروج س ــی و خ ــردش مال ــه گ ورود ب
ــتوانه  ــدون پش ــال ب ــر ارز دیجیت ــگ خط ــل زن ــه دالی جمل
عنــوان کــرده و مــی افزایــد: در ایــن زمینــه تنهــا چیــزی کــه 
اجمــاع جهانــی بــه آن رســیده، اصطاحــی اســت کــه تحــت 
 KNOW شــناخته مــی شــود و معــادل KYC عنــوان
YOUR CUSTOMER )مشــتریت را بشــناس( اســت.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی فضــای مجــازی ب ــز مل ــاون مرک مع
ــا هــدف شــفاف ســازی مالــی و جلوگیــری  قوانیــن KYC ب
از پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم تدویــن شــده تــا مبــدا 
ــد: در  ــی ده ــه م ــد، ادام ــخص باش ــا مش ــد ارز رمزه و مقص
قوانیــن مربــوط بــه KYC تبدیــل ارزرمزهــا بــه پــول واقعــی 
ــای  ــرد و صرافیه ــام گی ــد انج ــی بای ــکان فیزیک ــک م در ی
ــد  ــه بای ــت ک ــا اس ــن مکانه ــه ای ــی از جمل ــاص الکترونیک خ
ــب  ــن ترتی ــه ای ــول در آن انجــام شــود. ب ــوع پ ــن ن ــل ای تبدی
ــال، مشــخص  ــول دیجیت ــال پ ــل و انتق ــی و نق ــت صراف هوی

ــود. ــی ش ــرل م ــررات کنت ــن مق ــق ای ــوده و از طری ب

خطـر تحریـم در کمیـن سـپرده گـذاران ارزهـای 
دیجیتـال

ــق  ــی از طری ــادالت مال ــرای تب ــه ب ــان اینک ــا بی ــون ب مهدی
پــول دیجیتــال، اجمــاع جهانــی بــر مقــررات گــذاری و انجــام 
ــا  ــد: در کشــور م ــی گوی ــن بســتر اســت، م ــر ای ــی ب کار قانون
شــرایط کمــی ســخت تــر اســت. چــرا کــه مقــررات گــذاری در 
ایــن زمینــه انجــام نشــده و آنجایــی کــه مــردم بــه ایــن بــازار 
ــا  ــی ه ــن صراف ــق ای ــد از طری ــی خواهن ــد و م ــی کنن ورود م
پــول نقــد را تبدیــل بــه کویــن و ارز رمزهــای مختلــف کننــد، 
ایــن صرافیهــا و قوانیــن و مقــررات الزم بــرای آن وجــود نــدارد. 
ــوند،  ــازار ش ــن ب ــد وارد ای ــی خواهن ــه م ــانی ک ــه کس درنتیج

ــد. ــد از صرافیهــای خــارج از کشــور اســتفاده کنن ناچارن
وی بــا اشــاره بــه نگرانیهایــی کــه از ســپرده گــذاری در 
ــده  ــد: عم ــی افزای ــود دارد، م ــور وج ــارج از کش ــای خ صرافیه
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 کاهبــرداری ناشــی از 
ــوط مــی شــود کــه در نهایــت ضــرر و  ــران مرب ناآگاهــی کارب

زیــان در حــذف ســرمایه بســیاری از افــراد را بــه همــراه دارد.

وی افــزود: در بازارهــای واقعــی ســرمایه بــرای ســپرده گــذاری 
ــوزش  ــو و آم ــش دم ــک بخ ــی، ی ــازار اصل ــه ب ــل از ورود ب قب
ــا  ــه ارزرمزه ــه در مبادل ــت ک ــی اس ــن درحال ــود دارد و ای وج
ــدارد و ایــن خطــر وجــود  ــه دمــو و آموزشــی وجــود ن هیچگون
دارد کــه شــخص، نقــاط کلیــدی را نشــناخته و پــس از ســرمایه 

ــد. گــذاری ضــرر کن

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 
ــی  ــع اســت و م ــل رف ــی از مشــکات قاب ــد، برخ ــته باش داش
ــد:  ــی گوی ــرد، م ــازی ک ــدی ب ــش ج ــز نق ــوان در KYC نی ت
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 

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 
ــان  ــازار خودش ــن ب ــز در ای ــا نی ــر، ماینره ــود. از ســوی دیگ ش
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 
ــن ســورس  ــا اپ ــرم افزارهــای عمدت ــه ن ــاز ب ــزار، نی ســخت اف
)منبــع بــاز( نیــز اســت، ادامــه مــی دهــد: نــگاه در ایــن قســمت 
ــال  ــرق، ارز دیجیت ــه از ب ــت ک ــی اس ــت تبدیل ــک صنع کار، ی
ــه  ــه درحالیک ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی کن ــد م تولی

بســیاری کشــورها معاملــه بــا ایــن ارزرمزهــا را ممنــوع کــرده 
ــدل  ــن م ــه ای ــرا ک ــوع نیســت. چ ــتخراج آن ممن ــا اس ــد ام ان
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.
ــا اشــاره بــه »مصوبــه  معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی ب
ــی  ــه فعالیت ــر اســاس آن هرگون ــه ب ــار ک ــول و اعتب شــورای پ
ــا پولشــویی، ممنــوع  ــرای مبــارزه ب در زمینــه ارز دیجیتــال را ب
کــرده اســت«، می گویــد: اگــر فعالیــت ماینرهــا تحــت ضوابط 
خاصــی بــوده و هدایــت شــده باشــد، ضربــه خاصــی بــه اقتصاد 
ــه  ــال را ب ــران ارزدیجیت ــن بازیگ ــت ای ــد فعالی ــد. بای ــی زن نم
رســمیت شــناخت تــا آنهــا از فعالیــت زیرزمینی دســت کشــیده 
و کار قانونــی انجــام دهنــد. البتــه ایــن موضــوع نیازمنــد تعریف 

یــک مــدل اقتصــادی درســت اســت.
ــال  ــه ارز دیجیت ــه در عرص ــری ک ــر دیگ ــه بازیگ ــون ب مهدی
فعالیــت مــی کنــد و بــا نــام »اســتخر« شــناخته مــی شــود نیــز 
اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد: اســتخرها کســانی هســتند کــه 
توانایــی راه انــدازی تشــکیات 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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کننــد. ایــن اســتخراج بــا توجه بــه اینکــه در منــزل توســط این 
ماینرهــای کوچــک انجــام مــی شــود، مصــرف باالیــی از حجم 
ــه صــورت  ــرق ب ــه ب ــرق خانگــی دارد و ممکــن اســت هزین ب

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 
ــت در  ــن صنع ــد: ای ــی گوی ــت، م ــی نیس ــمی و روی زمین رس
کشــور مــا بــه صــورت زیرزمینــی پیــش مــی رود و بــه همیــن 
دلیــل مزایــای آن از جملــه ارزآوری بــرای کشــور از دســت مــی 
ــزرگ  ــای ب ــه ماینره ــا ب ــدگان عمدت ــتخراج کنن ــن اس رود. ای
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 
ــناخته  ــور ش ــت در کش ــک صنع ــوان ی ــه عن ــگ ب ــه ماینین ک

شــود، وجــود نــدارد.

تجهیــزات اســتخراج ارز دیجیتــال معطــل مصوبه 
دولــت 

مهدیــون بــا اظهــار امیــدواری از اینکــه ایــن مصوبــه، فعالیــت 
ــی  ــد، م ــم بزن ــال در کشــور را رق ــی بازیگــران ارز دیجیت قانون
گویــد: هــم اکنــون بخشــی از تجهیــزات مربــوط بــه اســتخراج 
ارز دیجیتــال بــه دلیــل مشــخص نشــدن ایــن مصوبــه، 

ــده اســت. ــرک معطــل مان ــان در گم همچن
وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر کشــورها فعــا معاملــه بــا ارز رمــز 
ــا KYC و نظــام شــناخت مشــتری و  ــد ت را ممنــوع کــرده ان
مبــارزه بــا پولشــویی راه انــدازی شــود، مــی افزایــد: در کشــور 
مــا نیــز تــا قبــل از مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار کــه کمتــر 
ــزات  ــرای واردات تجهی ــی ب ــود، مقررات ــش ب ــال پی ــک س از ی
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 
می شــود قانونــی 

وی دربــاره مصوبــه در دســت بررســی دولــت بــرای قانونگذاری 
فرآیندهــای مرتبــط بــا ارزدیجیتــال، مــی گویــد: ایــن موضــوع 
ــم  ــت. ه ــی اس ــت بررس ــت در دس ــای دول ــیون ه در کمیس
اکنــون دولــت درحــال تنظیــم یــک ســند سیاســتی اســت کــه 
ــود را  ــط خ ــورس ضواب ــزی و ب ــک مرک ــت بان ــرار اس در آن ق
ــه خــود  ــی ب اعــام کــرده و صرافیهــا و ماینرهــا شــکل قانون
بگیرنــد.از آنجایــی کــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی نیــز یــک 
ســری مطالعاتــی درایــن بــاره داشــته و در ۶ جلســه کمیســیون 
عالــی تنظیــم مقــررات مرکــز ملــی فضــای مجــازی روی آن 
بحــث شــده اســت، ایــن فرآینــد توســط مرکــز ملــی فضــای 
ــا هــم  ــه صــورت هماهنــگ ب ــت ب مجــازی و کمیســیون دول
ــه ای در شــورای  ــه سیاســت جداگان ــازی ب ــی رود و نی ــو م جل
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.
ــب  ــه زودی تصوی ــه ب ــن مصوب ــه ای ــان اینک ــا بی ــون ب مهدی
ــدت در  ــه ش ــم ب ــور ه ــس جمه ــخص رئی ــد و ش ــد ش خواه
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 
ــز  ــاز از ارزرم ــای مج ــق صرافیه ــات از طری ــوان در معام ت

ــدا و مقصــد  ــا بحــث پولشــویی در کشــور مب ــرد ت اســتفاده ک
دچــار مشــکل نشــود.

 
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 باکچین و توکن 

مـی تواند کمـک کند.
ــال  ــه ارز دیجیت ــیده ک ــه نرس ــن نتیج ــه ای ــور ب ــوز کش هن
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.
ــن و  ــا، قوانی ــن فض ــاماندهی ای ــه س ــان اینک ــا بی ــون ب مهدی
ــاوری-  ــن فن ــران ای ــی بازیگ ــت تمام ــر فعالی ــررات را ب مق
ــی  ــوزه پول ــاماندهی ح ــزود: س ــد، اف ــی کن ــم م ــت، حاک صنع
ارز دیجیتــال توســط بانــک مرکــزی انجــام مــی شــود و جــواز 
صنعــت ماینینــگ نیــز بایــد توســط وزارت صنعــت صادر شــود. 

ــدارد. ــی ن ــش خاص ــات نق ــوزه وزارت ارتباط ــن ح در ای

ــون  ــق قان ــر از طری ــای ماین ــری بدافزاره پیگی
جرایــم رایانــه ای 

ــتفاده از  ــود و اس ــای موج ــا در فض ــف ماینره ــاره تخل وی درب
ــران کــه پیــش از ایــن نیــز از  ــر کارب ــردازش کامپیوت قــدرت پ
ســوی مرکــز ماهــر هشــدار داده شــده بــود، مــی گویــد: در حال 
حاضــر قانونــی کــه بــرای فعالیــت تمــام بازیگــران ارز دیجیتال 
ــه  ــاده 3۶ مصوب ــان م ــت هم ــم اس ــا حاک ــه ماینره از جمل
شــورای پــول و اعتبــار درخصــوص مبــارزه بــا پولشــویی اســت 
کــه هرگونــه فعالیتــی در ایــن زمینــه را منــع کــرده اســت. امــا 
موضــوع اســتفاده ماینرهــا از CPU کاربــران، یــک ویــروس و 
بدافــزار محســوب مــی شــود و فعالیــت بدافــزار در هــر حالتــی 

غیرقانونــی اســت.
ــم  ــون جرای ــق قان ــه مطاب ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
ــاج  ــا ب ــورد ب ــا برخ ــق ب ــا مطاب ــا اینه ــورد ب ــه ای برخ رایان
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 
ــق  ــرده و ح ــرق دزدی ک ــزار دزدی و ب ــخت اف ــایرین، س س
ــد. ــی دهن ــی را نم ــت پردازش ــه ظرفی ــرق و هزین ــعاب ب انش

ــازی  ــای مج ــی فض ــز مل ــی مرک ــش نظارت ــاره نق وی درب
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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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

»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 طایــی( و تخصیــص وام بــه ایــن پیــام 
رســانها را تکذیــب کــرد و گفــت: هیچگونــه وام و حمایتــی از هاتگــرام و طاگــرام 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، 
ــام رســانهای هاتگــرام و  مجموعــه ای از محصــوالت دانشــی دارد کــه یکــی از آنهــا پی

طاگــرام اســت.
ــی  ــی از جای ــرای محصــول دیگــری، وام ــن شــرکت ممکــن اســت ب ــه داد: ای وی ادام
گرفتــه باشــد کــه مــا اطاعــی از ایــن موضــوع نداریــم، امــا دربــاره هاتگــرام و طاگــرام 
تاکنــون تقاضایــی نداشــته و وامــی ازســوی وزارت ارتباطــات بــه ایــن محصــوالت تعلــق 

نگرفتــه اســت.
رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران بــا اشــاره بــه اینکه ایــن شــرکت دانــش بنیان 
بــرای یکــی از محصوالتــش کــه ســامانه ای بــرای اشــتغال روســتایی اســت، تقاضــای 
دریافــت وام و تســهیات از وزارت ارتباطــات داشــته اســت، افــزود: تــا ایــن لحظــه هنــوز 
ایــن تســهیات 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 ۸ شــرکت دیگــر در حــال طــی فرآیندهــای 
ــده  ــه ش ــول ارائ ــرای محص ــات ب ــهیات از وزارت ارتباط ــت وام و تس ــرای دریاف الزم ب
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 طاگــرام تاکیــد کــرد: کل درآمــد وزارت ارتباطــات درســال 
گذشــته ۶00 میلیــارد تومــان بــوده و مــا چگونــه مــی توانســتیم مبلغ هــزار میلیــارد تومان 

بــه ایــن پیــام رســانها اختصــاص دهیــم؟
ــز  ــام رســانهای بومــی شــده اســت نی ــاره ســایر مــوارد حمایتــی کــه شــامل پی وی درب
ــرام و  ــت از هاتگ ــوع حمای ــازی موض ــای مج ــی فض ــورای عال ــه ش ــت: در مصوب گف
ــی از ســوی  ــام رســان بوم ــه، 4 پی ــن مصوب ــق ای ــوده اســت. مطاب ــرام مطــرح نب طاگ
مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــه وزارت ارتباطــات معرفــی شــدند کــه بــه 3 پیــام رســان 

ــق گرفــت. ــی تعل ــارد تومان ــه شــدند، وام 5 میلی ــه ضمانتنام ــه ارائ ــق ب کــه موف
ــاره  ــن ب ــوارد شــفاف اســت و درای ــن م ــد کــرد: تمامــی ای ــر ارتباطــات تاکی ــاون وزی مع
تصمیــم بــا وزارت ارتباطــات نبــوده اســت. بلکــه وزارت ارتباطــات طبــق مصوبــه شــورای 
عالــی فضــای مجــازی و نامــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی ایــن تســهیات را اختصاص 

داده اســت.
بــه گفتــه وی، عــاوه بــر تســهیات 5 میلیــاردی، 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 طاگــرام نمــی شــود.

نیمی از جمعیت کشور درگیر پیام 
رسان های خارجی هستند

 
ــت: 50  ــازی گف ــای مج ــورایعالی فض ــو ش عض
درصــد جمعیــت کشــور درگیــر خدمــات رایــگان 

پیــام رســان هــای خارجــی هســتند.
ــه  ــران ب ــت: در ای ــب گف ــی امش ــول جلیل رس
ــل  ــا نس ــد و ارتق ــای بان ــترش پهن ــل گس دلی
هــای جدیــد ارتباطــی، فضــای ارتباطــی در قالب 
ــه  ــرار گرفت ــردم ق ــار م ــی در اختی ــه های برنام

ــت. اس
ــب و  ــر کس ــای اخی ــال ه ــی س ــت: ط وی گف
ــور آموزشــی، فرهنگــی و رســانه ای  کارهــا و ام

ــود.  ــی ش ــام م ــا انج ــان ه ــام رس روی پی
بــه گفتــه وی، موضــوع اســتقبال مــردم از پیــام رســان هــا در دنیــا فراتــر از حــد انتظــار بــود بــه 
ــام رســان هــا  ــگان خارجــی پی ــات رای ــر خدم ــت کشــور درگی ــه ای کــه 50 درصــد از جمعی گون
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 

ــه شــمار مــی رود.  ــت ب رقاب

به منظور تشویق کاربران؛

یک سال بدون گوشی هوشمند زندگی 
کنید و ۱۰۰ هزار دالر جایزه بگیرید

 
ــه  ــکا ب ــاری در آمری ــرکت تج ــک ش ی
مــردم قــول داده کــه اگــر بتواننــد یــک 
ســال بــدون گوشــی هوشــمند زندگــی 
دالری  صدهــزار  ای  جایــزه  کننــد، 

ــرد. ــد ک ــت خواهن دریاف
شــرکت »ویتامیــن واتر« روش شــرکت 
ــرده  ــام ک ــز اع ــت را نی ــن رقاب در ای
ــران عاقمنــد بایــد پســتی  اســت. کارب
را در توئیتــر یــا اینســتاگرام خــود ارســال 
کننــد. البتــه آنهــا مــی تواننــد بــرای این 
ــتفاده  ــود اس ــمند خ ــی هوش کار از گوش

ــد. کنن
ایــن پســت بایــد حــاوی هشــتگ 

هایــی ماننــدnophoneforayear#  و  contest# باشــد. همچنیــن کاربــر بایــد 
توضیــح دهــد کــه اگــر نتوانــد بــه وعــده اش عمل کنــد چــه اقــدام جایگزینــی را انجــام مــی دهد. 

ــت. ــال ۲01۹ اس ــه س ــت ۸ ژانوی ــن رقاب ــرکت در ای ــرای ش ــت ب ــن فرص آخری
شــرکت »ویتامیــن واتــر« در تاریــخ ۲۲ ژانویــه افــراد شــرکت کننــده در ایــن رقابــت را انتخاب می 

کنــد و بــه آنهــا یک گوشــی تلفــن همــراه قدیمــی مــدل ســال 1۹۹۶ خواهــد داد.
افــراد شــرکت کننــده در رقابــت تــا پایــان ســال ۲01۹ حــق اســتفاده از هیــچ گوشــی هوشــمند 
یــا تبلتــی را نخواهنــد داشــت؛ حتــی اگــر ایــن گوشــی هــا و تبلــت هــا متعلــق بــه افــراد دیگــری 

باشــند.
ــد. همچنیــن  ــه هــای رومیــزی اســتفاده کنن ــا رایان ــاپ ی ــپ ت ــد از ل ــراد مــی توانن ــن اف ــه ای البت

ــدون اشــکال اســت. ــو هــم ب ــازون اک ــا آم ــوگل هــوم ی اســتفاده از گ
ــد 100 هــزار دالر و اشــخاصی کــه  ــن شــکل زندگــی کنن ــد یــک ســال بدی ــرادی کــه بتوانن اف
ــزه  ــزار دالر جای ــی باشــند 10 ه ــه زندگ ــادر ب ــای هوشمندشــان ق ــدون گوشــی ه ــاه ب شــش م
ــان  ــت باشــند بعــد از پای ــن رقاب ــرادی کــه مدعــی رعایــت قوانیــن ای ــد کــرد. اف دریافــت خواهن

ــد. ــم شــرکت کنن ــاز دروغ ه ــون آشــکار س ــک آزم ــد در ی ــان اعــام شــده بای ــدت زم م
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در بررسـی های اخیـر مرکـز ماهـر از اپلیکیشـن هـای مخـرب در فضـای مجـازی و مارکت های 
ایرانـی، بیـش از 500 نرم افـزار موبایلـی آلـوده بـا موضوعات متنوع شناسـایی شـده اند.

بررسـی های اخیـر مرکز ماهـر در خصوص اپلیکیشـن هـای مخرب در فضـای مجـازی و مارکت 
هـای ایرانی نشـان مـی دهد کـه بیـش از 500 اپلیکیشـن موبایلی بـا موضوعات متنوع، سـعی بر 

آلوده سـازی طیـف گسـترده ای از کاربران را داشـته اند.
برنامه هـای مذهبی و ادعیه و برنامه هایی با عناوین مسـتهجن در لیسـت برنامه های منتشـر شـده 
وجـود دارد کـه فقـط یکی از ایـن برنامه های آلوده که منتشـر شـده بـاالی یک میلیون نفـر کاربر 

دارد.
از جملـه مهم تریـن 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:
1- انتشـار برنامه هـای مخفـی )برنامه هایـی که پـس از نصب آیکون خـود را مخفی کـرده و کاربر 

به سـادگی قادر بـه حذف آن ها نیسـت(.
۲- انتشـار برنامه هـای واسـط یـا دانلـودر کـه در ازای دانلـود یـک برنامـه رایـگان، کاربـر را عضو 

سـرویس ارزش افـزوده می کنـد.
3- ارسـال تبلیغـات آزار دهنـده و پـوش نوتیفیکیشـن )اغلـب بـه منظـور تبلیـغ سـرویس های 

ارزش افـزوده(
4- برنامه هایـی کـه بـه صـورت مخفیانـه و بدون اطـاع کاربـر بـه دانلـود بدافزارهای دیگـر و یا 

برنامه هایـی کـه بـرای اسـتفاده از آن هـا بایـد عضـو سـرویس ارزش افـزوده شـد، می پردازند.
5- نصـب تضمینـی برنامه هـای اندرویدی )دانلـود پنهانی و نمایـش صفحه نصـب اپ های جدید 

اجباری( به صـورت 
۶- ارسـال نوتیفیکیشـن براسـاس اپراتور مخابراتی، موقعیت مکانی، گروه سـنی، جنسـیت و مدل 

دسـتگاه کاربر
۷- افزایش بازدید پست های تلگرامی و اینستاگرامی

۸- نمایش پاپ آپ های تبلیغاتی
۹- کلیک دزدی برای باال بردن میزان بازدید وب سایت های مختلف

10- هدایـت کاربـر بـه صفحـات و وب سـایت های مختلـف، ماننـد وب سـایت های خدمـات 
ارزش افـزوده

درهمیـن حـال وزیـر ارتباطات نیـز درباره تخلف یک شـرکت نـرم افـزاری در تولید 500 نـرم افزار 
مخـرب گفت: گـزارش این تخلـف به پلیس ارجاع شـده اسـت.

محمدجـواد آذری جهرمـی افـزود: یـک شـرکت نـرم افـزاری در مـدت کوتاهـی بیـش از 
500 نـرم افـزار موبایلـی از پوشـش ادعیـه تـا عناویـن غیراخاقـی 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 

کاهبـرداری بـه مـردم بازخواهد گشـت.
وزیـر ارتباطات تاکید کرد: این موضوع احتماال یک فعالیت سـازماندهی شـده بـرای کاهبرداری از 
طریـق ایـن برنامه ها اسـت. در این زمینه اطاعات 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 اطاعات عنوان کرده اسـت.
شـهریورماه امسـال نیز کاهبرداری چند شـرکت ارزش افزوده موبایل به تایید رسـید کـه در 5 ماه 
اخیـر حـدود 35میلیارد تومـان از مردم کاهبـرداری کـرده بودند. در ایـن زمینه نیز وزیـر ارتباطات 

قول بازگشـت مبالـغ و ارائه پرونـده به مراجع قضایـی را داد.

مرکز ماهر منتشر کرد؛

نحوه نفوذ ۵۰۰ اپلیکیشن آلوده به موبایل کاربران

 

ــا  ــرم افــزاری ضــد فیشــینگ درگاه بانکــی ب ــه ن افزون
ــا هــدف شناســایی  ــر و ب ــا و ماه ــز آپ ــکاری مراک هم
پرداخــت  بانکــی  درگاههــای  جعلــی  صفحــات 

ــد. ــد ش ــک تولی الکترونی
حفــظ امنیــت اطاعــات کاربــران در خریــد و 
ــدی  ــم و ج ــیار مه ــری بس ــی ام ــت اینترنت پرداخ
ــان  ــران در زم ــب کارب ــود و اغل ــی ش ــوب م محس
اســتفاده از اینترنــت بــرای عملیــات پرداخــت، 
ــور  ــات و رمزعب ــن اطاع ــرقت رفت ــه س ــران ب نگ

کارتهــای بانکــی خــود هســتند.
از ایــن رو مرکــز آپــا )مرکــز گاهی رســانی، پشــتیبانی، 
امــداد رایانــه ای( دانشــگاه ســمنان بــا حمایــت مرکــز 
ــات  ــداد و هماهنگــی عملی ــت ام ماهــر )مرکــز مدیری
رخدادهــای رایانــه ای( بــا هــدف شناســایی و آگاه 

ــت  ــی پرداخ ــای جعل ــرویس گیرنده وب از درگاه ه ــاختن س س
ــی )فیشــینگ( را  ــه تشــخیص صفحــات جعل ــی، افزون اینترنت

ــد کــرده اســت. تولی
ــینگ درگاه  ــد فیش ــه )Extension( ض ــب افزون ــا نص ب
ــاذ  ــت های اتخ ــا و سیاس ــتفاده از تکنولوژی ه ــا اس ــی و ب بانک

شــده در ایــن نــرم افــزار، امنیــت اطاعــات کاربــران بــه خطــر 
نخواهــد افتــاد و حریــم خصوصــی آنهــا حفــظ مــی شــود.

ــه درگاه پرداخــت الکترونیکــی را  ــی ک ــزار در صورت ــن نرم اف ای
ــرای بررســی بیشــتر  جعلــی تشــخیص دهــد، آدرس درگاه را ب
ــه ســرور ارســال خواهــد کــرد و هیــچ اطاعــات دیگــری از  ب
ــه،  ــن افزون ــر ای ــان دیگ ــه بی ــد شــد. ب ــت نخواه ــر دریاف کارب

ــایی  ــی پرداخــت بانکــی را شناس ــای جعل درگاه ه
کــرده و هشــدار مــی دهــد.

ــت  ــگام هدای ــه و هن ــن افزون ــودن ای ــال ب ــا فع ب
کاربــر بــه صفحــات پرداخــت اینترنتــی در یــک 
ــا  ــودن ی ــل ب ــودکار اص ــورت خ ــه ص ــایت، ب س
فیشــینگ بــودن آن صفحــه تشــخیص داده 
ــش داده  ــر نمای ــه کارب ــبی ب ــام مناس ــده و پی ش

می شــود.
ــا  ــی ب ــت اینترنت ــک پرداخ ــرای ی ــد ب ــر بای کارب
اطمینــان خاطــر، ایــن نــرم افــزار را روی سیســتم 

ــد. ــب کن ــود نص ــل خ ــا موبای ــری و ی کامپیوت
ــب  ــد اغل ــان می ده ــی ها نش ــه بررس ــا ک از آنج
ــراه  ــی هم ــق گوش ــینگ از طری ــان فیش قربانی
گرفتــار ایــن دام می شــوند، بــرای حفــظ امنیــت 
ــای  ــرقت کارت ه ــری از س ــک و جلوگی ــت الکترونی پرداخ
بانکــی توصیــه می شــود کاربــر مرورگــر فایرفاکــس را 
روی گوشــی همــراه خــود نصــب کــرده و بــا نصــب افزونــه 
ضــد فیشــینگ روی آن، پرداخــت اینترنتــی مطمئنــی داشــته 

ــید. باش

نرم افزار ضدفیشینگ درگاه بانکی تولید شد 
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

معــاون وزیــر ارتباطــات از بررســی طرحــی بــرای قیمت گــذاری 
اینترنــت در کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات خبــر داد که 
ــال  ــذاری اتص ــذف و قیمت گ ــه ح ــقف تعرف ــای آن س ــر مبن ب

اولیــه مشــترک بــه اپراتورهــا ســپرده می شــود.
ــه  حســین فــاح جوشــقانی از بررســی طــرح آزادســازی تعرف
گــذاری در حــوزه اینترنــت خبــر داد و گفــت: مــدل »آزادســازی 
ــیون  ــب در کمیس ــورت تصوی ــت« در ص ــای اینترن ــه ه تعرف
تنظیــم مقــررات ارتباطــات و جمــع بنــدی آن تــا پایــان ســال 

عملیاتــی مــی شــود.
ــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در زمینــه مصوبــه  وی ب
نــرخ گــذاری اینترنــت )مصوبــه ۲۶۶ کمیســیون تنظیــم 
مقــررات ارتباطــات( کــه در ســال گذشــته عملیاتــی شــد اظهار 
ــر  ــت ب ــذاری اینترن ــه گ ــدل تعرف ــه م ــن مصوب ــت: در ای داش
مبنــای اتصــال محــوری درنظــر گرفتــه شــد. بــه ایــن معنــی 
کــه در ایــن مــدل تعرفــه گــذاری، یــک آســتانه مصــرف بــرای 
ــه  ــه مبلغــی کــه ماهیان ــا توجــه ب ــا ب مشــترک تعریــف شــد ت
ــتانه  ــان آس ــوب هم ــرده، در چارچ ــت ک ــال پرداخ ــرای اتص ب
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.
ــا  ــی ب ــررات و ارتباطــات رادیوی ــم مق ــازمان تنظی ــس س رئی
ــه نارضایتــی اولیــه اپراتورهــای اینترنــت از اجــرای  اشــاره ب

ــر  ــه ازای ه ــد ب ــش درآم ــل کاه ــه دلی ــدل ب ــر م ــن تغیی ای
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 
ــاد،  ــا افت ــذاری ج ــرخ گ ــدل ن ــیدیم و م ــش رس ــن بخ در ای

ــر شــد. ــل تغیی ــتانه مصــرف قاب آس
ــت  ــای اینترن ــون اپراتوره ــم اکن ــت: ه ــقانی گف ــاح جوش ف
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 

ــه اســت. گرفت
ــازار  ــون ب ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی ــات ب ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــرای  ــا ب ــوی اپراتوره ــه از س ــی ک ــتانه مصرف ــی در آس رقابت
ــزود:  ــه اســت، اف ــی شــود، شــکل گرفت ــف م مشــترکان تعری
ــت  ــرعت ۸ مگابی ــرای س ــد ب ــی توان ــور م ــال اپرات ــرای مث ب
ــت،  ــان اس ــزار توم ــه آن 50 ه ــال اولی ــرخ اتص ــه ن ــه ک برثانی

ــد. ــف کن ــف تعری ــه مختل ــرف منصفان ــم مص حج
وی گفــت: امــا نکتــه دوم ایــن اســت کــه قــرار شــد بعــد از 
ــه کمیســیون  ــه را ب ــازی تعرف ــه، موضــوع آزادس ــن مرحل ای
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 
ــا  ــرخ ه ــت، ن ــازار رقاب ــذف و در ب ــده ح ــته ش ــه گذاش اولی

تعییــن شــود.
ــه  ــن مرحل ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس رگوالت رئی
موضــوع آزادســازی تعرفــه مرحلــه اتصــال اولیــه کاربــر، مطرح 
ــه  ــال اولی ــذاری اتص ــدل، قیمت گ ــن م ــزود: در ای ــت، اف اس
هــم بــه عهــده اپراتــور گذاشــته مــی شــود. بــه ایــن معنــی که 
مــدل قیمت گــذاری همــان مــدل مبتنــی بــر اتصــال اســت؛ اما 

اپراتــور نــرخ اتصــال را تعییــن مــی کنــد و بــا ترکیبــی از قیمت 
ــن  ــی در ای ــت رقابت ــف، مزی ــرف مختل ــتانه مص ــال و آس اتص

ــازار ایجــاد مــی شــود. ب
ــون  ــوع مقــررات گــذاری هــم اکن ــن ن ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
آمــاده طــرح در کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات اســت، 
ــت نظــرات  ــا دریاف ــن طــرح ب ــس ای ــش نوی ــرد: پی ــه ک اضاف
اپراتورهــای اینترنــت، آمــاده شــده و وزیــر ارتباطــات نیــز روی 
ــه  ــه زودی ب ــن طــرح ب ــن حــال ای ــا ای آن نظــر مثبــت دارد. ب
ــورت  ــی رود و درص ــات م ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی کمیس
ــازار و موضوعــات  تصویــب در کمیســیون و تحلیــل شــرایط ب
مرتبــط بــا مقــررات گــذاری نظارتــی، امیدواریــم تــا پایان ســال 

عملیاتــی شــود.
ــال  ــرای اتص ــون ب ــم اکن ــت: ه ــات گف ــر ارتباط ــاون وزی مع
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 ۸ مگابیــت 
برثانیــه، تعرفــه اتصــال 50 هــزار تومــان اســت و اپراتورهــا نمی 
ــد  ــدل جدی ــا در م ــند. ام ــان بفروش ــزار توم ــد آن را ۶0 ه توانن
ــک  ــرای ی ــد ب ــی توان ــور م ــه، اپرات ــقف تعرف ــتن س ــا برداش ب
مشــترک خواهــان ســرعت ۸ مگابیــت، 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 
ــته  ــوری، شــکایتی داش ــی اپرات ــول و غیرمنطق ــه نامعق از تعرف
باشــد آن را رســیدگی مــی کنیــم. در مــورد ایــن مــدل جدیــد 
قیمــت گــذاری نیــز، شــرایط نظارتــی در مصوبــه دیــده شــده 
ــازار نظــارت  ــر ب ــر اتصــال ب ــی ب ــررات مبتن و در چارچــوب مق

خواهیــم داشــت.

مدل قیمت گذاری اینترنت تغییر می کند 
 

گزارش سازمان ملل نشان می دهد در حال حاضر 3.۹ میلیارد نفر در سراسر جهان آناین هستند و تا 
پایان ۲01۸ میادی 51.۲ درصد 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 3.۹ میلیــارد نفــر در سراســر جهــان آنایــن هســتند. ایــن بــدان معناســت کــه بــرای 

نخســتین بــار نیمــی از جمعیــت جهــان بــه اینترنــت متصل هســتند.
آژانـس فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات سـازمان ملـل)ITU (  در گزارشـی اعام کرده تـا پایان 

۲01۸ میـادی 51.۲ درصـد جمعیـت جهـان از world wide web اسـتفاده می کنند.
هولیــن ژو مدیــر ITU در بیانیــه ای گفــت: تا پایــان ۲01۸ میــادی میــزان اســتفاده از اینترنت 
از نقطــه عطــف 50/50 مــی 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 ITU رشــد میــزان اســتفاده از اینترنــت در ثروتمندتریــن کشــورهای جهــان، 
کنــد و البتــه بــا ثبــات بــوده اســت. در ۲005 میــادی 51.3 درصــد جمعیــت ایــن کشــورها از 

اینترنــت اســتفاده مــی کــرد و اکنــون ایــن رقــم بــه ۸0.۹ درصــد رســیده اســت.
اما بیشـترین میزان رشـد به کشـورهای در حال توسـعه تعلـق دارد. در حـال حاضـر 45.3 درصد از 
مـردم این کشـورها به اینترنت متصل هسـتند. حال آنکه  13 سـال قبـل این رقم فقـط ۷.۷ درصد 
بـود. در آفریقـا نیز رشـد قابـل توجهی دیده می شـود. بـه طوریکه تعـداد کاربـران اینترنـت دربازه 

زمانـی 13 سـاله 10 برابر شـده و از ۲1 درصد به ۲4.4 درصد رسـیده اسـت.
ــت در سراســر  ــن ثاب ــزان اشــتراک خطــوط تلف ــد می ــزارش نشــان داد هرچن ــن گ ــن ای همچنی

جهــان در حــال کاهــش اســت و اکنــون فقــط 1۲.4 درصــد اســت، امــا تعــداد اشــتراک تلفــن 
ــی اســت.   ــت جهان ــی بیشــتر از جمعی ــراه در حــال حاضــر حت هم

عــاوه بــر آن تحقیــق  نشــان می دهــد اشــتراک هــای پهنــای بانــد موبایــل از 4 اشــتراک در هر 
100 نفــر در ســال ۲00۷ بــه ۶۹.3 در حــال حاضــر افزایــش یافته اســت.

در حـال حاضر در سراسـر جهان 5.3 میلیارد مشـترک فعـال در زمینه پهنای باند تلفـن همراه وجود 
دارد.  طبـق ایـن تحقیق ۹۶ درصد جمعیت جهان اکنون در گسـتره شـبکه اینترنـت موبایل زندگی 

می کنند و ۹0 درصد افراد می توانند از طریق اسـتاندارد 3G  به اینترنت پرسـرعت دسترسـی یابند.

طبق تحقیق جدید سازمان ملل؛

۳.۹ میلیارد نفر از جمعیت جهان آنالین هستند
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ظرفیت شبکه اینترنت داخلی
 ۳ برابر شد

 
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت از ســه برابــر شــدن ظرفیــت شــبکه اینترنــت داخلــی 

)IP ( بــه عنــوان هســته مرکــزی شــبکه ملــی اطاعــات خبــر داد. 
ــوان  ــه عن ــبکه IP ب ــت ش ــدن ظرفی ــر ش ــه براب ــام س ــا اع ــاهکوه ب ــی ش ــادق عباس ص
ــر  ــاه خب ــر از 10 م ــروژه ای در کمت ــرای پ ــات، از اج ــی اطاع ــبکه مل ــزی ش ــته مرک هس
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 اطاعــات 
گفــت: مطابــق ســند الزامــات مصــوب شــورای عالــی فضــای مجــازی، شــبکه ملــی اطاعات، 
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 IP تشــکیل شــده اســت.
ــی  ــای مبتن ــب وکاره ــا و کس ــتارت آپ ه ــد اس ــک، رش ــت الکترونی ــات دول ــعه خدم وی توس
بــر وب و کاهــش شــکاف دیجیتالــی، توســعه مرزهــای دانــش و عدالــت در آمــوزش، افزایــش 
دسترســی عمــوم شــهروندان بــه اطاعــات و خدمــات در ســال هــای اخیــر کــه زندگــی همــه 
را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت را حاصــل شــکل گیــری شــبکه ملــی اطاعــات دانســت.  
عباســی شــاهکوه توســعه اخیــر شــبکه ملــی اطاعــات را مربــوط به توســعه شــبکه IP کشــور 
دانســت و افــزود : در چنــد ســال اخیــر حــدود ۷0 هــزار کیلومتــر فیبرنوری در شــبکه زیرســاخت 
کشــیده شــده کــه روی آن شــبکه انتقــال قــرار دارد و حــاال شــبکه IP کــه روی شــبکه انتقــال 

قــرار دارد بــه 3 برابــر قبــل افزایــش ظرفیت داشــته اســت.
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت ادامــه داد: پــس از اجــرای این پــروژه، ظرفیت شــبکه 
ــر ثانیــه مــی رســد و فعالیتهــای امنیــت  ــه حــدود ۲0 ترابیــت ب از حــدود ۷ ترابیــت برثانیــه ب
شــبکه نیــز آســان تر شــده و نقــاط اتصــال امــن شــبکه افزایــش مــی یابــد کــه بــه ایــن ترتیب 

مقابلــه بــا تهدیــدات امنیتــی جهانــی نیــز آســان تر خواهــد شــد.
وی افــزود : در اردیبهشــت مــاه ظرفیــت شــبکه انتقــال بــه بیــش از ۲۲ ترابیــت بــر ثانیه رســید 

کــه مــا اکنــون بخشــی از آن را بــرای شــبکه IP اســتفاده مــی کنیم.
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت خاطرنشــان کــرد: عــاوه بــر حضــور شــبکه IP در 
ــبکه  ــر ش ــود دارد و فیب ــال وج ــبکه انتق ــز ش ــور نی ــه از کش ــدود ۲50 نقط ــه، در ح 105 نقط
زیرســاخت هــم بیــش از 350 شــهر 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 
ــه  ــر حمــات و ویــروس هــا حاصــل و امــکان ارائ ــداری و مقاومــت بهتــری در براب امــن، پای
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 ۹۲ تاکنــون 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 3 
برابــر رشــد داشــته و بــه بیــش از 3 ترابیــت بــر ثانیــه رســیده اســت کــه در برنامــه ششــم هدف 
توســعه ظرفیــت ترانزیــت بیــن الملــل بــرای مــا حــدود 30 ترابیــت بــر ثانیه تعیین شــده اســت.

گوشی های جامانده از رجیستری 
تعیین تکلیف می شوند 

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 3 ماهــه 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.
ــات  ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــی س ــروه فن ــه کارگ ــن زمین ــت: در ای ــی گف جهرم
ــای  ــد برمبن ــا بتوانن ــده ت ــراه تشــکیل ش ــن هم ــای تلف ــکاری اپراتوره ــا هم ــی ب رادیوی
ــرح  ــده در ط ــی جامان ــای قدیم ــی ه ــر از گوش ــوارد موردنظ ــن، م ــای ممک ــردازش ه پ
رجیســتری را آنالیــز کننــد تــا مشــخص شــود کــه ایــن گوشــی هــا قابلیــت فعالســازی 

ــر. ــا خی ــد ی دارن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه سیســتم ثبــت و رجیســتری از تطابــق شــماره تلفــن همــراه کاربر 
و شــماره شناســه IMEI گوشــی 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 IMEI جدیــد 
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 
ــازار  ــال در ب ــاد اخ ــث ایج ــوع باع ــن موض ــد و ای ــی کنن ــی کار نم واردات گوش
ــر ایــن اســت کــه همــه بایــد مســئولیت واقعــی  شــده اســت، افــزود: تاکیــد مــا ب
ــود  ــکلی وج ــر مش ــن، اگ ــای جایگزی ــیوه ه ــای ش ــه ج ــد و ب ــام دهن ــود را انج خ

ــد حــل شــود. دارد بای
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آخریــن وضعیــت اجــرای طــرح رجیســتری گوشــی موبایــل از 
واردات یــک میلیــون و 500 هــزار گوشــی در هفــت مــاه اجرای 
ایــن طــرح حکایــت دارد و 11 درصــد گوشــی هایی کــه طــی 
ــه  ــرار گرفت ــیاه ق ــت س ــده در لیس ــور ش ــدت وارد کش ــن م ای

اســت.
ــدف  ــا ه ــراه ب ــن هم ــای تلف ــی ه ــتری گوش ــرح رجیس ط
ــای  ــن کااله ــرف تری ــر مص ــی از پ ــدن یک ــنامه دار ش شناس
وارداتــی کشــور و مبــارزه سیســتمی بــا قاچــاق تلفــن همــراه، 
از 14 آذرمــاه ســال گذشــته پیــاده ســازی و اجــرا شــد تــا صرفه 
ــرف  ــوق مص ــه و حق ــن رفت ــی از بی ــاق گوش ــادی قاچ اقتص

ــود. ــت ش ــدگان آن رعای کنن
همزمــان بــا یکســاله شــدن طــرح 
ــررات و  ــم مق ــازمان تنظی ــتری، س رجیس
ــی از  ــوان یک ــه عن ــی ب ــات رادیوی ارتباط
مجریــان پیــاده ســازی ایــن طــرح ملــی، 
ــام  ــور اع ــرای آن را در کش ــت اج وضعی

ــرد. ک
برمبنــای ایــن آمــار کــه تــا پایــان 
ــخص  ــرده، مش ــد ک ــاه ۹۷ را رص خردادم
شــده کــه از تاریــخ 14 آذرمــاه ۹۶ تــا 
پایــان خردادمــاه ۹۷ بالــغ بــر ۲ میلیــون و 
ــل از 11  ــی موبای ــزار و ۲۹۲ گوش ۲55 ه
برنــد اصلــی موبایــل وارد کشــور شــده که 
از ایــن تعــداد یــک میلیــون و 51۶ هــزار و 
۹4۹ گوشــی در ســامانه رجیســتری فعــال 

ــد. ــده ان ش
ایــن اطاعــات کــه از ســامانه ثبــت 
ــا«  ــام »همت ــا ن ــراه ب ــن هم ــی تلف گوش
اســتخراج شــده اســت، دارنــدگان گوشــی 
ــاه در 3  ــراه را از 14 آذرم ــن هم ــای تلف ه
گروه )شناســه ســفید، شناســه خاکســتری 
و شناســه ســیاه( دســته بنــدی مــی کنــد.
»ســفید«،  فهرســت  اســاس،  برایــن 
ــال  ــی فع ــای قانون ــی ه ــدگان گوش دارن

ــد نشــان مــی دهــد.  ــن ســامانه رجیســتر شــده ان را کــه در ای
یــک میلیــون و 51۶ هــزار و ۹4۹ گوشــی در فهرســت شناســه 

ــد. ــرار دارن ــفید« ق »س
ــد  ــی گیرن ــرار م ــی ق ــی های ــتری« گوش ــت »خاکس در وضعی
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 30 روز فعــال مــی مانــد. یــا مســافرانی 
ــد. 35۷  ــرده ان ــران ک ــن وارد ای ــی تلف ــود گوش ــراه خ ــه هم ک

ــرار  ــی در لیســت »خاکســتری« ق ــی واردات ــزار و ۲0۶ گوش ه
ــد. دارن

ــده  ــاک ش ــای ب ــی ه ــامل گوش ــیاه« ش ــه »س ــروه شناس گ
ــدم  ــا ع ــاق ی ــه قاچ ــادی از جمل ــل زی ــه دالی ــه ب ــت ک اس
فعالســازی در ایــن لیســت قــرار دارنــد. ۲41 هزار و ۶3۷ گوشــی 

ــد. ــرار دارن ــیاه« ق ــت »س ــی در لیس واردات
براســاس داده هــای رگوالتــوری، تــا پایــان خردادمــاه ســال ۹۷ 
حــدود 11 درصــد از گوشــی هــای واردشــده بــه کشــور در ایــن 
ــی، در فهرســت ســیاه قــرار گرفتــه و مســدود شــده  ــازه زمان ب
انــد. ایــن گوشــی هــا بــا هیــچ ســیم کارتــی در ایــران قــادر بــه 

فعــال شــدن نیســتند.
برمبنــای آمــار ارائــه شــده تــا پایــان خــرداد ۹۷ از میــان حــدود 
۲ میلیــون و ۲۲5 هــزار گوشــی رجیسترشــده، بیشــترین آمار به 
ــا، اپــل و سامســونگ تعلــق داشــته و  برندهــای هــواوی، نوکی
بیشــترین تعــداد گوشــی هــای قاچــاق یــا گوشــی هایــی کــه 
بعــد از مــدت یــک ماهــه مقــرر، نســبت بــه رجیســتری اقــدام 

نکردنــد بــه 3 برنــد اپــل، نوکیــا و هــواوی تعلــق دارد.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه گوشــی هــای برنــد سامســونگ 
از ابتــدای اردیبهشــت ۹۷ بــه ایــن طــرح پیوســتند و در طــول 

دومــاه 3۲4 هــزار گوشــی از ایــن برنــد رجیســتر شــده انــد.
ــی  ــامل گوش ــا ش ــه عمدت ــز ک ــتری نی ــت خاکس در فهرس
هــای درحــال رجیســتر شــدن در زمــان یکماهــه مقــرر اســت 
بیشــترین تعــداد گوشــی بــه برنــد سامســونگ تعلــق دارد کــه 
ــتری  ــرح رجیس ــه ط ــد ب ــن برن ــتن ای ــان پیوس ــه زم ــه ب البت

ــود. ــی ش ــوط م مرب
ــه  ــونگ ب ــتن سامس ــا پیوس ــوری، ب ــار رگوالت ــا آم ــق  ب مطاب
ــی  ــون تمام ــم اکن ــال، ه ــاه امس ــت م ــتری از اردیبهش رجیس
ــتری  ــرح رجیس ــمول ط ــازار، مش ــود در ب ــای موج ــی ه گوش
شــده انــد و ورود کاالی قاچــاق در شــبکه ارتباطــی کشــور، بــه 

ــیده اســت. ــر درصــد رس صف
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ــن  ــات ای ــوم اقدام ــس وزارت عل ــور مجل ــی و ام ــاون حقوق مع
ــا تقلــب علمــی را تشــریح کــرد و  ــه ب ــاره مقابل ــه درب وزارتخان
گفــت: تبلیــغ پایــان نامــه فروشــی توســط اپراتورهــای موبایــل 

ممنــوع شــد.
ــون  ــرای »قان ــه اج ــاره ب ــا اش ــراف ب ــیمایی ص ــین س حس
ــار علمــی« گفــت:  ــه آث ــا تقلــب در تهی ــه ب پیشــگیری و مقابل
تقلــب علمــی پدیــده شــومی اســت کــه فقــط مختــص نظــام 
ــن  ــا نیســت، در پیشــرفته تری ــی و دانشــگاهی م ــوزش عال آم
دانشــگاه هــا، دقیــق تریــن و ســختگیرانه تریــن دانشــگاه های 

ــب مواجــه هســتیم. ــده تقل ــا پدی ــا ب دنی
ــل  ــه داد: منتهــی، متاســفانه در برخــی از کشــورها مث وی ادام
کشــور مــا، ایــن پدیــده رواج زیــادی پیــدا کــرده اســت و بایــد 
ــل شــیوع  ــق علمــی مشــخص شــود کــه دالی در یــک تحقی
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 

ــد. ــدم ش ــگیری« پیش ق پیش
ــه  ــان اینک ــوم بابی ــس وزارت عل ــور مجل ــی و ام ــاون حقوق مع
ــه  ــون پیشــگیری و مقابل ــوان »قان ــور تحــت عن الیحــه مذک
ــد،  ــال ش ــس ارس ــه مجل ــی« ب ــار علم ــه آث ــب در تهی ــا تقل ب
افــزود: ایــن قانــون ســال ۹۶ بــه تصویــب رســید، مطابــق ایــن 
قانــون، وزارتخانــه هــای علــوم و بهداشــت بــا همــکاری وزارت 
ــون را  ــرای قان ــه اج ــه آیین نام ــدند ک ــف ش ــتری مکل دادگس

تهیــه کننــد.

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 
پیش قــدم شــد و بــا حضــور حقوق دانــان، اســتادان دانشــگاه 
و جامعــه شناســان، آییــن نامــه ایــن قانــون را تدویــن 
ــز  ــت نی ــه از وزارت بهداش ــن نام ــن آیی ــن ای ــرد، درتدوی ک
ــته و از وزارت  ــور داش ــات حض ــا در جلس ــرد ت ــت ک درخواس
ــه  ــن نام ــت آیی ــت و در نهای ــک گرف ــز کم ــتری نی دادگس

اجــرای »قانــون پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در تهیــه آثــار 
ــد و  ــال ش ــت ارس ــه دول ــوم ب ــر عل ــا امضــاء وزی ــی« ب علم
ــرار دارد،  ــت ق ــون در دســتور کار کمیســیون علمــی دول اکن
امیدواریــم ایــن کمیســیون تســریع کــرده و در اســرع وقــت 
ــب  ــه تصوی ــت ب ــهم دول ــا س ــد ت ــی کن ــوع را بررس موض

ــد. برس

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.

ــتان کل  ــاون دادس ــا مع ــوم ب ــت وزارت عل نشس
ــن ــس اماک ــس پلی ــور و رئی کش

وی ادامــه داد: عــاوه بــر کارهایــی کــه انجــام شــده مــا یــک 
ــس  ــس پلی ــور و رئی ــتان کل کش ــاون دادس ــا مع ــت ب نشس
ــان  ــده پای ــا پدی ــم، ب اماکــن داشــته و از آنهــا درخواســت کردی
ــه کننــد،  ــه عنــوان یــک جــرم مشــهود مقابل نامــه فروشــی ب
چــون در جرایــم مشــهود، نیــازی بــه اقــدام زیــان دیــده از جرم 

نیســت.

ــرای  ــی ب ــروی انتظام ــوم و نی ــکاری وزارت عل هم
مقابلــه بــا تقلــب علمــی 

ــرار  ــزود: ق ــوم اف ــس وزارت عل ــور مجل ــی و ام ــاون حقوق مع
اســت یــک تفاهــم نامــه بیــن نیــروی انتظامــی و وزارت علــوم 
درایــن خصــوص منعقــد شــود کــه وزارت علــوم پیــش نویــس 
ــن  ــزودی ای ــم ب ــرده و امیدواری ــه ک ــه را تهی ــم نام ــن تفاه ای
ــروی  ــده نی ــتان کل کشــور و فرمان ــا حضــور دادس جلســه را ب

ــم. ــزار کنی ــوم برگ ــن جلســه را در وزارت عل ــی ای انتظام
ســیمایی صــراف ادامــه داد: ایــن تفاهــم نامــه کــه امضــا شــود، 
حــدود مســئولیت نیــروی انتظامــی بیشــتر مشــخص شــده و 
ــن  ــار ای ــه مــا کمــک خواهــد کــرد. درکن ــز ب ــه نی ــوه قضائی ق
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 
ــه  ــم ب ــرده ای ــت ک ــه زده و درخواس ــات نام ــر ارتباط ــه وزی ب
شــرکت هــای تلفــن همــراه اطــاع دهنــد، تــا از تبلیــغ پایــان 

ــار علمــی اجتنــاب شــود. نامــه فروشــی و تقلــب در تهیــه آث

ارسال نامه به اپراتورهای تلفن همراه
ــای  ــه اپراتوره ــه صــورت مســتقیم ب ــن ب ــه داد: همچنی وی ادام
موبایــل نامــه زده و مفــاد قانــون را یــادآوری کــرده و به آنهــا اطاع 
داده ایــم کــه تبلیــغ موسســات و ســایر انــواع خبرهایــی کــه بــه 
نحــوی بــه تقلــب در تهیــه آثــار علمــی دامــن بزنــد، جــرم اســت 
و قانــون بــرای آنهــا مســئولیت کیفــری مشــخص کــرده اســت.

نامه وزیر علوم به وزیر ارتباطات؛

تبلیغ پایان نامه فروشی توسط اپراتورهای موبایل ممنوع شد
 

دو شــرکت اپــل و گــوگل برتریــن اپلیکیشــن هــای عرضــه شــده ســال ۲01۸ را بــه انتخــاب خود 
ــرده اند. معرفی ک

بــر اســاس اعــام شــرکت اپــل برنامــه منتخــب ســال ۲01۸ ایــن شــرکت بــرای آیفــون 
ــرای  ــترده ای ب ــوع و گس ــات متن ــه امکان ــن برنام ــام دارد. ای Procreate Pocket ن
ــت آن 5  ــد و قیم ــی ده ــرار م ــران ق ــار کارب ــی در اختی ــگر گوش ــق نمایش ــی از طری نقاش

دالر است.
اپــل برتریــن بــازی آیفــون در ســال ۲01۸ را هــم Donut County  اعــام 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.
ــاوری واقعیــت  ــوده کــه از فن ــز Froggipedia ب ــازی آموزشــی از نظــر اپــل نی برتریــن ب
افــزوده بــرای آمــوزش علــوم تجربــی و اناتومــی بــدن حیوانــات بــه بچــه هــا اســتفاده مــی کند 

ــل  ــد قاب ــر روی آی پ و ب
ــن  ــتفاده اســت. برتری اس
بــازی آی پــد هــم بــازی 
 Gorogoa معمایــی

ــت. بوده اس
اپلیکیشــن  ســه  اپــل 
برتر رایــگان آیفــون را به 

ترتیــب یوتیــوب، اینســتاگرام و اســنپ چــت اعــام کــرده اســت. برتریــن بــازی هــای پولــی 
ــی دی ۶. ــز ت ــک و بلون ــاگ این ــت، پ ــن کراف ــدز آپ، مای ــد از ه ــم عبارتن ــون ه آیف

گــوگل برتریــن اپلیکیشــن ســال ۲01۸ گوشــی هــای اندرویــدی را Drops دانســته کــه برای 
 PUBG آمــوزش زبــان هــای دیگــر کاربــرد دارد. برتریــن بــازی موبایلــی نیــز از نظــر گــوگل

Mobile بوده اســت.

به انتخاب اپل و گوگل؛

برترین اپلیکیشن های سال ۲۰۱۸ معرفی شدند
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــر  ــیما برس ــازمان صداوس ــا س ــه ب ــن وزارتخان ــاف ای ــکاس اخت ــات از انع ــر ارتباط ــاون وزی مع
مالکیــت بانــد فرکانســی پخــش آنالــوگ برنامه هــای رادیویــی و تلویزیونــی، بــه رئیــس جمهور و 

طــرح درشــورای عالــی امنیــت ملــی خبــر داد. 
حســین فــاح جوشــقانی ، دربــاره اختاف میــان ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی و 
ســازمان صداوســیما درخصــوص بازپــس گیــری بانــد فرکانســی ۷00 و ۸00 مگاهرتــز کــه پیش 

از ایــن متعلــق بــه پخــش آنالــوگ برنامه هــای رادیویــی و تلویزیونــی بــود، توضیــح داد.
وی گفــت: در ســال ۲00۶ اتحادیــه جهانــی مخابــرات مقــرر کــرد کــه تــا ســال ۲015 پخــش 
آنالــوگ برنامــه هــای رادیویــی تلویزیونــی در باندهــای فرکانســی ۷00 و ۸00 مگاهرتــز 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 
ــرداران  ــره ب ــار به ــات، در اختی ــف وزارت ارتباط ــب وظای ــد و برحس ــی آی ــاب م ــه حس ــال ب انف

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 
ــر  ــرد، 4 براب ــرار مــی گی ــار اپراتورهــای تلفــن همــراه ق ــز کــه در اختی فرکانســی ۲۶00 مگاهرت
ــد  ــی توان ــد فرکانســی م ــن بان ــن اســاس ای ــز اســت. برای ــد فرکانســی ۸00 مگاهرت ــه بان هزین
ــا، ارزش  ــط اپراتوره ــاری توس ــتفاده تج ــورت اس ــن آورده و در ص ــدت پایی ــه ش ــا را ب ــه ه هزین

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.
فاح جوشـقانی با اشـاره به اینکه ایـن موضوع اختاف 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 ۹۷ نیز اسـتفاده از این فضای فرکانسـی، مطرح شده 
اسـت. به طـورکل مباحث حقوقی ایـن اختاف، 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 ۲00۶ کــه ایــن مقــررات 
تحــت عنــوان ge0۶ )ژنــو ۲00۶( تصویــب شــد، نماینــدگان ایــران از رگوالتــوری و ســازمان 
صداوســیما ایــن را امضــا کردنــد. در آن زمــان  علی عســگری 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 ۷00 و ۸00 برای 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 3 سـال پیش کشـور عربسـتان بابت پخش 
برودکسـت آنالـوگ در باند فرکانسـی ۸00 و تداخل فرکانسـی ایجاد شـده از ما شـکایت کـرد و ما 

مجبـور به خامـوش کردن ایـن باند در قسـمتهای جنوبی شـدیم.

بررسی اختالف وزارت ارتباطات و صداوسیما به شورای امنیت ملی رفت
 

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 
ــرده اند. ــف ک توصی

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.

در واکنش به رفتار آمریکا؛

خط و نشان نمایندگان دومای روسیه برای شرکت های فناوری آمریکا
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ــان ســرعت  ــاف می ــد نشــان مــی دهــد اخت ــی جدی تحقیق
دانلــود اینترنــت موبایــل و وای فــای در تلفــن هــای هوشــمند 

در ایــران ۸.3 مگابیــت برثانیــه اســت. 
شــرکت OpenSignal تحقیقــی دربــاره متوســط 
ســرعت دانلــود اینترنــت موبایــل و وای فــای هــات 
اســپات در تلفــن هــای هوشــمند میــان ۸0 کشــور 
ــزارش در 33  ــن گ ــج ای ــق نتای ــت. طب ــام داده اس انج
ــا حــدود 41 درصــد کشــورهای مــورد بررســی،  کشــور ی
ســرعت دانلــود اینترنــت موبایــل ســریع تــر از  وای 

فای اســت.
یکــی از کشــورهای مــورد بررســی در فهرســت ایــران اســت 
 )Mbps(ــه ــه اختــاف۸.3 مگابیــت برثانی ــا توجــه ب کــه ب
ــن  ــتم ای ــده در رده هش ــه ش ــود گفت ــرعت دانل ــان دو س می
فهرســت قــرار دارد. ســرعت دانلــود بــا اینترنــت وای فــای در 
ایــران 5.1 و ســرعت دانلــود اینترنــت موبایــل 13.4 مگابیــت 

ــر ثانیه اســت. ب
میــان ایــن فهرســت 33 مــوردی، کشــورهایی از آفریقــا، اروپا، 
ــان  ــاوت می ــد. تف ــود دارن ــه وج ــن و خاورمیان ــکای التی آمری
ــه  ــل توج ــورها قاب ــن دو شــاخص در برخــی کش متوســط ای

است.
ــان  ــاف می ــترین اخت ــق بیش ــن تحقی ــت ای ــق فهرس طب
ســرعت دانلــود اینترنــت موبایــل و وای فــای بــا 13 
مگابیــت برثانیــه بــه اســترالیا تعلــق دارد. پــس از آن لبنــان 
ــود 1۲.3 مگابیــت برثانیــه در رده  ــا اختــاف ســرعت دانل ب
دوم قــرار دارد. کشــورهای قطــر) 11.۸ مگابیــت برثانیــه(، 
یونان)10.۶مگابیــت   ، برثانیــه(  مگابیــت  عمــان)11 
برثانیــه(، جمهــوری چک)10.۲مگابیــت برثانیــه( و میانمــار 
ــا  ــه ترتیــب در رده هــای ســوم ت ــه( ب )۹.۶مگابیــت برثانی

هفتــم فهرســت قــرار دارنــد.
ــل و  ــرعت موبای ــت س ــورها اینترن ــیاری از کش ــه در بس البت
وای فــای چنــدان اختافــی ندارنــد. تعجبــی نــدارد کــه وای 
فــای در کشــورهایی ســرعت بیشــتری دارد کــه پهنــای بانــد 
ــگ،  ــگ کن ــد هن ــت مانن ــر اس ــریع ت ــا س ــت در آنج اینترن

ــکا. ــی و آمری ــره جنوب ــنگاپور، ک س
از ســوی دیگــر در 4 کشــور بلغارســتان، بنــگادش، بلژیــک 
ــت  ــود اینترن ــرعت دانل ــان س ــی می ــاف اندک ــروژ اخت و ن
ــود  ــرعت دانل ــود دارد. س ــل وج ــود موبای ــای و دانل وای ف
ــت  ــود اینترن ــرعت دانل ــتان31.۷ و س ــای در بلغارس وای ف

موبایــل 31.۷ مگابیــت برثانیه اســت.
ــود وای فــای 5.۲ و اینترنــت  در بنــگادش نیــز ســرعت دانل

موبایــل 5.1 مگابیــت برثانیــه اســت.
OpenSignal بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق معتقــد اســت 
کاربــران و تولیدکننــدگان دســتگاه هــای الکترونیکــی باید این 
ــری اســت را  ــه بهت ــای، گزین ــه را کــه اینترنــت وای ف فرضی

کنــار بگذارنــد.   
ــرعت  ــت 5G س ــه اینترن ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای البت
ــا  ــد  ام ــی ده ــده م ــران وع ــه کارب ــی را ب ــد گیگابیت چن
بــه هرحــال وای فــای نیــز کاربردهــای مخصــوص خــود 

را دارد.
»اوپــن ســیگنال« یــک شــرکت تخصصــی در حــوزه نقشــه 

بنــدی پوشــش اینترنــت وایرلس اســت.

نتایج بررسی اوپن سیگنال؛

وضعیت سرعت دانلود اینترنت در ایران و ۱۴کشور
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بدتریــن پســوردهای ســال ۲01۸ میــادی اعــام شــده انــد. بدتریــن پســورد ســال 
ــس« و »111111«  ــد«، »پرنس ــد »دونال ــری مانن ــات دیگ ــت و کلم ــان 1۲345۶ اس همچن

ــد. ــده ان ــه ش ــن فهرســت اضاف ــه ای ب
هرســال شــرکت SplashData میلیــون هــا پســورد فــاش شــده را بررســی و فهرســتی از 

بدتریــن 100 پســورد ســال را منتشــر مــی کنــد.
طبق این فهرست برای چندمین سال متوالی 1۲345۶ بدترین پسورد سال است.

جالـب آنکه کلمه donald )دونالد( پسـورد تازه ای اسـت که به فهرسـت بدترین پسـوردهای 
سـال اضافه شـده اسـت. این کلمه در رده ۲3 بدترین پسـورد سـال قرار گرفته است.

یکــی دیگــر از پســوردهای جدیــدی کــه به ایــن فهرســت اضافــه شــده »111111« اســت که 
در رده ششــم قــرار گرفتــه اســت. پســوردهای جدیــد دیگــر ماننــد کلمــه »sunshine« در 

رده هشــتم و »princess« در رده یازدهــم قــرار گرفتــه اند.
مــورگان اســلین مدیــر ارشــد اجرایــی SplashData در ایــن بــاره مــی گویــد: هکرهــا  بــا 

اســتفاده از نــام افــراد مشــهور، اصطاحــات 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 ۲5 پسورد بد ۲01۸ میادی هستند:

1۲345۶    
password    

1۲345۶۷۸۹    
1۲345۶۷۸    

1۲345    
111111    

1۲345۶۷    

sunshine    
qwerty    

iloveyou    
princess    

admin    
welcome    

۶۶۶۶۶۶    

abc1۲3    
football    

1۲31۲3    
monkey    

۶543۲1    
*&^%$ !    

charlie    

aa1۲345۶    
donald    

password1    
qwerty1۲3    

پیامک ۲۶ ساله شد
ــون  ــا مضم ــا ب ــک دنی ــتین پیام ــادی نخس ــامبر 1۹۹۲ می ــوم دس ــی س ــل یعن ــال قب  ۲۶ س

ــد. ــال ش ــارک « ارس ــمس مب »کریس
۲۶ ســال قبــل در چنیــن روزی نخســتین پیامــک ارســال شــد. در ســوم دســامبر 1۹۹۲ میــادی 
نیــل پــاپ ورت  یــک برنامــه نویــس ۲۲ ســاله نخســتین پیامــک جهــان را از یــک رایانــه بــرای 

ریچــارد جاوریــس، همــکارش ارســال کــرد.
او بــه عنــوان یــک برنامه نویــس 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 موبایل هــای خــود افــزود. ایــن 

قابلیــت بــا محدودیــت 1۶0 کاراکتــری بــود.
اس ام اس یا خدمت پیام کوتاه یک بخش جدانشدنی از زندگی امروز افراد است.  

ــگام  ــان هن ــی دهــد برخــی از جوان ــد نشــان م ــی جدی تحقیق
ــد آن را  ــح روز بع ــد و صب ــی کنن ــال م ــک ارس ــواب پیام خ
ــار  ــدن کن ــن یکــی از عــوارض خوابی ــد. ای فرامــوش مــی کنن

ــت. ــل اس ــی موبای گوش
محققــان متوجــه شــده انــد قــرار دادن گوشــی نزدیــک بالــش 

عــادت بــدی اســت کــه پیامدهایــی در پــی دارد.
 تحقیــق دانشــگاه ویانــووا نشــان مــی دهــد بســیاری از افــراد 
جــوان در خــواب پیامــک مــی فرســتند. ایــن یکــی از عــوارض 

فنــاوری هــای نویــن و موبایــل اســت. 
ــه  ــدن ب ــن خوابی ــج در حی ــجویان کال ــادی از دانش ــداد زی تع

افــراد دیگــر پیامــک ارســال مــی کننــد و صبــح روز بعــد آن را 
فرامــوش مــی کننــد. در همیــن راســتا محققــان پژوهشــی بین 
3۷۲ دانشــجوی کالــج در دو دانشــگاه انجــام دادنــد تــا بتواننــد 

عــادت هــای خــواب جوانــان را بررســی کننــد.
 آنهــا بــه خصــوص  شــیوه اســتفاده از موبایــل در زمــان 
ــد. از  ــی کردن ــجویان را بررس ــواب دانش ــت خ ــواب و کیفی خ
ــا ســاعات خــواب طــی روزهــای  دانشــجویان خواســته شــد ت
ــل را  ــرار دادن موبای ــکان ق ــن م ــات و همچنی ــه و تعطی هفت
اعــام کنند.حــدود ۲5.۶ درصــد از دانشــجویان اعــام کردنــد 
قبــا در خــواب پیامــک ارســال کــرده انــد، کیفیــت خوابشــان 
مناســب نیســت و موبایــل هایشــان عامــل اصلــی تاثیرگــذاری 

ــت. ــواب اس روی خ
جالــب آنکــه ۷۲ درصــد  از  تعــداد  دانشــجویانی کــه در خــواب 
ــد.  ــه خاطــر نمــی آوردن ــد، آن را ب ــرده بودن پیامــک ارســال ک
ــجویان  ــد در کل دانش ــادآوری کردن ــمندان ی ــن دانش همچنی
خــواب کمتــری در مقایســه بــا بقیــه گــروه هــای ســنی دارنــد. 

آنهــا هــر شــب بــه طــور معمــول ۶.۹ ســاعت مــی خوابنــد.
طبــق ایــن تحقیــق شــیوع اعتیــاد بــه موبایــل و ســبک زندگی 
همیشــه آنایــن بــودن، بــه گســترش پدیــده ارســال پیــام در 

خــواب میــان نوجوانــان و جوانــان منجــر شــده اســت.
ــا 100  ــه ۶0 ت ــان روزان ــان و جوان ــط نوجوان ــور متوس ــه ط ب

ــد.  ــی کنن ــال م ــک ارس پیام

عارضه جدید ارسال پیامک در خواب
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

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.
 )1-Apple(در لنــدن تصمیــم دارد آگهــی اســتیو جابز برای نخســتین ماشــین اپــل Bonhams حراجــی

را به حــراج بگــذارد.
ــه  ــه قیمــت ۷5 دالر ب ــی و کتابچــه راهنمــای آن اســت کــه ب ــدار خال ــرای یــک صفحــه م ایــن آگهــی ب
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.

ــا اســتفاده از چــراغ هــای چشــمک زن  در ســال 1۹۷۶ میــادی بســیاری از رایانــه هــای ســرگرم کننــده ب
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 Apple-1 برای 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 اختافــی 

جزئــی بــه مایکروســافت واگــذار کــرده اســت.
ــه  ــان ب ــر عــدم اســتقبال چشــمگیر از گوشــی آیفــون و برخــی مشــکات دیگــر ماننــد عــدم اطمین در مــاه هــای اخی
وضعیــت اقتصــادی آینــده اپــل موجب شــده تــا ارزش شــرکت اپــل از بیــش از یــک تریلیــون دالر بــه حــدود ۸00 میلیارد 

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 3۶5 روی آورده اســت.
در نتیجــه ارزش اپــل بــه ۸1۲.۶0 میلیــارد دالر ســقوط کــرده و در مقابــل مایکروســافت ارزشــی برابــر بــا ۸1۲.۹3 میلیــارد 
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

 
ــد را کــم کــرد و  ــد آیفــون هــای جدی ــار ســفارش تولی ــرای دومیــن ب ــل ب اپ
ایــن امــر بــه تولیــد کننــدگان قطعــات موبایــل هــای ایــن شــرکت فشــار وارد 

کــرده اســت.
ــرای آیفــون هــای جدیــد کمتــر ازحــد تصــور  ــه نظــر مــی رســد تقاضــا ب ب
ــرای  شــده اســت.به نوشــته دیجــی تایمــز، در همیــن راســتا ایــن شــرکت ب
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 Precision کــه لنــز دوربیــن بــرای اپــل تهیــه مــی 

کنــد، تخمیــن مــی زنــد درآمــد آن در مــاه نوامبــر از اکتبــر کمتــر شــود.
 از ســوی دیگــر شــرکت Career Technology کــه صفحــه 
مدارهــای پرینــت شــده را بــرای آیفــون تهیــه مــی کنــد، در نتیجــه کاهــش 

ــت. ــرده اس ــراج ک ــود را اخ ــد خ ــل، 110 کارمن ــفارش اپ س

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 ۲01۷  
)آیفــون ایکــس( منتشــر شــد. امــا طبــق گــزارش هــای جدیــد قــرار اســت تولیــد آیفــون ایکــس دوبــاره آغــاز 

شــود.   
ــرای مصــرف  ــال، قراردادهــای  اپــل و حساســیت روی قیمــت ب طبــق گــزارش روزنامــه وال اســتریت ژورن

کننــده دلیــل از ســرگیری دوبــاره  تولیــد آیفــون ایکــس اســت.
 OLED اپــل پــس از کاهــش تولیــد آیفــون ایکــس اس و آیکــس اس مکس، میــزان خریــد نمایشــگرهای

ــونگ را کاست. از سامس
درهمیــن راســتا بــه نظــر مــی رســد ایــن شــرکت بــرای جبــران شــکاف در  محصوالتــش در بــازار بــه جــای 
ــی اســت کــه  ــد  ایــن درحال ــاره آغــاز کن ــد آیفــون ایکــس را دوب ــد آیفــون ایکــس اس قصــد دارد تولی تولی

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.
ــرای  ــن کاال ب ــون ایکــس در کشــورهایی عرضــه مــی شــود کــه  قیمــت ای ــان دیگــر احتمــاال  آیف ــه بی ب
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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لپ تاپ ۱۷ اینچی با ۲۰ ساعت 
شارژ باتری تولید شد

 
شــرکت ال جــی لــپ تــاپ تــازه ای بــه نــام گــرم عرضــه کــرده کــه دارای نمایشــگر فــوق 
دقیــق 1۷ اینچــی اســت و بــا یــک بــار شــارژ بــه مــدت 1۹.5 ســاعت قابــل اســتفاده اســت.
دقــت نمایشــگر لــپ تــاپ Gram بــه ۲5۶0 در 1۶00 پیکســل مــی رســد و وزن آن هــم 
تنهــا 1300 گــرم 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 51۲ گیگابایــت حافظــه اس اس دی، 1۶ گیگابایــت رم و نیــز حافظــه 
نســل هشــتم  Core i۷ شــرکت اینتــل بــوده و از جــک هدفــون هم برخوردار اســت. ســه 
پــورت USB-A 3.1، یــک پــورت USB-C، یــک کارت خــوان میکــرو اس دی و یــک 

پــورت HDMI از جملــه دیگــر امکانــات ایــن لــپ تاپ اســت.
ــده  ــر روی آن نصــب ش ــه ب ــی ک ــه ســخت افزارهای ــه ب ــا توج ــاپ ب ــپ ت ــن ل قیمــت ای
ــاپ  ــپ ت ــد ل ــی رس ــر م ــه نظ ــال ب ــن ح ــا ای ــد. ب ــی رس ــه 1۷00 دالر م ــت و ب باالس

ــود. ــه ش ــتقبال مواج ــا اس ــازار ب ــرم در ب گ

در قالب تحقیقی علمی؛

دستکاری نتایج جستجو توسط 
گوگل ثابت شد

 
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 DuckDuckGo کــه خــود یــک موتــور جســتجوی 
خــاص بــا تاکیــد بــر رعایــت حریــم شــخصی را اداره مــی کنــد، در ایــن مــورد گفتــه اســت: 
ــه اینکــه چــه  ــردن ب ــی ب ــرای پ ــد، راهــی ب اگــر از جســتجوگر گــوگل اســتفاده مــی کنی

ــدارد. ــد، وجــود ن نتایجــی را در جســتجوی خــود از دســت داده ای
ــتجوهای  ــج جس ــوگل نتای ــد گ ــی ده ــان م ــا نش ــای م ــی ه ــت: بررس ــزوده اس وی اف
بــه نمایــش درآمــده را ویراســتاری مــی کنــد و هــر بــار کــه کاربــران مختلــف در آمریــکا 
ــرای آنهــا  ــه نمایــش درآمــده ب ــد، نتایــج ب کلیــدواژه هــای مشــابهی را جســتجو مــی کنن
مشــابه اســت. نکتــه جالــب ایــن اســت کــه ایــن دســتکاری هــا در عــرض چنــد دقیقــه و 

حتــی چنــد ثانیــه اتفــاق مــی افتــد.
DuckDuckGo معتقـد اسـت ایـن دسـتکاری ها بر مبنـای اطاعات شـخصی رخ می 
دهـد کـه گـوگل از هر کاربـری جمع آوری کـرده اسـت. از جمله ایـن اطاعات مـی توان به 

سـوابق جسـتجوها، تاریخچـه وبگردی و سـابقه خریدهـای هر فرد اشـاره کرد.
ــا  ــام داده و از آنه ــکا انج ــهروند امری ــارکت ۷۲ ش ــا مش ــود را ب ــات خ ــرکت تحقیق ــن ش ای
خواســته بــود ســه کلیــدواژه یکســان کنتــرل اســلحه، مهاجــرت و واکســن زدن را از طریــق 
مرورگــر کــروم رایانــه رومیــزی در ســاعت ۹ صبــح روز ۲4 جــوالی بــه وقــت شــرق آمریــکا 

جســتجو کننــد.
ــه نمایــش درآمــده در  مقایســه لینــک هــای نمایــش داده شــده نشــان داد نتایــج یکســان ب
مــورد ایــن ســه کلمــه در زمــان خصوصــی کــردن جســتجو به منظــور حفــظ حریم شــخصی 
ــی  ــت عموم ــن جســتجو در حال ــی ای ــا وقت ــوده اســت. ام ــب ۶۸، 5۷ و ۹۲ درصــد ب ــه ترتی ب
انجــام شــده، شــباهت نتایــج بــه ترتیــب بــه 5۹، ۶3 و ۹۲ درصــد تغییــر کــرده اســت. بــه نظــر 
مــی رســد گــوگل ایــن دســتکاری هــا را در مــورد تمامــی کاربرانــش در نقــاط مختلــف دنیــا 

نیــز انجــام دهــد.

ــاس«  ــوگل پ ــت »گ ــی در خدم ــرده باگ ــام ک ــوگل اع گ
ســبب شــده اطاعــات 5۲.۲ میلیــون نفــر از کاربــران آن فــاش 
شــود و بــه همیــن دلیــل ایــن خدمت چهــار مــاه زودتــر از موعد 

تعییــن شــده، تعطیــل مــی شــود.
 + Google ــت ــم در خدم ــاگ مه ــن ب ــه دومی ــوگل ب گ
خــود اعتــراف کــرد. ایــن بــاگ ســبب شــده اطاعــات 5۲.۲ 

ــه  مشــتریان آن فــاش شــود. ــر آن از جمل میلیــون کارب
ــن  ــرد ای ــام ک ــی اع ــت وباگ ــک پس ــرکت در ی ــن ش  ای
خدمــت را چهــار مــاه زودتــر تعطیــل مــی کنــد. نخســت قــرار 
بــود گــوگل پــاس در مــاه آگوســت ســال ۲01۹ تعطیل  شــود 
ــل  ــون در آوری ــت اکن ــن خدم ــاگ، ای ــف ب ــس از کش ــا پ ام

ــل مــی شــود. تعطی
 گــوگل در ایــن پســت وباگــی اعــام کــرد اطاعــات 5۲.۲ 
میلیــون کاربــر فــاش شــده اســت. نــام، آدرس ایمیــل، شــغل و 
ســن کاربــران در اختیــار توســعه دهنــدگان قــرار گرفتــه اســت.
ایــن دومیــن افشــای اطاعــات کاربران گــوگل پاس در ســال 
ــن شــرکت متوجــه یــک  ــز ای ــر نی ــاه اکتب جــاری اســت. در م
شــکاف امنیتــی در پلتفرم شــد کــه منجر بــه افشــای اطاعات 

نیــم میلیــون کاربــر شــده اســت.
ــد  ــاه بع ــا۶ م ــا ت ــد ام ــارس کشــف ش ــاه م ــه در م ــاگ اولی  ب
ــاره شــفافیت  ــی هایــی را درب فــاش نشــد و همیــن امــر نگران

ــت. ــود آورده اس ــه وج ب

ــد تاکــر« نایــب رییــس بخــش محصــوالت گــوگل در  »دیوی
یــک پســت وباگــی نوشــت: بــا کشــف بــاگ جدیــد تصمیــم 
ــی  ــد م ــم. هرچن ــل کنی ــر تعطی ــن خدمــت را زودت ــم ای گرفتی
دانیــم ایــن امــر پیامدهایــی بــرای توســعه دهنــدگان دارد، امــا 

مــی خواهیــم از کاربــران خــود محافظــت کنیــم.
ــای  ــتم افش ــول سیس ــای معم ــش ه ــر آزمای ــته تاک ــه نوش ب
اطاعــات را نشــان داد کــه بیــن ۷تــا 13 نوامبــر اتفــاق افتــاده 

ــدان معناســت کــه  ــن ب و پــس از آن برطــرف شــده اســت. ای
ــه  ــه مــدت ۶ روز ب ــدگان طــرف ســوم احتمــاال ب توســعه دهن
اطاعــات کاربــران دسترســی داشــته انــد. البتــه گــوگل اعــام 
ــات  ــتفاده از اطاع ــر سوءاس ــی ب ــواهدی مبن ــچ ش ــرده هی ک

ــه اســت. نیافت
ــاش  ــوردها را ف ــی، پس ــات مال ــی اطاع ــکاف امنیت ــن ش ای

ــت. ــرده اس نک

اطالعات ۵۲.۲ میلیون کاربر »گوگل پالس« فاش شد

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

http://mehrnews.com


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

دانش در سال 2018 به آن نائل آمده است.

علم و دانـش
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علـــم و دانش

بــر اســاس اعــام موسســه کاریویــت آنالیتیکــس از جمهوری 
اســامی ایــران تعــداد 1۶ دانشــمند پراســتناد در بیــن 4 هــزار و 

5۸ پژوهشــگر دنیــا قــرار گرفتند.
جعفـر مهـراد اسـتاد علـم اطاعـات و دانش شناسـی دانشـگاه 
شـیراز گفـت: موسسـه کاریویت آنالیتیکس سـاالنه فهرسـتی 

روزآمـد از دانشـمندان پـر اسـتناد را معرفـی مـی کند.
وی افــزود: براســاس اعــام ایــن موسســه، پژوهشــگران 
ــف  ــورهای مختل ــی و در کش ــته موضوع ــه ۲1 رش ــتناد ب پراس

ــد. ــق دارن تعل
ــیراز  ــگاه ش ــی دانش ــش شناس ــات و دان ــم اطاع ــتاد عل اس
ــال ۲01۸ در  ــتناد س ــگران پراس ــداد پژوهش ــرد: تع ــوان ک عن
فهرســت کاریویــت آنالیتیکــس بیــش از 4 هــزار نفــر اســت 
ــزار و 300  ــن دانشــمندان 3 ه ــداد ای ــته تع ــه در ســال گذش ک

ــود. ــر ب نف
ــگر  ــزار و 5۸ پژوهش ــن 4 ه ــرد: در بی ــان ک ــراد خاطرنش مه
پراســتناد در ۲1 رشــته موضوعــی تعــداد 1۹4 دانشــمند 
 Essential Science یــا 4.۸ درصــد، تنهــا در رشــته
Indicators قــرار دارنــد. تعــداد ۲4 دانشــمند پراســتناد نیز 
ــه تنهــا در 3  ــا، آســیا و خاورمیان ــکا، اروپ از کشــور هــای آمری

رشــته موضوعــی فعالیــت دارنــد.
وی اظهــار داشــت: در میان پژوهشــگران پراســتناد ســال ۲01۸ 

تعــداد 1۷ برنــده جایزه نوبــل وجــود دارد.
اســتاد علــم اطاعــات و دانــش شناســی دانشــگاه شــیراز تاکید 
کــرد: آمریــکا بــا ۲ هــزار و ۶3۹، انگلســتان بــا 54۶، ســرزمین 
اصلــی چیــن بــا 4۸۲، آلمــان بــا 35۶، اســترالیا بــا ۲45، هلنــد 
ــا 133 و  ــا 15۷، ســوئیس ب ــا 1۶۶، فرانســه ب ــادا ب ــا 1۸۹، کان ب
اســپانیا بــا 115 دانشــمند، 10 کشــوری هســتند کــه بیشــترین 

دانشــمندان پراســتناد را در اختیــار دارنــد.

مهــراد عنــوان کــرد: براســاس اعــام ایــن موسســه از 
جمهــوری اســامی ایــران تعــداد 1۶ دانشــمند پراســتناد در بین 

ــد. ــرار دارن ــگر ق ــزار و 5۸ پژوهش 4 ه
ــگاه  ــتناد از دانش ــمندان پراس ــور دانش ــرد: حض ــد ک وی تاکی
هــای تــازه تاســیس  ماننــد صنعتــی نوشــیروانی بابــل، صنعتی 
ــوم  ــرگان و عل ــی گ ــع طبیع ــوم و مناب ــوج، عل ــان، یاس قوچ
پزشــکی بقیه اهلل )عــج( در جمــع پژوهشــگران پراســتناد جهان 
ــزرگ کشــور در  ــر و ب ــدادی از دانشــگاه هــای برت ــت تع و غیب
ــازه  ــه دانشــگاه هــای ت ــه مســتلزم توجــه بیشــتر ب ــن زمین ای

ــیس اســت.   تاس
اسـتاد علم اطاعات 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 اسـامی ایـران بـه ارمغـان آورده اند.

 ۱۶ دانشمند ایرانی پر استناد در میان پژوهشگران دنیا قرار گرفتند

دانشنمدان پراستاد ایرانی

دانشگاهنام دانشمند
بین المللی امام خمینی )ره(سعید عباس بندی

صنعتی اصفهاناخوان
صنعتی امیرکبیرمهدی دهقان

صنعتی نوشیروانی بابلمحمدرضا دومیری گنجی
یاسوجمهراورنگ قائدی
صنعتی نوشیروانی بابلمفید گرجی بندپی
علوم کشاورزی و منابع سید مهدی جعفری

طبیعی گرگان 
صنعتی قوچان حسن کریمی
فردوسی مشهد امید ماهیان

علوم پزشکی تهرانمرتضی محمودی
علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(سید فاضل نبوی
علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(سید محمود نبوی

صنعتی شریفطاهر نیکنام
تربیت مدرس مسعود رضایی

صنعتی نوشیروانی بابلمحسن شیخ االسامی
آزاد اسامیمحمد والی پور

برمبنــای گــزارش ســازمان تنظیــم مقــررات از وضعیــت 
اکوسیســتم اقتصادی  ICT، کشــور ایــران در تولیــدات »های 
تــک« رتبــه ۲۸ جهانــی و در صــادرات کاالهــای خــاق رتبه 

ــه خــود اختصــاص داد.  5۷ را ب
گــزارش ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی 
از وضعیــت اکوسیســتم اقتصــادی فنــاوری اطاعــات و 
ارتباطــات ایــران کــه بــه تازگــی منتشــر شــده اســت نشــان 
ــت  ــر جمعی ــون نف ــودن ۲۷ میلی ــا دارا ب ــران ب ــد ای ــی ده م
جــوان در ســن میانــه و درصــد بــاالی جمعیــت شــهری و نیز 
ــد  ــرخ رش ــراه ن ــه هم ــهرها ب ــت در کان ش ــز جمعی تمرک
ــای  ــن بازاره ــذاب تری ــی از ج ــده، یک ــرل ش ــت کنت جمعی

ــی رود. ــمار م ــه ش ــیا ب ICT در آس
بــر  مبنــای بررســی هــای صــورت گرفتــه از ظرفیــت هــای 
ــان  ــه 5۷ را در می ــا رتب ــور م ــران کش ــاق در ای ــاد خ اقتص
ــود  ــه خ ــای خــاق ب ــان در صــادرات کااله کشــورهای جه
ــای  ــدات »ه ــران در تولی ــهم ای ــت و س ــاص داده اس اختص

تــک« رتبــه ۲۸ جهانــی اســت.
  ICT ــت ــعه صنع ــزاری توس ــت مغزاف ــاق ظرفی ــاد خ اقتص
ــت در  ــن صنع ــل ای ــر مکم ــن عنص ــی تری ــه اساس ــت ک اس
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 
ــد. ــی دان ــور م ــات کش ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــت فن صنع

ــان  ــزارش اعــام شــده 4400 شــرکت دانــش بنی ــن گ در ای
ــاوری در  ــاوری و 1۶۷ مرکــز رشــد فن ــارک علمــی فن و 3۸ پ

ــود دارد. کشــور وج
در همیــن حــال رتبــه ایــران در چــاپ مقــاالت علمــی معتبــر 
ــز  ــوزش نی 44 اســت. از لحــاظ شــاخص کیفــی دانــش و آم
ــه کشــورمان در  ــران ۹۸ درصــد و رتب ــزان باســوادی در ای می

کیفیــت علــم پایــه و ریاضیــات 3۸ اعــام شــده اســت.
از ســوی دیگــر 4.۸ میلیــون نفــر دانشــجو در کشــور تحصیــل 
مــی کننــد و تعــداد مراکــز تحصیــات عالیــه در ایــران ۲500 

مرکــز اعــام شــده اســت.
در ایــن گــزارش شــاخص توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــی 
ــت  ــث ظرفی ــن حی ــه از ای ــه ک ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــز م نی
پهنــای بانــد ترانزیــت ارتباطــات بیــن الملــل از 3۶4 گیگابیت 
در ســال ۹۲ بــه ۲۸44 گیگابیــت در ســال ۹۷ رســیده اســت. 
ــل  ــبکه IP داخ ــد ش ــای بان ــت پهن ــال ظرفی ــن ح در همی
کشــور از ۸50 گیگابیــت در ســال ۹۲ بــه ۷۷۸۷ گیگابیــت در 

ســال ۹۷ رســیده اســت.
ظرفیــت پهنــای بانــد شــبکه انتقــال نیــز در ســال ۹۲ هــزار 
و ۲40 گیگابیــت بــوده کــه امــروز ۲۲ هــزار و 1۹1 گیگابیــت 
اســت. همچنیــن ظرفیــت پهنــای بانــد اینترنــت بیــن الملل از 
1۲۲ گیگابیــت در ســال ۹۲ بــه 1۸05 گیگابیــت در ســال ۹۷ 

ارتقــا یافته اســت.
ضریــب نفــوذ اینترنــت بانــد پهــن در کشــور ۸5 درصــد اعام 
ــه اینترنــت موبایــل و 1۷  ــوط ب شــده کــه ۷1 درصــد آن مرب
درصــد آن مربــوط بــه اینترنــت ثابــت اســت. از ســوی دیگــر 
تاکنــون 1۷5 میلیــون و ۷۲1 هــزار ســیم کارت در کشــور 
واگــذار شــده کــه ۹0 میلیــون آن فعــال و در اختیــار مشــترکان 

ــرار دارد. ق

ایران در تولیدات »های تک« به رتبه 28 جهان دست یافت 
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علـــم و دانش

ــوم جهــان اســام از حضــور  ــگاه اســتنادی عل سرپرســت پای
چشــمگیر پژوهشــگران جهــان اســام در میــان فهرســت پــر 

ــر داد. ــا خب ــگران دنی ــن پژوهش ــتناد تری اس
ــگاه  ــت: پای ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــواد دهقان محمدج
اســتنادی وب آو ســاینس )WOS( هــر ســاله فهرســت 
پــر اســتناد تریــن پژوهشــگران دنیــا را در فــرآورده ای 
 Highly Cited( بــه نــام پژوهشــگران پــر اســتناد

Researchers( منتشــر 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 مجات 
حـوزه علـوم و علـوم اجتماعـی را مـورد بررسـی قـرار مـی 
دهـد کـه در پایـگاه وب.آو.سـاینس در بـازه زمانـی ۲00۶ تـا 

۲01۶ منتشـر و مـورد اسـتناد قـرار گرفته اند.
ــای  ــاخص ه ــگاه ش ــاالت از پای ــن مق ــد: ای ــادآور ش وی ی
 Essential Science Indicators اساســی علــم
ESI(( اســتخراج مــی شــوند و تنهــا درصــدی از نویســندگان 
برتــری کــه دارای مقالــه در ایــن پایــگاه باشــند، در فهرســت 

نویســندگان پراســتناد ظاهــر مــی شــوند.
ــار  ــام اظه ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــت پای سرپرس
داشــت: فهرســت ســال ۲01۸ در حــدود ۶ هــزار پژوهشــگر را 
بــه عنــوان پژوهشــگر پراســتناد در ســطح دنیــا معرفــی کــرده 
اســت. در ایــن بیــن در حــدود 4 هــزار پژوهشــگر در ۲1 حــوزه 
موضوعــی خــاص فعالیــت داشــته انــد و در حــدود ۲ هــزار 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 
ــایی و   ــتند شناس ــی هس ــوزه موضوع ــادل در ۲1 ح ــر مع تأثی

تعییــن شــده اند.
ــتنادترین  ــده از پراس ــر ش ــت منتش ــزود: در لیس ــی اف دهقان
دانشــمندان جهــان، از کشــور ایــران نــام 1۶ پژوهشــگر دیــده 
مــی شــودکه نســبت بــه تعــداد دانشــمندان پراســتناد در ســال 

۲01۷ ایــن تعــداد بــه بیــش از دو برابــر رســیده اســت.
ــتناد  ــگران پراس ــت پژوهش ــت: در لیس ــت ISC گف سرپرس
ــود،  ــی ش ــام 14 کشــور اســامی مشــاهده م ســال ۲01۸، ن
ــال ۲01۶،  ــور و در س ــال ۲01۷ ، 11 کش ــداد در س ــن تع ای
۷ کشــور بــوده اســت. ایــن نکتــه مــی توانــد حضــور بیــش 
از پیــش پژوهشــگران کشــورهای اســامی در حــوز ه هــای 

علمــی باشــد.
ــر  ــتناد منتش ــگران پراس ــن پژوهش ــه داد: در بی ــی ادام دهقان
ــازمانی  ــتگی س ــک وابس ــش از ی ــا بی ــگرانی ب ــده، پژوهش ش
ــن  ــن اســت کــه ای ــای ای ــه معن ــر ب ــن ام وجــود دارد کــه ای
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.
ــان کشــورهای اســامی کــه پژوهشــگران  وی گفــت: در می
ــد  ــور را قی ــک کش ــش از ی ــازمانی بی ــتگی س ــه وابس مربوط
کــرده انــد، کشــورهای عربســتان بــا ۸0 نفــر بیشــترین تعــداد 

پژوهشــگر را داشــته اســت.
ــه  سرپرســت ISC خاطرنشــان کــرد: ســایر کشــورها از جمل
مالــزی ۷ نفــر، ترکیــه و پاکســتان هــر کــدام ۶ نفــر، الجزایر 4 
نفــر، اردن 3 نفــر، امــارات متحــده عربــی ۲ نفــر و کشــورهای 
ــدام یــک  ــر ک ــر ه ــدا یــک نف ــان، مصــر و اوگان ــران، عم ای

ــا دو وابســتگی ســازمانی و در واقــع از دو کشــور  پژوهشــگر ب
متفــاوت داشــته اند.

وی گفــت: در بیــن کشــورهای جهــان، ایــاالت متحــده 
آمریــکا بــا ۲۶3۹ پژوهشــگر پراســتناد در رتبــه اول قــرار دارد 
و پــس از آن، کشــورهای انگلســتان، چیــن، آلمــان، اســترالیا، 
هلنــد، کانــادا، فرانســه، ســوئیس و اســپانیا بــه ترتیب بــا 54۶، 
4۸۲، 35۶، ۲45، 1۸۹، 1۶۶، 15۷، 133، 115 پژوهشــگر پــر 

اســتناد در بیــن 10 کشــور برتــر جهــان قــرار دارنــد.
ــگاه  ــز دانش ــان، نی ــات جه ــان موسس ــت: در می ــی گف دهقان
هــاروارد آمریــکا بــا 1۸۶ پژوهشــگر پراســتناد در رتبــه اول قرار 
دارد و مؤسســه ملــی ســامت آمریــکا و دانشــگاه اســتنفورد به 
ترتیــب بــا 14۸ و 100 پژوهشــگر پراســتناد در رتبه هــای دوم  

و ســوم جهــان قــرار دارند.
ــزود:  ــام اف ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــت پای سرپرس
ــد  ــت تولی ــا کمی ــه ب ــش از آنک ــده بی ــگران برگزی پژوهش
علمشــان شــناخته شــوند بــه کیفیــت تولیــدات علمــی شــان 
شــناخته مــی شــوند. ایــن گــروه از پژوهشــگران توانســته انــد 

ــد. ــب کنن ــم را کس ــای عل ــت دنی مرجعی
وی گفـت: سـند سیاسـت هـای کان 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 
ــه  ــد. نگاهــی ب علمــی برنامــه هــای عملیاتــی ویــژه ای دارن
ملیــت اصلــی برنــدگان جوایــز علمــی ایــن واقعیــت را نمایــان 
مــی ســازد کــه بخــش قابــل ماحظــه ای از ایــن برنــدگان، 

نخبــگان مهاجــر هســتند.

حضور چشمگیر پژوهشگران جهان اسالم در میان دانشمندان پراستناد

فهرست پژوهشگران پر استناد دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور 

طبقه بندی موضوعیسازمان اصلینام و نام خانوادگی
شیمیدانشگاه صنعتی شریفامید اخوان

ریاضی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیرمهدی دهقان
مهندسیدانشگاه فردوسی مشهدامید ماهیان
مهندسیدانشگاه صنعتی شیرازطاهر نیکنام

مهندسیدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلداود دمیری گنجی
مهندسیدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمحسن شیخ االسامی

مهندسیدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمفیدگرجی بند پی
مهندسیدانشگاه یاسوجمهراورنگ قائدی
علوم کشاورزیدانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل االعظمسید فاضل نبوی
علوم کشاورزیدانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل االعظم سید محمد نبوی
علوم کشاورزیدانشگاه تربیت مدرسمسعود رضایی
Cross-Fieldدانشگاه آزاد اسامیمحمد والی پور

Cross-Fieldدانشگاه بین المللی امام خمینیسعید عباس بندی

Cross-Fieldدانشگاه صنعتی قوچانحسن کریمی مله

Cross-Fieldدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانسید مهدی جعفری

Cross-Fieldدانشگاه علوم پزشکی تهرانمرتضی محمودی

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

سال 2016سال 2017سال 2018نام کشور
1۶۷۶ایران
1510۹ترکیه

10۸۸1۸۲عربستان
۲111۷مالزی
333اردن

۶۲۲پاکستان
411مصر

-4۲الجزایر

-11اوگاندا

امارات متحده 
عربی

۲00

100قطر
۲00عمان
300لبنان

100نیجریه
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رئیــس مرکــز تحقیقــات مخابــرات گفــت: ۹.5 درصــد تولید علــم در میان کشــورهای اســامی 
ــط  ــامی توس ــورهای اس ــم کش ــد عل ــارم تولی ــک چه ــع ی ــق دارد و در واق ــران تعل ــه ای ب

ــرد. ــی گی ــورت م ــورمان ص کش
 Web Of ــگاه ــوی پای ــده از س ــه ش ــای ارائ ــه آماره ــاره ب ــا اش ــاری در ب ــد خوانس محم
Science )WOS( درخصــوص 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 اعام 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 اطاعــات 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.
ــی –  ــای علم ــه ه ــادل یافت ــرات را تب ــی مخاب ــن الملل ــمپوزیوم بی ــزاری س ــدف از برگ وی ه
پژوهشــی و دســتاوردهای فناورانــه دانســت و گفــت: چرخــه پژوهــش بــدون تعامــل بــا ســایر 

پژوهشــگران ناکارآمد اســت.
ــه اینکــه امــروزه تعامــات بشــری در  ــا اشــاره ب ــران ب ــرات ای رئیــس مرکــز تحقیقــات مخاب

ــام  ــه تم ــی ک ــزود: از آنجای ــت، اف ــبکه ای اس ــورت ش ــه ص ــی ب ــای زندگ ــش ه ــی بخ تمام
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 مشــکات 
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.

یک چهارم تولید علم کشورهای اسالمی در اختیار ایران 

دانشمند ایرانی برنده آکادمی 
جهانی علوم شد

 
محقــق  بهارونــد  حســین 
ــادی  حــوزه ســلول هــای بنی
ــده  ــان برن ــگاه روی در پژوهش
جهانــی  آکادمــی  جایــزه 
علــوم )تــواس(  در ســال 
۲01۹ و در رشــته زیســت 

شناســی شــده اســت.
برنــدگان   TWAS  
جوایــز در ۲01۹ میــادی 
را در بیســت و هشــتمین 
کنفرانــس عمومــی آکادمــی 

اعــام کــرد. ایتالیــا  تریســت  اجــاس  کلــی در  چهاردهمیــن  و 
ــادی و  ــای بنی ــلول ه ــداری س ــد و نگه ــر در تولی ــش موث ــل نق ــه دلی ــد ب  بهارون
ــای  ــه ســلو ل ه ــای ب ــن ســلول ه ــز ای ــی و تمای ــی از پرتوان ــم جامع ــه مفاهی ارائ

ــت. ــده اس ــزه ش ــن جای ــده ای ــدی برن ــی و کب عصبی،قلب
حسـین بهارونـد اسـتاد، موسـس و رییـس پژوهشـکده زیسـت شناسـی و فنـاوری 
سـلول هـای بنیادی پژوهشـگاه  در سـال 13۸۲ شمسـی برای نخسـتین بار سـلول 
هـای بنیـادی جنینی انسـانی و موشـی را در ایران تولید کـرد و در سـال 13۸۷ همراه 
همکارانـش موفـق به تولید سـلولهای بنیـادی پرتوان القایی انسـانی و موشـی شـد. 

بهارونـد تاکنـون برنـده 30 جایـزه ملی و بین المللی شـده اسـت.
جوایــز تــواس هــر ســاله در ۹ رشــته کشــاوری،   زیســت شناســی،   شــیمی، زمیــن 
ــوم  ــات، عل ــی، ریاضی ــوم مهندس ــی، عل ــوم فضای ــی و عل ــتاره شناس ــی، س شناس
پزشــکی، فیزیــک  و علــوم اجتماعــی اعطــا مــی کنــد.   در ســال جــاری 13 نفــر 
برنــده ایــن جایــزه شــدند کــه چهــار نفــر آنهــا از چیــن، دو تــن از تایــوان، 3 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 15 هــزار دالر اســت. برنــدگان ســال آتــی میادی 

طــی یــک گردهمایــی عمومــی در تــواس جوایــز خــود را دریافــت خواهنــد کرد.

شناسایی مراحل تکوینی تومورهای 
چشمی در کودکان

 
ــل  ــی مراح ــا بررس ــتند ب ــان توانس محقق
رشــد ســلول هــای شــبکیه چشــم انســان 
ــتوما  ــان رتینوباس ــوی درم ــه س ــی ب راه
ــه  ــده ناحی ــر کنن ــور درگی ــی توم ــه نوع ک
ــال  ــر 5 س ــودکان زی ــبکیه در چشــم ک ش

ــایند. ــت، بگش اس
براســاس مطالعــه ای کــه توســط موسســه 
ملــی ســرطان صــورت گرفــت، محققــان 
ــاز رشــد ســلول هــای  ــن ف توانســتند اولی
شــبکیه و ســرطانی شــدن آنهــا را بیابنــد.

درک ایـن مرحلـه بـه یافتن چگونگـی آغـاز رتینوباسـتوما و روش هـای پیشـگیری آن کمک مـی کند. 
رتینوباسـتوما رایـج ترین بدخیمی در چشـم کودکان اسـت کـه می تواند باعـث نابینایی دائمی آنها شـود.
ــری  ــه و در غربالگ ــاری را یافت ــن بیم ــرای ای ــای الزم ب ــان ه ــد دارد درم ــرطان قص ــی س ــه مل موسس
کــودکان در زمــان جنینــی پیشــرو باشــد. محققــان ایــن موسســه در ســال ۲014 دریافتنــد ســلول هــای 
مخروطــی ای در میــان ســلول هــای رتینوباســتوما 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 RB مــی 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 Cobrinik اســت. ایــن ســلول هــا مــی توانــد مســتقیما از 

ســلول هــای بالــغ بدســت آید.
رتینوباســتوما 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 اطاعــات بیشــتر دربــاره چگونگــی آغــاز ایــن جهــش بــوده انــد.
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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 EnviroBuild کــه مصالــح حافــظ محیــط زیســت بــرای ســاختمان ســازی تولیــد 
مــی کنــد بــا پرداخــت ۲5 هــزار 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.
ــا  ــور ی ــد ن ــی توان ــط م ــی اســت کــه فق ــک کــرم پانامای ــوان دوزیســت در حقیقــت ی ــن حی ای

ــد. ــی کن ــی م ــن زندگ ــق زمی ــد و در عم ــی کن ــی را ردیاب تاریک
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.

بدون مصرف دارو؛

درمان زوال عقل با فناوری 
امواج مافوق صوت

 

ــرای درمــان  ــه فــرد را ب ــی منحصــر ب پژوهشــگران مــی گوینــد یــک روش درمان
ــوق  ــواج ماف ــتفاده از ام ــر اس ــی ب ــه مبتن ــد ک ــرده ان ــداع ک ــل اب ــاری زوال عق بیم

ــز اســت. ــن ســمی از مغ ــک پروتئی ــرای پاکســازی ی صــوت ب
ــد زوال عقــل و فراموشــی  ــی مانن ــه بیمــاری های پروتئیــن مذکــور عامــل ابتــا ب
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 ۲015 بازمی 
ــور  ــه منظ ــز ب ــون در مغ ــردش خ ــهیل گ ــرای تس ــن روش ب ــدا از ای ــردد. در ابت گ
ــه مقصــد  ــا زوال عقــل ب ــه کننــده ب ــادی هــای مقابل ــه رســیدن آنتــی ب کمــک ب
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 ۸0 تــا ۹0 ســاله بــوده اســت. در حــال حاضــر برنامــه ریزی 
بــرای انجــام آزمایــش هایــی بــر روی انســان هــا در ایــن زمینــه در ســال ۲01۹ در 

حــال انجــام اســت.

جسد زن ۸۷ ساله برای پیشبرد علم 
۲۷ هزار 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 ۲۷ هــزار تکــه را بدهــد.
ایــن زن ۸۷ ســاله اهــل تگــزاس بــا منجمدســاختن بــدن خــود، تقســیم آن بــه ۲۷ هــزار 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 ۲۷ هــزار 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 ۲000 یــا حداکثر 

5000 قطعه تقســیم شــده اســت.
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علـــم و دانش

از فسیل های کشف شده؛

لئوناردو دی کاپریو دایناسور می خرد!
 

لئونــاردو دی کاپریــو قصــد دارد بــا صــرف ۲.5 میلیــون 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 
ــام Allosaurus اســت. وی قصــد دارد فســیل مــادر و کــودک ایــن دایناســور را بخــرد. ن

ــر  ــکا خب ــج در ویسکانســین آمری ــه شــناس برجســته و اســتاد دانشــگاه کارت ــاس کار دیرین توم
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 

شــده بودنــد مشــاهده کــرده و بــه خریــد آنهــا عاقمنــد شــده اســت. فســیل هــای یادشــده 150 
ســال قبــل کشــف شــده انــد. البتــه خــود دی کاپریــو اخبــار منتشــر شــده در ایــن زمینــه را رد یــا 

تاییــد نکــرده اســت.

دراکوالی طبیعت؛

سریع ترین حیوان جهان شناسایی شد
 

دانشــمندان اعــام کــرده انــد 
ــان  ــود جه ــریعترین موج س
مورچــه »دراکــوال« اســت 
ــرعت  ــا س ــد ب ــی توان ــه م ک
ــاعت گاز  ــر برس 3۲0 کیلومت

ــرد. بگی
تحقیقــات جدیــد نشــان داده 
ســریع تریــن حیــوان جهــان 
چیتــا نیســت بلکــه یــک 

ــت! ــه اس مورچ
مورچــه »دراکــوال« مــی توانــد فک خــود را بــا ســرعت خــارق العــاده 3۲0 کیلومتربرســاعت)۲00 
مایــل برســاعت( ببنــدد کــه 5 هــزار بــار ســریع تــر از پلــک زدن اســت. ایــن درحالــی اســت کــه 

چیتــا فقــط بــا ســرعت ۹۶ کیلومتــر برســاعت)۶0 مایل 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 ۲3 میکروثانیـه طـول می کشـد. همچنین ایـن ویدئو 
نشـان داد  مورچـه هـا،  قبـل از گاز گرفتن فـک های خـود را به مدت 3.۷ ثانیه 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. 

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

ــن و تحلیــل دی ان ای روی اســتخوان  ــاوری هــای نوی ــا اســتفاده از فن ــد ب تحقیقــی جدی
هــای 4۲50 ســاله یــک زن نشــان داد برخــاف تصــور قبلــی، او چشــمانی بــه رنــگ قهــوه 

ای داشــته اســت.
ــادی در  ــال 1۹۸۷ می ــده، در س ــام »آوا« مشــهور ش ــه ن ــه ب ــن زن ک ــای ای ــتخوان ه اس

ــود. ــه ســنگ حفــر شــده ب قبــری کشــف شــد کــه در تخت
ــران  ــوادگان مهاج ــان داد آوا از ن ــتانی نش ــان باس ــن انس ــد از دی ان ای ای ــات جدی تحقیق

ــد. ــه انگلیــس مهاجــرت کــرده ان ــد او ب ــل از تول ــد نســل قب ــی اســت کــه چن اروپای
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 اطاعــات ژنومیــک او کمــک کــرده دانمشــندان ســاختار جدیــدی بــرای 

صــورت او بســازند.
آوا هنــگام مــرگ بیــن 1۸ تــا ۲5 ســال 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.   
ــا موهــای صــاف و ســیاه، چشــمان قهــوه ای و پوســتی  ــل دی ان ای نشــان داد مای تحلی

گندمــی داشــته اســت.
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بحــران جهانــی گرمایــش کــره زمیــن باعــث شــده ســرعت ذوب شــدن یــخ هــای گرینلنــد در 
نیمکــره شــمالی در ۷000 ســال گذشــته بــی ســابقه باشــد.

گرینانــد نــام یــک ناحیــه خودگــردان از دانمــارک اســت کــه در آب هــای اقیانوس منجمدشــمالی 
ــی از  ــه را ترکیب ــن منطق ــت ای ــد. جمعی ــی کنن ــی م ــر در آن زندگ ــزار نف ــت و 5۶ ه ــع اس واق

اســکیموها و مهاجــران دانمارکــی تشــکیل مــی دهنــد.
ــن  ــد اســت، ســایر مناطــق ای ــی گروئنلن ــد نقطــه محــدود کــه محــل ســکونت اهال به جــز چن
جزیــره یــخ زده و بطــور کلــی خالــی از ســکنه اســت. ایــن ســرزمین از نظــر جغرافیایــی در محیــط 
ــژه  ــه وی ــا ب ــا اروپ ــا از نظــر سیاســی و فرهنگــی ب ــع شده اســت ام ــکای شــمالی واق ــاره آمری ق

ــراوده بیشــتری دارد. ــروژ و دانمــارک م کشــورهای ن
ــدن  ــت ذوب ش ــیده، حاکیس ــاپ رس ــه چ ــر ب ــریه نیچ ــج آن در نش ــه نتای ــازه ای ک ــش ت پژوه
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 Rowan که 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 350 
سـال اخیـر به این اندازه سـریع نبـوده و می تـوان با اطمینان بسـیار باالیـی گفت ایـن روند طی ۷ 

و حتی ۸ هزار سـال گذشـته اسـتثنایی بوده است.
ــوان  ــی ت ــه و م ــش یافت ــر 50 درصــد افزای ــا در ۲0 ســال اخی ــخ ه ــن ی ســرعت ذوب شــدن ای

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 

۲40 میلیــون اســتخر اســتاندارد شــنای المپیــک ریختــه شــود.

روند ذوب شدن یخ های گرینلند رکورد زد

هشدار تازه دانشمندان؛

روند گرمایش فعلی اکثر جانداران کره زمین را نابود می 

کند
 

ــد  ــا رون ــادی ب ــد گرمایــش فعلــی کــره زمیــن شــباهت هــای زی ــد، رون ــار دانشــمندان هشــدار داده ان ــرای اولیــن ب ب
ــل دارد. ــون ســال قب ــه ای در ۲5۲ میلی ــار انتشــار گازهــای گلخان مرگب

ــای واشــنگتن و  ــاینس منتشــر شــده و توســط پژوهشــگرانی در دانشــگاه ه ــه در نشــریه س ــن بررســی ک ــج ای نتای
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 ۹۶ درصد از 

حیــات دریایــی و ۷0 درصــد 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 
ــا افزایــش گرمــای دریاهــا واقیانــوس هــا، از بیــن رفتــن شــدید اکســیژن موجــود در آب هــا و  تــداوم بــی توجهــی ب

در یک حراجی؛

نامه انیشتین ۲.۹ میلیون دالر 
فروخته شد

 
نامــه انیشــتین به یــک فیلســوف آلمانــی در حراجــی در نیویــورک بــه قیمــت ۲.۹ میلیون 

دالر فروختــه شــد. ایــن نامــه در ســال 1۹54 میادی نوشــته شــده اســت.
یــک نامــه بــا دســتخط آلبــرت انیشــتین در حراجــی بــه قیمــت ۲.۹ میلیــون دالر فروخته 

شــد.
ایــن نامــه در ســال 1۹54 میــادی  نوشــته شــده و کارشناســان پیــش بینــی مــی کردنــد 

در حراجــی کریســتیز نیویــورک بــه قیمــت 1.5 میلیــون 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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در حدود ۴۵ سانتی متر؛

برج پیزا صاف تر شده است!
 

مهندســان موفــق شــده انــد طــی ۲۸ ســال بــرج پیــزا را 45 ســانتی متــر صــاف تــر کننــد. آنهــا 
بــرای ایــن منظــور لولــه هایــی زیــر زمیــن کار گذاشــته انــد.

برج کج پیزا از ۲۸ سال قبل تاکنون حدود 45 سانتی 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 1۹۹0 میــادی بــه مدت 

11 ســال بــه دالیــل ایمنــی عمومــی تعطیــل بود.
رابــرت ســا مدیــر فنــی ســازمان OPA کــه 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 5۷ متــری پــس از ســاخت، در خــاک فــرو 
رفتــه اســت. دلیــل ایــن رونــد نیــز طراحــی نامناســب بــود. بــه عبــارت دیگــر فونداســیون بــرج 

فقــط 3 متــر عمــق داشــت و روی خــاک ضعیــف و بــی ثبــات بنــا شــده بــود.
بـه هرحـال از سـال 1۹۹0 میادی مهندسـان فعالیت نجات بـرج را به مدت 11 سـال ادامـه دادند.  
بـه گفته نانزینت اسـکوگیا از دانشـگاه پیزا تا سـال ۲001بـرج حدود 41 سـانتی متر صاف تر شـد.  

از ۲001 تاکنـون ایـن روند ادامه داشـته و برج  4 سـانتی متر صاف تر شـده اسـت.
مهندســان بــرای درک حرکــت ایــن بــرج 14500 تنــی گاهــی اوقــات هــر ســاعت انــدازه گیــری 

هایــی انجــام مــی دادنــد.

به وسیله تلسکوپ فضایی فرمی؛

میزان نور جهان اندازه گیری شد
 

ــه  ــی متوج ــی فرم ــکوپ فضای ــای تلس ــای گام ــعه ه ــی اش ــا بررس ــان ب محقق
ــی  ــپ ۶0 وات ــک الم ــدازه ی ــه ان ــی ب ــه ۲.5 مایل ــان از فاصل ــور جه ــدند ن ش

ــت. اس
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 
ــی فرمــی  ــای تلســکوپ فضای ــا اســتفاده از اطاعــات اشــعه گام ــور جهــان را ب از  ن
و چنــد ترفنــد عجیــب انجــام داده انــد. آنهــا همچنیــن اطاعــات ۷00 ســیاهچاله را 

بررســی کردنــد.
بــا ایــن روش مشــخص شــد درخشــش نــور آســمان از فاصلــه ۲.5 مایلــی بــه انــدازه 
بــه انــدازه یــک حبــاب المــپ ۶0 واتــی 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.

توسط محققان انگلیسی؛

راز لگد انداختن جنین 
در رحم مادر کشف شد

 
محققــان بــا انــدازه گیــری 
امــواج مغــزی چنــد جنیــن 
هــای  لگدانداختــن  راز 
مکــرر آنهــا را کشــف کرده 
انــد و معتقدنــد هــدف آنهــا 
و  کار شناســایی  ایــن  از 
ــدن  ــف ب ــاد مختل درک ابع

ــت. ــان اس خودش
ــه  ــی ب ــن بررس ــام ای انج
پزشــکان کمــک مــی کند 
ــای  ــد از روش ه ــا بتوانن ت
بهتــری بــرای بررســی 
وضعیــت بــدن نــوزادان 

ــد. ــتفاده کنن ــارس اس ن
پژوهــش یادشــده توســط دانشــمندان انگلیســی انجــام شــده و بــرای انجــام آن حــرکات 
ــا اســتفاده از روشــی  ــن هــای گوناگــون ب ــن هــای جنی ــه خصــوص لگدانداخت ــی و ب بدن
ــت  ــن روش فعالی ــت. در ای ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــفالوگرافی م ــه الکتروانس ــوم ب موس
الکتریکــی بخــش هــای مختلــف مغــز انــدازه گیــری شــده و ایــن فعالیــت هــا بــر روی 

کاغــذ ثبــت مــی شــوند.
ــت  ــد و تحقیــق یادشــده ثاب ــه ســن داشــته ان ــا 4۲ هفت جنیــن هــای یادشــده بیــن 31 ت
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 
ــرای شناســایی جســم خــود اســتفاده مــی  ــات ماننــد مــوش هــم از همیــن روش ب حیوان

کنــد.
ــیار  ــه صــورت بس ــه ب ــی ک ــده در نوزادان ــزی یادش ــواج مغ ــازه حاکیســت ام ــات ت تحقیق
نــورس متولــد مــی شــوند بســیار قــوی تــر اســت و روال طبیعــی آن اســت کــه انتشــار این 

امــواج در آســتانه تولــد نــوزاد متوقــف شــوند.
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علـــم و دانش

محققــان معتقدنــد ۲00تــا ۲50 میلیــون 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.

ــا ســرعت چنــد  ــد در سراســر زمیــن ب ــام دارن ایــن پوســته هــا کــه صفحــه هــای تکتونیــک ن
ــد.   ســانتیمتر در ســال مــی چرخن

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 400 تــا ۶00 میلیون ســال 
دوبــاره کنــار هــم بازگردند.

آخریــن ابرقــاره بــه نــام Pangea حــدود 310 میلیــون ســال قبــل بــه وجــود آمــد و فراینــد 
جــدا شــدن قطعــات آن 1۸0 میلیــون ســال پیــش آغــاز شــد.

ــر  ــال دیگ ــون س ــا ۲50 میلی ــدی  در ۲00ت ــاره بع ــد ابرق ــان معتقدن ــتا محقق ــن راس در همی
ــد:  ــه عبارتن ــد  دارد ک ــای جدی ــاره ه ــکیل ابرق ــرای تش ــناریو ب ــد. 4 س ــی آی ــود م ــه وج ب

.Amasia و    Novopangea، Pangea Ultima، Aurica
نحــوه تشــکیل هرکــدام از ایــن ســناریوها متفــاوت اســت امــا در نهایــت بــه شــیوه جــدا شــدن 

Pangea  وچگونگــی حرکــت قــاره هــای جهــان در حــال حاضــر مرتبط اســت.

ــت و  ــاز اس ــوز ب ــه هن ــد  ک ــر ش ــس منج ــوس اطل ــکیل اقیان ــه تش ــتن Pangea ب شکس
ــود.   ــی ش ــر م ــک ت ــر و باری ــوس آرام کوچکت ــه اقیان ــود. در نتیج ــی ش ــر م ــض ت عری

 Novopangea بــه هرحــال دانشــمندان معتقدنــد بیــن ایــن چهــار ســناریو احتمــال وقــوع
بیشــتر از بقیــه اســت.

یکــی از دانشــمندان قســمت جدیــدی در مغــز انســان کشــف 
ــا  ــا مشــخص نیســت ام ــرد آن کام ــوز عملک ــه هن ــرده ک ک
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.
ــترالیا  ــی اس ــوم عصب ــات عل ــز تحقیق ــون در مرک ــم اکن او ه
فعالیــت مــی کنــد و مطالعــات او از منطقــه ای از مغــز 
انســان پــرده برداشــته اســت. او منطقــه تــازه کشــف شــده را 

Endorestiform Nucleus نامیــده اســت.
هــر چنــد او از 30 ســال قبــل احتمــال مــی داد ایــن بخــش 
ــن  ــای نوی ــاوری ه ــا  فن ــد ام ــته باش ــود داش ــان وج پنه
تصویربــرداری امــروزی منجــر بــه کشــف ایــن منطقــه شــده 

است.
 Endorestiform Nucleus عملکــرد  هنــوز 
مشــخص نیســت. قســمت مذکــور نزدیــک نقطــه اتصــال 
مغــز و نخــاع  قــرار دارد. در ایــن منطقــه اطاعــات حســی 
و حرکتــی ترکیــب مــی شــوند تــا تعــادل و موقعیــت بــدن 

ــند. ــود بخش را بهب
ــرده کــه  ــه ک ــه ای ارائ ــل پاکســیونس نظری ــن دلی ــه همی  ب
ــی  ــک م ــرکات  کم ــود ح ــد در بهب ــه جدی ــق آن، منطق طب

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 
ــه  ــن منطق ــد: ای ــی گوی ــاره م ــن ب ــینوس در ای دارد. پاکس
ــای رزوس و  ــون ه ــرا در میم ــت زی ــاس اس ــیار حس بس
حیوانــات دیگــری کــه مطالعــه کــرده ایــم، وجــود نداشــته 
انــد. البتــه پاکســینوس هنــوز مغــز شــامپانزه هــا را مطالعــه 

ــت. نکرده اس
 جزئیــات ایــن کشــف پاکســینوس در  آخریــن کتــاب او بــه 
 Human Brainstem: Cytoarchitecture, نــام
 Chemoarchitecture, Myeloarchitecture

منتشــر شــده است.

۲۰۰ میلیون سال دیگر؛

قاره های زمین دوباره کنار هم جمع می شوند

توسط یک دانشمند علوم اعصاب؛

قسمت جدیدی در مغز انسان کشف شد
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نوین فناوریهای 

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

است. شده 
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ــن ــای نوی فناوریه

انــرژی خورشــیدی منحصــر بــه  فردتریــن منبــع انــرژی تجدید 
ــای  ــی انرژی ه ــی تمام ــع اصل ــت و منب ــان اس ــر در جه پذی
موجــود در زمیــن بــه شــمار مــی آیــد. ایــن انــرژی بــه صــورت 
ــرژی  ــر ان ــکال دیگ ــه اش ــد ب ــتقیم می توان ــتقیم و غیرمس مس
ــوخت  ــع س ــودن مناب ــدود ب ــه مح ــه ب ــا توج ــود. ب ــل ش تبدی
فســیلی و مشــکات ناشــی از احتــراق ایــن ســوخت ها ماننــد 
ــیدی  ــای خورش ــتفاده از فناوریه ــوا، اس ــزون ه ــی روز اف آلودگ
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
ــاوری  ــعه فن ــتاد توس ــر س ــاد، دبی ــدی زاده فرس ــز مه کامبی
ــو باعــث شــده  ــاوری هــای ن ــرژی گفــت: ظهــور فن حــوزه ان
در کشــورمان ســازندگی داشــته باشــیم و از انــرژی خورشــیدی 

ــم.  ــرق اســتفاده کنی ــاز ب ــن نی ــرای تامی ب
وی بــا اشــاره بــه گام هــای نوپــای فنــاوران بــرای اســتحصال 
ــان کــرد: یــک  ــر شــناخته شــده بی ــع کمت ــن منب ــرژی از ای ان
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.

ــا »ریگ ســوخته«  ــان« ی ــه »گندم بری ــه منطق ــا اشــاره ب وی ب
ــوت  ــر ل ــهداد در کوی ــمال شهرش ــری ش ــتاد کیلومت در هش
)اســتان کرمــان( بیــان کــرد: بــه عنــوان مثــال تابــش انــرژی 
ــا در  ــه دم ــت ک ــدی اس ــه ح ــان ب ــدم بری ــید در گن خورش
ــا ۷1 درجــه ســانتیگراد مــی رســد  روزهایــی از ســال بــه ۷0 ت

ــود. ــی ش ــخت م ــی س ــرای زندگ ــرایط ب و ش

ــا را  ــردم دنی ــال م ــک س ــرژی ی ــان ان ــدم بری گن
ــد ــی کن ــن م تأمی

مهدی زاده فرسـاد با اشـاره به گـزارش »UNDP  « )برنامه 
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 5 قـاره را تامیـن 
کـرد. البتـه ایـن گـزارش زمانـی مطرح شـد کـه راندمـان پنل 
هـای خورشـیدی حـدود 15 درصـد بـود امـا امـروزه پنـل های 

خورشـیدی راندمانی بیشـتر و بیـن 30 تـا 40 درصـد 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 عاوه 
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 
ــد، خاطــر  ــه کار کن ــت شــروع ب ــدا دول ــد ابت ــرق بای ــد ب و تولی
نشــان کــرد: ضــروری اســت فرهنــگ ســازی اســتفاده از ایــن 
ــن  ــن اســاس ای ــر همی ــد؛ ب نعمــت الهــی در کشــور جــا بیافت
ســوال مطــرح مــی شــود کــه تــا کنــون چنــد درصــد از وزارت 

خانــه هــای دولتــی از صفحــات خورشــیدی بــرای بهــره مندی 
ــرای روشــنایی اســتفاده مــی کننــد؟ ــرژی خورشــیدی ب از ان

ــن  ــه ای ــه نتیجــه مــی رســیم ک ــن رو ب ــرد: از ای ــد ک وی تاکی
ــه  ــم ب ــود. امیدواری ــت شــروع ش ــد از دول ــازی بای ــگ س فرهن
ــد. ــن ســمت بیاین ــه ای ــه هــا ب ــم کــه وزارت خان ســمتی بروی

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.
ــی  ــیدی ایران ــات خورش ــات صفح ــد قطع ــه داد: تولی وی ادام
مســتلزم یــک خودبــاوری اســت؛ کشــور مــا بایــد در جایگاهــی 
ــن  ــتفاده از ای ــر اس ــاوه ب ــون ع ــه اکن ــت ک ــی گرف ــرار م ق

ــرد. ــی ک ــا را صــادر م ــور، آنه صفحــات در کش
ــای  ــداث نیروگاهه ــه اح ــان اینک ــا بی ــاد ب ــدی زاد فرس مه
ــد،  ــی رس ــر م ــه نظ ــروری ب ــری ض ــور ام ــیدی در کش خورش
نقــاط قــوت و نقــاط ضعــف در کشــور بــرای تولیــد صفحــات 
ــی در  ــت علم ــا در معاون ــن رو م ــود دارد از ای ــیدی وج خورش
ــا نقــاط ضعــف را برطــرف کنیــم. ســتاد  صــدد برآمــده ایــم ت
توســعه فنــاوری انــرژی معاونــت علمــی از طــرح هــای نوآورانه 
و فناورانــه در ایــن زمینــه حمایــت مــی کنــد. در واقــع در صــدد 
ــید و  ــرژی خورش ــی ان ــت تابش ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــتیم  ب هس
ــان و  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــت ش ــنجی ظرفی ــیل س پتانس

ــویم. ــد ش ــره من ــرژی به ــه ان ــا در زمین ــتارت آپ ه اس

ــوزه  ــال در ح ــان فع ــد از محقق ــرو بای وزارت نی
ــد  ــت کن ــیدی حمای ــرژی خورش ان

وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر از ایــن پتانســیل در کشــور 
ــن مســیر  ــد در ای ــا عــزم جــدی بای ــا ب کــم اســتفاده شــده ام
ــن  ــتاد از ای ــای س ــت ه ــواره حمای ــت: هم ــم، گف ــرار گیری ق
ــه کارگیــری دســتاوردهای بومــی اســت  ــرای ب شــرکت هــا ب
امــا معاونــت علمــی تنهــا یــک بــازو بــرای تحقــق ایــن هــدف 
مهــم اســت از ایــن رو انتظــار مــی رود کــه وزارت نیــرو و ســاتبا 
ــرژی  ــتاد ان ــا در س ــد. م ــدا کن ــه ورود پی ــن قضی ــه ای ــم ب ه
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 مشـکات 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 
ــق  ــاتبا محق ــرو و س ــوری، وزارت نی ــت جمه ــاوری ریاس و فن
خواهــد شــد؛ بدیــن واســطه مــوازی کاری پیــش نمــی آیــد و 
بســتری بــرای ســرعت دادن بــه اســتفاده از انــرژی خورشــیدی 
ــن  ــطه ای ــه واس ــن ب ــد. همچنی ــد ش ــم خواه ــور فراه در کش
جنبــش ســعی مــی شــود موانــع بــر ســر راه تولیــدات مربــوط 

ــع شــود. ــه صفحــات خورشــیدی مرتف ب

باید »شهرانرژی« داشته باشیم
مهــدی زاده فرســاد بــا بیــان اینکــه برخــی کشــورهای اطــراف 
ــهر  ــت: ش ــد، گف ــرده ان ــدازی ک ــرژی« را راه ان ــهر ان ــا »ش م
ــتفاده  ــاک اس ــای پ ــرژی ه ــه از ان ــت ک ــهری اس ــرژی ش ان
ــا محیــط  مــی شــود و متریــال ســاخت هــر چیــزی ســازگار ب
ــته  ــرژی داش ــهر ان ــت ش ــی بایس ــم م ــا ه ــت؛ م ــت اس زیس
باشــیم؛ بســترهای مناســبی در کشــور وجــود دارد کــه بتوانیــم 
ــهر  ــم ش ــا بتوانی ــیم ت ــته باش ــیدی داش ــای خورش نیروگاهه

ــم. ــدازی کنی ــیدی راه ان خورش
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 کان و ملی نباشـد پیشـرفت نخواهیـم کرد.
ــد  ــرژی تاکیــد کــرد: بای ــاوری هــای ان دبیــر ســتاد توســعه فن
ــا 5 ســال دیگــر نفــت تمــام  ــم کــه ت ــر ایــن بگذاری ــا را ب مبن
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.

یک سوم ایران ظرفیت نصب پنل خورشیدی دارد 
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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
ــرژی خورشــیدی، ســه  ــرای اســتفاده از منبــع همیشــگی ان ب

ــود دارد: ــر وج ــرح زی ــه ش روش ب
ــرژی  ــل ان ــید )PV( : تبدی ــلول های خورش ــری از س بهره گی
ــه ولتــاژ DC از طریــق ســلول های خورشــیدی،  خورشــید ب

اســتفاده از انــرژی حرارتــی خورشــید )CSP(: متمرکــز کردن 
ــه  ــرای ب ــرژی حرارتــی آن ب ــرژی خورشــید و اســتفاده از ان ان

حرکــت درآوردن توربیــن و تولیــد بــرق
ــتم هایی  ــیدی )SHC(: سیس ــش خورش ــرمایش و گرمای س
ــه  ــل آن ب ــدون تبدی ــید و ب ــتقیم خورش ــرژی مس ــه از ان ک
بــرق، بــرای تولیــد گرمــا و ســرما اســتفاده مــی کننــد )ماننــد 

ــیدی( ــن خورش آبگرمک
ــی  ــت اله ــن نعم ــیدی؛ ای ــرژی خورش ــا ان ــاوری ب ــق فن تلفی
مــی توانــد برطــرف کننــده بســیاری از نیازهای انســانی باشــد 
ــیدی،  ــلولهای خورش ــیدی، س ــای خورش ــه باتریه ــه طوریک ب
کــوره هــای خورشــیدی، نیروگاههــای تولیــد بــرق بــا انــرژی 
خورشــیدی و ... نشــانی از ورود بــه عرصــه اســتفاده از انــرژی 

خورشــیدی هســتند.
ــرای بهــره منــدی از  ــران هــم ظرفیــت هــای خوبــی ب در ای
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
ــرژی خورشــیدی نشــان از اهمیــت روز  ــل توجــه ان رشــد قاب
ــرژی  ــزان تابــش ان ــرژی پــاک دارد. می افــزون ایــن منبــع ان
ــوده و در  ــان نب ــان یکس ــون جه ــاط گوناگ ــیدی در نق خورش
ــت.  ــدار را داراس ــترین مق ــن بیش ــیدی زمی ــد خورش کمربن
ــد تابشــی خورشــید  ــرار گرفتــن در کمربن ــه دلیــل ق ــران ب ای
ــت  ــن موهب ــرداری از ای ــه بهره ب ــی در زمین ــیل باالی از پتانس
ــد  ــه در ۹0درص ــوری ک ــه ط ــت. ب ــوردار اس ــدادادی برخ خ
مســاحت کشــورمان بیــش از 300 روز آفتابــی مؤثــر در ســال 

ــود دارد. وج
از ایــن رو راه انــدازی نیروگاههــای خورشــیدی مــورد اســتقبال 
ــه  ــت و ب ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــتان ه ــهرها و اس ــیاری از ش بس
تازگــی اســتان هــای تهــران، قــم، یــزد، لرســتان، خوزســتان، 

فــارس و ... از ایــن فنــاوری بهــره منــد شــده انــد.
ــده  ــاد ش ــی ایج ــای مختلف ــت ه ــا ظرفی ــا ب ــن نیروگاهه ای
انــد تــا بهــره وری را افزایــش دهنــد. برخــی از ایــن نیــروگاه 

ــاب  ــه سیســتم ردی ــرق خورشــیدی کشــور مجهــز ب هــای ب
ــره  ــلول های ذخی ــه س ــه ای ک ــه گون ــتند ب ــیدی هس خورش
کننــده انــرژی خورشــید بــا چرخــش خورشــید حرکــت 
ــره  ــود ذخی ــرژی را در خ ــتری از ان ــزان بیش ــا می ــد ت می کنن

ــد. کنن
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین هــم اخیــرا بــه گســترش 
ــدی از  ــره من ــرای به ــور ب ــیدی در کش ــای خورش نیروگاهه
ایــن نعمــت الهــی تاکیــد کــرده اســت. ســردار غامحســین 
غیــب پــرور بــا بیــان اینکــه بناســت از همیــن روزهــا ۶ هــزار 
گــروه جهــادی بــه مناطــق مختلــف کشــور اعــزام می شــوند، 
ــیدی ورود  ــرژی خورش ــه ان ــه عرص ــیج ب ــرد: بس ــح ک تصری
ــدا کــرده اســت و مــا ســاخت 3 هــزار واحــد نیروگاهــی 5  پی
کیلوواتــی انــرژی خورشــیدی را ایــن هفتــه آغــاز می کنیــم و 
ــی  ــای 100 کیلووات ــه نیروگاه ه ــه ب ــن اســت ک ــا ای ــای م بن

برســیم.

سلولهای خورشیدی نور بیشتری جذب می کنند
ــه فناوریهــای مرتبــط  از ســوی دیگــر بخشــی از دســتیابی ب
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.
ــوادی  ــتفاده از م ــه اس ــوان ب ــی ت ــا م ــن راهکاره ــه ای از جمل
ــلول و  ــال س ــاده فع ــوان م ــه عن ــاال ب ــذب ب ــی ج ــا توانای ب
ــر نانوســاختارها از  ــی ب ــف مبتن ــن ســاختارهای مختل همچنی
ــت  ــمونی جه ــی، ذرات پاس ــای فوتون ــتال ه ــه کریس جمل

ــرد. ــاره ک ــذب اش ــش ج افزای
ــات  ــه تحقیق ــت ک ــرژی الزم اس ــرف ان ــش مص ــرای کاه ب
موثــر و هدفمنــدی در ایــن زمینــه انجــام شــود. بــا ایــن هدف 
ــدوق  ــتیبانی صن ــا پش ــی ب ــهید رجای ــگاه ش ــان دانش محقق
حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران معاونــت علمــی »طراحــی 
ــر  ــاال مبتنــی ب ــازده ب ــا ب و شبیه ســازی ســلول خورشــیدی ب

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 

ــزان  ــود، می ــتفاده ش ــال اس ــه فع ــوان الی ــه عن ــازک ب ای ن
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.

ســلول های خورشــیدی ســیلیکونی، بــه هزینــه باالیــی 
بــرای تولیــد نیــاز دارنــد و از مــوادی بــا ضخامــت حــدود ۲00 
ــه الکتریســیته  ــرژی خورشــیدی ب ــل ان ــرای تبدی میکــرون ب
هزینــه،  کاهــش  بــرای  بنابرایــن  می کننــد.  اســتفاده 
ــا  ــت 100 ت ــا ضخام ــازک ب ــه ن ــیدی الی ــلول های خورش س

ــده اند. ــنهاد ش ــر پیش 3000 نانومت
در طــی چنــد دهــه گذشــته، پیشــرفت های قابــل ماحظــه ای 
در مطالعــه رفتــار نــور در مقیــاس نانــو به دســت آمــده اســت. 
ایــن پیشــرفت ها در تمــام زمینه هــا از جملــه نانوســاختارهای 

مبتنــی بــر فوتونیــک و پاســمونیک بوده اســت.
ســلول های خورشــیدی بــا ســاختارهای الیــه نــازک 
تک پیونــدی یــا چندپیونــدی بهبــود قابــل توجهــی را 
در بازدهــی ســبب می شــوند. در ایــن طــرح، از مــوادی 
ــا  ــرهم ی ــاختار پشت س ــک س ــاال در ی ــذب ب ــت ج ــا قابلی ب
ــاختارهای  ــن س ــت. همچنی ــده اس ــتفاده ش ــدی اس چندپیون
ــده  و  ــی ش ــاختار معرف ــور در س ــس ن ــت حب ــمونی جه پاس

ــد. ــرار می گیرن ــلول ق ــل س داخ
ــب  ــاختاری مناس ــی س ــه طراح ــوان ب ــرح می ت ــداف ط از اه
بــرای جــذب قســمت اعظــم نــور فــرودی بــر ســلول، 
اســتفاده از مــاده ای مناســب در الیــه فعــال ســلول، اســتفاده 
ــر ســلول را در داخــل  ــرودی ب ــور ف از نانوســاختارهایی کــه ن
ــا زمانی کــه فرآینــد جــذب رخ دهــد،  ســاختار حبــس کننــد ت

ــرد. ــاره ک اش

خورشــیدی  ســلول های  کارایــی  افزایــش 
پلیمــری بــا فنــاوری نانــو

ــه ســلول هــای خورشــیدی  ــاز ب نیروگاههــای خورشــیدی نی
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 

نیروگاه خورشیدی متحرک ساخته شد 
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نانولوله های کربنی اصاح سـطح شـده در سـاختار سـلول های 
خورشـیدی پلیمری، بازده تبدیل توان سـلول های سـاخته شده 

تـا هفت برابـر افزایش پیدا کرده اسـت.
از ســلول های خورشــیدی منعطــف پلیمــری، در ســاخت 
ــراه و  ــن هم ــی های تلف ــونده  گوش ــارژ ش ــای خودش باتری ه

ــود. ــتفاده می ش ــل اس ــایل پرتاب ــر وس دیگ

ــرژی  ــاذب ان ــای ج ــامانه ه ــی س ــش کارای افزای
ــیدی  خورش

از طرف دیگر، محققان کشـور سـامانه ای را طراحی و راه اندازی 
کرده انـد که می تـوان به کمـک آن بازدهـی دریافت انـرژی از 
خورشـید را افزایـش داد. در این طرح به منظـور افزایش بازدهی 
جـذب انـرژی تابشـی خورشـید از دو راهـکار، کاربـرد دریافـت 
کننده هـای حفـره ای و کاربـرد نانوسـیال بـه عنـوان سـیال 
عامـل سیسـتم متمرکز کننـده بشـقابی خورشـیدی، به صورت 

هم زمان اسـتفاده شـده است.
ــده بشــقابی و  ــامانه ای متشــکل از گردآورن ــتا، س ــن راس در ای
دریافــت کننــده حفــره ای اســتوانه ای حــاوی نانوســیال طراحی 
ــیدی  ــرژی خورش ــذب ان ــی آن در ج ــد و کارای ــاخته ش و س
مــورد بررســی قــرار گرفت.اســتفاده از سیســتم طراحــی شــده 
ــید  ــرژی خورش ــاذب ان ــامانه ج ــوان س ــرح به عن ــن ط در ای
موجــب کاهــش تلفــات انــرژی خورشــیدی در هنــگام جــذب 

ــازده تبدیــل انــرژی افزایــش خواهــد یافــت. شــده و ب
نانوسـیاالت بـه دلیل هدایـت حرارتی باالیشـان قادرنـد انرژی 
تلفـات  کمتریـن  بـا  را  خورشـید  از  شـده  جـذب  حرارتـی 
منتقـل کننـد؛ ازایـن رو در طـرح حاضـر ازاین گونـه نانومـواد 

جهـت بهبـود کارایـی سـامانه های جـاذب انـرژی خورشـید 
اسـتفاده شـده است.

ــی  ــوان »ســاخت و ارزیاب ــا عن ــراع ب ــک اخت ــن طــرح ی از ای
ــقابی  ــده بش ــز کنن ــره ای در متمرک ــای حف ــت کننده ه دریاف
ــرد نانوســیال هــای  ــا کارب خورشــیدی، جهــت تولیــد تــوان ب

مختلــف« بــه ثبــت رســیده اســت.

ــاوری  ــا فن ــی ب ــروه نظام ــک گ ــرق ی ــن ب تأمی
خورشــیدی

ــه  ــود در زمین ــات خ ــن تحقیق ــورمان در آخری ــان کش محقق
ــروگاه خورشــیدی  ــه ســاخت نی ــرژی خورشــیدی، موفــق ب ان
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.
ــو  ــای ن ــرژی ه ــز ان ــر مرک ــگریان، مدی ــانه عس ــر افس دکت
جهاددانشــگاهی واحــد آذربایجــان شــرقی در خصــوص طــرح 
ــر  ــد غی ــرد در پدافن ــا کارب ــل« ب ــیدی پرتاب ــروگاه خورش »نی
عامــل  و اهــداف نظامــی گفــت: مــا از ســال 13۹0 در تولیــد 

نیروگاههــای خورشــیدی فعالیــت داریــم.
ــن  ــزود: ای ــل اف ــیدی پرتاب ــروگاه خورش ــوص نی وی در خص
ــامل  ــه ش ــی ک ــروه نظام ــک گ ــرق ی ــد ب ــی توان ــروگاه م نی
روشــنایی منطقــه، شــارژ تلفــن همــراه، لپ تــاپ و کولــرگازی 

ــد. ...مــی شــود را تامیــن کن
ــاعت، ۲و  ــک س ــروگاه در ی ــن نی ــه داد: ای ــگریان ادام عس
نیــم کیلــووات بــرق تولیــد مــی کنــد و مــی توانــد در مواقــع 

ــد. ــرد باش ــل کارب ــی قاب بحران

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 

ــرد. ــرار بگی اســت مــورد اســتفاده ق
بــه گفتــه وی، ایــن نیــروگاه قابــل حمــل اســت و مــی توانــد 
ــروه را  ــرق یــک گ ــودروی دیگــری نصــب شــود و ب روی خ

تامیــن کنــد.

تولید برق از باد در نیمه شب 
وی بــا بیــان اینکــه ایــن سیســتم بــه مــدت 4۸ ســاعت 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.
ــه خارجــی  ــان اینکــه ایــن سیســتم نمون ــا بی ایــن محقــق ب
ــه ای وجــود  ــی در داخــل کشــور چنیــن نمون دارد، گفــت: ول
نــدارد و محققــان جهاددانشــگاهی بــه دانــش فنــی آن دســت 

ــدا کــرده اند.  پی
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 
ــر در ۲  ــروگاه یــک فضــای ۲ مت ــن نی خورشــیدی گفــت: ای
متــر اســت کــه امســال هــم یــک نمونــه از آن را بــه فــروش 

ــم. ــانده ای رس

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 

ــه ضــروری اســت. ــه و بودج ــازمان برنام ســوی س
آب هــای ژرف، آب هایــی هســتند کــه در عمــق بیــش از هــزار 
ــر  ــا ب ــن آبه ــتخراج ای ــرار دارند.اس ــن ق ــطح زمی ــری از س مت
اســاس اصــول و فرمــول هــای خاصــی صــورت مــی گیــرد و 

ــی دارد. ــه مطالعــات فراوان ــاز ب نی
ــه  ــه گفت ــران ب ــرای اکتشــافات آب هــای ژرف در ای ــه ب مطالع
ــر  ــا از نظ ــور م ــرا کش ــت زی ــروری اس ــری ض ــان ام کارشناس
منابــع آبــی محــدود اســت. در همیــن راســتا پــروژه اکتشــافات 
ــم  ــاس تفاه ــر اس ــتان ب ــتان و بلوچس ــای ژرف در سیس آب ه

ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــرو آغ ــه ای در وزارت نی نام

ــات  ــوزش و تحقیق ــیون آم ــس کمیس ــه رئی نام
ــس مجل

ــیون  ــس کمیس ــارف، رئی ــا ع ــر محمدرض ــش دکت ــدی پی چن
ــه ای  ــامی نام ــورای اس ــس ش ــات مجل ــوزش و تحقیق آم
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 3 حلقــه در محــدوده مطالعاتــی سیســتان و بلوچســتان 

ــت. نوش
ــات و  ــوزش، تحقیق ــیون آم ــات کمیس ــر مصوب ــا ذک ــارف ب ع
ــات  ــه و تحقیق ــرورت مطالع ــر ض ــی ب ــس مبن ــاوری مجل فن
بــرای توســعه فنــاوری آب هــای ژرف، مصوبــات ایــن 

ــرد: ــریح ک ــیون را تش کمیس
الــف( کار مطالعــات تــا مرحلــه نهایــی بنابــر 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــد معاون صاحدی

جمهــوری ادامــه یابــد.
ــن  ــه تأمی ــبت ب ــه نس ــه و بودج ــازمان برنام ب( س
ــد. ــذول کن ــدام الزم را مب ــرح اق ــار ط ــع اعتب مناب

ج( باتوجــه بــه ماهیــت وظیفــه ای معاونــت علمــی 
ــه  ــبت ب ــا، نس ــعه فناوری ه ــرای توس ــاوری ب و فن

تغییــر و تحــول چــاه اکتشــافی سیســتان 1، بــه معاونــت علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری اقــدام شــود.

ــت  ــت معاون ــه الزم اس ــات اولی ــل مطالع ــور تکمی د( به منظ
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری نســبت بــه حفــاری ســه 
حلقــه چــاه تمدید)توصیفــی( در محــدوده مطالعاتــی سیســتان 

ــد. ــدام نمای اق

تصریح روند مطالعات اکتشافاتی آب های ژرف
ــاوری  ــعه فن ــتاد توس ــر س ــی، دبی ــی ابراهیم ــر نادرقل دکت
هــای آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط زیســت معاونــت 
ــه  ــوص نام ــوری در خص ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
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.
ــن  ــل از ای ــی قب ــت علم ــه معاون ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــود،  ــرده ب ــاز ک ــای ژرف را آغ ــه آب ه ــه مطالع ــه، پروس نام
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 
ــت  ــن معاون ــن بحــث بی ــن مهــم تری ــام برســد و ای ــه اتم ب

ــت. ــرو اس ــی و وزارت نی علم
ابراهیمــی خاطــر نشــان کــرد: در نامــه دکتــر عــارف بــه دکتــر 
ــای ژرف  ــاه آب ه ــرو، چ ــه وزارت نی ــت ک ــده اس ــت آم نوبخ
ــد  ــی بدهن ــت علم ــل معاون در سیســتان و بلوچســتان را تحوی
و معاونــت علمــی مراحــل اجرایــی را طــی کنــد. ایــن پروســه 
تــا بعــد از دســتور نوبخــت و اجرایــی شــدن زمــان بــر اســت و 

ــه آن قســمت نرســیده ایــم. هنــوز ب
دبیر ســتاد توســعه فنــاوری هــای آب، خشکســالی، فرســایش و 
محیــط زیســت معاونــت علمــی و فنــاوری در خصــوص بودجه 
ــوز بودجــه ای از ســوی  ــن مطالعــات اکتشــافاتی گفــت: هن ای
ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای طــرح منظــور نشــده و تاکنون 
معاونــت علمــی بــرای جلوگیــری از وقفــه ایــن پــروژه  تامیــن 

اعتبــار کــرده اســت.
ــن  ــه تامی ــوط ب ــوارد مرب ــه م ــتیم ک ــدوار هس ــت: امی وی گف
اعتبــار بودجــه هــم در نظــر گرفتــه شــود و کار ســرعت بگیــرد.

برای جبران کم آبی با فناوری؛

نامه عارف به نوبخت درباره آبهای ژرف 
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ــن ــای نوی فناوریه

رئیــس کارگــروه تخصصــی ایمنــی زیســتی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت از موافقــت ایــن کارگــروه بــا کشــت انبــوه پنبه 

تراریختــه در کشــور خبــر داد.
ــه  ــت پنب ــا کش ــازمان ب ــن س ــت ای ــی از موافق ــود توالی محم
تراریختــه خبــر داد و گفــت: پــس از بررســی هــای بــه عمــل 
ــای زیســت  ــه ه ــه دغدغ ــوط ب ــات مرب ــده و حــل موضوع آم
محیطــی، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا کشــت پنبــه 

ــرد. ــت ک موافق
وی گفــت: ایــن محصــول بــرای رهاســازی، مراحــل مختلــف 
بررســی را در 3 دســتگاه ســازمان محیــط زیســت، وزارت 
کشــاورزی و وزارت بهداشــت پشــت ســر گذاشــته و بــر مبنــای 
اطاعــات 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 
ــه  ــت پنب ــت کش ــا در نهای ــرد ت ــز بگی ــاورزی را نی ــاد کش جه

ــه در کشــور رهاســازی شــود. تراریخت
ــا و کشــورهای  ــای اســتاندارد اروپ ــر مبن ــا ب ــی گفــت: م توالی
آســیایی و آمریــکا مســتندات مربــوط بــه کشــت پنبــه تراریخته 
ــه  ــه کمیت ــم و در نامــه ای ســواالت خــود را ب ــی کردی را ارزیاب
صــدور تراریخته در وزارت جهادکشــاورزی ارســال و پاســخهای 

علمــی مرتبــط را دریافــت کردیــم.
ــه  ــه ب ــا توج ــه را ب ــاه پنب ــه اینکــه کشــت گی ــاره ب ــا اش وی ب
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 
ــور در  ــی کش ــای علم ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــت ب محیط زیس
حــوزه زیســت فنــاوری گفــت: هم اکنــون ۸0 دانشــگاه و 
مرکــز علمــی در حــوزه زیســت فنــاوری بــه تربیــت دانشــجو 
می پردازنــد و ظرفیت هــا و زیرســاخت های علمــی و فنــی 
کشــور بــرای تحقیــق، تولیــد و صــادرات محصــوالت تراریخته 

ــاده اســت. آم
وی بــا بیــان اینکــه امــروز بایــد اعــام کنیــم نیازهــای کشــور 
ــد،  ــی باش ــر واردات متک ــد ب ــاوری نبای ــت فن ــوزه زیس در ح
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 
۸۲ تاکنــون قانون هــای متنوعــی در ایــن حــوزه اجرایــی شــده 

اســت.
بــه گفتــه توالیــی، قانــون الحــاق ایــران بــه پروتــکل ایمنــی 
ــی  ــند مل ــکل گیری س ــال ۸۲ و ش ــا« در س ــتی »کارتاهن زیس
ایمنــی زیســتی در ســال ۸4، بررســی پیش نویس هــای قانــون 
ــت  ــا ۸۸ و در نهای ــال های ۸4 ت ــتی در س ــی زیس ــی ایمن مل
تصویــب ایــن قانــون در ســال ۸۸ در مجلس شــورای اســامی، 
از جملــه اقدامــات و تدابیــر مســئوالنه بــرای حفاظــت از تنــوع 

زیســتی در کشــور بــوده اســت.
ــود آئین نامــه اجرایــی ایــن قانــون  ــا بیــان اینکــه قــرار ب وی ب

ــات  ــه اقدام ــه ب ــا توج ــت: ب ــود، گف ــه ش ــاه عرض ــی ۶ م ط
ــون ایمنــی زیســتی در  صــورت گرفتــه، آیین نامــه اجرایــی قان
ــا اطاعیــه  ــق ب ــه گرفــت و در ســال ۹3 مطاب ســال ۹۲ تائیدی
ــه در  ــد تراریخت ــت مجــوز تولی ــاد کشــاورزی، دریاف وزارت جه

کشــور صــادر شــد.
رئیــس کارگــروه تخصصــی ایمنــی زیســتی ســازمان 
ــان  ــیوه نامه بررســی گیاه ــزود: ش حفاظــت محیط زیســت اف
ــوب  ــاورزی مص ــر کش ــط وزی ــال ۹4 توس ــه در س تراریخت
ــون  ــردی اجــرای قان شــد و در ســال ۹۶ سیاســت های راهب
ایمنــی زیســتی بــه تصویــب رســید. همچنیــن مــا در ســال 
ــر ژنتیــک را تصویــب کردیــم و  ــون حفاظــت از ذخای ۹۷ قان
ــرای  ــاخت های الزم ب ــروز زیرس ــه ام ــم ک ــم بگویی می توانی
حفاظــت از ایمنــی زیســتی را در اختیــار داریــم و امیدواریــم 
ــا رفــع دغدغه هــای مــد نظــر، فنــاوری زیســتی بتوانــد در  ب

ــرد. ــرار گی کشــور مــورد اســتفاده ق
توالیــی بــا اشــاره بــه تقســیم وظایــف صــورت گرفتــه در حوزه 
محصــوالت تراریختــه در قانــون ایمنــی زیســتی تصریــح کرد: 
ــاورزی، وزارت  ــدات کش ــرای تولی ــاورزی ب ــاد کش وزارت جه
ــی،  ــرای موادغذای ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
آرایشــی و بهداشــتی و ســازمان حفاظــت محیط زیســت بــرای 
ــت محیطی  ــی زیس ــرات احتمال ــش و مخاط ــث حیات وح بح
ایــن محصــوالت، تکلیــف دارنــد تــا ظرفیت ســازی 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 حوزه هــای مرتبــط هــر 
ــا اســتناد  ــت مجمــوع تائیدیه هــا ب دســتگاهی اســت و در نهای
علمــی، باعــث صــدور مجــوز رهاســازی محصــوالت تراریخته 

خواهــد شــد.
ــه  ــه پنب ــف در زمین ــل مختل ــام مراح ــه انج ــاره ب ــا اش وی ب
ــتگاه  ــه دس ــل در س ــن مراح ــون ای ــت: هم اکن ــه گف تراریخت
پشــت ســر گذاشــته شــده و درخواســت رهاســازی ایــن 
محصــوالت در وزارت جهــاد کشــاورزی در حــال بررســی 

ــت. ــی اس نهای
توالیــی بــا بیــان اینکــه تمامــی ابعــادی کــه می توانــد 
نگرانی هایــی را بــرای تولیــد محصــوالت تراریختــه در کشــور 
در پــی داشــته باشــد، در کارگروه هــای مربوطــه بررســی شــده 
ــی  ــروه ایمن ــا در کارگ ــال م ــرای مث ــت: ب ــار داش ــت، اظه اس

ــی  ــی ارزیاب ــت، بررس ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــتی س زیس
مخاطــرات احتمالــی بــرای رهاســازی موجــودات زنــده 
ــده  ــه و واردات و حمــل و نقــل عمومــی موجــودات زن تراریخت
تراریختــه و نیــز آگاهی رســانی در حــوزه زیســت محیطی و 

را داشــته ایم. پایــش زیســت محیطی 
ــد 4  ــه در بن ــان اینک ــا بی ــران ب ــک ای ــن ژنتی ــس انجم رئی
قانــون ایمنــی زیســتی، بررســی امــور حیات وحــش و ارزیابــی 
مخاطــرات زیســتی در حــوزه تراریختــه، بــه ســازمان حفاظــت 
ــزار  ــرد: ۲0 ه ــد ک ــت، تأکی ــده اس ــپرده ش ــت س محیط زیس
ــاد  ــی ایج ــاالت علم ــای مق ــر مبن ــا ب ــه در دنی ــن تراریخت الی
ــوز  ــده و مج ــد ش ــداد تائی ــا 4۷۷ رخ ــا تنه ــت ام ــده اس ش
ــد؛ ایــن موضــوع نشــان می دهــد تضمیــن  رهاســازی گرفته ان
ــه اول  ــتی در درج ــاوری زیس ــوالت فن ــرداری از محص بهره ب

ــرار دارد. ــت ق اهمی
ــای  ــام بذره ــور تم ــون در کش ــه هم اکن ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــزود: گفت ــت، اف ــده اس ــاح ش ــی و اص ــات واردات صیفی ج
ــتفاده ۹0  ــش اس ــتی، کاه ــاوری زیس ــه فن ــق ب ــه« مطل »ن
درصــدی از محصــوالت روغــن ســویا را در کشــور بــه همــراه 

دارد.
توالیــی ادامــه داد: هم اکنــون 55 درصــد ســبد کالــری غذایــی 
ــش از ۸0 درصــد  ــه بی ــود ک ــه می ش ــق واردات تهی ــا از طری م
آن تراریختــه اســت. بــر ایــن اســاس امــروز توجــه بــه فنــاوری 
ــای  ــه ج ــه در کشــور ب ــد محصــوالت تراریخت زیســتی و تولی

ــد. ــه حســاب می آی ــرم ب ــازی مب واردات، نی
ــه شــوری و  ــاوم ب ــد گیاهــان مق ــال تولی ــرای مث وی گفــت: ب
خشــکی بــا اســتفاده از فناوری زیســتی، نســخه ای بــرای نجات 
ــتان  ــد و پاکس ــا از هن ــون م ــه هم اکن ــت. درحالی ک ــم اس اقلی
ــه  ــا پنب ــا ب ــم ام ــه وارد می کنی ــکی، پنب ــظ خش ــرای حف ب
تراریختــه کــه در منطقــه مکــران می تــوان آن را کشــت کــرد، 

مخالفــت می کنیــم.
ــام  ــه تم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب ــک ای ــن ژنتی ــس انجم رئی
ســویای موجــود در بــازار جهانــی، تراریخته اســت، خاطرنشــان 
ــه  ــوالت تراریخت ــه محص ــت ک ــال اس ــدود ۲0 س ــرد: ح ک
ــا  ــای علمــی م ــوه وارد کشــور می شــود و نیروه ــا حجــم انب ب
ــن ســؤال پرســیده  ــد. ای ــد آن ندارن در کشــور، ســهمی در تولی
می شــود کــه مخالفــان تراریختــه چــرا نگــران امنیــت غذایــی 
ــا  ــن محصــوالت نیســتند و تنه ــردم از واردات ای و ســامت م

ــتند؟ ــد آن هس ــران تولی نگ

پنبه تراریخته موافقت سازمان محیط زیست را برای کشت دریافت کرد

http://mehrnews.com


صفحه 34 | شماره 22 | دی 97 MEHR NEWSAGENCY

ــن ــای نوی فناوریه

ــی،  ــان داروی ــا گیاه ــا ب ــتند ت ــدد هس ــور درص ــان کش محقق
ــه تولیــد  داروی تقویــت حافظــه را بــدون عــوارض گوارشــی ب

ــانند. برس
ــی و  ــان طــرح »مکمــل داروی ــری یکــی از مجری ــا جعف نازی
ــود فراموشــی«  اظهــار  ــده حافظــه و بهب ــت کنن گیاهــی تقوی
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.
ــی  ــن گــزارش انجمــن جهان ــق آخری ــان اینکــه طب ــا بی وی ب
ــل  ــه زوال عق ــان ب ــر در جه ــک نف ــه ی ــه ثانی ــر س ــر ه آلزایم
مبتــا مــی شــود، افــزود: امــا اکثــر ایــن افــراد تشــخیص داده 
ــر اســاس  ــد. ب ــرار نمــی گیرن ــت ق ــورد حمای نمــی شــوند و م
مطالعــات انجــام شــده حــدود 11 درصــد افــراد باالی ۶5 ســال 
و 50 درصــد افــراد بــاالی ۸5 ســال بــه بیمــاری آلزایمــر مبتــا 

مــی شــوند.
ایــن محقــق ادامــه داد: همچنیــن طبــق اعــام انجمــن آلزایمر 
ایــران، پیــش بینــی مــی شــود حــدود ۷00 هــزار بیمــار مبتــا 

بــه آلزایمــر در کشــور وجــود داشــته باشــد.
جعفــری خاطــر نشــان کــرد: متاســفانه داروهــای ایــن بیمــاران 
ــی را  ــای خارج ــز داروه ــا نی ــه ه ــده و بیم ــاب ش ــرا کمی اخی
پوشــش نمــی دهنــد و در حــال حاضــر دو گــروه از داروهــا برای 

ــد. بهبــود شــرایط بیمــاران مبتــا تاییــد شــده ان
ایــن محقــق ادامــه داد: ایــن داروهــا فقــط پیشــرفت بیمــاری را 
بــه تعویــق مــی اندازنــد، همچنیــن دارای عــوارض نامطلوبــی 
ــواب  ــردرد و خ ــتفراغ، س ــتهایی، اس ــی اش ــهال، ب ــد اس مانن
آلودگــی هســتند عــاوه بــر ایــن مهمتریــن چالــش در 
دارورســانی بــه مغــز، محدودیــت ورود دارو بــه مغــز بــه دلیــل 

ــت. ــزی اس ــی مغ ــد خون ــود س وج

ــا داروی  ــم ت ــدد برآمدی ــن رو درص ــه از ای ــان اینک ــا بی وی ب
گیاهــی تقویــت حافظــه را تولیــد کنیــم، عنــوان کــرد: در ایــن 
ــو  ــو، ســامانه ای نان ــاوری نان ــری از فن ــره گی ــا به محصــول ب
مقیــاس و هدفمنــد طراحــی و ســاخته شــده و عصــاره گیاهــی 
موثــر در بهبــود حافظــه و کاهــش اضطــراب و افســردگی در آن 

ــذاری شــده اســت. بارگ
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 

عائــم آلزایمــر مــی شــود.
وی ادامــه داد: ترکیبــات اســتخراج شــده از عصــاره گل 
محمــدی بــا تاثیــر بــر تولیــد برخــی پروتئیــن هــای  دخیــل 
ــورون هــا شــده،  ــی موجــب افزایــش رشــد ن ــورون زای در ن
ــث  ــتراز« باع ــن اس ــتیل کولی ــم »اس ــت آنزی ــار فعالی ــا مه ب
ــز  ــن در مغ ــتیل کولی ــی اس ــده عصب ــال دهن ــش انتق افزای
ــات درون  ــیون ترکیب ــش اکسیداس ــا کاه ــد و ب ــد ش خواهن
ــورون هــا مــی  ــات ن ســلول هــا نیــز موجــب کاهــش التهاب

ــوند.  ش
جعفــری بــا اشــاره بــه مزایــای محصــول گفــت: فرموالســیون 
ــاد  ــی، ابع ــات طبیع ــده از ترکیب ــاخته ش ــامانه س ــی و س گیاه
نانومتــری و عبــور آســان از ســد خونــی مغــزی، دارای لیگانــد 
ویــژه بــرای ورود بــه مغــز )دارورســانی هدفمنــد(، دوز مصــرف 
ــای  ــه ه ــش هزین ــی، کاه ــوارض گوارش ــدون ع ــن، ب پایی
ــه شــمار مــی  ــن محصــول ب ــای ای ــی بیمــار و ... از مزای درمان

رود.
ــت:  ــای محصــول گف ــی ه ــه ویژگ ــاره ب ــا اش ــق ب ــن محق ای
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.
ــا  ــی ب ــره های ــدی ک ــو ذرات لیپی ــرد: نان ــد ک ــری تاکی جعف
ــودن  ــت ب ــی دوس ــی چرب ــتند. ویژگ ــری هس ــدازه نانومت ان
ایــن ذرات موجــب تســهیل عبــور آنهــا از میــان ســد خونــی 
مغــزی بــرای ورود بــه مغــز مــی شــود. بــا توجــه بــه انــدازه 
ــی  ــن ذرات، مزایای ــد ای ــه در تولی ــه کار رفت ــات ب و ترکیب
جهــت انتقــال دارو بــه مغــز دارنــد کــه نهایتــا ســبب 
افزایــش جریــان دارو بــه مغــز و کاهــش ورود آن بــه ســایر 

ــی شــود. ــا م ــدام ه ان
وی بــا بیــان اینکــه ایــن دارو نقــش تقویــت کنندگــی در مغــز 
ــام  ــی روی ۲00 »رت« انج ــای حیوان ــت ه ــت: تس دارد، گف
شــده و حافظــه کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت ســطح افســردگی و 

ــم. ــی کردی ــوان را بررس ــترس حی اس
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 
ــان اعضــای هیئــت  ــر اشــرف الســادات حاتمی ابراهیمــی، دکت
ــوری  ــاه منص ــی ش ــود جلیل ــران و مول ــگاه ته ــی دانش علم
فــارغ التحصیــان نانــو بیوتــک در دانشــگاه تهــران بــه نتیجــه 

ــت. ــیده اس رس

داروی تقویت حافظه از عصاره گیاهی تولید شد

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 1500 تصویــر از نمونــه هــای بــزاق تخمــک گــذاری و غیــر تخمک 

گــذاری آمــوزش داده شــده اســت.
ایــن سیســتم بــرای ۶ زن کــه قبــا آزمایــش ادرار داده بودنــد، انجــام شــد و بــا دقــت ۹۹ درصــد 

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.

با بررسی بزاق؛

محقق ایرانی فناوری برای تشخیص باروری زنان ابداع کرد
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ــن ــای نوی فناوریه

عملیــات اجرایــی ســاخت مرکــز مغــز در حــوزه علــوم شــناختی بــا هــدف آشــنایی کــودکان بــا 
کارکــرد مغــز، آغــاز شــد. 

مرکــز مغــز متشــکل از 5 بخــش 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 

ــا نشــان داده شــود آســیب هــای مختلــف فعالیــت کــدام بخــش مغــز را  گذاشــته مــی شــود ت
مختــل مــی کنــد یــا در ســنین مختلــف ســاختار مغــز بــه چــه صــورت اســت.

ــه حــوزه علــوم شــناختی همچــون  بخــش شــناخت از دیگــر بخــش هــای مرکــز اســت کــه ب
حافظــه و تفکــر وابســته اســت. مغزهــای آینــده نیــز یــک بخــش ایــن مرکــز اســت.

ــه  ــن آگاهــی ب ــز خــود آشــنا مــی شــوند ای ــا مغ ــدگان در هــر ســنی ب ــن مرکــز بازدیدکنن در ای
ــد. ــی کنن ــزات کار م ــا و تجهی ــا دســتگاه ه ــودکان ب ــی و آموزشــی اســت و ک صــورت عمل

ــن  ــدازی ای ــز اظهــار داشــت: راه ان ــی مرکــز مغ ــات اجرای کمــال خــرازی در مراســم آغــاز عملی
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.
ــز و  ــا مغ ــی ب ــنایی عمل ــرای آش ــکان ب ــتین م ــوان نخس ــه عن ــز ب ــن مرک ــرد: ای ــوان ک وی عن
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 ۲00 میلیون 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.

ــا،  ــرطان ه ــی، س ــای ژنتیک ــاری ه ــت: بیم ــات وزارت بهداشــت گف ــاون پژوهــش و تحقیق مع
ــان هســتند. ــل درم ــی قاب ــا ژن درمان ــدز ب ــی ای ــی و حت ــی و عروق ــای قلب ــاری ه بیم

ــاره ویرایــش ژنــوم گفــت: در 3 ســال  رضــا ملــک زاده معــاون پژوهــش و تحقیقــات وزارت درب
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 
ــاز مــی  ــه 50 ســال پیــش ب ــدارد و ب ــن موضــوع تازگــی ن ــم پزشــکی اســت و ای تحــول در عل

ــردد. گ
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 50 درصد 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 
ــی دهند. انجــام م

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.
ــه ژن  ــات در زمین ــع تحقیق ــر تجمی ــد ب ــا تاکی ــات وزارت بهداشــت ب ــاون پژوهــش و تحقیق مع
ــوم پزشــکی  ــان در دانشــگاه هــای عل ــد محقق ــت: بای ــی در دانشــگاه هــای پزشــکی گف درمان

ــد. ــه انجــام دهن ــی در ســطح جامع ــد و تحقیقات ــا یکدیگــر همــکاری کنن ــد ب بتوانن
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.

معاون وزیر بهداشت:

ایدز و سرطان با ژن درمانی درمان می شوند

به منظور آشنایی کودکان با کارکرد مغز؛

عملیات اجرایی ساخت مرکز مغز آغاز شد
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ــن ــای نوی فناوریه

گرنت فناوری به پارکهای 
علمی اعطا می شود

 
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم گفــت: بــر اســاس الیحــه بودجــه ســال ۹۸، بودجــه 

پــارک هــای علــم و فنــاوری ۷3 درصــد رشــد داشــته اســت.
مســعود برومنــد گفــت: در الیحــه بودجــه ســال ۹۷ بیشــترین رشــد پژوهشــی مربوط 
بــه بودجــه پــارک هــای علــم و فنــاوری بــوده کــه نســبت بــه ســال ۹۷، ۷3 رصــد 

رشــد داشــته اســت.
وی افــزود: بودجــه پژوهشــگاه هــا نیــز در الیحــه بودجــه ســال ۹۷، 1۷ درصــد رشــد 
داشــته اســت. همچنیــن بودجه پژوهشــی دانشــگاه هــا نیــز 14 درصــد در ســال آینده 

رشــد خواهــد داشــت.
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم اظهــار داشــت: نســبت بودجــه پژوهشــی بــه بودجــه 

کل کشــور و تولیــد ناخالــص ملــی حــدود ۷ دهــم درصــد خواهــد بــود.
وی افــزود: بودجــه کل پژوهــش و فنــاوری کشــور در ســال آینــده 14 هــزار میلیــارد 

تومــان پیــش بینــی شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: در ســال جــاری تاکنــون ۷۲ درصــد بودجــه پژوهشــی وزارت علــوم 
ــه  ــن بودج ــد ای ــد درص ــال ص ــان امس ــا پای ــم ت ــه امیدواری ــده ک ــاص داده ش اختص

ــد. اختصــاص یاب
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 
ــد کــه  ــاوری را مشــخص کن ــرد در پژوهــش و فن ــه ک ــزان هزین ــر اســاس می ــا ب ه

ــی شــود. ــن طــرح در ســال ۹۸ اجرای ــم ای امیدواری
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.
ــای  ــتگاه ه ــه دس ــد از بودج ــک درص ــاص ی ــون اختص ــوص قان وی در خص
ــون ۸5  ــن قان ــاس ای ــر اس ــال ب ــت: امس ــز گف ــش نی ــر پژوه ــه ام ــی ب دولت
ــه بخــش پژوهــش اختصــاص داده شــد کــه بخــش زیــادی  میلیــارد تومــان ب
ــت و وزارت  ــه وزارت نف ــته ب ــای وابس ــتگاه ه ــق دس ــه از طری ــن بودج از ای

ــت. ــوده اس ــت ب بهداش
ــی  ــون راض ــن قان ــدد ای ــزان ع ــرد: از می ــوان ک ــوم عن ــی وزارت عل ــاون پژوهش مع

ــن اســت. ــش از ای ــا بی ــار م نیســتیم و انتظ
ــه  ــک درصــد بودج ــون اختصــاص ی ــم قان ــزان رق ــرای اینکــه می ــت: ب ــد گف برومن
ــال  ــه دنب ــال ۹۸ ب ــد، در س ــش یاب ــش افزای ــر پژوه ــه ام ــی ب ــای اجرای ــتگاه ه دس

ــتیم. ــدی هس ــای جدی ــرای روش ه اج
وی تصریــح کــرد: در ســال ۹۶ حجــم قراردادهایــی کــه میــان دانشــگاه هــا و بخــش 

هــای صنعتــی منعقــد شــده بــود ۹51 میلیــارد تومــان بــوده اســت.

در یک شرکت دانش بنیان؛

زعفران ارگانیک تولید شد 
 

زعفــران ارگانیــک در یــک شــرکت دانــش بنیــان 
ــه  ــون ب ــا کن ــول ت ــن محص ــه ای ــید ک ــد رس ــه تولی ب
کشــورهای اروپایــی و امریــکا صــادر شــده اســت.

ــان  ــش بنی ــک شــرکت دان ــل ی ــر عام ــوی، مدی ــدا تق ن
ــن  ــت: در ای ــک گف ــوالت ارگانی ــده محص ــد کنن تولی
ــا  ــک را ب ــران ارگانی ــه زعف ــم ک ــدد بودی ــرکت در ص ش
هــدف تولیــد فــراورده هــای طبیعــی داشــته باشــیم کــه 

ــم. ــم دســت بیابی ــن مه ــه ای ــق شــدیم  ب موف
ــن  ــا در ای ــداف م ــن اه ــم تری ــه مه ــان اینک ــا بی وی ب
شــرکت دانــش بنیــان، مبتنــی بــر توســعه پایــدار 
ــوده اســت، خاطــر  ــره ارزش ب روســتایی و تکمیــل زنجی
ــا حــذف  ــن هــدف م ــن مهــم تری نشــان کــرد: همچنی
ــوده  ــران ب ــد زعف ــه تولی ــیمیایی در چرخ ــای ش نهاده

اســت؛ از ایــن رو در پروســه تولیــد بــه هیــچ عنــوان از کودهــای شــیمیایی، ســموم علــف کــش و ســایر 
ــم. ــتفاده نکردی ــیمیایی اس ــواد ش م

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 

450 هکتــار  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.

ــی  ــای طبیع ــراورده ه ــد ف ــه ســمت تولی ــدی ب ــر اینکــه در صــدد هســتیم در گام بع ــد ب ــا تاکی وی ب
ــد نیمــه  ــه تولی ــه صــورت آزمایشــی ب ــی را ب ــون محصوالت ــم، گفــت: تاکن ــران بروی ارگانیــک از زعف

ــد برســانیم. ــه تولی ــا برندهــای شــرکتمان ب ــراوده هــا را هــم ب ــم ف ــا داری ــم؛ بن ــی رســانده ای صنعت

توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی؛

پایش نواحی ساحلی آبهای پیرامونی 
ایران در چابهار آغاز شد

 
برنامــه جامــع پایــش  نواحــی 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 پایــش  نواحــی ســاحلی آبهــای پیرامونــی ایــران« از ۲1 آذر ۹۷ بــه مــدت یــک هفتــه در 

منطقــه چابهــار خبــر داد. 
وی گفــت: فــاز اجرایــی ایــن  تحقیقــات 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 ۲ ســال و بــه طــور مســتمر و منظــم در مناطق ســاحلی 
ــوس  ــف اقیان ــای مختل ــد، پارامتره ــد ش ــام خواه ــزر انج ــای خ ــان و دری ــای عم ــارس، دری ــج ف خلی
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 

محققــان  پژوهشــگاه و ایســتگاه هــای تابعــه جمــع آوری و تحلیــل مــی شــود.
مســئول ایــن برنامــه کان تحقیقاتــی، هــدف از انجــام ایــن تحقیقــات میدانــی را  اطــاع از وضعیــت 
زیســتی، شــرایط فیزیکــی، شــیمیایی و  هیدرودینامیکــی ســواحل خلیج فــارس، دریــای  عمــان و دریای 
خــزر عنــوان و اظهــار امیــدواری کــرد: بــا انجــام تحقیقــات  دریایــی گســترده و منظــم، بتوانیــم نتایــج 

خــوب و مفیــدی در علــوم دریایــی و اقیانوســی کســب کنیــم.
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ــن ــای نوی فناوریه

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 500 میلیــون عــدد شیشــه پنــی ســیلین داریــم کــه بــا تولیــد آن در کشــور مــی تــوان 

کمتــر از نمونــه هــای خارجــی بهــره بــرد.
ــد از  ــورد تایی ــگاههای م ــه در آزمایش ــی ک ــش های ــق آزمای ــرد: طب ــان ک ــر نش ــی خاط ثقف
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 
ــون  ــه صــورت دو شــیفت 500 میلی ــک ســال 300 روزکاری داشــته باشــیم و ب ــر در ی ــرد: اگ ک
قطعــه درب پنــی ســیلین و نمونــه هــای خونگیــری را تولیــد کنیــم  150 نفــر به صورت مســتقیم 

و 400 نفــر 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.
ــای  ــه ه ــیلین و لول ــی س ــای پن ــد درب ه ــه تولی ــه در پروس ــت ک ــی، الزم اس ــه ثقف ــه گفت ب
ــه  ــا اســتفاده از فنــاوری کــه در دســت داریــم بتوانیــم ب ــا ب خونگیــری ســرمایه گــذاری شــود ت

ــم. ــازی آن بپردازی ــی س بوم
بــه گــزارش مهــر، ایــده تولیــد »درب های شیشــه پنــی ســیلین و درب لوله هــای خونگیــری« در 
اولیــن هــم آوردی نــو در صنعــت پاســتیک و پلیمــر در راســتای برنامــه جامــع نوآفریــن زیر نظر 

شــبکه فــن بــازار ملــی ایــران)در پــارک فنــاوری پردیــس( ارائه شــد.

درب های شیشه پنی سیلین و نمونه های خون در ایران تولید می شود

تولد نخستین نوزاد از رحم 
اهدایی یک فرد مرده

 
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 40 بــار انجــام شــده اســت. ایــن عملیــات بــه تولــد 11 نــوزاد از ۲013 

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 10 بــار آزمایش 

شــده و هیــچ تولــدی در نتیجــه آن گزارش نشــده اســت.
 بــه هرحــال در نمونــه جدیــد، دریافــت کننــده رحــم یــک زن 3۲ ســاله بــدون رحــم 
بــود و فــرد اهــدا کننــده زنــی 45 ســاله بــود کــه بــه دلیــل ســکته فــوت کــرده بــود.

 4 مــاه قبــل از پیونــد، دریافــت کننــده رحــم عملیــات IVF را انجــام داد و ۸تخمــک 
بــارور او فریــز شــدند. عملیــات 10.5 ســاعته پیونــد در ســپتامبر ۲01۶ اتفــاق افتــاد و 

همــه چیــز صحیــح انجام شــد.
 5 مــاه 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 35 هفتـه و 3 روز با وزن ۲.5 کیلوگرم 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 سـامت 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  Lancet منتشر شده است.

پیش بینی موفقیت ازدواج
 با هوش مصنوعی 

 
بـه زودی  محققـان مـی گوینـد 
ربـات هـا بـا اسـتفاده از هـوش 
مصنوعـی قـادر بـه پیـش بینـی 
سرنوشـت ازدواج هـا خواهنـد بود 
و مـی توانند دریابند کـه پیوندهای 
زناشـویی بـه طـاق می کشـد یا 

موفـق خواهنـد بـود.
دامنــه دخالــت هــوش مصنوعــی 
ــروزه بســیار  در زندگــی انســان ام
گســترش یافتــه و حــاال بــه 

ــت. ــده اس ــیده ش ــویی کش ــط زناش ــی رواب ــراد یعن ــی اف ــه زندگ ــن جنب ــی تری خصوص
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 ۷5 درصــد موفقیــت یــا شکســت یــک رابطــه زناشــویی را پیــش بینــی کننــد.
بــر همیــن اســاس ربــات هــای دارای هــوش مصنوعــی تــا ســال ۲0۲1 خواهنــد 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 جماتــی 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.
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ــده  ــدازی برخورددهن ــد و راه ان ــد از تولی ــک دهــه بع حــدود ی
هادرونــی بــزرگ در آزمایشــگاه ســرن، قدرتمندتریــن شــتاب 
دهنــده ذرات جهــان بــرای مــدت چنــد ســال بــه منظــور بــه 

روزرســانی از کار مــی ایســتد.
ــد از  ــده بع ــده یادش ــد برخورددهن ــی گوین ــان ســرن م محقق
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 ۲۷ کیلومتــر طــول دارد، متشــکل 
ــور  ــن ط ــا و همی ــن رب ــزاران آه ــه و ه ــه لول ــد حلق از چن
ــرای  ــه ب ــت ک ــع اس ــوم مای ــده هلی ــک کنن ــتم خن سیس
ــدف  ــی رود. ه ــه کار م ــرژی ب ــور ذرات پران ــار و عب انتش
ــّد  ــاّده در ح ــرام م ــناخت اج ــتگاه ش ــن دس ــاخت ای از س

فاصــل   10 بــه تــوان منفــی ۲3 ســانتی متر، آزمــون 
مــدل اســتاندارد ذّرات، کشــف اجــزای یافــت نشــده مــدل 
اســتاندارد، آزمــون نظریــه ابرتقــارن و نظریــه وحــدت 
بــزرگ اســت. از دیگــر اهــداف مهــم ایــن پــروژه، کشــف 
ــادی  ــان ذرات بنی ــادی هیگــز اســت کــه فیزیک دان ذره بنی
ــوزون  ــا ب ــز ی ــد. ذره هیگ ــگویی کرده ان ــود آن را پیش وج

ــت. ــادی اس ــرم در ذّرات بنی ــاد ج ــل در ایج ــز، دخی هیگ
در ایــن برخــورد دهنــده پروتونهــا، در یــک تونــل ۲۷ 
کیلومتــری شــتاب گرفتــه و بــه انــدازه 14 تریلیــون الکتــرون 
ولــت انــرژی می گیرنــد و بــا هــم برخــورد می کننــد تــا ایــن 

برخــورد، رّدی از بــوزون هیگــز را نشــان دهد.
در جریــان انجــام دومیــن دور از آزمایشــات بــر روی این شــتاب 
دهنــده بیــش از 300 میلیــون گیگابایــت اطاعات جمــع آوری 

شــد کــه بــه گفتــه دانشــمندان برابــر بــا 1000 ســال ضبــط بی 
وقفــه یــک فایــل ویدئویــی اســت. محققــان امیدوارنــد بــا بــه 
روزرســانی ایــن دســتگاه بتواننــد میــزان جمــع آوری اطاعــات 

از طریــق آن را تــا 5 برابــر افزایــش دهنــد.
ــات  ــده قطع ــتاب دهن ــن ش ــاله ای ــی چندس ــان تعطیل در جری
ــازی  ــد آزادس ــا رون ــود ت ــی ش ــب م ــر روی آن نص ــدی ب جدی
ــن  ــتری ممک ــتردگی بیش ــدت و گس ــا ش ــا را ب ــون ه پروت
کنــد. همچنیــن ســپرهای حفاظتــی بیشــتر و نیــز چنــد قطعــه 
الکتریکــی بــر روی ایــن دســتگاه بــرای حفاظــت از آهــن رباها 
ــش از ۲0  ــن بی ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــی ش ــب م ــر روی آن نص ب
ــای  ــه ه ــا نمون ــده ب ــتاب دهن ــن ش ــادی ای ــای ابره ــن رب آه
جدیــد تعویــض مــی شــوند. انتظــار مــی رود ایــن تعمیــرات در 

ــد. ــان برس ــه پای ــال ۲0۲1 ب س

برخورددهنده هادرونی بزرگ برای سومین بار به روز می شود

تولید برگ مصنوعی برای جذب 
بیشتر نور خورشید

 
محققــان بــا ترکیــب نانــوذرات، مــواد نیمه هــادی و الیــه  انعکاس دهنــده موفــق بــه تولیــد بــرگ 

مصنوعــی شــدند کــه قــادر اســت ۹4د رصــد از نــور را جــذب کند.
فتوکاتالیســت ها بــا اســتفاده از نــور خورشــید می تواننــد انــرژی تولیــد کننــد؛ از ایــن رو جایگزیــن 
مناســبی بــرای ســوخت های فســیلی هســتند. در طــول چنــد ســال گذشــته، حساس ســازی بــا 
نانــوذرات فلــزی موجــب شــده تــا باندگــپ مــواد نیمه هــادی افزایــش یافتــه و بــا ایــن کار مــواد 

فتوکاتالیســتی مناســبی ایجاد شــود.
ــا  ــه ب ــتند ک ــوم« هس ــم« و »روتنی ــر »ایریدی ــی ب ــود مبتن ــت های موج ــتر فتوکاتالیس بیش
ــد ترکیــب  ــور را جــذب می کنن ــزی کــه تنهــا بخشــی از طــول مــوج ن ــی فل کمپلکس هــای آل

ــد. ــی دارن ــی کم ــن کارای ــده اند؛ بنابرای ش
ــد  ــر چن ــه ه ــت ک ــد اس ــگاه RMIT معتق ــس دانش ــگاه پاریتونیک ــز از آزمایش ــل گوم دانی
نــور جــذب شــده یکــی از عوامــل مهــم در فعالیــت فتوکاتالیست هاســت، امــا بیشــتر 
فتوکاتالیســت های رایــج جــذب نــور کمــی دارنــد؛ بنابرایــن بایــد تابــش بــا شــدت بــاال انجــام 

ــود. ش
ــه   ــوان الی ــوم به عن ــید تیتانی ــا و اکس ــوذرات ط ــت از نان ــن فتوکاتالیس ــگران در ای پژوهش
ایجادکننــده  فضــا و از یــک فیلــم طــا به عنــوان الیــه  انعکاس دهنــده اســتفاده 
ــه  نقــص شــوتکی  ــوان منطق ــا اکســیدتیتانیوم به عن ــوذرات طــا ب ــد. ســطح تمــاس نان کردن
ــاختار  ــن س ــتند. در ای ــور هس ــر ن ــه نش ــادر ب ــای داغ ق ــه در آن الکترون ه ــد ک ــل می کن عم

ــد. ــرار دارن ــا ق ــا در ط ــوم و حفره ه ــید تیتانی ــا در اکس الکترون ه
ایــن مــاده می توانــد به عنــوان بــرگ مصنوعــی عمــل کنــد؛ به طــوری کــه اگــر درون مخزنــی 
حــاوی مــواد شــیمیایی قــرار گیــرد، درصــورت تابــش نــور خورشــید می توانــد موجــب فرآینــدی 

شــده و محصول شــیمیایی پدیــد آورد.
ــوذرات، مــواد نیمه هــادی و الیــه  انعکاس دهنــده  در ایــن بــرگ مصنوعــی کــه مشــتکل از نان
اســت، جــذب تقریبــاً ۹4 درصــدی فوتون هــا انجــام می شــود. بــا ایــن مقــدار جــذب، کارایــی 
ــر  ــود دارد، ۲۹ براب ــادی وج ــوذرات و نیمه ه ــا نان ــه در آن تنه ــی ک ــاوری رایج ــه فن ــبت ب نس

افزایــش یافته اســت.
Hot-Carrier Organic Synthesis via the Near-« مقالــه ای بــا عنــوان

Perfect Absorption of Light« در نشــریه  ACS Catalysis  بــه  چاپ رســیده  
اســت کــه در آن گومــز و همکارانش روش ســاخت شــبه مــواد پاســمونیک جدیدی را تشــریح 

کردنــد کــه می توانــد تقریبــاً 100 درصــد نــور برخــوردی را جــذب کنــد.
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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 Surgery« در انگلیــس ربــات هــا بــه زودی می 
تواننــد عمــل ســزارین و برداشــتن بخــش هــای ســرطانی پوســت را انجــام دهنــد.
این کمیسیون سال ۲01۷ و 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 ۲0 ســال 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 NHS بــه 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 
ــد متخصصــان و جراحــان  مســئولیت  ــا منجــر مــی شــود. هرچن ــر شــدن جراحــی ه ایمــن ت
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 ۶۹ ســاله 
هنــگام عمــل جراحــی بــه وســیله ربــات هــا فــوت کــرد.

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.
ــال بیولوژیکــی را شــبیه  درهمیــن راســتا محققــان دانشــگاه Xi an Jiaotong در چیــن نوعــی مــاده آنتــی باکتری

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 درJournal ACS Nano منتشر شده است.

کوله پشتی های الکترونیک برای 
زنبورهای عسل تولید شد

 

محققــان دانشــگاه واشــنگتن موفــق بــه طراحــی کولــه پشــتی هــای الکترونیکــی کوچکی 
ــرای  ــر روی بــدن زنبورهــای عســل مــی تــوان از آنهــا ب ــا نصــب آنهــا ب ــد کــه ب شــده ان

جمــع آوری اطاعــات 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.
ــوالت  ــامت محص ــظ س ــه حف ــانی ب ــرده افش ــک گ ــا کم ــی ب ــور طبیع ــه ط ــا ب زنبوره
ــد. از  ــت هــای خــاص خــود را دارن ــا هــم محدودی ــا آنه ــد ام کشــاورزی کمــک مــی کنن
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 اطاعــات موقعیــت مکانــی و همیــن طــور 
داده هــای مربــوط بــه محیــط اطــراف بــه شــکل آنــی هســتند. حافظــه ای کوچــک بــرای 
ذخیــره اطاعــات، حســگرهای ســنجش دمــا، رطوبــت و نــور و باتــری قابــل شــارژ تنهــا 

بخشــی از امکانــات آن اســت.
ــذا فشــاری بــه بــدن زنبــور عســل وارد نمــی  ــه تنهــا 10۲ میلیگــرم وزن دارد و ل ایــن کول
کنــد. دقــت سیســتم جــی پــی اس کولــه پشــتی مذکــور در حــدود ۸0 متــر 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.
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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 
ــد  ــر دیوی ــه )دکت ــن مطالع ــان ای ــده محقق ــه عقی ــرد. ب ــت اســتفاده ک ــان آرتری غضــروف و درم

کیــف(، اســتفاده از ایــن ســلول هــای بنیــادی مشــتق از تخمــک مشــکات اخاقــی 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 مشــکات رد پیونــد همــراه نیســتند.

تولید سلول های بنیادی
 از تخمک موش های پیر

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.
ــن  ــکان بازگشــت ای ــد ام ــی بمانن ــدن باق ــرطانی در ب ــور س ــای توم ــه ه ــی الی ــر برخ اگ
بیمــاری مهلــک وجــود دارد. فنــاوری نانــو مــی توانــد پاکســازی کامــل الیــه هــای مذکــور 

ــد. را ممکــن کن
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 CD4۷ اضافــه 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 50 درصــد از مــوارد جلــوی 

رشــد مجــدد تومــور را گرفتــه اســت.

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 
ــل  ــه نتایــج قاب ــه تازگــی ب ــه هــای مصنوعــی آن ب ــد نمون ــرای تولی کــه تــاش هــای بشــر ب

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 
ــه هــم نوعــی  ــا اتصــال ب ــن آجرهــا ب ــات کلســیم اســتفاده شــده اســت. ای ــد آنهــا از کربن تولی

ــد. مــات بیوپلیمــری را تشــکیل مــی دهن
پژوهشــگران بــرای اولیــن بــار موفــق بــه تولیــد نمونــه مصنوعــی ایــن مــات در مقیــاس انبــوه 

شــده انــد کــه مــی توانــد کاربردهــای مختلفــی پیــدا کنــد.
ــد کــه از نظــر کارکــرد و  ــوم اســتفاده کــرده ان ــن کار از صفحــات اکســید آلومینی ــرای ای آنهــا ب
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 

1000 درجــه 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.

ــن ــای نوی فناوریه
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با قدرت مانور زیاد؛

این ربات به شما نه نمی گوید
 

بــه تازگــی رباتــی بــه نــام »زد ۶« تولیــد 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 
ــم  ــرش را ه ــدن و پ ــد دوی ــی مانن ــا کارهای ــات ه ــاال رب ــت و ح ــش اس افزای
ــر  ــه گی ــوز هم ــف هن ــن حری ــه ف ــای هم ــات ه ــا رب ــد. ام ــی دهن ــام م انج

ــده اند. نش
بــه تازگــی رباتــی بــه نــام زد ۶ توســط شــرکت Robugtix تولیــد 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.
ــای  ــت پ ــددی دارد دارای هش ــای متع ــل و محوره ــه مفاص ــده ک ــات یادش رب

ــت. ــت اس ــرای حرک ــه ب جداگان
قبــا مــدل هــای ســاده تــری از آن بــه نــام هــای تــی ۸ و تــی ۸ ایکــس در ســال 
۲013 تولیــد شــده بــود امــا مــدل تــازه در ابعــاد ۲0 در ۲3 در 13.۷ ســانتیمتر یــک 
ــل حمــل  ــه شــکل یــک مکعــب مســتطیل کوچــک قاب ــات فشــرده اســت ب رب

خواهــد بــود.
ــه  ــز ب ــرل مجه ــته کنت ــک دس ــتفاده از ی ــا اس ــات از راه دور و ب ــن رب ــرل ای کنت
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 30 ســانتیمتر در ثانیــه اســت.

محققــان چینــی اگزواســکلتون هوشــمند انعطــاف پذیر ســاخته 
انــد کــه مجهــز بــه یــک جفــت عصــای زیــر بغــل هوشــمند و 

چنــد حســگر اســت.
ــوم  ــی عل ــرفته آکادم ــای پیش ــاوری ه ــتو فن ــان انسیس محقق
چیــن در شــنژن مشــغول آزمایــش یــک اگزواســکلتون انعطاف 

پذیــر هســتند.
این اگزواسـکلتون برای آموزش های توانبخشـی در بیمارسـتان 
هـا بـه کار مـی رود و عـاوه 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 

برونــد. راه  اگزواســکلتون 
ــه  ــول فناوران ــک محص ــر ی ــاف پذی ــکلتون انعط ــن اگزواس ای
ــف اســتفاده مــی  ــوآوری در حــوزه هــای مختل اســت کــه از ن

ــی دهــد. ــا م ــر را ارتق ــت حرکــت کارب ــد و قابلی کن
ایــن نســخه در مقایســه بــا ربــات هــای اگزواســکلتون معمول، 

یکپارچــه، هوشــمند و ایمن اســت.

چینی ها  اگزواسکلتون هوشمند ساختند

ــن ــای نوی فناوریه
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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.

ــا هــدف  ــه ب ــرد ک ــی ک ــات هــم نشــین رونمای ــی GrooveX از یــک رب اســتارت آپ ژاپن
خوشــحال کــردن کاربــران ســاخته شــده اســت.

ــا  ــد ام ــه کمــک کن ــد در کارهــای خان ــد نمــی توان ــام دارد و هرچن ــات مذکــور Lovot ن  رب
ــد. ــود را خوشــحال مــی کن صاحــب خ

 »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 34۹ هــزار یــن بــدون مالیــات و هزینــه هــای عضویــت در برنامــه هاســت و از 

اواخــر ۲01۹ میــادی بــه بــازار عرضــه مــی شــود.

طرح آزمایشی ارسال مواد 
غذایی با ربات اجرا شد

 
ــن و  ــا دوربی ــه ب ــت ک ــده اس ــاخته ش ــار س ــی و خوارب ــواد غذای ــال م ــرای ارس ــی ب ربات
ــه  ــی ب ــرح آزمایش ــک ط ــات در ی ــن رب ــد. ای ــی کن ــیریابی م ــف مس ــگرهای مختل حس

ــت. ــده اس ــه ش کارگرفت
ــام  ــه ن ــه ب ــال محمول ــات ارس ــک رب ــار از ی ــی و خوارب ــواد غذای ــال م ــرکت ارس ــک ش ی

ــرده اســت.  ــی ک Serve رونمای
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 Postmates چنــد ربــات Serve را بــرای ارســال محمولــه 
ــد شــهر  ــی در چن ــن قصــد دارد ســال آت ــد. همچنی در لــس آنجلــس اســتفاده مــی کن

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 50 پونــد را حمــل کنــد. همچنیــن ربــات 

قابلیــت طــی 30 مایــل بــا یکبــار شــارژ را دارد. 

ــن ــای نوی فناوریه

برای شناسایی کشتی ها؛

کالشینکوف از پهپاد هوشمند رونمایی کرد
 

شــرکت کاشــینکوف از دو پهپــاد هوشــمند رونمایــی کــرد کــه مجهــز بــه سیســتم شناســایی خــودکار هســتند و مــی 
تواننــد از فاصلــه ۶۲ مایلــی اطاعــات هــر کشــتی را جمــع آوری کننــد.

کاشــینکوف 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 ZALA نــام دارنــد و مجهــز بــه سیســتم شناســایی خــودکار هســتند کــه مــی توانــد اطاعــات 
دربــاره یــک کشــتی را از فاصلــه ۶۲ مایلــی جمــع آوری کنــد.

 والدیمـی دیمیتریـف مدیر ارشـد اجرایی گروه کاشـینکوف در ایـن باره می گویـد: پهپادهـای ZALA Arctic می 
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 اطاعاتی 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 ۲4 مگاپیکسـلی بـا لنزهای قابل تعویـض دارند. 

همچنیـن یک دوربین فیلمبـرداری در پهپادهـای مذکور وجود دارد. باتـری آن نیز 5 سـال دوام دارد.
بـه گفتـه مدیـر ارشـد اجرایـی گـروه کاشـینکوف، اپراتورهای ایـن پهپادهـا در یک مـاژول مخصـوص در یـک کانتینر 

دریایـی نگهـداری می شـوند.

http://mehrnews.com


صفحه 43 |  شماره 22 |  دی 97 MEHR NEWSAGENCY

ــن ــای نوی فناوریه

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.

بــه عنــوان مثــال، در شــرایطی کــه هزینــه یــک بــاک ســوخت هیدروژنــی ۸0 دالر و هزینــه یک 
 electriq ــدون ســرب 50 دالر اســت، هزینــه اســتفاده از ایــن ســوخت کــه بــاک بنزیــن ب

نــام گرفتــه بــه تنهــا ۲5دالر 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 500 کیلومتــر را 
طــی کــرد، بــا اســتفاده از ســوخت مذکــور مــی تــوان مســافتی هــزار کیلومتــری را با یــک باک 

پــر طــی کــرد.
ــه در  ــت ک ــد اس ــوخت جدی ــای س ــر از مزای ــی دیگ ــاال یک ــوختگیری ب ــرعت س ــت و س امنی
مقایســه بــا فراینــد تزریــق ســوخت هیدروژنــی و شــارژ باتــری خودروهــای برقــی یــک مزیــت 
ــتفاده در  ــورد اس ــری هــای م ــد توجــه داشــت بات ــن بای ــی شــود. همچنی مهــم محســوب م
ــر گرمــا آســیب پذیــر  ــا حــدی گــران قیمــت و در براب خودروهــای برقــی بســیار ســنگین و ت

ــدارد. ــد هیــچ کــدام از ایــن مشــکات را ن هســتند. ولــی ســوخت جدی
ــکات  ــار و مش ــر انفج ــا خط ــی ب ــوخت هیدروژن ــاف س ــر خ ــد electriq ب ــوخت جدی س
مربــوط بــه ذخیــره ســازی و حمــل ونقــل هــم مواجــه نیســت و ماننــد بنزیــن 

عــادی بــه خــودرو منتقــل مــی شــود.
۶0 درصــد 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.

ارزان ترین و به صرفه ترین سوخت دنیا اختراع شد

درمان قطعی چاقی با دستکاری 
هوشمند ژنتیک

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.

ــد  ــی مانن ــاری های ــان بیم ــه درم ــه CRISPR ب ــوم ب ــده موس ــن روش یادش ــش از ای پی
ماالریــا، وبــا و آبلــه کمــک کــرده بــود و موجــب گشــایش هایــی در مقابلــه بــا ویــروس اچ 

ــود. ــز شــده ب آی وی نی
ــتکاری ژنتیکــی  ــتفاده از روش دس ــا اس ــد ب ــی گوین ــا م ــان دانشــگاه کالیفرنی ــال محقق ح
ــا موفقیــت بــر  CRISPR مــی تــوان از چــاق شــدن افــراد جلوگیــری کــرد. ایــن روش ب
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 CRISPR عــوارض 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 
ــه خــوردن غــذای بیــش از حــد  شــده در آنهــا در طــول شــبانه روز شــده و عاقــه آنهــا ب

را از بیــن بــرده اســت.

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.
ــان  ــی در زم ــد و حت ــی آی ــه درخــت درم ــه شــکل تن ــا ب ــتتار کام ــان اس ــی در زم ــوف اروپای ب
ــذا  نزدیــک شــدن دیگــر حیوانــات یــا افــراد بــه خــود نیــز از جــای خــود تــکان نمــی خــورد. ل
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 10 تــا 50 متــری 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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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 نــامTile  عرضــه 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

 
ــل هضــم  ــی کپســول قاب ــان نوع محقق
ــاه در  ــک م ــه ی ــد ک ــرده ان ــی ک طراح
ــه  ــد دارو ب ــی توان ــد و م ــی مان ــدن م ب

ــد. ــل کن ــدن منتق ب
ــی  ــول الکترونیک ــک کپس ــمندان ی دانش
ــه از  ــد ک ــرده ان ــل هضــم طراحــی ک قاب
راه دور کنتــرل مــی شــود و داروهــا را بــه 
ــول  ــن کپس ــد. ای ــی کن ــل م ــدن منتق ب
ــه  ــیم ب ــی س ــور ب ــه ط ــت ب ــادر اس ق

ــد. ــرا کن ــم دوز اج ــرای تنظی ــتوراتی ب ــود و دس ــل ش ــل متص موبای
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.
ــداد  ــن کپســول از تع ــوان از ای ــد بت ــد. آنهــا امیدوارن ــراع کــرده ان ــن کپســول را اخت ــان MIT ای محقق

ــه بیمــاران کاســت. تزریــق هــا ب
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، اطاعــات 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 

ــود. بیشــتری انجام ش
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 

مبتایــان بــه بیمــاری هایــی ماننــد ایــدز یــا ماالریــا کارآمد اســت.
ــی از انســولین  ــق و مرتب ــن کپســول دوز دقی ــه کمــک ای ــد ب ــز مــی توانن ــت نی ــه دیاب ــا ب ــراد مبت اف

ــد. ــت کنن دریاف
ــز  ــا نی ــت ه ــا گجــت هــای پوشــیدنی بهداشــتی دیگــر و ایمپلن ــن دســتگاه ب ــان ای ــه محقق ــه گفت ب

ــاند. ــا پزشــک برس ــار ی ــل بیم ــه موبای ــات را ب ــا اطاع ــی شــود ت ــه م یکپارچ
ایــن کپســول پــس از بلــع بــه شــکل Y بــاز 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 Y شــکل قــرار مــی گیــرد. دانشــمندان تابــه حــال قابلیــت رصــد دمــا در بــدن 

خــوک هــا را بــه وســیله ایــن کپســول هــا نشــان داده انــد.

ــن ــای نوی فناوریه

با این اختراع دیگر نگران گم شدن کلیدهایتان نباشید

جیب های شارژر در راهند؛

لباسی که می تواند تلفن 
هوشمند را شارژ کند

 
محققــان مشــغول تولیــد 
ــه  ــز ب ــه مجه ــی پارچ نوع
خورشــیدی  هــای  پنــل 
ظریــف هســتند. بــا دوخــت 
ــا،  ــه ه ــن پارچ ــاس از ای لب
می تــوان تلفــن هوشــمند را 
بــدون نیــاز بــه پــاور بانک و 
تنهــا هنــگام حرکــت شــارژ 

ــرد. ک
ــی  ــا م ــاس ه ــه زودی لب ب
هوشــمند  تلفــن  تواننــد 

را شــارژ کننــد. دانشــمندان مشــغول تحقیقــات بــرای ابــداع جیــب هایــی در لبــاس 
ــد. ــی کنن ــل م ــارژ عم ــد داک ش ــه مانن ــتند ک هس

ــه  ــود کــه ب ــد ب ــن جیــب هــا حــاوی پنــل هــای خورشــیدی کوچکــی خواهن ای
ــارژ  ــت را ش ــای ســامتی و تبل ــل، گجــت ه ــی شــوند و موبای ــه م ــاس دوخت لب

ــد. ــی کنن م
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 3 میلــی متــر ضخامــت و 1.5 میلــی متــر عــرض دارنــد. 
ــه بافــت پارچــه  ــوان آنهــا را ب ــدازه ای کوچــک هســتند کــه مــی ت ــه ان ــن ب بنابرای
ــگام حرکــت دســتگاه هــای خــود را شــارژ  ــد هن ــراد مــی توانن ــن اف دوخــت بنابرای

کننــد و نیــازی بــه پــاور بانــک نخواهنــد داشــت.
ــای  ــلول ه ــبکه ای از  س ــی رود، از ش ــه کار م ــاوری ب ــن فن ــه در ای ــی ک فیبرهای
مینیاتــوری تشــکیل شــده انــد کــه الکتریســیته تولیــد مــی کننــد و اجــازه مــی دهند 

ــرژی تولیــدی، شــارژ شــوند. ــا ان دســتگاه هــا ب
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 5 در 5 ســانتیمتر 

ابــداع کــرده کــه حــاوی ۲00 ســلول اســت.
 بــه گفتــه محققــان بــرای شــارژ یــک موبایــل بــه حــدود ۲ هــزار پنل نیــاز اســت اما 

در طــرح اولیــه فقــط ۲00 پنــل تولید شــده اســت.
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فناوری خـودرو

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

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

محققان کشور خودروهای معمولی 
را برقی می کنند 

 
معــاون پژوهشــی دانشــگاه خواجــه نصیــر گفــت: محققــان ایــن دانشــگاه موفــق شــدند یــک 

ــد. ــه خــودروی برقــی تبدیــل کنن خــودرو را ب
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.
ــک  ــه ی ــودرو را ب ــن خ ــی توانســتند ای ــا نصــب تجهیزات ــن دانشــگاه ب ــان ای ــزود: محقق وی اف

ــد. ــل کنن ــازار تبدی ــل عرضــه در ب ــی قاب ــودروی برق خ
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.

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.

خودروی جدید مک الرن با شتاب 
صفر تا صد زیر سه ثانیه

 
ــپایدر  ــک الرن ۷۲0 اس اس ــام م ــه ن ــود ب ــودروی خ ــن خ ــازه تری ــک الرن از ت ــرکت م ش
رونمایــی کــرده کــه ســرعت آن بــه حداکثــر 3۲5 کیلومتــر در ســاعت و شــتاب صفــر تــا صد 

آن بــه ۲.۹ ثانیــه مــی رســد.
ایــن خــودروی اســپورت جایگزینــی بــرای مــدل هــای 540، 5۷0 و ۶00 محســوب می شــود 

و از نظــر ظاهــر و عملکــرد مشــابه بــا خودروهــای کوپه اســت.
خــودروی مذکــور مجهــز بــه موتــور 4 لیتــری و دارای توربیــن دوگانــه وی ۸ اســت کــه بــه 
ــر روی مــدل  ــر از موتورهایــی اســت کــه ب ــرات 4۹ کیلوگــرم ســنگین ت علــت برخــی تغیی
هــای قبلــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. همیــن اضافــه وزن باعــث شــده تــا شــتاب 

صفــر تــا صــد ایــن خــودرو بــه 3 ثانیــه نزدیــک شــود.
ــد بســیاری از خودروهــای اســپورت دارای  خــودروی مــک الرن ۷۲0 اس اســپایدر هــم مانن
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 1۲ درصــد بهتــر مــی کننــد. قیمت پایــه خــودروی مذکــور که 

بــه زودی بــرای  فــروش عمومــی عرضــه مــی شــود 300 هــزار دالر اســت.
 

با قدرت هزار اسب بخار؛

آستون مارتین ابرخودروی
 ۲.۵ میلیون پوندی می سازد

 

آســتون مارتیــن مشــغول ســاخت خودرویــی بــا قــدرت هــزار اســب بخــار اســت کــه بــا قیمت 
۲.5 میلیــون پونــد بــه بــازار عرضــه می شــود.

بــا ایــن کــه بــه نظــر مــی رســد عصــر خودروهــای بنزینــی رو بــه پایــان اســت امــا شــرکت 
ــر  ــن ام ــی اســت و ای ــور بنزین ــا موت ــودرو ب ــر خ ــک اب ــاخت ی ــغول س ــن مش ــتون مارتی آس

ــب کــرده اســت. ــه خــود جل ــادی را ب توجهــات زی
 ایــن خــودرو »والکــری« نــام دارد و بــا موتــور 1۲ ســیلندر و ظرفیــت ۶.5 لیتــری مــی توانــد 

بیــش از هــزار اســب بخــار نیــرو تولیــد کنــد.
ــول«  ــرکت »ردب ــک ش ــول ی ــم فرم ــا تی ــور ب ــودرو مذک ــد خ ــرای تولی ــن ب ــتون مارتی آس
ــا قیمــت ۲.5  همــکاری مــی کنــد. 1۷5 دســتگاه از ایــن ابرخــودرو ســاخته مــی شــود کــه ب

ــی شــوند. ــازار عرضــه م ــه ب ــد ب ــون پون میلی
از ایــن تعــداد خــودرو، 150 دســتگاه بــا همیــن مشــخصات ســاخته و فروختــه مــی شــوند. امــا 
ــا قیمــت 3  ــرای مســیرهای مســابقه عرضــه مــی شــوند. گــروه دوم ب ۲5 خــودروی دیگــر ب

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 ۷40 نیوتــن متــر اســت. عــاوه بــر ایــن مــوارد، سیســتم باتری 

والکــری هیبریــدی اســت امــا شــرکت هنــوز قــدرت ترکیبــی موتــور را اعــام نکرده اســت.
ــاده  ــک م ــیلندر از ی ــر س ــد س ــی مانن ــد، قطعات ــل برس ــه حداق ــودرو ب ــه وزن خ ــرای اینک ب
ــه ایــن ترتیــب  ــد. وزن ایــن موتــور فقــط ۲0۶کیلوگــرم اســت. ب مســتحکم ســاخته شــده ان

ــود. ــد ب ــی ســبک خواه ــدازه کاف ــه ان ــودرو ب خ
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در لس آنجلس؛

تونل حمل ونقل سریع
 »الون ماسک« افتتاح شد

 

ایان ماسک تونل یک مایلی حمل و نقل سریع در لس آنجلس را افتتاح کرد.
ــه  ــرد و ب ــاح ک ــی را افتت ــل زیرزمین ــل و نق ــل حم ــان تون ــا هم ــوپ  ی ــان ماســک هایپرل ای
ــد. ــور کنن ــن مســیر عب ــدل S از ای ــای تســا م ــازه داد در خودروه ــگاران اج ــان و خبرن مهمان

ایســتگاه ایــن تونــل وســط یــک منطقــه مســکونی و شــامل یــک آسانســور بــدون دیوار اســت 
کــه بــه آرامــی خــودرو را بــه عمــق 30 فوتــی 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 1۲ فــوت  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 50مایــل در ســاعت حرکــت مــی کننــد امــا بــه گفتــه 
ماســک تونــل هــای آتــی مــی تواننــد افــراد را بــا ســرعت 150 مایــل برســاعت جابــه جــا کنند.

هوندا خودروی خودران برای جاده 
سازی و ساخت وساز تولید کرد

 
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 عـاوه 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 

AWV حسـگرهای 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 AWS هابه منظور گشـت زنی و کنترل 

های شـبانه هم اسـتفاده کرد.

شارژ ۱۰۰ کیلومتری خودروهای 
برقی در ۳ دقیقه

 
یــک گــروه تحقیقاتــی بــا 
هــای  شــرکت  همــکاری 
ــه  ــق ب ــه موف ــی ام و و پورش ب
تولیــد یــک ایســتگاه شــارژ 
 450 برقــی  خودروهــای 
شــدند. ســاعتی  کیلــووات 

ــتگاه در  ــن دس ــه ای ــه اولی نمون
کشــور آلمــان تولیــد شــده و در 
ــی  ــه م ــا ســه دقیق عــرض تنه
توانــد انــرژی مــورد نیــاز بــرای 

ــد. ــره کن ــی ذخی ــای برق ــری خودروه ــری را در بات ــیری 100 کیلومت ــودن مس پیم
بــر ایــن اســاس، شــارژ کامــل باتــری یــک بــی ام و برقــی BMW i3 از 10 درصــد بــه ۸0 

درصــد بــه تنهــا 15 دقیقــه زمــان نیــاز خواهد داشــت.
ایــن در حالــی اســت کــه پرقــدرت تریــن ایســتگاه هــای شــارژ خودروهــای برقــی تســا تنها 
ــای  ــتگاه ه ــت ایس ــده ظرفی ــال آین ــد دارد س ــا قص ــتند. تس ــاعتی هس ــووات س 145 کیل
شــارژ خودروهــای برقــی خــود را از 145 بــه ۲50 کیلــووات ســاعت افزایــش دهــد و حتــی در 

ایــن صــورت هــم تــوان رقابــت بــا شــارژر جدیــد خودروهــای برقــی را نخواهد داشــت.
ــارژ  ــای ش ــتگاه ه ــام Electrify America ایس ــه ن ــری ب ــرکت دیگ ــن ش ــش از ای پی
ســریع خودروهــای برقــی خــود را بــا ظرفیــت 350 کیلــووات ســاعت راه انــدازی کــرده بــود.

به منظور حفظ محیط زیست؛

خودروی برقی ارزان قیمت تولید شد
 

از  خودروســازی  شــرکت  یــک 
ــدی  ــی جدی ــودروی برق ــد خ تولی
دالر  هــزار   30 کــه  داده  خبــر 
قیمــت دارد و در مقایســه بــا برخــی 
ــی ارزان  خودروهــای رقیب محصول

ــود. ــی ش ــوب م ــت محس قیم
شــرکت  یادشــده  خــودروی 
ــام دارد  ــه Kona ن ــدای ک هیون
ــه  ــی ب ــی شــده خودروی ــدل برق م

همیــن نــام اســت کــه کــم و بیــش از محبوبیــت برخــوردار بــوده اســت.
عرضــه ایــن خــودرو کــه در کــره تولیــد شــده از اوائــل ســال ۲01۹ در 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 Kona در بازار امریکا Chevy Bolt نام دارد که 
قیمت آن 3۷500 دالر است. با این حال Kona با موتور ۲01 اسب بخاری قوی تر از این 
خودرو با موتور ۲00 اسب بخاری است. Kona با یک بار شارژ مسیری 415 کیلومتری را می 

پیماید؛ حال آنکه این رقم در مورد Chevy Bolt تنها 3۸0 کیلومتر است.
از جملــه دیگــر مزایــای Kona مــی تــوان بــه شــارژ ســریع، صندلــی هــای گرم شــونده و 

برخــی امکانــات اضافــی دیگــر اشــاره کرد.
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خودروی خودران ۳۰۹۹ مایل سفر کرد
 

ــی را  ــا خــودروی خــودران ســفری 30۹۹ مایل ــد ب ــا مــی کن ــدس ســابق گــوگل ادع ــک مهن ی
انجــام داده و فقــط بــرای ســوخت گیــری و اســتراحت کنتــرل خــودرو را برعهــده داشــته اســت.
ــی لواندوســکی ادعــا مــی کنــد ســفری 30۹۹  ــام آنتون ــه ن یکــی از مهندســان ســابق گــوگل ب

ــا خــودروی خــودران انجــام داده اســت. ــی ب مایل
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 
ــود را  ــتارت آپ خ ــر اس ــا کمــک اوب ــد و ب ــدا ش ــوگل ج ــا ســپس از گ ــرد. ام ــوگل کمــک ک گ
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 AI کــه بــرای تولیــد 
کامیــون هــای خــودران فعالیــت مــی کنــد، گفــت: شــرکت هــای فنــاوری در حــوزه توســعه 
ــه شــدت روی  ــه گفتــه او شــرکت هــا ب ــد. ب ــه کنــدی گام برمــی دارن خودروهــای خــودران ب
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 13 ایالــت گــذر کــرد.
ــکی  ــه لواندوس ــه گفت ــد. ب ــی کن ــت م ــی حرک ــای اصل ــاده ه ــتر در ج ــودرو بیش ــن خ ای
فنــاوری شــرکت او پیشــرفته اســت و یــک سیســتم خــودران »ســطح ۲« را توســعه داده 

اســت.
ــه طــور خــودکار  ــد  ب ــه مــی توان ــدان معناســت کــه وســیله نقلی  سیســتم ســطح ۲ خــودران ب
ســرعت بگیــرد، ترمــز کنــد و دنــده عــوض کنــد امــا همچنــان بــه یــک ناظرانســانی نیــاز دارد.

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.
ــخصا  ــودرو ش ــن خ ــی از ای ــم رونمای ــزی در مراس ــر مال ــت وزی ــد نخس ــر محم ماهاتی

ــرد. ــر ک ــازی تقدی ــرکت خودروس ــن ش ــران ای ــاش مدی ــت و از ت ــور یاف حض
خــودروی یادشــده دارای موتــور 1.۸ لیتــری اســت و ایــن شــرکت امیــدوار اســت عرضــه 
آن زمینــه را بــرای احیــای آن کــه ایــن روزهــا حــال و روز خوبــی نــدارد، فراهــم کنــد.

X۷0 بــر مبنــای پاتفــورم خــودروی Boyue یــک شــرکت چینــی تولیــد شــده کــه 
یکــی از پرفــروش تریــن خودروهــای شاســی بلنــد چینــی محســوب مــی شــود.

ــر روی آن نصــب شــده از  ــی کــه ب ــه امکانات ــی بســته ب قیمــت ایــن خــودروی مالزیای
ــودروی  ــد خ ــان معتقدن ــود. کارشناس ــد ب ــان خواه ــا ۲۹540 دالر در نوس ۲3۸00 دالر ت
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 10 هــزار خــودروی ایکــس ۷0 
تولیــد کنــد. حداکثــر ســرعت ایــن خــودرو ۲40 کیلومتــر در ســاعت و مجهــز به سیســتم 
ــه اســت. شــش کیســه هــوا، هشــت سیســتم تفریحــی  ــت خــودکار شــش حالت هدای
مجــزا روی صندلــی هــا، دوربیــن عقــب و دوربیــن مجــزای نمــای 3۶0 درجــه از جملــه 

امکانــات خــودروی مذکــور اســت.

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

 
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 ۲01۹ آغــاز شــود. هیونــدای قصــد دارد این سیســتم را ابتــدا بــر روی خودروهای ســانتافه 

۲01۹ خــود نصــب کنــد.
راننــدگان عاقمنــد 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. عاوه 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 اطاعــات 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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فنــاوری خــودرو

نتیجه همکاری ایرباس و آئودی؛

اولین خودرو-پهپاد به پرواز در آمد
 

ــار بــه  در نمایشــگاهی در آمســتردام نمونــه اولیــه یــک خودرو-پهپــاد پرنــده بــرای نخســتین ب
طــور نمایشــی پــرواز کــرد.

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

ــرخ،  ــا چ ــی ب ــی های ــامل  شاس ــه ش ــده ک ــاخته ش ــه س ــاژول جداگان ــه م ــور از س ــرح مذک ط
ــت. ــه اس ــا 4 پروان ــادی ب ــافران و پهپ ــرای مس ــی ب ــا دو صندل ــولی ب کپس

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.

یــک شــرکت تایرســازی از طــرح اولیــه ۲ تایــر عجیــب بــرای خودروهــای خــودران و مســابقه ای 
رونمایــی کــرده اســت.

شرکت هنکاک در نمایشگاه Essen Motor Show از طرح اولیه دوتایر رونمایی کرد.
ــا مــی گویــد: ایــن پــروژه  کاوس کــراس مدیــر مرکــز توســعه و تحقیقــات هنــکاک در اروپ
ــل و  ــوزه حم ــر در ح ــاق و موث ــای خ ــل ه ــن راه ح ــرای یافت ــا ب ــاش م ــی از ت بخش

ــد. ــام دارن ــا Hexonic و AeroFlow ن ــرح ه ــن ط ــت. ای ــی اس ــل آت نق
تایــرHexonic  بــرای 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 Y وجــود دارد کــه ســبب مــی شــود تایــر روی مســیرهای صــاف حرکــت کنــد و لیز 
نخــورد. ایــن تایــر ۷ حســگر دارد و بــا کمــک آنهــا اطاعــات جــاده را مــی خوانــد، تحلیــل می 

کنــد و واکنــش نشــان مــی دهــد.    
 downforce( قدرتمند اســت که نیــروی روبــه پاییــن  Aeroflow از ســوی دیگــر تایــر

( 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.  

طرح اولیه تایری عجیب برای خودروهای خودران
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هـــوا و فضـا

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

کننــد. اســتفاده  آن،  پایــان  تــا  بحــران  شــروع 
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ــوا و فضــا هـــ

ــا  ــه داده ه ــت ک ــن اس ــوال ای ــتین س * نخس
ــد در  ــی توانن ــه م ــواره ای چگون ــر ماه و تصاوی
ــا  ــوند و آی ــه ش ــه کار گرفت ــران ب ــت بح مدیری
ایــن اطالعــات بــرای پیشــگیری از برخــی بالیای 

ــرد دارد؟ ــز کارب ــه نی ــه زلزل ــی از جمل طبیع
ــق  ــر اســت کــه مدیریــت بحــران از طری ــرای شــروع بهت - ب
فنــاوری 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 
ــه،  ــن مرحل ــت در آخری ــم داشــت و در نهای ــواره خواهی ــا ماه ب
فنــاوری فضایــی در بازســازی خطــرات ناشــی از بایــای 
طبیعــی بــه کمــک مــا مــی آیــد. پــس از آن نیــز ایــن چرخــه 
بــه نقطــه اول و همــان آگاهــی ســازی و خطرپذیــری بــاز مــی 

ــردد. گ
بــا توجــه بــه مجموعــه امکانــات موجــود در ســازمان فضایــی 
ــواره ای  ــر ماه ــتقیم تصاوی ــذ مس ــتفاده از اخ ــا اس ــران ب ای
ــود  ــرا، NOAA و FY۲E و دانل ــوا، ت ــای آک ــواره ه از ماه
ســری  و   LANDSAT ســری ای  ماهــواره  تصاویــر 
ــه  ــوط ب ــده هــای مرب ــه طــور منظــم، پدی SENTINEL ب
بایــای طبیعــی مــورد ســنجش و پایش قــرار مــی گیــرد. باید 
توجــه داشــت کــه تصاویــری کــه از طریق اطاعــات ماهــواره 
ــی  ــازمان هواشناس ــای س ــا داده ه ــد ب ــی آی ــت م ــه دس ای ب
متفاوت اســت؛ بــه گونــه ای که ســازمان هواشناســی، ایســتگاه 
ــا  ــد ام ــی کن ــش م ــق پای ــورت دقی ــه ص ــف را ب ــای مختل ه
اطاعــات ماهــواره ای، اطاعاتــی پیوســته اســت و بــه صورت 

ــی شــود. ــزارش م یکپارچــه گ

* بــا ایــن وجــود هــم اکنــون بــرآورد خطرپذیــری 
ــا و  ــای داده ه ــی برمبن ــای طبیع ــک بالی و ریس
ــود؟ ــی می ش ــه ارزیاب ــواره ای چگون ــر ماه تصاوی
- بحــث مربــوط بــه میــزان ریســک و خطرپذیری برخــی بایا 
ــرآورد  ــی، ب ــات مکان ــی و اطاع ــاوری فضای ــتفاده از فن ــا اس ب
مــی شــود. بــه ایــن معنــی کــه مــا در ســازمان فضایــی یــک 
ســامانه پایــش ریســک بایــا داریــم کــه میــزان خطرپذیــری 
انــواع بایــا از جملــه حریــق، خشکســالی، گــردو غبــار، زلزلــه، 

ــده هــای زیســت محیطــی را مــورد  ــرف و ســایر پدی ســیل، ب
ارزیابــی قــرار مــی دهــد و ایــن اطاعــات در اختیار ســازمانهای 
مرتبــط بــرای هشــدار در زمینــه بحــران قــرار مــی گیــرد. برای 
ــمالی  ــتان ش ــق در 3 اس ــک حری ــش ریس ــامانه پای ــال س مث

کشــور شــامل مازنــدران، گیــان و گلســتان وجــود دارد.

ــوع  ــه وق ــی در زمین ــه اطالعات ــون چ ــم اکن * ه
ــه دســت آمــده اســت؟ حریــق از ایــن ســامانه ب

ــور  ــق در کش ــری حری ــوع و خطرپذی ــک وق ــزان ریس - می
ــنجنده  ــواره ای س ــای ماه ــه از داده ه ــی ک ــاس اطاعات براس
ــی ماهدشــت کــرج دریافــت مــی  »مادیــس« در مرکــز فضای
ــای  ــوان داده ه ــه عن ــی ب ــات هواشناس ــز اطاع ــم و نی کنی
دینامیــک و در نهایــت یــک ســری اطاعــات اســتاتیک )ثابت( 

ــی شــود. ــرآورد م ــا، ب ــاده ه ــی و ج ــز جمعیت ــه مراک از جمل
ــه  ــواره ای ب ــات ماه ــه اطاع ــودی ک ــا وج ــات ب ــن اطاع ای
روز اســت امــا بــه صــورت هفتگــی بــرآورد مــی شــود و دلیــل 
تاخیــر آن بــه ورودی اطاعــات هواشناســی و ثبــت آن در 
ــامانه  ــن س ــردد. در ای ــی گ ــاز م ــواره ای ب ــش ماه ــامانه پای س
آتــش ســوزی بــا دمــای بــاالی 300 درجــه از طریــق تصاویــر 

ــود. ــی ش ــخیص داده م ــواره ای تش ماه
آخریــن داده هــای ماهــواره ای برمبنای ســامانه پایــش جنگلها 
و مراتــع گویــای ایــن اســت کــه در ایــن فصــل ریســک باالیی 
ــزان  ــون می ــم اکن ــود و ه ــی ش ــده نم ــق دی ــوع حری در وق
ریســک وقوع حریق در 3 اســتان 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 
ــورد  ــا در ســال جــاری م اســتفاده مــی شــود و آی
خاصــی از تصاویــر ماهــواره ای حریــق بــه دســت 

آمــده اســت؟
- ماهــواره هــا و مدلهایــی کــه بــرای پایــش و رصــد بایــای 
طبیعــی اســتفاده مــی شــوند متفاوتنــد. به همیــن دلیــل عموما 
بــرای رصــد حریــق از ماهــواره ای اســتفاده مــی کنیــم کــه در 
ــه  ــز باشــد. ب ــادون قرم ــی و م ــور مرئ ــه ن ــک ب محــدوده نزدی
ــر  ــا 1100 نانومت ــف 400 ت ــواره در طی ــه ماه ــی ک ــن معن ای
ــود  ــری وج ــر اب ــف اگ ــن طی ــد و در ای ــرداری می کن تصویرب

کشف ۲۸ پدیده گرد و غبار با ماهواره؛ 

وقتی فناوری سنجش از دور به کمک مدیریت بحران می آید
ــی  ــای طبیع ــت بای ــنجش از دور از وضعی ــای س ــواره ه ــی از ماه ــر دریافت تصاوی
ــران رخ داده و  ــار در ای ــرد و غب ــده گ ــال ۲۸ پدی ــه امس ــد ک ــی ده ــان م ــور نش کش

ــت. ــراه اس ــش هم ــا کاه ــال ۹۷ ب ــه دوم س ــق در نیم ــک حری ریس
چرخــه مدیریــت بحــران شــامل 4 مرحلــه پیشــگیری و کاهــش، آمادگــی، مقابلــه و 
بازیابــی اســت کــه امــروزه فنــاوری ســنجش از دور نقــش بــه ســزایی در هــر 4 مرحله 
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 بایــای 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 

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 بایــای طبیعــی در موقعیــت ویــژه ای 
ــت  ــوزه مدیری ــد در ح ــی توان ــی م ــاوری فضای ــای فن ــعه کاربرده ــرار دارد، توس ق
ــه کار گرفتــه شــود و ســازمان هــای مرتبطــی چــون مدیریــت بحــران،  بحــران ب
ــداری، وزارت  ــع و جنگل هواشناســی، هــال احمــر، محیــط زیســت، ســازمان مرات
کشــاورزی و غیــره مــی تواننــد از تصاویــر دریافتــی از ماهــواره هــای ســنجش از 
ــان آن،  ــا پای ــل از شــروع بحــران ت ــا ، از قب ــری بای ــرای کاهــش خطرپذی دور، ب

ــد. اســتفاده کنن
ــی  ــات فضای ــرد و خدم ــعه کارب ــاون توس ــی، مع ــی نائین ــی صادق ــه عل ــن زمین در ای
ســازمان فضایــی ایــران، نحــوه اســتفاده از فنــاوری ســنجش از دور را بــرای دریافــت 
اطاعــات ماهــواره ای از بایــای طبیعــی در کشــور از جملــه خشکســالی، گــرد وغبار و 

زلزلــه را در ایــن گفتگــو توضیــح مــی دهــد.
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داشــته باشــد امــکان ثبــت تصویــر وجــود نخواهــد داشــت.
ــف هــای دیگــر  ــه در طی ــز هســتند ک ــی نی ــواره های ــا ماه ام
ــز  ــادون قرم ــاه، م ــز کوت ــادون قرم ــل م ــس مث الکترومغناطی
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.
ــون  ــد کــه هــم اکن ــن ســامانه حریقــی را گــزارش مــی کن ای
اتفــاق افتــاده و مســافت زیــادی داشــته باشــد کــه قابــل رویــت 
بــرای ماهــواره باشــد. در غیراینصــورت اگــر حریــق بــه صورت 
ــود و  ــامل ش ــیعی را ش ــا عرصــه وس ــد ام ــاق بیافت ــم اتف مای
پوشــش دهــد، درایــن ســامانه دیــده نمــی شــود. امســال تعــداد 
حریــق هایــی کــه براســاس داده هــای ماهــواره ای ثبــت شــده 
ــوط  ــود و تنهــا دو مــورد حــاد مرب ــل ب اســت مشــابه ســال قب
بــه حریــق تــاالب هورالعظیــم و جنــگل مریــوان گــزارش شــد. 
حریــق جنــگل مریــوان 5۲0 هکتــار گــزارش شــد کــه مربــوط 

بــه شــهریورماه امســال مــی شــود.
 

ــد  ــد بلن ــک رون ــالی ی ــه خشکس ــودی ک ــا وج * ب
مدت اســت، تصاویــر داده هــای ســنجش از دور از 
پدیــده خشکســالی کشــور چــه وضعیتی را نشــان 

مــی دهــد؟
ــه  ــت ک ــدت اس ــد م ــد بلن ــک رون ــالی ی ــش خشکس - پای
تصاویــر قابــل دریافتــی از ماهــواره در موقعیــت هــای مختلــف 
جغرافیایــی را ممکــن مــی کنــد. حتــی اگــر هــوا ابــری باشــد 
ــش  ــکان پای ــم ام ــیم ه ــته باش ــوی داش ــکات ج ــا مش و ی
ــت.  ــن اس ــواره ای ممک ــر ماه ــق تصاوی ــالی از طری خشکس
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 

ــالی دارد. ــر خشکس ــی از نظ وضعیت
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 

ــرب  ــمال غ ــمالی و ش ــه ش ــه در نیم ــد ک ــی ده ــان م - نش
کشــور، مشــکل حــاد خشکســالی نداریــم. امــا نیمــه جنوبــی و 
برخــی اســتانها ماننــد فــارس، سیســتان و بلوچســتان و کرمان، 

میــزان ریســک خشکســالی شــدید اســت.
ایــن داده هــا، وضعیــت خشکســالی کشــور را در 1۷ ســال 
ــرار داده و مشــخص شــده هــر  ــورد بررســی ق ــز م گذشــته نی
ــه  ــا 13۹۶ چ ــالهای 13۸0 ت ــرداد س ــا خ ــه ب ــتان در مقایس اس

وضعیتــی داشــته اســت. بــرای مثــال بــر مبنای 
ــارس  ــتان ف ــواره ای، اس ــات ماه ــن اطاع ای
وضعیــت خوبــی نــدارد و نســبت بــه ایــن بــازه 

ــالی  ــته( خشکس ــال گذش ــی )1۷ س زمان
ــور،  ــا در کل کش ــته ام ــدیدتری را داش ش
اطاعــات ماهــواره ای حاکــی از آن اســت 
کــه نســبت بــه 1۷ ســال گذشــته شــرایط 
نرمــال اســت و برای مثــال در اســتان های 
شــمال غربــی کشــور، میــزان خشکســالی 

ــر نکــرده اســت. تغیی

ــل  ــان قب ــوان در زم ــی ت ــا م * آی
از وقــوع گــرد و غبــار نیــز میــزان 
ــاس داده  ــری آن را براس خطرپذی
ــرد؟ ــرآورد ک ــواره ای، ب هــای ماه
ــد  ــاق می افت ــار اتف ــه گردوغب ــی ک - زمان
ایــن پدیــده براســاس داده هــای ماهــواره 
ــت،  ــز ماهدش ــنجش از دور مرک ــای س ه
پایــش شــده و مشــخص مــی شــود کــه 
ــده  ــن پدی ــر ای ــتانها تحــت تاثی ــدام اس ک
ــه  ــوط ب ــزارش مرب ــن گ ــد. آخری ــوده ان ب
ــال  ــدای س ــه از ابت ــار ک ــده گردوغب پدی
ــرده  ــد ک ــاه را رص ــان م ــر آب ــا آخ ۹۷ ت
اســت نشــان می دهــد کــه ۲۸ پدیــده 
ــه  ــار در کشــور کشــف شــده ک ــرد وغب گ
از ایــن تعــداد، ۲0 رویــداد در جنــوب شــرق 
کشــور و مربــوط به اســتانهای سیســتان و 
بلوچســتان و کرمــان بــوده اســت. در ایــن 
ــار در  ــرد و غب ــی گ ــه فراوان ــامانه نقش س

ــک  ــر در ی ــک کیلومت ــاد ی ــاط شــروع آن در ابع ــال ۹۷ و نق س
ــت. ــده اس ــخص ش ــر مش کیلومت

بررســی هــا نشــان مــی دهد کــه در ایــن بــازه زمانــی غیــر از ۶ 
اســتان شــمالی کشــور، ســایر اســتانها چنــد بــار بــا پدیــده گرد 
ــوب  ــه جن ــوط ب ــا مرب ــن آنه ــا حادتری ــد ام ــرو بودن ــار روب وغب
شــرق کشــور مــی شــود. در ایــن مناطــق نقاطــی دیــده مــی 
شــود کــه در محــدوده یــک کیلومتــر در یــک کیلومتــر حتــی تا 

11 بــار دچــار گردوغبــار شــده اســت.
ــوع  ــان وق ــه زم ــوط ب ــار مرب ــوع گــرد و غب ــی وق نقشــه فضای
ــدت  ــک م ــول ی ــداد در ط ــن روی ــود و ای ــی ش ــده م ــن پدی ای
مشــخص مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه و مشــخص مــی کنیــم 
ــرد  ــداد گ ــار روی ــد ب ــور، چن ــطح کش ــه از س ــر نقط ــه در ه ک
ــزی  ــار، چی ــرد و غب ــده گ ــت. پدی ــاده اس ــاق افت ــار اتف و غب
ــک  ــامانه ریس ــه در س ــدارد ک ــداد ن ــش روی ــوان پی ــه عن ب
ــک  ــا در ی ــه م ــرد. بلک ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــری م خطرپذی
ــال  ــدای س ــواره ای را از ابت ــات ماه ــی، اطاع ــه تجمیع نقش
ــی را  ــال ۹۶، مناطق ــا س ــه ب ــرده و در مقایس ــد ک ــون رص تاکن
کــه بیشــترین رخــداد اتفــاق افتــاده و نشــان دهنــده کانونهــای 

ــم. ــی کنی ــام م ــت، اع ــت اس برداش
بــرای مثــال داده هــای ماهــواره ای نشــان مــی دهــد کــه گــرد 
و غبــاری کــه 11 آبــان بخــش هایــی از جنــوب شــرق کشــور 
)شهرســتان هــای زابــل، زهــک، هیرمنــد، هامــون و نیمــروز( را 
ــن  ــز ادامــه داشــت. ای ــان نی ــخ 1۲ آب ــود، در تاری ــه ب ــرا گرفت ف
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 

تصویر ماهواره ای ترا/مادیس منطقه آتش گرفته با سنجاق زرد نشان داده شده است
)زمان اخذ تصویر 97/4/20، ساعت 11:55 به وقت محلی( 

وضعیت طوفان های گرد و غبار در تاریخ 1۲ آبان قابل مشاهده است
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ــوا و فضــا هـــ

ــی  ــواره ای مشــخص م ــر ماه ــران اســت و تصاوی ــارج از ای خ
ــار سیســتان و بلوچســتان از ســمت  ــون گردوغب ــد کــه کان کن
پاکســتان و بخشــهای جنــوب افغانســتان اســت و تنهــا بخــش 
ــا  ــی ه ــور دارد. بررس ــل کش ــا داخ ــا منش ــی از گردوغباره کم
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 ۷ ماهــه امســال نســبت به ســال 

۹۶، کمتــر شــده اســت.
ــت  ــواره ای وضعی ــای ماه ــنجنده ه ــای س ــاس داده ه براس
ــداد و  ــر تع ــار از نظ ــوع گردوغب ــتان در وق ــتان و بلوچس سیس
شــدت رویــداد، نســبت بــه ســال ۹۶ ، نامناســبتر گــزارش شــده 
ــار در  ــردو غب ــداد گ ــته 5۲ روی ــال گذش ــوع س ــت. درمجم اس
کل کشــور اتفــاق افتــاد کــه ۲۹ رویــداد مربــوط بــه سیســتان 
و بلوچســتان بــود و برخــی نقــاط تــا 15 بــار دچــار پدیــده گــرد 

ــد. ــار شــده بودن وغب
ــداد  ــار روی ــه در ۸ ماهــه امســال، ۲۸ ب ــی اســت ک ــن درحال ای
گــردو غبــار ثبــت شــده کــه ۲0 رویــداد از آن مربــوط به اســتان 
سیســتان و بلوچســتان اســت. مقایســه گــزارش 1۲ ماهه ســال 
ــا ۸ ماهــه امســال، نشــان مــی دهــد کــه شــدت و  گذشــته ب
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــار در اس ــرد و غب ــوع گ ــداد وق تع
ــر روی داده  ــده کمت ــن پدی ــور، ای ــا در کل کش ــده ام ــتر ش بیش

اســت.
ــتان  ــر در اس ــت تاثی ــاط تح ــتردگی نق ــال گس ــن ح درهمی
ــه ســال گذشــته بیشــتر  سیســتان و بلوچســتان نیــز نســبت ب
بــوده اســت. بــه ایــن معنــی کــه در ســال ۹۶، مناطــق کمتــری 
ــد، امــا امســال  در ایــن اســتان تحــت تاثیــر گــرد و غبــار بودن
ایــن پدیــده مناطــق بیشــتری را درگیــر کــرده اســت. در ایــن 
ــتاندار  ــه اس ــات ب ــر ارتباط ــول وزی ــه ق ــه ب ــا توج ــه و ب زمین
ــزارش مبســوطی از  ــه پیــش گ سیســتان و بلوچســتان، 3 هفت
وضعیــت پایــش گردوغبــار، بــه اســتانداری ایــن اســتان ارســال 

ــم. کردی

* آیــا از داده هــای ســنجش از دور بــرای هشــدار 
وقــوع زلزلــه هــم مــی تــوان اســتفاده کــرد؟

ــه  ــرا ک ــاوت اســت. چ ــه موضــوع کمــی متف ــه زلزل - در زمین
ــن  ــازمان زمی ــط س ــه توس ــک زلزل ــه ریس ــون نقش ــم اکن ه
ــگاه  ــک دانش ــه ژئوفیزی ــه و موسس ــگاه زلزل ــی، پژوهش شناس
ــگاری  ــرزه ن ــبکه ل ــا و ش ــران و براســاس نقشــه گســل ه ته
ــن  ــران در ای ــی ای ــازمان فضای ــود و س ــی ش ــن م کشــور تعیی
زمینــه خیلــی درگیــر نیســت. ایــن نقشــه توســط متخصصــان 
زمین شناســی تهیــه شــده و از فنــاوری فضایــی در آن اســتفاده 

ــد. نمــی کنن
بنابرایــن مــا در زمینــه ریســک زلزلــه دخیــل نیســتیم و نمــی 
ــوع  ــر وق ــق از نظ ــدام مناط ــه ک ــم ک ــخص کنی ــم مش توانی
ــاوری  ــا فن ــن موضــوع ب ــه ای ــرا ک ــر اســت. چ ــه خطرپذی زلزل
فضایــی انجــام نشــده و ورودی آن، نقشــه هــای گســلی اســت 
ــه  ــه نقش ــود. البت ــی ش ــه م ــازمان تهی ــن 3 س ــط ای ــه توس ک
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 

ــت. ــرده اس ورود نک
 

* 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؟
ــه  ــای زلزل ــل ه ــای گس ــه ه ــه نقش ــص تهی ــه تخص - البت
توســط تصاویــر ماهــواره ای در ســازمان فضایــی وجــود دارد و 

مــا متخصصــان ســنجش از دور زمیــن شــناس داریــم. امــا بــه 
صــورت کان در کشــور مرجــع ایــن موضــوع ســازمان زمیــن 
ــو فیزیــک هســتند.  ــه و موسســه ژئ شناســی، پژوهشــگاه زلزل
ــازمان هواشناســی  ــده س ــه برعه ــد بحــث هواشناســی ک مانن

ــت. اس
ــای  ــوان از داده ه ــی ت ــه، م ــوع زلزل ــد از وق ــان بع ــا  در زم ام
ــب  ــزان تخری ــه می ــه نحــوی ک ــرد. ب ــواره ای اســتفاده ک ماه
ــی  ــن را م ــت زمی ــت فرونشس ــز وضعی ــدت آن و نی ــه، ش زلزل

تــوان از طریــق ایــن داده هــا بــرآورد کــرد. 
ــی  ــان م ــا نش ــهای م ــال گزارش ــرای مث ب
ــته 3  ــال گذش ــک س ــرف ی ــه ظ ــد ک ده
مــورد زلزلــه شــدید در کشــور داشــتیم کــه 
مربــوط به زلزلــه ۲1 آبــان ۹۶ در کرمانشــاه، 
زلزلــه کرمــان و زلزلــه اخیــر کرمانشــاه 
اســت. بــرآورد مــا از میــزان تخریــب 
ســاختمانها نشــان مــی دهــد دو زلزلــه 
ســال ۹۶ بــه مراتــب حادتــر از زلزلــه اخیــر 

ــت. ــوده اس ــاه ب کرمانش
ــاختمانها از  ــب س ــرآورد تخری ــرای ب ــا ب م
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 
ــوان از  ــا بت ــران شــده باشــد ت ســاختمان وی
ــه  ــاس زلزل ــن اس ــت. برای ــر گرف آن تصوی
اخیــر کرمانشــاه بــا توجــه بــه اینکــه شــدت 
نداشــت، امــکان اســتفاده از تصاویــر ماهواره 
ای بــرای بــرآورد خســارت آن محقــق نشــد 
ــزان  ــه از می ــال مطالع ــون در ح ــم اکن و ه
ــه  ــه ب ــتیم ک ــده هس ــن پدی ــت ای فرونشس
زودی نتیجــه مطالعــه را اعــام مــی کنیــم.
میــزان فرونشســت و تخریــب دو زلزلــه 
ســال گذشــته در کرمــان و کرمانشــاه 
ــه و  ــه زلزل ــت. در زمین ــده اس ــبه ش محاس
ــی  ــرات ناش ــازی خط ــا، بازس ــایر بحرانه س
از بایــا 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 
کمپ هــای زلزلــه زدگان را مشــخص کــرده و در اختیــار 

ــم . ــرار دادی ــران ق ــت بح ــازمان مدیری س

* مــوارد دیگــری از جملــه پایــش وقوع بــرف و نیز 
پایــش ســطح دریاچــه هــای کشــور نیــز توســط 
ــت. در  ــن اس ــنجش از دور ممک ــای س ــواره ه ماه

برآورد میزان جا به جایی پوسته زمین در راستای قائم و در امتداد شرقی- غربی در زلزله کرمانشاه

در این عکس که برمبنای اطاعات ماهواره TERRA به دست آمده،
 دامنه رنگ سبز تا قرمز درصد احتمال وجود برف را نشان می دهد

تصویر مربوط به 13 آذرماه امسال است
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ــوا و فضــا هـــ

ــار داریــد؟ ایــن زمینــه چــه اطالعاتــی در اختی
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 اطاعــات مربــوط بــه پــس 
از وقــوع، از طریــق دو ماهــواره »تــرا« و »اکــوا« تحلیــل و روی 

نقشــه پوشــش بــرف هــر اســتان اعــام مــی شــود.
ــداد  ــل تع ــه دلی ــای هواشناســی ب ــه ایســتگاه  ه ــی ک از آنجای
ــرای  ــا، ب ــری آنه ــودن اندازه گی ــت نقطــه  ای ب محــدود و ماهی
مطالعــه پدیــده پیوســته  ای همچــون بــرف، نماینــده مناســبی 
محســوب نمــی شــوند و اندازه گیــری و نمونــه  بــرداری 
ــودن  ــر ب ــان  ب ــاال و زم ــه ب ــل هزین ــه دلی ــرف ب ــی ب میدان
مقــرون  به صرفــه نیســت، فنــاوری ســنجش از دور در مقایســه 
ــوده و  ــر ب ــه کمت ــوع دارای هزین ــوق، درمجم ــای ف ــا روش ه ب
ــه محــل هــای مرتفــع را آســان ســاخته  مشــکل دسترســی ب

ــت. اس
بــا توجــه بــه پیشــرفت  هــای موجــود در چنــد دهــه گذشــته، 
ــای  ــواره  ه ــا و ماه ــنجنده ه ــف س ــورهای مختل ــط کش توس
ــه  ــده ک ــال  ش ــا ارس ــه فض ــی و ب ــی طراح ــدد و متنوع متع
ــه  ــت ک ــنجنده MODIS اس ــا، س ــن آنه ــی از مهم تری یک

روی ماهــواره هــای TERRA و AQUA نصــب  شــده 
ــی و  ــای فن ــت  ه ــه قابلی ــه ب ــا توج ــنجنده ب ــن س ــت. ای اس
ــف  ــای مختل ــی را در بانده ــر متنوع ــود، تصاوی ــی خ اپتیک

ــد. ــی کن ــه م ــرف عرض ــش ب ــرای پای ــس ب الکترومغناطی
بــرای پایــش ســطح دریاچــه هــای کشــور هــم رصــد ماهانــه 
ــرای  ــرد. ب ــی گی ــورت م ــواره ای ص ــر ماه ــق تصاوی از طری
مثــال مســاحت دریاچــه ارومیــه تــا ۲۹ آبــان مــاه امســال 14۸۲ 

ــرآورد مــی شــود کــه نســبت بــه یــک مــاه پیــش  کیلومتــر ب
تغییــری نداشــته اما نســبت بــه اواســط مهــر ، وضعیــت بهتری 
دارد. پایــش ماهــواره ای دریاچــه ارومیــه بــا اســتفاده از تصاویــر 
ماهــواره ای لندســت ۸ و بــه طــور منظــم )1۶ روزه( 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 اطاعــات 
 5-4-3 بانــدی  ترکیــب   ،۸-Landsat ماهــواره 
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــال نش ــاه امس ــان م ــه ۲۹ آب ــوط ب مرب
مســاحت آبــی ایــن دریاچــه 14۸۲ کیلومتــر مربــع بــرآورد مــی 

ــود. ش
هــدف از پایــش ماهــواره ای ســطح زمیــن بــا فنــاوری 
ــه  ــواره ای ب ــای ماه ــر از داده ه ــتفاده موث ــنجش از دور، اس س
منظــور شناســایی و تولیــد پارامترهــای مرتبــط بــا پدیــده های 
دینامیــک ســطح زمیــن و در اختیــار گــذاردن آن بــرای مجریان 
ــری  ــه به کارگی ــوی ک ــه نح ــت. ب ــط اس ــئوالن مرتب و مس
فنــاوری فضایــی مــی تواند عــاوه بــر شــناخت بهتــر و مطالعه 
ــان  ــای طبیعــی، متولی ــا بای ــده هــای مرتبــط ب وضعیــت پدی
ــرای  ــر ب ــه اســتفاده از راهکارهــای ســریع تر و علمی ت ــر را ب ام
ــی و  ــای علم ــا در برنامه ه ــن بحران ه ــش ای ــا کاه ــه ی مقابل

ــد. اجرایــی خــود ترغیــب کن

دستیابی ایران به ماهواره 
مخابراتی بومی تا ۷ سال دیگر

 
فضایــی  ســازمان  رئیــس 
بــه  دســتیابی  از  ایــران 
ماهــواره مخابراتــی بومــی 
ــر  ــده خب ــال آین ــرف ۷ س ظ
داد و گفــت: در ایــن راســتا، 
گام هــای اولیــه بــا طراحــی و 
ســاخت ماهــواره هــای ناهیــد 

برداشــته شــده اســت.
گفــت:  بــراری  مرتضــی 
ســازمان فضایــی ایــران در 

راســتای آزاد ســازی داده هــای ماهــواره ای، همــکاری خــود را بــا پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات آغــاز کــرده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــوزه فضــا بــه عنــوان یکــی از زیرســاخت هــای ارتباطــی اســتراتژیک 
ــاب  ــوان انق ــه عن ــواره ای ب ــای ماه ــعه منظومه ه ــزود: توس ــرد، اف ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م بای
صنعــت فضایــی بــا ارائــه خدمــات پهــن بانــد، آینــده ارتباطــات را متحــول خواهــد کــرد. بنابراین 

ــه خوداتکایــی کامــل برســیم. در حــوزه فضایــی و شــبکه های ناوبــری بایــد ب
ــا بیــان اینکــه ثــروت و قــدرت آینــده در اختیــار کشــور هایــی اســت  معــاون وزیــر ارتباطــات ب
کــه صاحــب داده بــه شــمار مــی رونــد و قــدرت تحلیــل داده دارنــد، گفــت: توســعه شــبکه ارتباط 
ــه  ــرار دارد ک ــران ق ــی ای ــازمان فضای ــتور کار س ــواره ای در دس ــای ماه ــواره ای و منظومه ه ماه
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 
1404 بــه دنبــال دســتیابی بــه ماهــواره سنجشــی بــا دقــت یــک متــر در مــدار هســتیم، افــزود: 
دســتیابی بــه ماهــواره مخابراتــی بومــی ظــرف ۷ ســال آینــده نیــز در راس برنامه هــای ســازمان 
فضایــی ایــران قــرار دارد کــه در ایــن راســتا، گام هــای اولیــه بــا طراحــی و ســاخت ماهواره هــای 

ناهیــد )ناهیــد 1 و ۲( برداشــته شــده اســت.
وی توســعه بــازار، بخــش خصوصــی و شــرکت هــای دانــش بنیــان، جــذب ســرمایه گــذاری و 
تضمیــن خریــد را از مهمتریــن دغدغه هــای توســعه صنعــت فضایــی کشــور دانســت و گفــت: 
 ICT و IT پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــه عنــوان اتــاق فکــر توســعه بخــش

فعال اســت.

 ۱۹۶ پایان نامه حوزه هوافضا 
حمایت شدند 

 
ــوم و  ــل وزارت عل ــگاهی ذی ــرارداد دانش ــاد 13۷ ق ــران از انعق ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
حمایــت از 1۹۶ پایــان نامــه دانشــجویی در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری در حــوزه 

ــر داد. ــی خب ــاوری فضای فن
مرتضـی بـراری گفـت: در راسـتای تعامـل و بهره گیـری حداکثـری از ظرفیت دانشـگاه ها و 
مراکـز پژوهشـی به منظور انجـام پ ژوهش و توسـعه فنـاوری و بکارگیری قابلیت هـای آن ها 
در توسـعه کسـب وکارها، 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.
ــا 1۶ دانشــگاه و یــک  ــرارداد ب ــون 13۷ ق ــد تاکن ــر ارتباطــات ادامــه داد: هرچن ــاون وزی مع
ــه دانشــجویی در  ــد و از 1۹۶ طــرح و پایان نام ــوم منعق ــل وزارت عل ســازمان پژوهشــی ذی
مقاطــع کارشناسی ارشــد و دکتــری در حــوزه فضایــی حمایــت شــده اســت، امــا مقــرر شــد 
همــکاری و تعامــل بیــن بخش فضایــی کشــور و دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی در 3 ســطح 

بــه صــورت گســترده تقویــت شــده و ادامــه پیــدا کنــد.
ــژه  ــی به وی ــای پژوهش ــت از طرح ه ــامل حمای ــکاری ش ــطح هم ــه س ــزود: س ــراری  اف ب
ــواره  ــروژه ماه ــاز پ ــری، آغ ــد و دکت ــای کارشناسی ارش ــه پایان نامه ه ــت ب ــاص گرن اختص
کاربــردی و عملیاتــی مبتنــی بــر رفــع نیازهــای اساســی کشــور بــا محوریــت پژوهشــگاه 
ــا،  ــام پژوهش ه ــی در انج ــز پژوهش ــگاه ها و مراک ــت دانش ــتفاده از ظرفی ــی و اس فضای
ــر  ــه ب ــا تکی ــه ب ــا توســعه کســب وکارهای فضاپای ــن زیرسیســتم ها و نهایت طراحــی و تامی
ــروی  ــژه نی ــان و به وی ــش بنی ــت دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی و شــرکت هــای دان قابلی

ــود. ــزه می ش ــوان و باانگی ج
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ــوا و فضــا هـــ

۳۷ دانشجوی ایرانی هوافضا 
بورسیه چین شدند

 
ــا همــکاری ســازمان  ــه هوافضــا ب ــت: 3۷ دانشــجوی نخب ــران گف ــی ای ــس ســازمان فضای رئی
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.
ــی آسیا-اقیانوســیه  ــت: در دوازدهمیــن نشســت شــورای ســازمان همکاری هــای فضای وی گف
)APSCO( در شــهر پکــن، بــا روســا و کشــورهای عضــو ایــن ســازمان دیدارهــای چندجانبــه 
ــه  ــه ب ــه و دوجانب ــای چندجانب ــر توســعه همکاری ه ــا ب ــن دیداره ــه ای داشــتم. در ای و دوجانب

منظــور توســعه و گســترش دیپلماســی فضایــی کــه اولویــت ایــران اســت، تاکیــد شــد.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا بیــان اینکــه انتظار مــی رود بــا گســترش کاربردهــای فضایی 
در بــازار اقتصــاد ایــران، زمینه هــای همــکاری بین المللــی 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 
ــی  ــرکل اپســکو )ســازمان همــکاری هــای فضای ــا دبی ــات هــای ســازنده ای ب اپســکو، ماق
آســیا و اقیانوســیه( و دبیــرکل ایزنــت )شــبکه هــای همــکاری فضایــی کشــورهای اســامی( و 

همچنیــن دبیــر اجرایــی IAF )فدراســیون بیــن المللــی فضانــوردی( صــورت گرفــت.
ــه منظــور ترویــج فنــاوری فضایــی و توانمندســازی  معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت: اپســکو ب

ــا  ــه بورســیه ب ــه ارائ ــدام ب ــزاری کارگاه هــای آموزشــی اق ــر برگ کشــورهای عضــو، عــاوه ب
همــکاری چنــد دانشــگاه مطــرح چیــن کــرده اســت.

بــراری افــزود: دانشــگاه هــای بیهانــگ، هاربیــن و اخیــرا NPU از جملــه ایــن مراکز آموزشــی 
هســتند. در همیــن راســتا 3۷ نفــر از دانشــجویان نخبــه ایــران شــامل ۲5 دانشــجو در ســطح 
کارشناســی ارشــد و 1۲ دانشــجو 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

 

ــوآوری و شــتابدهی  ــز ن ــدازی مرک ــران از راه ان ــی ای رئیــس ســازمان فضای
ــر داد. ــا همــکاری معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری خب فضایــی ب

مرتضــی بــراری گفــت: نقــش آفرینــی بخــش خصوصــی در کنــار بخــش 
دولتــی در حــوزه فضایــی، نکته کلیــدی در توســعه و تکمیــل زنجیــره ارزش 
ــازمان  ــای س ــه ه ــرلوحه برنام ــن مســاله س ــه ای ــی کشــور اســت ک فضای

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 اســتارت آپی »نــوآوردگاه« نیــز بــا حضــور 
1۲ تیــم ایــده، همزمــان بــا هفتــه جهانــی فضــا برگــزار شــد کــه بــه دنبــال 
آن بــا اســتقبال دیگر دانشــگاه هــا بــرای برگــزاری رویدادهــای اســتارت آپی 

مواجــه شــدیم.
ــا و  ــه ه ــن برنام ــرد: ای ــان ک ــران خاطرنش ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــی معاون ــه همراه ــر ب ــا منج ــکاری ه هم
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.

پایش مساحت دریاچه های کشور
 با تصاویر ماهواره ای

 
معــاون ســازمان فضایــی ایــران گفــت: اطاعــات ماهــواره ای نشــان می دهــد وســعت دریاچــه ارومیــه نســبت 
بــه ســال گذشــته تغییــری نداشــته امــا نســبت بــه ۲ســال گذشــته، شــاهد کاهــش ۲0 درصــدی 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 
اطاعــات 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: اطاعــات 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 اطاعــات ماهــواره در 
هــر منطقــه در شــعاع یــک کیلومتــری، وضعیــت را رصــد کند. امــا اطاعــات ایســتگاه هواشناســی بــرای یک 

نقطــه، اطاعــات دقیقــی از دمــا در شــعاع محــدود می دهــد.
وی گفــت: ســطح دریاچــه ارومیــه از 40 ســال پیــش تاکنــون پایــش شــده امــا از ابتــدای ســال 
ــزارش   ــن گ ــود. آخری ــی ش ــنجیده م ــه س ــن دریاچ ــاحت ای ــار مس ــه یکب ــر دو هفت ــون ه ۹5 تاکن
ــر  ــدود 1500 کیلومت ــه را ح ــن دریاچ ــاحت ای ــه مس ــت ک ــهریورماه اس ــان ش ــه پای ــوط ب مرب

ــد. ــی کن ــام م ــع اع مرب
صادقــی نایینــی بــا اشــاره بــه اینکــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال ۹5 حــدود ۲0درصــد 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 می شــود.
معــاون ســازمان فضایــی ایــران بــا اشــاره بــه دریافــت اطاعــات 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 می شود
 

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 

ــد.  ــل می کن تبدی
منوچهــر منطقــی بــا اشــاره بــه وجــود ظرفیــت هــای بــاالی کشــور در زمینــه هوافضــا، بیــان 
کــرد: اگــر هــر کشــوری در منطقــه دارای قابلیت هــای علمــی و فنــاوری ماننــد ایــران بــود، 

ــرد. ــی می ک ــیار باالی ــرمایه گذاری بس ــی روی آن س ــروت مل ــک ث ــوان ی ــه عن ــلما ب مس
ــاوری ریاســت  ــت علمــی و فن ــل پیشــرفته معاون ــی و حمــل و نق ــر ســتاد توســعه فضای دبی
ــر روی ســه بخــش  ــزود: در حــال حاضــر تمرکــز دولت هــا در ســرمایه گذاری ب جمهــوری اف
از حــوزه فضایــی اســت کــه شــامل ارســال انســان بــه فضــا، کاربردهــای فضایــی بــه ویــژه 

ســنجش از دور و پرتابگــر مــی شــود.
ــه وضعیــت توانمنــدی کشــورها در حــوزه فضایــی اشــاره کــرد و گفــت:  منطقــی در ادامــه ب
ــرای طراحــی و ســاخت ماهواره هــای  ــه فنــاوری و زیرســاخت های الزم ب مــا توانســته ایــم ب
آزمایشــی، راکت هــای کاوشــگر، پرتــاب بــه مــدار ارتفــاع پاییــن و علــوم اکتشــافات فضایــی 

دســت پیــدا کنیــم.
  

با شبیه سازی در شرایط خالء؛

امکان تولید دی ان ای در فضا  
تــا بــه حــال تصــور مــی شــد کــره زمیــن تنهــا جایــی در جهــان اســت کــه امــکان شــکل 
ــای  ــوک ه ــکیل بل ــار تش ــن ب ــرای اولی ــا ب ــود دارد، ام ــات در آن وج ــری دی ان ای و حی گی

ــت. ــده اس ــن ش ــا ممک ــیمیایی و دی ان ای در فض ش
ــد کــه  ــد دی ان ای شــکر در یــک محفظــه خــا شــده ان ــه تولی ــان ناســا موفــق ب فیزیکدان

ــا فضــای خــارج از جــو کــره زمیــن داشــته اســت. شــرایطی مشــابه ب
ــی از  ــه های ــد مشــتقات دیگــری از شــکر را در نمون ــا در بررســی هــای خــود توانســته ان آنه
ــن را  ــره زمی ــارج از ک ــد دی ان ای در خ ــه تولی ــدواری ب ــه امی ــد ک ــا بیابن ــنگ ه ــهاب س ش

ــت. ــش داده اس افزای
دانشــمندان مــی گوینــد بررســی بیشــتر در ایــن زمینــه مــی توانــد اطاعــات 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.

پوتین »نیل آرمسترانگ« 
حراج شد

 
پوتین »نیل آرمسترانگ« در یک حراجی به قیمت 4۹ هزار دالر فروخته شد.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهر بــه نقــل از دیلی میــل، چکمــه ای کــه نیل آرمســترانگ 
پوشــیده بــود، بــه مبلــغ 4۹ هــزار دالر در یــک حراجی در بوســتون فروخته شــد.  

ایــن چکمــه مخصــوص مــاه Apollo A۷L نــام 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، 
طایــی و آبــی اســت. تصــور مــی شــود طراحــان دوبــاره روی ایــن پوتیــن کار کــرده 

انــد و از آن بــرای ماموریــت 
هــای دیگــر ناســا اســتفاده 

ــد. ــرده ان ک
وســایل  حراجــی  ایــن  در 
دیگــری ماننــد یــک لبــاس 
ــه اتحــاد  ــق ب ــوردی متعل فضان
جماهیــر شــوروی، یــک عکس 
امضــا شــده نیــل آرمســترانگ و 
ــای  ــه ای از کتابچــه ه مجموع
ــو 11  ــت آپول ــای ماموری راهنم

ــد. ــه ش فروخت
 مبلــغ کل پرداخــت شــده در 
ایــن حــراج 110 هــزار دالر بود.
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کاوشــگر خورشــیدی پارکــر عکســی را از پاســمای خورشــید 
ثبــت کــرده و بــه زمیــن فرســتاده اســت.

کاوشــگر خورشــیدی پارکــر چنــد هفتــه قبــل بــه نزدیکتریــن 
ــه  ــود را ب ــات خ ــون اطاع ــید و اکن ــید رس ــا خورش ــه ت فاصل

ــد. ــن ارســال مــی کن زمی
ــا  ــرژی ی ــای پران ــری از گازه ــامل تصوی ــات ش ــن اطاع  ای

ــد. ــی آین ــرون م ــتاره بی ــه از س ــت ک ــما اس پاس
ــر نقطــه درخشــان دوردســت ســیاره مشــتری  در ایــن تصوی
اســت. ابــزارWISPER پارکــر این تصویــر را از فاصلــه ۲۷.۲ 
میلیــون کیلومتــری ســطح خورشــید و در ۸ نوامبــر ثبــت کرده 

است.
ایــن ماموریــت ناســا در مــاه آگوســت برای 
ــا  ــید ی ــی خورش ــفر خارج ــه اتمس مطالع
کرونــا بــه فضــا پرتــاب شــد. جالــب آنکــه 
ــر از ســطح خورشــید  ــرم ت ــه گ ــن منطق ای
ــه حــدود  اســت. دمــای ســطح خورشــید ب
۶ هــزار درجــه ســانتیگراد مــی رســد ایــن 
درحالــی اســت کــه تخمیــن زده مــی 
شــود دمــای اتمســفر خارجــی آن بــه چنــد 

ــد. ــه برس ــون درج میلی

پس از ۶ ماه اقامت در فضا؛

۳ فضانورد به زمین بازگشتند
 

3 فضانــورد پــس از آنکــه بیــش از ۶ مــاه در ایســتگاه فضایــی اقامــت داشــتند، همــراه یک کپســول 
ســایوز به زمیــن بازگشــتند.

3 فضانورد  پس از  بیش از ۶ ماه 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 3 فضانورد 1۹۷ روز در فضا ماندند.

از نزدیکترین فاصله؛

کاوشگر »پارکر« از پالسمای خورشید عکس گرفت

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 Insight ناســا نخســتین ابــزار خــود را روی ســطح مریــخ بــه 

ــت. کار گرف
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. 
ــه هــای  ــرای زلزل ــه دانشــمندان کمــک مــی کنــد توضیحــی ب ــه ایــن ترتیــب ب ب

مرمــوز در مریــخ بیابنــد.
طبق اعام ناسا کاوشگر »اینسایت« بدون نقص کار می کند.

چینی ها روی ماه سیب زمینی می کارند
 

ــه کاشــت ســیب  ــش از جمل ــاه 10 آزمای ــن کاوشــگر در م ــاب شــد. ای ــه فضــا پرت ــی ب کاوشــگر چین
ــی ســنجد. ــی و اشــعه هــای آن را م ــواد معدن ــی دهــد و م ــی انجــام م زمین

چیــن کاوشــگر Chang-4 را بــه فضــا پرتــاب کــرد. ایــن کشــور امیــدوار اســت فصــل جدیــدی در 
اکتشــافات ماه بگشــاید.

ــه  ــز  Xichang ب ــک 3B Long March از مرک ــراه موش ــور هم ــگر مذک ــال کاوش ــه هرح ب
ــاب شــد و پیــش بینــی  فضــا پرت
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 
ــاط  ــراری ارتب ــش برق ــن بخ در ای
ــود.  ــد ب ــکل خواه ــن مش ــا زمی ب
ــی  ــاه م ــور در م ــن منظ ــرای ای ب
ماهــواره ای بــه مــدار مــاه ارســال 
مــی شــود کــه نقــش رابــط میــان 

ــد. ــا مــی کن ــن و کاوشــگر را ایف زمی
بــه هرحــال قــرار اســت ایــن کاوشــگر در مجمــوع 10 آزمایــش در ســطح مــاه انجــام دهــد کــه ۶ 
مــورد آن بــه چیــن و 4 مــورد بقیــه بــه کشــورهای مختلــف تعلــق دارد. یکــی از ایــن آزمایــش هــا 

کاشــت ســیب زمینــی و دانــه هــای دیگــر در مــاه اســت.
عاوه برآن آزمایش هایی برای وجود مواد معدنی و اشعه های فضایی نیز انجام خواهد شد.

 Yutu 4 دومیــن کاوشــگر چینــی اســت کــه روی مــاه فــرود مــی آیــد. کاوشــگر چینــی-Chang 
در ۲013 در ایــن ســیاره فــرود آمــد و بــه مــدت دوســال ســطح مــاه را بررســی کــرد.

چیــن امیــدوار اســت تــا۲0۲۲ میــادی بــه مــاه فضانــورد بفرســتد. همچنیــن ایــن کشــور قصــد دارد 
طــی چنــد ماموریــت سرنشــین دار یــک مقــر در مــاه بســازد.
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ــوا و فضــا هـــ

ناســا تاریــخ 5 ماموریــت فضایــی در ۲01۹ میــادی را اعــام کــرده کــه 4مأموریــت آن مربــوط 
بــه پروازهــای آزمایشــی کپســول هــای فضایــی اســپیس ایکــس و بوئینــگ اســت.

ســازمان فضایــی آمریــکا تاریــخ هــای 5ماموریــت  فضایــی در ۲01۹ میــادی را اعــام کــرده 
اســت.

ــه ۲01۹ میــادی انجــام مــی شــود. در ایــن ماموریــت  نخســتین ماموریــت در تاریــخ 1۷ ژانوی
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 اطاعاتــی دربــاره عملکــرد موشــک فالکــون ۹ ، کپســول فضایی 

و سیســتم هــای زمینــی از جملــه  عملیــات هــای فــرود بررســی مــی شــود.
تاریــخ بعــدی ارســال موشــک بــه فضــا ۲۸ فوریــه 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 صاحیــت سیســتم های 
فضایــی جهــت ارســال فضانــوردان بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی انجــام می شــود. طــی این 
عملیــات کپســول اســتارالینر همــراه یــک موشــک اطلــس V از 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 

ــت. خواهندداش
 ایــن ســازمان فضایــی آمریــکا در مــاه آگوســت نیــز دو میــن آزمایــش کپســول فضایــی بویینگ 
را انجــام مــی دهــد کــه »اریــک بــو«، »نیــکاس آناپــو مــن«  و »کریــس فرگوســن« همــراه 

کپســول بــه فضــا مــی رونــد.
درهمیــن حــال مرتضــی بــراری، معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 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 30 و 55 کیلومتــر 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 
ــود و  ــی ش ــام م ــران انج ــی ای ــازمان فضای ــتمر در س ــورت مس ــه ص ــه ب ــت ک ــی اس ای فعالیت
محصــوالت آن از 40 ســال 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 
ــخ،  ــن تاری ــته همی ــال گذش ــه در س ــت ک ــع اس ــدود 14۸۲ کیلومترمرب ــواره ای ح ــر ماه تصاوی

ــود. ــع ب مســاحت دریاچــه حــدود 1435 کیلومترمرب
ــتان  ــد در اس ــوری و هیرمن ــوزک، صاب ــای پ ــه ه ــش دریاچ ــت: پای ــر ارتباطــات گف ــاون وزی مع
ــه  ــز ب ــو و بختــگان در اســتان فــارس نی سیســتان و بلوچســتان و دریاچــه هــای طشــت، مهارل
صــورت مســتمر انجــام مــی شــود کــه پــردازش هــای انجــام شــده نشــان مــی دهــد، ســطح آب 
دو دریاچــه طشــت و مهارلــو بــه ترتیــب بــه حــدود 30 و 55 کیلومترمربــع 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 30 آبــان 13۹۷ ، تعــداد ۲۹ روز پدیــده گردوغبــار در کشــور رخ داده کــه اســتان سیســتان 
و بلوچســتان بیشــترین تاثیــر را داشــته و ۲1 بــار پدیــده گردوغبــار ایــن اســتان را فــرا گرفتــه 
ــق  ــتان، مناط ــتان و بلوچس ــتان سیس ــار در اس ــرد وغب ــوع گ ــی وق ــترین فراوان ــت. بیش اس
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 1۸ آبــان تــا 10 آذر 13۹۷ نتیجــه مــدل هــای پــردازش 
ــر ماهــواره ای از کشــور نشــان مــی دهــد در تاریــخ فــوق ۲3 اســتان  ــر روی گــذر تصاوی تصوی
کشــور تحــت تاثیــر بــارش بــرف قــرار گرفتــه و مســاحت محــدوده پوشــیده شــده از بــرف بــرای 

ایــن اســتان هــا حــدود  4۹4۷۹ کیلومتــر مربــع تخمیــن زده شــده اســت.

تاریخ ۵ ماموریت ناسا در ۲۰۱۹ اعالم شد

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران از دســتیابی ایــران بــه دانــش 
ــای  ــوزه ه ــواره ای در ح ــای ماه ــردازش داده ه ــل و پ تحلی

ــر داد. ــور خب ــف در کش مختل
مرتضــی بــراری گفــت: بــا توســعه فنــاوری و شــکل گیــری 
منظومــه ماهــواره ای در مدارهــای ارتفــاع پاییــن )LEO(، دو 
مشــکل توســعه صنعــت اینترنــت اشــیا )IOT( ، یعنــی تاخیر 
در ارســال و دریافــت داده و هزینــه بــاالی آن برطــرف شــده 
اســت و صنعــت ماهــواره ای نقــش اســتراتژیکی در صنعــت 

IOT پیــدا کرده اســت.
وی گفــت: ایــن موضــوع منتــج بــه ارائــه خدمــات باکیفیت تر 
شــده اســت، بــه طوری کــه امــروزه داده هــای ماهــواره ای بــه 

عنــوان ابــزار توانمندســاز صنعــت IOT قلمــداد می شــوند.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا تاکیــد براینکه این ســازمان 

بــرای کمــک بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان و اســتارت آپ ها 
بــرای ارائــه خدمــات بــه جامعــه در حــوزه اینترنــت اشــیا اعام 
ــروزه داده هــای ماهــواره ای در  ــزود: ام ــد، اف ــی کن آمادگــی م
ــه گــری از ســوی  ــرد دارد و مطالب حــوزه هــای مختلفــی کارب
ــه  ــر کمــک ب ــردار عــاوه ب ــره ب ــی و به ســازمان هــای متول
حــل چالــش هــای ایــن حــوزه هــا می توانــد منجــر بــه رونــق 
فعالیــت هــای فضایی، توســعه رفــاه اجتماعــی و ایجاد اشــتغال 

پایــدار شــود.
ــه  ــاده ارائ ــران آم ــی ای ــازمان فضای ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
خدمــات در تمــام حــوزه هــا اســت، گفــت: عــاوه بــر دســتیابی 
ــل و  ــش تحلی ــه دان ــش طراحــی و ســاخت ماهــواره، ب ــه دان ب
ــف در  ــای مختل ــوزه ه ــواره ای در ح ــای ماه ــردازش داده ه پ
کشــور دســت پیــدا کــرده ایــم و ایــن توانمنــدی مــا را قــادر می 

ــردازش داده هــای  ــل و پ ــا تحلی ــاه، ب ــی کوت ــا در زمان ســازد ت
ماهــواره ای، گــزارش هــای کاربــردی و مهــم بــرای تصمیــم 

ــه کنیــم. ســازی در مدیریــت کشــور ارائ
ــواره  ــای ماه ــردازش داده ه ــت پ ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــراری، ب ب
ای گفــت: ســامانه پایــش ماهــواره ای زمیــن کــه بــه عنــوان 
طــرح برتــر مدیریــت جهــادی در کشــور انتخــاب شــد، مــدل 
ــل متحــد و...  ــرای ســازمان مل ســازی و پایــش خشکســالی ب
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.

ایران به دانش تحلیل و پردازش داده های ماهواره ای دست یافت
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ــوا و فضــا هـــ

ــای  ــا و منظومه ه ــت: اپراتوره ــران گف ــی ای ــازمان فضای ــب و کار س ــعه کس ــئول توس مس
ــده ماهــواره اشــیا  ــد و در آین ــا می کنن ــت اشــیا ایف ــا اینترن ماهــواره ای نقــش مهمــی در ارتق

ــود. ــی ش ــیا م ــت اش ــن اینترن جایگزی
ــن  ــه ای ــال 1۹۹۹ ب ــه در س ــی اســت ک ــیا مفهوم ــت اش ــت: اینترن ــول زاده گف ــرا رس زه
ــت  ــق بســتر اینترن ــف را از طری ــد اشــیا مختل ــا می توانن ــه کاربره ــت ک ــا شــکل گرف معن
ــته  ــود را داش ــره وری خ ــاط، به ــن ارتب ــتفاده از ای ــا اس ــد و ب ــط کنن ــر مرتب ــا یکدیگ ب

ــند. باش
ــی همــراه شــده  ــا رشــد روزافزون ــت ب ــه اینترن رســول زاده ادامــه داد: تعــداد اشــیا متصــل ب
ــردم از آن اســتفاده  ــه م ــت ک ــه اینترن ــداد اشــیا متصــل ب ــه در ســال ۲003 تع ــی ک ــا جای ت
ــد  ــا رون ــال ۲00۸ ب ــار در س ــن آم ــا ای ــود. ام ــر ب ــن کمت ــت زمی ــداد جمعی ــد از تع می کردن
ــره  ــت ک ــت بســیار بیشــتر از جمعی ــه اینترن ــیا متصــل ب ــداد اش ــه شــد و تع تســاعدی مواج
ــه  ــل ب ــیا متص ــارد اش ــاه میلی ــال ۲0۲0 پنج ــا س ــا ت ــی ه ــش بین ــق پی ــد و طب ــن ش زمی

ــت. ــد داش ــود خواه ــا وج ــت در دنی اینترن
ــیا  ــزود: اش ــران اف ــی ای ــازمان فضای ــیا س ــت اش ــوزه اینترن ــب وکار ح ــعه کس ــئول توس مس
ــرای آن هــا تعریــف مــی شــود، اطاعــات  ــه اینترنــت براســاس ماموریتــی کــه ب متصــل ب
را بــه فضایــی مــی فرســتند کــه روی آن یارانــش ابــری صــورت مــی گیــرد، داده هــا مــورد 
تجزیــه و تحلیــل قــرار می گیرنــد و بــه یــک دســتور یــا اپلیکیشــنی تبدیــل مــی شــوند کــه 

ــد. ــتفاده کن ــا اس ــد از آنه ــر می توان کارب
ــد  ــی مانن ــای گوناگون ــوزه ه ــیا در ح ــت اش ــه اینترن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــول زاده ب رس
کشــاورزی هوشــمند، کاربــرد گســترده ای دارد، خاطرنشــان کــرد: کشــاورزان بــا 
ــای  ــرده، دام ه ــت ک ــود را هدای ــین آالت خ ــد ماش ــیا می توانن ــت اش ــتفاده از اینترن اس

ــل  ــه داخ ــی ک ــور های ــا سنس ــن را ب ــزی زمی ــزان حاصلخی ــد و می ــی کنن ــود را ردیاب خ
ــنجند. ــد بس ــی دهن ــرار م ــاک ق خ

ــرد:  ــوان ک ــران عن ــی ای ــت اشــیا ســازمان فضای مســئول توســعه کســب و کار حــوزه اینترن
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 

اطاعــات منتقــل مــی شــود.
ــا  ــا شــهرهای هوشــمندی ایجــاد شــده کــه در آنهــا از مســئله ترافیــک ت وی گفــت: در دنی
ــا  ــی ب ــه صــورت هوشــمند انجــام مــی شــود و در کشــور مــا نیــز کانون ــه ب جمــع آوری زبال
ــر شــده کــه حــدود 30 شــرکت در آن عضــو هســتند و در حــوزه  ــت اشــیا دای ــوان اینترن عن

ــد. ــی کنن ــت م هوشــمند ســازی فعالی
ــور  ــا طرحــی شــکل گرفــت کــه طــی آن 10 هــزار کنت ــه داد: در کشــور م رســول زاده ادام
ــه شــکل هوشــمند  ــه صــورت آزمایشــی نصــب شــد کــه قرائــت کنتورهــا ب هوشــمند گاز ب

ــه ســازی شــد. ــز بهین ــرژی نی اســت و در مصــرف ان
ــای  ــزود: اپراتوره ــران اف ــی ای ــازمان فضای ــیا س ــت اش ــوزه اینترن ــب و کار ح ــئول کس مس
ماهــواره ای 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.

در سال های آینده؛

ماهواره اشیا جایگزین اینترنت اشیا خواهد شد

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا اشــاره به وابســتگی کســب 
ــه  ــه اطاعــات گفــت: دســتیابی ب و کارهــای مــکان محــور ب

شــبکه ماهــواره هــای ناوبــری در دســتور کار قــرار گرفــت. 
ــای  ــه داده ه ــدار ب ــی پای ــت:  دسترس ــراری نوش ــی ب مرتض
ماهــواره هــای ناوبــری بــرای توســعه کســب و کارهــا و شــبکه 
ــران  ــی ای ــازمان فضای ــه س ــت و دغدغ ــور، اولوی ــری کش ناوب

ــت. اس
ــر شــدن  ــه فراگی ــا اشــاره ب ــران ب ــی ای  رئیــس ســازمان فضای
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 
کســب و کارهــا وابســته بــه ایــن داده های ماهــواره ای هســتند 
ــه و  ــکل گرفت ــا ش ــن داده ه ــه ای ــر پای ــا ب ــیاری از آن ه و بس

توســعه یافتــه انــد.
 وی بــا اشــاره بــه شــبکه هــای ماهــواره هــای ناوبــری جــی 
ــه  ــن و گالیل ــدو چی ــیه، بی ــاس روس ــکا، گلون ــی اس آمری پ
ــادی  ــداد بســیار زی ــر شــد: وابســتگی شــدید تع ــا متذک اروپ
ــدم  ــا و ع ــبکه ه ــن ش ــه ای ــاغل ب ــا و مش ــب و کاره از کس
پایــداری برقــراری ارتبــاط بــا آن هــا، برخــی کشــورها ماننــد 
ــتفاده از  ــر اس ــاوه ب ــا ع ــته ت ــر آن داش ــد را ب ــن و هن ژاپ
شــبکه ماهــواره هــای ناوبــری جهانــی، نســبت بــه توســعه 

ــد. ــدام کنن ــز اق ــه ای نی شــبکه منطق
 معــاون وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه خــروج بریتانیــا از اتحادیه 
اروپــا و دســتور تــرزا مــی مبنــی بــر طراحــی و ســاخت شــبکه 
ماهــواره هــای ناوبــری بریتانیــا گفــت: شــبکه ماهــواره هــای 
ناوبــری نقــش بســیار مهــم و اســتراتژیکی در توســعه و امنیــت 
ناوبــری کشــور و رشــد کســب و کارهــای جدیــد دارد و 

دسترســی پایــدار و مطمئــن بــه ایــن شــبکه هــا، بــرای توســعه 
ــل مســاله ای  ــل و نق ــت حم ــا و صنع ــاء کســب و کاره و ارتق

ــی اســت. حیات
 رئیــس ســازمان فضایــی ایــران ادامــه داد: ســازمان فضایــی 
ایــران نیــز در حــال بررســی راهــکاری بــرای دســتیابی بــه 
ــن  ــن در ای ــدار و مطمئ ــری پای ــای ناوب ــواره ه ــبکه ماه ش
ــرای  ــن راســتا در حــال هماهنگــی ب حــوزه اســت و در همی
برگــزاری جلســاتی بــا متولیــان حــوزه حمــل و نقــل زمینــی، 
ــای  ــب و کاره ــی و کس ــاده ای و دریای ــی، ج ــی، هوای ریل

ــا اســت. ــکان مبن م
 وی افــزود: دســتیابی بــه ایــن هــدف نیازمنــد بــه مشــارکت و 
تعامــل تمامــی بخــش هــا اعــم از دولتــی و خصوصــی اســت 
و ســازمان فضایــی از طــرح هــای خاقانــه در خصــوص نحــوه 
تعامــل و بهــره بــرداری پایــدار از شــبکه ماهــواره هــای ناوبری 
ــد چــرا  ــی و ایجــاد شــبکه منطقــه ای اســتقبال مــی کن جهان
کــه وابســتگی کســب و کارهــای مبتنــی بــر مــکان کــه هــر 
ــال توســعه هســتند  ــی در کشــور در ح روزه بشــکل باورنکردن

ــت  ــک صنع ــوان ی ــه عن ــور ب ــل کش ــل و نق ــت حم و صنع
زیرســاختی بــه شــبکه ماهــواره هــای ناوبــری، مســتلزم ارائــه 
راهــکاری بــرای دسترســی بــه بســتری پایــدار بــرای توســعه و 

امنیــت ایــن حــوزه هــا اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــران همچنی ــی ای ــازمان فضای ــس س  رئی
ــذاری  ــرمایه گ ــرای ورود و س ــی ب ــش خصوص ــتقبال بخ اس
ــش  ــت: ورود بخ ــواره ای گف ــای ماه ــه ه ــوزه منظوم در ح
ــره  ــواره ای و به ــای ماه ــه ه ــوزه منظوم ــه ح ــی ب خصوص
ــه خدمــات، نویــد بخــش تحولــی  ــرداری از آن در جهــت ارائ ب

ــت. ــور اس ــی کش ــت فضای ــو در صنع ن
ــزرگ  ــن شــرکت خصوصــی ب ــون چندی ــا کن ــه داد: ت  وی ادام
ــن حــوزه  ــه ای ــرای ورود ب ــف، ب ــال در حــوزه هــای مختل و فع
اعــام آمادگــی کــرده انــد و جلســات متعــددی در ایــن راســتا 

برگــزار شــده اســت.
بــراری توانمنــدی هــا و قابلیــت هــای منظومــه هــای ماهــواره 
ــی  ــاوری فضای ــن بخــش از فن ای را باعــث رشــد و توســعه ای
ــاوری،  ــا پیشــرفت فن دانســت و خاطــر نشــان کــرد: امــروزه ب
ایجــاد شــبکه ای از ماهواره هــای بســیار کوچــک بجــای 
اســتفاده از یــک یــا دو ماهــواره بــزرگ، نــه تنهــا مقــرون بــه 
ــد  ــک می توان ــش ریس ــن کاه ــه ضم ــت بلک ــر اس صرفه ت

ــد. ــته باش ــز داش ــای بیشــتری نی اثربخشــی و کاربرده
ــه توســعه  ــا توجــه ب ــران افــزود: ب  رئیــس ســازمان فضایــی ای
کاربردهــای صنعــت اینترنــت اشــیاء در حــوزه هــای مختلــف 
ــای  ــه ه ــامت و... منظوم ــل، س ــل ونق ــرژی، حم ــد ان مانن
ماهــواره ای از محبوبیــت جدیــدی برخــوردار شــده و تبدیــل به 
بســتری بــرای تحقــق ایــده هــای جدیــد شــده انــد کــه از آن 

ــد. ــام مــی برن بــه عنــوان انقــاب فضایــی ن

دستیابی به شبکه ماهواره های ناوبری در دستور کار قرار گرفت
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برای جمع آوری اطالعات؛

۱۳ ماهواره »کیوب ست« 
به آسمان رفت

 
شــرکت »راکــت لــب« موشــکی را همــراه 13 ماهــواره بــه مــدار زمیــن بــرد. ایــن ماهــواره 
هــا اطاعاتــی از رویدادهــای مختلــف را بــرای دانشــگاه هــا و ناســا جمــع آوری مــی کننــد.

شــرکت »راکــت لب« بــه طــور موفقیــت آمیــز ماموریــت ElaNa-1۹ را انجــام داد و 13 
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 10 ســانتی متــر نیــز بــرد.

ــاره  ــده مــی شــود، اطاعــات درب ــوب ســت« نامی ــن ماهــواره هــای کوچــک کــه »کی ای
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 ۲01۹ میــادی افزایــش 

مــی یابــد و پیــش بینــی مــی شــود 1۶ ماموریــت دیگــر نیــز انجــام دهــد.

نسل جدید ماهواره »جی پی اس«
 به مدار زمین می رود

 

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 اطاعات آنها 3 برابر نسـخه فعلی اسـت.

نیــروی هوایــی ارتــش آمریــکا پــس از مــاه هــا تاخیــر باالخره نســل جدیــد ماهــواره هــای »جی 
ــر  ــر و کارآمدت ــر، ایمــن ت ــن ماهــواره هــا دقیــق ت ــه فضــا مــی فرســتد. ای ــی اس« خــود را ب پ
هســتند. امــا برخــی از ویژگــی هــای ایــن ماهــواره هــا تــا ۲0۲۲ میــادی یــا پــس از آن کامــا 

آمــاده نمــی شــود.
ــک موشــک  ــراه ی ــدا هم ــاوال فلوری ــپ کارن ــر کی ــردا از مق ــد ف ــواره نســل جدی نخســتین ماه
فالکــون ۹ بــه فضــا پرتــاب مــی شــود. قــرار اســت در کل 3۲ ماهــواره GPSIII بــه 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 اطاعــات مکانــی دقیــق تــری فراهــم مــی کننــد. در حقیقــت دقــت اطاعات 

آنهــا 3 برابــر ماهــواره هــای کنونــی اســت.

هواپیمای مافوق صوت سال آینده 
مسافر به فضا می برد

 
ویرجیــن  فضایــی  هواپیمــای 
پــرواز  یــک  در  گاالکتیــک 
بــه  آمیــز  موفقیــت  آزمایشــی 
ارتفــاع ۸۲ کیلومتــری زمیــن رفت. 
موســس ایــن شــرکت اعــام 
کــرده احتمــاال در نیمــه دوم ســال 
ــادی را  ــراد ع ــوان اف ــی ت ــده م آین

ــرد. ــا ب ــه فض ب
ــام داد و در  ــود را انج ــی خ ــرواز آزمایش ــته پ ــک روز گذش ــن گاالکتی ــی ویرجی ــای فضای هواپیم

ــرد. ــود ک ــل صع ــش از 50 مای ــه ارتفاعــی بی ــا ب صحــرای مجــاوه کالیفرنی
ایــن هواپیمــای فضایــی نخســت بــه ارتفــاع 51 مایــل) ۸۲ کیلومتــر( 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 ۶ نفــر 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.  

موشک اسپیس ایکس برای 
سومین بار پرتاب شد

 
یــک موشــک فالکــون ۹ بــرای ســومین بــار بــه آســمان رفــت و ۶4 ماهــواره کوچــک را نیز 

ــرد. ــه مــدار زمین ب ب
یــک موشــک اســپیس ایکــس ۶4 ماهــواره کوچــک را بــه مــدار زمیــن بــرد. این نخســتین 

بــار بــود کــه موشــک فالکــون ۹ بــرای 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 34 سـازمان از 1۷ 
کشـور مختلف جهان اسـت.   

ــس،  ــپیس ایک ــه اس ــه گفت ــن ب همچنی
ــواره  ــاوی ۶4 ماه ــه ای ح ــال محمول ارس
ــک  ــک موش ــط ی ــن توس ــدار زمی ــه م ب

ــت. ــوده اس ــابقه ب ــی س ــی ب آمریکای

ــوا و فضــا هـــ
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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.

ــانده و  ــان رس ــه پای ــی ب ــن الملل ــی بی ــتگاه فضای ــود را در ایس ــن روز کاری خ ــات اولی ــن رب ای
الکســاندر گرســت یکــی از فضانــوردان حاضــر در ایــن ایســتگاه بعــد از شــارژ ســیمون، کنتــرل 

ــرد. ــاز ک ــای آن را آغ ــارت ه ــی مه و بررس
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــی ده ــکیل م ــتیک تش ــده آن را پاس ــش عم ــه بخ ــات CIMON ک رب
چاپگــر ســه بعــدی تهیــه شــده و یــک نــرم افــزار هــوش مصنوعــی کــه توســط شــرکت آی بی 
ــز در  ــی دی ال آر نی ــاس و شــرکت آلمان ــر روی آن نصــب شــده اســت. ایرب ام طراحــی شــده، ب

طراحــی ایــن ربــات همــکاری داشــته انــد.
ایـن ربـات پرنده عـاوه 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.

روسیه تا ۲۰۴۰ در ماه شهرک  می سازد
 

روســیه قصــد دارد تــا ۲040 میــادی در مــاه شهرک ســازی کنــد و بــرای ایــن منظــور برنامــه ای ســه 
مرحلــه ای تنظیــم کرده اســت.

روسیه قصد دارد تا ۲040 میادی در ماه شهرک سازی کند.
برنامــه قبلــی ســازمان فضایــی روســیه کــه در ۲014 میــادی 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 ۲040 و طــی چنــد مرحلــه انجــام می شــود.
ــت  ــه دوم نخســتین ماموری ــی شــود. در مرحل ــاه ارســال م ــدار م ــه م ــاژول ب ــک م ــه اول ی در مرحل
سرنشــین دار بــه مــاه انجــام مــی شــود. همچنیــن ســاخت یــک مقــر بلنــد مــدت روی مــاه نیــز بیــن 

ــادی آغــاز خواهــد شــد. ــا۲034 می ۲0۲5 ت
در مرحلـه سـوم سـاخت مقر تـا ۲040 میـادی تکمیل می شـود. بـه گفته دیمیتـری روگوزیـن، مدیر 

سـازمان فضایـی روسـیه، اسـناد نهایی برنامـه مـاه در اواخر فوریـه ۲01۹ میـادی نهایی می شـود.

»ایالن ماسک« به مریخ نقل 
مکان می کند

 
ــک  ــان ماســک« در ی »ای
مصاحبــه خبــری اعــام 
کــرد احتمــاال ۷0 درصــد 
بــه مریــخ نقــل مــکان مــی 

ــد. کن
ایــان  ایــن  از  پیــش 
ــاره ســفر خــود  ماســک درب
ــه  ــخن گفت ــخ س ــه مری ب
ــخص  ــا مش ــا واقع ــود ام ب
ــفر را  ــن س ــا او ای ــود آی نب
ــر  ــا خی ــد ی ــی ده انجــام م

امــا اکنــون او اطاعــات دقیــق تــری در ایــن بــاره عنــوان کــرده اســت. 
ــرای یــک برنامــه مســتند در شــبکه تلویزیونــی HBO اعــام  ــه ای ب او در مصاحب
کــرد ۷0 درصــد 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.
ــی از  ــت. یک ــل نیس ــی دلی ــک ب ــی ماس ــوش بین ــان خ ــده کارشناس ــه عقی ب
ــداز وســیع  ــه ســاخت موشــک »استارشــیپ«)BFR( و چشــم ان دالیــل آن ب
خــود بــرای مریــخ تعلــق دارد. امــا بایــد بــرای چالــش مســکن، مــواد غذایــی 
ــد مــدت در ســیاره ســرخ  ــا اقامــت بلن ــرژی چــاره اندیشــی شــود ت ــع ان و مناب

ــود. ــن ش ممک

ــوا و فضــا هـــ
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