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رونــد تولیــد علــم ایــران در قبــل و بعــد از 
انقــالب شــکوهمند اسـالمی نشــان مــی دهــد 
کــه در دهــه چهــارم انقــالب توانســته ایــم 
یــک درصــد اســتنادات علمــی دنیــا را بــه 
علمــی  تولیــدات  دهیــم.  اختصــاص  خــود 
ایــران پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی روند 
رو بــه رشــدی داشــته و میــزان اســتنادات 
کــه  مــی دهد  نشــان  علمــی  مقــاالت  بــه 
ایــن تعــداد مقــاالت در کجــا دیــده شــده 
انــد و چقــدر محققــان ســایر کشــورها بــه 
تولیــدات علمــی ایــران اســتناد کــرده انــد.

علم و دانـش
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علـــم و دانش

ــی  ــان م ــف نش ــورهای مختل ــی کش ــتنادات علم ــی اس بررس
دهــد کــه چهــار دهه پــس از انقــاب اســامی، ســهم ایــران از 
تولیــدات علمــی بــا کیفیــت دنیــا قابــل توجــه بــوده و ایــران بر 

قلــه کشــورهای اســامی ایســتاده اســت. 
رونــد تولیــد علــم ایــران در قبــل و بعــد از انقــاب شــکوهمند 
ــاب  ــارم انق ــه چه ــه در ده ــد ک ــی ده ــان م ــامی نش اس
توانســته ایــم یــک درصــد اســتنادات علمــی دنیــا را بــه خــود 

ــم. ــاص دهی اختص
تولیــدات علمــی ایــران پــس از پیــروزی انقــاب اســامی روند 
رو بــه رشــدی داشــته انــد امــا میــزان اســتنادات بــه مقــاالت 
علمــی از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت و نشــان مــی دهد 
ــدر  ــد و چق ــده ان ــده ش ــا دی ــاالت در کج ــداد مق ــن تع ــه ای ک
ــران اســتناد  ــدات علمــی ای ــه تولی ــان ســایر کشــورها ب محقق

ــد. کــرده ان
ــد  ــی ده ــان م ــا نش ــی دنی ــتنادات علم ــت اس ــی وضعی بررس
ــم  ــد عل ــد تولی ــه رون ــادی ک ــال 1۹00 می ــدای س ــه از ابت ک

در دنیــا آغــاز شــد و همزمــان در ایــران مقــارن بــا دوره قاجــار 
بــود، میــزان اســتنادات علمــی دنیــا 31 هــزار و 55 اســتناد بوده 

ــت. اس
ــا 1۹7۸  ــادی ت ــد از 1۹00 می ــی ده ــان م ــا نش ــی ه بررس
میــادی )1357 شمســی( میــزان اســتنادات علمــی دنیــا 140 
میلیــون و 7۶5 هــزار و ۶3۹ اســتناد بــود و ایــران بــا میــزان 21 
هــزار و ۸3 اســتناد ســهم یــک صــدم درصــدی )0.01 درصــد( 

در ایــن اســتنادات داشــته اســت.
در دهــه اول انقــاب اســامی و در فاصلــه ســال هــای 
1۹7۹-1۹۸۸ کــه همزمــان روزهــای آغازیــن انقــاب، انقاب 
فرهنگــی و تعطیلــی ســه ســاله دانشــگاه هــا و جنــگ تحمیلی 
)1357 تــا 13۶7 شمســی( بــود وضعیــت تولیــد ایــران همپــای 
ــوری  ــه جمه ــوری ک ــه ط ــود ب ــش از آن ب ــاله پی دوران 7۸ س
ــگاهها و  ــب دانش ــت نامناس ــود وضعی ــا وج ــران ب ــامی ای اس
شــرایط جنــگ تحمیلــی توانســته بــود 1۶ هــزار و 5۹5 اســتناد 

داشــته باشــد.

ــتناد  ــزار و ۸۹4 اس ــون و 747 ه ــا 121 میلی ــان دنی در آن زم
ــهم  ــه س ــود ک ــی ب ــن در حال ــت و ای ــی داش ــدات علم تولی
ایــران در آن شــرایط ویــژه یــک صــدم درصــد )0.01 درصــد( 

ــود. ــا ب ــتنادات کل دنی از اس
ــم  ــی عل ــای رشــد کیف ــه ه ــاب اســامی جرق ــه دوم انق ده
ــا 1۹۹۸ میــادی  را نشــان مــی دهــد. در ســال هــای 1۹۸۸ ت
ــی  ــتنادات علم ــا 1377 اس ــای 13۶7 ت ــال ه ــا س ــان ب همزم
ایــران رشــد پیــدا کــرده اســت بــه گونــه ای که ســهم ایــران از 

تولیــدات بــا کیفیــت علمــی بــه 0.02 درصــد رســید.
در ایــن دوره میــزان اســتنادات علمــی دنیــا 210 میلیــون و 2۸ 
ــا  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــت و جمه ــتناد اس ــزار و ۸5۹ اس ه
جهشــی ســه برابــری بــا 50 هــزار و 732 اســتناد، جرقــه هــای 

رشــد را نشــان مــی دهــد.
وضعیــت تولیــد علــم ایــران و همچنیــن تولیــد علــم بــا کیفیت 
کــه بــا اســتنادات مــی تــوان بخشــی از آن را ســنجید، در دهــه 
ســوم انقــاب اســامی وضعیــت بســیار قابــل توجهــی اســت. 

استنادات ایراناستنادات دنیادهه چهارماستنادات ایراناستنادات دنیادهه سوماستنادات ایراناستنادات دنیادهه دوماستنادات ایراناستنادات دنیادهه اول

  1۹7۹   ۹772۹143۸۹41۹۸۹15171۶۸513701۹۹۹2۶۹۸۹۸42225۶2200۹3013۹033250۹75

1۹۸0104۹3۶422۸2۹1۹۹0 17۶۶1۸۸1142۸20002۹243۸50 2500۶2010 315۸۸۹752۹۸725

1۹۸110۸7417۸1۸041۹۹11۸175۶01251۶20012۹0۸۸1۶۸3340320113۶۹2۶۶5۸3۹53۹3

1۹۸2113۸۸۶57135۹1۹۹21۹1۹3240 22752002300۶7۹۹7 42۹102012701۹۹44۶4۸5۸۶۶

1۹۸312137۹۸3115۶   1۹۹3 204۹۸۸۸2     31432003310175۹۸۶45۹120132۶431452304۸۹۸

1۹۸41247007۹103۹1۹۹421144۸۸۹3۶20200431۹171۹777051 20141۹۸7۶0۸۸27517۸

1۹۸512۸0۸۹7۸10451۹۹5 230۸00۹4  517۶200532124200۹74۸220151535۶۸۸5244754

1۹۸۶1322303۸10۸01۹۹۶23۸1۸717۶150200۶320۹1۸71132741201۶ 1150۹۶7522131۹

 1۹۸71403454711۶21۹۹7250457۸2۹500200731۶۹2۸۸۸1۸31472017 57۸717410۶۶03

1۹۸۸14543۸7۸12271۹۹۸2۶23۸0۸۸15554 200۸31114315 201۹1۶201۸۶۹5۸۶717504

1.05 درصدسهم ایران0.3 درصدسهم ایران0.02 درصدسهم ایران0.01 درصدسهم ایران

سهم ایران از کیفیت علم دنیا

 چهار دهه پس از انقالب کجا ایستاده ایم
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ــا  ــا 1377 ت ــر ب ــادی براب ــا 200۸ می ــای 1۹۹۹ ت ــال ه در س
ــه 0.3 درصــد  ــا ب ــتنادات علمــی دنی ــران از اس 13۸7 ســهم ای

مــی رســد.
رشــدی کــه از 50 هــزار اســتناد ناگهــان در یــک دهــه بــه ۸۸0 
ــا  هــزار اســتناد رســید و موجــب شــگفتی محافــل علمــی دنی
شــد. در آن زمــان در دنیــا میــزان اســتنادات علمــی 305 میلیون 
ــوری  ــل جمه ــه در مقاب ــود ک ــتناد ب ــزار و ۹2۶ اس و 347 ه
اســامی ایــران بــا ۸۸0 هــزار و ۸0۹ اســتناد توانســت ســهمی 

معــادل 0.3 درصــد کل اســتنادات دنیــا را در اختیــار بگیــرد.
امــا در دهــه چهــارم انقــاب اســامی، کشــور توانســته اســت 
ــه  ــد ک ــت یاب ــت دس ــا کیفی ــی ب ــدات علم ــدی از تولی ــه ح ب
بیــش از یــک درصــد اســتنادات علمــی دنیــا در اختیــار ایــران 
ــا 13۹7 از  ــا 13۸7 ت ــان ب ــه 200۹-201۸ همزم ــت. در ده اس
ــا،  ــی دنی ــتناد علم ــزار و 253 اس ــون و 511 ه ــان 24۸ میلی می
ــزار و 215  ــون و ۶01 ه ــا 2 میلی ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
اســتناد توانســته اســت 1.05 درصــد ســهم اســتنادات علمــی را 

ــه خــود اختصــاص دهــد. ب

در چهــل ســالگی انقــاب اســامی در پلــه 
شــانزدهم علــم دنیــا ایســتاده ایــم

ــه  ــد ک ــی ده ــز نشــان م ــران نی ــم ای ــد عل ــت تولی ــا وضعی ام
در ســال ۹7 و چهلمیــن ســالگرد انقــاب اســامی بــه اذعــان 
ــگاه اســتنادی  ــن پای ــن داده  هــای مســتخرج از معتبرتری آخری
جهــان )ISI( کــه در ســال ۹7 منتشــر شــده اســت، جمهوری 
اســامی ایــران توانســته اســت بــرای نخســتین بــار، در زمــره 

1۶ کشــور برتــر دنیــا از منظــر تولیــد علــم قــرار گیــرد.
ــتنادی  ــگاه اس ــده از پای ــتخراج ش ــای اس ــن داده  ه جدیدتری
وب گاه علــم )WOS( در ســال 201۸ نشــان مــی دهــد رتبه 
و جایــگاه جمهــوری اســامی ایــران در جایــگاه 1۶ دنیــا قــرار 

دارد.
مقــاالت برتــر بــه عنــوان یــک شــاخص کیفــی در تولیــدات 
علــم دنیــا مطــرح اســت. همچنیــن، از نظــر کمیــت و تولیــد 
علــم، آخریــن داده هــای مســتخرج از WoS نشــان می دهــد 
کــه پژوهشــگران جمهــوری اســامی ایــران تــا پایــان ســال 
201۸ میــادی کمــاکان بــا بیــش از 51 هــزار مــدرک 
علمــی و مشــارکت حــدوداً 2 درصــدی از کل انتشــارات 
ــد. ــان را کســب کرده ان ــانزدهم جه ــگاه ش ــا جای ــی دنی علم

 
وضعیــت تولیــد علــم و اســتنادات علمــی در میان 

ــورهای اسامی  کش
دانشــمندان ایرانــی در آســتانه ورود بــه چهارمیــن دهــه 
ــام  ــان اس ــم جه ــه عل ــامی، در قل ــکوهمند اس ــاب ش انق

ــال 201۸،  ــامی در س ــور اس ــان 57 کش ــتاده اند و از می ایس
جمهــوری اســامی ایــران بــا انتشــار 371 مقالــه برتــر جایگاه 

نخســت و ســایر کشــورها در رتبه هــای دیگــر قــرار دارنــد.
رتبــه جهانــی کشــورهای برتــر اســامی از نظــر تعــداد مدارک 
نمایــه شــده در پایــگاه علمــی WoS در ســال 201۸ حاکــی 
ــت  ــر کمی ــامی از نظ ــر اس ــور برت ــه 10 کش ــت ک از آن اس
ــم  ــاه و شش ــا پنج ــانزدهم ت ــه ش ــازه رتب ــم، در ب ــد عل تولی
جهانــی هســتند. جمهــوری اســامی ایــران و ترکیــه در میــان 
ــه و ۸ کشــور اســامی  ــرار گرفت 20 کشــور نخســت جهــان ق

دیگــر در میــان ۶0 کشــور نخســت جهــان قــرار دارنــد.

همچنیــن اطاعــات ایــن پایــگاه نشــان می دهــد کــه 
پژوهشــگران ایــران اســامی در ســال 201۸ بــرای نخســتین 
بــار رتبــه نخســت را در میــان 57 کشــور اســامی و نیــز رتبــه 
ــد. ــود کرده ان ــر از آن خ ــاالت برت ــار مق ــان را در انتش 1۸ جه
ــز  ــم )ESI( نی ــی عل ــاخص های اساس ــتنادی ش ــگاه اس پای
اطاعــات مهــم و کیفــی را در قلمروهــای موضوعــی 22 گانه 
ــه  ــه از جمل ــه کار رفت ــم   ســنجی ب و برخــی شــاخص های عل
 )Top papers ( مقــاالت داغ و پراســتناد و مقــاالت برتــر
را در طــول 10 ســال اخیــر نشــان می دهــد و جمهــوری 
ــامی  ــور اس ــا کش ــر تنه ــه برت ــا 371 مقال ــران ب ــامی ای اس
اســت کــه در بیــن 20 کشــور نخســت جهــان دیــده می شــود.
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علـــم و دانش

معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت، همزمــان بــا فــرا 
رســیدن چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی، مهمترین 
دســتاوردهای حــوزه تحقیقــات و فنــاوری علــوم پزشــکی 

را اعــام کــرد.
در بخــش تقویــت زیرســاخت تحقیقــات و فنــاوری وزارت 
بهداشــت، مــی تــوان بــه حمایــت از انجــام 5۶ طــرح تحقیقاتــی 
فــرا دانشــگاهی و ملــی در موسســه ملــی توســعه تحقیقــات علوم 
ــه و داوری 134  ــوزال اولی ــری 4۸۶ پروپ ــران، غربالگ ــکی ای پزش

ــرد.  ــاره ک ــی اش ــای تخصص ــل در کمیته ه ــرح کام ط
توسـعه مطالعـه اپیدمیوژیـک آینده نگـر جمعیـت بالغیـن ایـران 
)PERSIAN Cohort( و افزایـش تعـداد مراکـز کوهـورت، 
تکمیـل  و  توسـعه  راه انـدازی،  از  حمایـت  برنامـه  پیگیـری 
آزمایشـگاه های جامـع تحقیقـات در 24 دانشـگاه علـوم پزشـکی 
کشـور و نمایـه شـدن 12 مجلـه جدیـد در پایـگاه ESCI )از ۶2 
Web of science/ ( مجلـه نمایـه شـده بـه 74 مجلـه در

ESCI( از دیگـر دسـتاوردهای ایـن حـوزه اسـت.

اعطــای گرنــت تحقیقاتــی 250 میلیــون ریالــی بــه 
ــه ــگران فرهیخت پژوهش

اعطــای گرنــت تحقیقاتــی 250 میلیــون ریالی به 1۹۸ پژوهشــگر 
فرهیختــه )شــاخص H معــادل 15 و باالتــر(، جــذب 21 دســتیار 
پژوهــش )طــرح نیــروی انســانی( و 24 دســتیار پژوهــش ســرباز 
ــه ۸۹  ــی ب ــای گواه ــکی، اعط ــوم پزش ــی عل ــز تحقیقات در مراک
دانشــجوی حــوزه علــوم پزشــکی به عنــوان اســتعداد درخشــان و 
تعییــن ظرفیــت پذیــرش 357 دانشــجو در رشــته های تخصصــی 
ــوب در 35  ــی مص ــری پژوهش ــای دکت ــرش دوره ه ــورد پذی م
دانشــگاه و مراکــز تحقیقاتــی منتخــب نیــز از جملــه اقدامــات این 

معاونــت در بخــش توســعه و حمایــت از نیــروی انســانی اســت.
از جملــه اقدامــات معاونــت تحقیقــات و فنــاوری علــوم پزشــکی 
ــه  ــوان ب ــاوری مــی ت ــات و فن ــای کیفــی تحقیق در بخــش ارتق
ارزشــیابی ۶34 مرکــز تحقیقاتــی بــا شــاخص های تولیــد علــم در 
گروه هــای شــش گانــه، ارزشــیابی 55 دانشــگاه علــوم پزشــکی با 
ــم و ســاختار، ارزشــیابی 23 پژوهشــکده  ــد عل شــاخص های تولی
ــیابی  ــت، ارزش ــال فعالی ــه س ــش از س ــکی دارای بی ــوم پزش عل
ــش از 30 داور  ــور بی ــا حض ــر ب ــی برت ــز تحقیقات ــی13 مرک کیف
برجســته داخلــی در یــک ســال و ارزشــیابی فعالیــت کمیتــه های 

ــور  ــکی کش ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــجویی دانش ــات دانش تحقیق
اشــاره کــرد.

افزایـش دانشـمندان یک درصد پُراسـتناد کشـور در 
نظـام  رتبه بنـدی جهانـی ESI بـه 52 نفر

ــت  ــه فهرس ــر ب ــم ۹ نف ــت دوازده ــال اول دول ــن در س همچنی
ــدی  ــام  رتبه بن ــور در نظ ــتناد کش ــک درصــد ُپراس دانشــمندان ی
جهانــی ESI افــزوده شــده و تعــداد کل آنهــا بــه 52 نفــر رســیده 
اســت و در دولــت دوازدهــم تعــداد 1۶3 نفــر بــه محققیــن علــوم 
پزشــکی کشــور افــزوده شــده کــه تعــداد کل آنهــا بــه 70۹ نفــر 

ــیده است. رس
ــاوری وزارت بهداشــت در بخــش تقویــت  ــات و فن حــوزه تحقیق
زیرســاخت اقــدام بــه توســعه برنامــه ملــی ثبــت بیمــاری 
ــرطان  ــت س ــزارش ثب ــن گ ــامت، تدوی ــای س ــا و پیامده ه
جمیتــی در 24 اســتان کشــور بــرای  درج در ســامانه بیــن 
ــی  ــا مؤسســه بین الملل ــی Globocan 201۸ و توافــق ب الملل
تحقیقــات ســرطان IARC بــرای ارتقــای برنامــه ثبــت ســرطان 

جمیعتــی در کشــور کــرده اســت.
ــدازی وب ســایت انگلیســی ثبــت ســرطان و برنامــه ملــی  راه ان
ثبــت بیمــاری هــا و تدویــن کوریکولــوم برگــزاری آنایــن دوره 
هــای آموزشــی ثبــت بیمــاری هــا از دیگــر اقدامــات ایــن بخــش 

است.

ــران  ــکی ای ــی پزش ــات پژوهش ــن اطاع ــام نوی نظ
ــا 12 ســامانه  ــا( ب )نوپ

نظــام نویــن اطاعــات پژوهشــی پزشــکی ایــران )نوپــا( 
بــا 12 ســامانه علم ســنجی اعضــای هیئــت علمــی علــوم 
علــوم  پژوهشــی  علمــی  )مجــات(  نشــریات  پزشــکی، 
پزشــکی، مدیریــت انتشــارات و کتــب دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی، پایان نامه هــای علــوم پزشــکی، اعــام مجــات 
نامعتبــر و جعلــی وزارت بهداشــت، انتشــار نتایــج و اخبــار 
پژوهش هــای ســامت، منبــع یــاب )جســتجو و بازیابــی 
ــوم  ــع اطاعاتــی پزشــکی(، علــم ســنجی دانشــگاه های عل مناب
پزشــکی، مشــابهت یــاب مقــاالت علــوم پزشــکی، بانــک 
ــال  ــی دیجیت ــه مل ــکی، کتابخان ــوم پزش ــاالت عل ــات مق اطاع
پزشــکی، بانــک اطاعــات طرح هــای تحقیقاتــی علــوم پزشــکی 

ــد. ــازی ش ــی و پیاده س ــز طراح نی
اخــاق  دســتورالعمل های  استانداردســازی 
ــا بازنگــری، تصویــب و  در پژوهــش کشــور ب
ابــاغ دســتورالعمل جدیــد اخــاق در انتشــار 
ــن دســتورالعمل ارســال  ــار پژوهشــی، تدوی آث
ــور،  ــارج از کش ــه خ ــتی ب ــای زیس ــه ه نمون
روی  بــر  پژوهــش  دســتورالعمل  تدویــن 
ــادی و پزشــکی بازســاختی،  ســلول هــای بنی
ــات  ــا حیوان ــی کار ب ــای اخاق ــن راهنم تدوی
آزمایشــگاهی و تدویــن دســتورالعمل اخاقــی 
در بهــره بــرداری از اطاعــات عمومــی 
تولیــد شــده در نظــام ســامت انجــام 

شد.
ــال ملــی اخــاق در  ــدازی پرت طراحــی و راه ان

ــور  ــکی کش ــت پزش ــای زیس پژوهش ه
ــاق  ــی اخ ــال مل ــدازی پرت ــی و راه ان طراح
در پژوهش هــای زیســت پزشــکی کشــور 
و ســامانه ملــی اعتباربخشــی کمیته هــای 
اخــاق در پژوهــش بــه همــراه احیــای 
پژوهش هــای  در  اخــاق  ملــی  کمیتــه 

زیســت پزشــکی و اعتباربخشــی 1۶0 کمیتــه اخــاق در پژوهش 
در دو ســطح دانشــگاهی و همچنیــن طراحــی و راه اندازی ســامانه 
ــوم  ــی پژوهــش هــای عل ــه اخاق ــی صــدور تاییدی ــز مل متمرک
ــرای طــرح هــای پژوهشــی  ــه ب پزشــکی و صــدور 7۸00 مصوب

ــود. ــن بخــش ب ــدام ای ــا از دیگــر اق ــه ه ــان نام و پای
ــد  از 3۹7  ــه جدی ــه 15 مجل ــه علمــی- پژوهشــی ب اعطــای رتب
ــه علمــی- پژوهشــی،  ــه 411 مجل ــه علمــی- پژوهشــی ب مجل
ــران در مؤسســه  ــدازی ســایت مرکــز همــکاری کاکریــن ای راه ان
ــه ترجمــه  ــران و ارای ــوم پزشــکی ای ملــی توســعه تحقیقــات عل
ــدازی  ــی، راه ان ــان فارس ــه زب ــن ب ــه کاکری ــه مقال 1400 خاص
ســامانه شــرکت های دانش بنیــان و محصــوالت تولیــدی، 
راه انــدازی اتــاق تمیــز مؤسســه رویــان، همــدان، تبریــز و جهــرم 
از جملــه اقدامــات معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت 

ــت. بوده اس
ــتی و  ــوم بهزیس ــگاه عل ــوم در دانش ــه ایران ــدت برنام ــن م در ای
توانبخشــی، صنــدوق پژوهــش و نــوآوری اراک و زنجــان و مرکــز 

رشــد بخــش خصوصــی علــوم پزشــکی راه انــدازی شــد.

تقویــت و حمایــت از ورود شــرکت های بخــش 
ــن ــد واکس ــوزه تولی ــه ح ــی ب خصوص

پیگیـری راه انـدازی تسـهیات حمایتـی VC بـرای پروژه هـای 
بخـش  شـرکت های  ورود  از  حمایـت  و  تقویـت  سـامت، 
حضـور  از  حمایـت  واکسـن،  تولیـد  حـوزه  بـه  خصوصـی 
شـرکت های دانش بنیـان صادراتـی در قالـب پاویـون ایـران در 
نمایشـگاه های بین المللـی، حمایـت از انتقـال فنـاوری بـه داخـل 
کشـور در حوزه هـای اولویـت دار سـامت، حمایـت و تسـهیل 
دانـش  شـرکت های  نمـودن  بین المللـی  سـازوکار  و  راهکارهـا 
بنیـان حـوزه سـامت و حمایـت از 2 آزمایشـگاه تسـت و آزمـون 
فناوری هـای پزشـکی جهت اخـذ اسـتاندارد 17025بیـن المللی از 

جملـه دیگـر اقدامـات ایـن حوزه اسـت.
ــکی راه  ــوم پزش ــوزه عل ــات ح ــات و ابداع ــت اختراع ــد ثب واح
انــدازی شــد و تــاش شــده اســت در جهــت ارتقــای آزمایشــگاه 
آکریدیتــه بــرای صــدور مجــوز CE بــرای محصــوالت گام 

برداشــته شــود.
ــا  ــاوری حــوزه وزارت بهداشــت ب ارتقــای کیفــی تحقیقــات و فن
ــوم پزشــکی،  ــی، 55 دانشــگاه عل ارزشــیابی ۶34 مرکــز تحقیقات
23 پژوهشــکده علــوم پزشــکی دارای بیــش از ســه ســال فعالیت، 
ــات  ــای تحقیق ــه ه ــت کمیت ــر و فعالی ــی برت ــز تحقیقات 13 مرک
ــورت  ــور ص ــکی کش ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــجویی دانش دانش

ــت. گرف

رصد علم و فناوری علوم پزشکی کشور
رصــد علــم و فنــاوری علــوم پزشــکی کشــور از جملــه مهمتریــن 
ــاوری وزارت بهداشــت  ــات و فن ــت تحقیق ــوزه معاون ــات ح اقدام
ــدازی  ــه طراحــی و راه ان ــدام ب ــن منظــور اق ــه همی ــه ب اســت ک
ســامانه متمرکــز ملــی صــدور تاییدیــه اخاقــی پژوهــش هــای 
علــوم پزشــکی، ارزشــیابی و ارتقــای کتابخانه هــای دانشــگاه های 
ــز  ــای تمی ــات اتاق ه ــه اطاع ــه کتابنام ــکی، تهی ــوم پزش عل
ــوزه  ــکار در ح ــات هم ــکی و مؤسس ــوم پزش ــگاه های عل دانش

ســامت کــرده اســت.
تکمیــل و راه انــدازی ســامانه ارزیابــی اطاعــات فنــاوی 
ــدی  ــامت، رتبه بن ــاوری س ــه راه فن ــن نقش ــگاه ها، تدوی دانش
صنــدوق  همــکاری  بــا  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــه  ــار مقال ــه اول انتش ــب رتب ــظ کس ــکوفایی و حف ــوآوری و ش ن
ــه  ــز از جمل ــه نی ــور در منطق ــاالت کش ــتنادات مق ــت اس و دریاف

اقدامــات ایــن حــوزه اســت.

وزارت بهداشت گزارش داد؛

افزایش دانشمندان برتر ایرانی در ۴۰ سالگی انقالب
 

جدول شاخص های رشد حوزه تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشت در چهلمین سالگرد انقاب اسامی

سال 13۹7سال 1357 شاخص    
7۶۸-مراکز تحقیقاتی

7۸-مراکز رشد و فناوری
30001۹327    اعضای هیئت علمی

۸411نشریات علوم پزشکی
7۸537453    کل مقاالت منتشر شده

32۶1۶543    مقاالت ایندکس شده علوم پزشکی کشور
22-رتبه ایران در ارجاعات به مقاالت علوم پزشکی

52-تعداد دانشمندان یک درصد برتر جهان
15۸۹-ثبت اختراع

22-شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی
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علـــم و دانش

ــاد  ــدال طــا در المپی ــون 12 م ــاد نجــوم و اخترفیزیــک گفــت: تاکن ــی المپی ــه مل رئیــس کمیت
ــان کشــور کســب شــده اســت. ــی نجــوم و اخترفیزیــک در مــدت ۶ ســال توســط محقق جهان

دکتـر مهـدی خاکیـان قمی عضـو هیـات علمـی دانشـکده مهندسـی انـرژی و فیزیک دانشـگاه 
صنعتـی امیرکبیـر گفـت: تیـم  هـای ایرانـی طـی مـدت ۶ سـاله اخیـر در المپیـاد جهانی نجـوم و 
اخترفیزیـک 3 بار موفق به کسـب مقام سـوم جهـان، 1 بار مقـام دوم  و 2 بار موفق به کسـب مقام 

قهرمانـی شـده اند کـه ایـن در بیـن تمامی کشـورهای شـرکت کننده بی سـابقه اسـت.  
 )IAU( وی بــا بیــان اینکــه المپیــاد نجــوم و اخترفیزیــک زیــر نظــر انجمــن بین المللــی نجــوم
ــن  ــداران ای ــه بنیانگ ــن از جمل ــزی و چی ــد، اندون ــتان، تایلن ــران، لهس ــت: ای ــود، گف اداره می ش

المپیــاد هســتند. 
خاکیــان گفــت: طــی تمــام ادوار ایــن المپیــاد )1۶ ســال گذشــته( ایــران یکــی از کشــورهای بــا 
عملکــرد قابــل قبــول در ایــن المپیــاد بین المللــی بــوده اســت و در ۶ ســال گذشــته عملکــردی 

خیــره کننــده داشــته اســت. 
ــدد و در  ــای متع ــن آزمون ه ــان، گرفت ــه دانش پژوه ــی ب ــه نویس ــوزش برنام ــه وی آم ــه گفت ب
ســطوح بــاال، همراســتا کــردن اهــداف کمیتــه بــا مســابقات بین المللــی و همچنیــن تحصیــات 
آکادمیــک آنهــا در دانشــگاه، توجــه بــه دروس دانشــگاهی دانش پژوهــان و تاکیــد بــر عملکــرد 
ــر دوره  ــای ه ــته در انته ــال های گذش ــای س ــل آزمون ه ــل کام ــگاه و ح ــا در دانش ــوب آنه خ
توســط دانش پژوهــان شــرکت کننــده در مســابقات بین المللــی را از دیگــر اقدامــات ایــن کمیتــه 

در ایــن مــدت دانســت.
خاکیــان با اشــاره به مشــارکت دانشــکده مهندســی انــرژی و فیزیــک دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
در ســال گذشــته در برگــزاری ایــن المپیــاد خاطــر نشــان کــرد: کســب نتایج درخشــان تیــم ایران 
ــی جهــان در ســال 201۸ حاصــل  ــام قهرمان ــی نجــوم و کســب مق ــاد جهان ــر المپی در دوره اخی
ــی  ــای آموزش ــتانه و در دوره ه ــک در دوره تابس ــرژی و فیزی ــی ان ــکده مهندس ــای دانش تاش ه

ایــن دانــش پژوهــان بــوده اســت.
وی تاکیــد کــرد: بــا تاش هــای صــورت گرفتــه در 10 ســال ابتدایــی، ایــن کمیتــه در مجمــوع 
تعــداد  12مــدال طــا کســب کــرده اســت در حالــی کــه طــی ۶ ســال اخیــر تعــداد مدال هــای 

طــای کســب شــده توســط ایــن کمیتــه بــه 1۹ عــدد رســیده اســت.
بــه گفتــه رئیــس کمیته ملــی المپیــاد نجــوم و اخترفیزیــک، طــی 10 ســال ابتدایــی، تعــداد جوایز 
ویــژه کســب شــده توســط ایــن کمیتــه 3 جایــزه بــوده در حالــی کــه در ۶ ســال گذشــته 7 جایــزه 

ویــژه توســط ایــن کمیته کســب شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در ۶ ســال اخیــر مقام هــای تیمــی در ایــن المپیاد کســب شــده اســت، یــادآور 
ــام دوم در رقابت هــای  ــان، مق ــت 2013 یون ــه ســوم  در رقاب ــب رتب ــه ترتی ــا ب ــن مقام ه شــد: ای
ــای 201۶  ــوم در رقابت ه ــام س ــزی 2015، مق ــای اندون ــام اول در رقابت ه ــی، مق 2014 رومان
هنــد، ، مقــام ســوم در رقابت هــای 2017 تایلنــد، مقــام اول در رقابت هــای 201۸ چیــن از جملــه 

موفقیت هــای تیــم  هــای ایرانــی در المپیادهــای جهانــی نجــوم و فیزیــک اســت.
خاکیــان گفــت: طــی تمــام ادوار ایــن المپیــاد )1۶ ســال گذشــته( ایــران یکــی از کشــورهای بــا 
عملکــرد قابــل قبــول در ایــن المپیــاد بین المللــی بــوده اســت و در ۶ ســال گذشــته عملکــردی 

خیــره کننــده داشــته اســت. 
وی بــا اشــاره بــه کســب ۶ مــدال طــا توســط تیم هــا ایرانــی در آخریــن المپیــاد، تاکیــد کــرد: 
ــزار  ــاال برگ ــی و ب ــتاندارهایی بین الملل ــا اس ــاال و ب ــطحی ب ــوزی در س ــش آم ــای دان المپیاده
ــد، یــک  ــال کــردن ایــن فراین ــا دنب ــا ب ــه همیــن خاطــر دانــش آمــوزان سراســر دنی می شــود ب
ــوده شــده  ــد و آزم ــد کــرد کــه بســیار کارام ــدا خواهن ــرای آمــوزش خــود پی الگــوی مناســب ب

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه در مــدت 12 ســال برگــزاری ایــن المپیــاد حــدود 50 کشــور بــه ایــن رقابــت 
ــش  ــر از دان ــزار نف ــدود 100 ه ــال ح ــر س ــی در ه ــن فضای ــوال در چنی ــت: معم ــته اند، گف پیوس
ــهمیه ورود  ــا س ــر آنه ــدود 70 نف ــط ح ــه فق ــوند ک ــاد می ش ــای المپی ــور وارد فض ــوزان کش آم
ــد و  ــب می کنن ــا را کس ــگاه ه ــون ورودی دانش ــرکت در آزم ــدون ش ــگاه ب ــه دانش ــتقیم ب مس

ــد. ــه دســت مــی آورن همچنیــن حــدود 250 نفــر ســهمیه افزایــش درصــد کنکــور را ب
خاکیــان ادامــه داد: بقیــه دانــش آمــوزان افــراد عاقــه منــدی هســتند کــه دانشــگاه بــه دنبــال 
ــر مســتقیمی  ــن اث ــد. ای ــرار نگرفته ان ــن تعــداد محــدود ق ــی جــزو ای ــه هــر دلیل آنهــا اســت و ب

ــر روی فراینــد آمــوزش کشــور دارد. ــاد ب اســت کــه ایــن المپی

رئیس کمیته المپیاد نجوم و اخترفیزیک:

کسب ۱۲ مدال طال در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک در مدت ۶ سال 

معاونت علمی اعالم کرد؛

رژیم صهیونیستی باالترین نرخ فرار مغزها را دارد
 

ــان  ــاد از محقق ــداد زی ــرد تع ــام ک ــوری اع ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
ــرده  ــه ک ــا مواج ــرار مغزه ــر ف ــا خط ــم را ب ــن رژی ــکا، ای ــتی در آمری ــم صهیونیس رژی

ــت. اس
ــه نتیجــه  ــکا ب ــت متحــده آمری براســاس گــزارش »یودبلیونیــوز« وزارت امــور خارجــه ایال
رســیده کــه بــا توجه بــه میــزان جمعیــت رژیــم صهیونیســتی در مقایســه با ســایر کشــورها، 
باالتریــن تعــداد محققــان دانشــگاهی از اســرائیل بــه آمریــکا کــوچ کرده انــد کــه ایــن رژیم 

را بــا خطــر فــرار مغزهــا مواجــه کــرده اســت.
تعــداد محققــان رژیــم صهیونیســتی کــه در آمریــکا مشــغول بــه فعالیــت هســتند در ســال 
2017 بــه هــزار و 725 نفــر رســید کــه ایــن میــزان رشــد 5.۶ درصــدی نســبت بــه ســال 
ــداد  ــه تع ــت دارد ک ــن واقعی ــان از ای ــق نش ــداد محق ــن تع ــد. ای ــان می ده ــته را نش گذش
محققــان فعــال در آمریــکا بــا تعــداد محققــان آمــوزش عالــی در مؤسســه های تحقیقاتی در 

خــود رژیــم صهیونیســتی برابــر اســت.
ایــن تعــداد عــاوه بــر ایــن بــه میــزان ۶25 محقــق بیشــتر از محققــان ارشــد دانشــگاه های 

تل آویــو اســت. تل آویــو دومیــن شــهر پرجمعیــت رژیــم صهیونیســتی اســت.
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طبق یک تحقیق جهانی؛

۱۰۰ سال دیگر حشرات منقرض می شوند 
ــی  ــان م ــی نش ــق جهان ــک تحقی ی
دهــد اگــر رونــد کاهــش تعــداد 
ــا 100  ــود، ت ــوس نش ــرات معک حش
ســال دیگــر ایــن موجــودات منقرض 
مــی شــوند. از دســت رفتن زیســتگاه، 
آلودگــی و تغییــرات آب و هوایــی بــه 

ــد منجــر شــده اســت. ــن رون ای
طبــق نخســتین بررســی علمــی 
جهانــی، چنانچــه رونــد ســریع مــرگ 
حشــرات همچنــان ادامــه یابــد، ایــن 
موجــودات تــا یــک قــرن دیگــر 

ــوند. ــی ش ــرض م منق
ایــن درحالــی اســت کــه جهــان بــه دلیــل کاهــش تعــداد حشــرات در پرتــگاه فروپاشــی اکوسیســتم طبیعــت قــرار دارد. 
بیــش از 40 درصــد گونــه حشــرات مختلــف در حــال کاهــش هســتند و امــکان دارد تــا 100 ســال دیگــر منقرض شــوند. از 

ســوی دیگــر یــک ســوم جمعیــت حشــرات نیــز در معــرض خطــر انقــراض هســتند.
خطــر انقــراض حشــرات ۸ بــار ســریع تــر از پســتانداران، پرنــدگان و خزنــدگان اســت. مولفــان این تحقیــق معتقدنــد  روش 
کشــت مــواد غذایــی در عصــر حاضــر رونــد کاهــش تعــداد حشــرات را ســرعت بخشــیده اســت. بــه گفتــه آنــان اگــر ایــن  

مشــکل حــل نشــود، تاثیــر انقــراض حشــرات حیــات انســان را تهدیــد خواهــد کــرد.
پروانــه هــا و شــب پــره هــا از گونــه هایــی هســتند کــه بــه شــدت در معــرض خطــر انقــراض قــرار دارنــد. »فرانسیســکو 
ســانچز بایــو« یکــی از محققــان ایــن پژوهــش جهانــی مــی گویــد: مــا متوجــه شــدیم 41 درصــد گونه هــای حشــرات که 
مــی شناســیم بــا کاهــش تعــداد روبــرو هســتند. 10 درصــد از حشــراتی کــه مــی شناســیم نیــز منقــرض شــده انــد. طبــق 
ایــن پژوهــش نخســت از دســت رفتــن زیســتگاه، در درجــه دوم آلودگــی و در درجــه ســوم تغییــرات آب وهوایی بــه کاهش 

تعــداد حشــرات منجــر شــده اســت.
بــه گفتــه محققــان تغییــر روش تولیــد مــواد غذایــی بــه خصــوص اســتفاده از آفــت کــش هــا،  یکــی از روش هایــی اســت 

کــه کاهــش تعــداد حشــرات را معکــوس مــی کنــد.
این تحقیق در نشریه journal Biological Conservation منتشر شده است.

یافته محققان نشان داد؛

دمای زمین ۵ سال آینده رکورد می زند
 

دانشــمندان پیش بینــی می کننــد دمــای پنــج ســال آتــی 
زمیــن رکــورد مــی زنــد، ایــن در حالــی اســت کــه 201۸ 
میــادی چهارمیــن ســال گــرم متوالــی در تاریــخ اســت. 

201۸ میــادی چهارمیــن ســال متوالــی تاریــخ بــوده کــه 
ــی اســت  ــر شــده اســت. ایــن در حال دمــای زمیــن گرم ت
کــه دانشــمندان آب و هواشناســی انگلیســی پیــش بینــی 
مــی کننــد پنــج ســال آتــی گرم تــر باشــد و حتــی ممکــن 
اســت گرمــای آن بــه ســطح رکــوردی بی ســابقه برســد.

دو ســازمان آمریکایــی در حــوزه آب و هــوا، ســازمان آب و 
هواشناســی انگلیــس و ســازمان آب و هواشناســی جهانــی 
دمــای سراســر دنیــا را بــا شــیوه هایــی متفــاوت تحلیــل 
ــیدند؛  ــان رس ــه یکس ــه نتیج ــا ب ــه آنه ــا هم ــد. ام کردن
ــادی  ــس از 2015، 201۶ و 2017 می ــادی پ 201۸ می

چهارمیــن ســال گــرم تاریــخ بــوده اســت.
ــط  ــرد متوس ــام ک ــکا  اع ــازمان NOAA در آمری س
دمــای 201۸ میــادی 14.۶۹ درجــه سلســیوس بــوده اســت کــه 0.7۹ درجــه سلســیوس گرمتــر از متوســط 

دمــای قــرن بیســتم میــادی اســت. 
البتــه بــه گفتــه دانشــمندان ناســا و NOAA، ســال 201۸ بــه دلیــل تغییــرات آب و هوایــی گاه و بی گاه اندکــی خنک تر 

از ســه ســال قبل بوده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه ســازمان آب و هواشناســی انگلیــس پیــش بینــی مــی کنــد پنــج ســال آتــی متوســط دمــا بــه 

14.73 تــا 15.27 درجــه سلســیوس برســد. چنیــن دمایــی حتــی گرمتــر از 4 ســال پیشــین خواهــد بــود.

مغز زنان جوانتر از 
مردان است 

ــردان و  ــز م ــا اســتفاده از اســکن مغ ــان طــی پژوهشــی ب محقق
زنــان متوجــه شــدند مغــز زنــان حــدود 3تــا4 ســال از مــردان هم 

ســن خــود جــوان تــر اســت.
تحقیقــات جدیــد نشــان مــی دهــد مغــز زنــان جوانتــر از مــردان 

همســن خــود اســت.
ایــن تحقیقــات بــا بررســی اســکن از مغــز و بــرای انــدازه گیــری 

متابولیســم آن انجــام شــده اســت.
ــر  ــال جوانت ــا4 س ــدود 3ت ــان ح ــز زن ــان داد مغ ــا نش ــکن ه اس
ــه پزشــکان  ــن کشــف ب از مردهــای هــم ســن شــان اســت. ای
کمــک مــی کنــد پاســخ هایــی بــرای ایــن ســواالت بیاینــد کــه 
چــرا زنــان کمتــر در معــرض خطــر از دســت دادن حافظــه و ابتا 

بــه بیمــاری هــای عصبــی هســتند.
بــه هرحــال ایــن پژوهــش توســط محققــان دانشــگاه واشــنگتن 
ــعی  ــق س ــن تحقی ــا در ای ــده اســت. آنه در میســوری انجــام ش

کردنــد ســن متابولیــک مغــز افــراد را بررســی کننــد.
»گلیکولیـز  نـام  بـه  فراینـدی  روی  خصـوص  بـه  محققـان 
هـوازی«)aerobic glycolysis( تمرکـز کردنـد کـه بـا 
اسـتفاده از گلوکز قند، به رشـد مغز انسـان از کودکی تا بزرگسـالی 
کمـک می کنـد. همزمان با افزایش سـن فـرد، گلوکـز کمتری به 
مغـز افراد مـی رسـد و بنابرایـن انرژی کمتـری برای سـلول های 
ایـن عضو بـدن فراهم مـی شـود. در اواخـر دهـه ۶0 زندگی، فقط 

گلوکـز اندکـی بـه مغز افـراد می رسـد.
بنابرایــن دانشــمندان مقــدار شــکری را بررســی کردنــد کــه بــه 
ــه  ــد را ب ــن رون ــا ای ــود. آنه ــی ش ــزی منجــر م ــد مغ ــن فراین ای
عنــوان نشــانگری بــرای ســن مغــز تعییــن کردنــد. در همیــن 
راســتا محققــان اســکن هــای PET  شــرکت کننــدگان) 121 
زن و ۸4 مــرد( را بــرای انــدازه گیــری اکســیژن و گلوکــزی کــه 

ــد. ــز مــی شــود، بررســی کردن وارد مغ
آنهـا در مرحله بعد اطاعات به دسـت آمـده را وارد یـک الگوریتم 
ماشـین یادگیـری کردند و به آن آمـوزش دادند تا سـن مغزی افراد 

را براسـاس اطاعات متابولیکی تشـخیص دهد.
هنــگام آمــوزش الگوریتــم بــه وســیله ســن و اطاعــات مــردان 
و قبــل از آنکــه اطاعــات زنــان در سیســتم بــه کار گرفتــه شــود،  
ماشــین یادگیــری بــه ایــن نتیجــه رســید کــه مغــز زنــان بــه طور 

متوســط حــدود 3ســال جــوان تــر از ســن واقعــی آنــان اســت.
ســن افــراد شــرکت کننــده در ایــن تحقیــق 20 تــا ۸2 ســال بوده 
اســت. جالــب آنکــه جوانی مغــز زنــان فقــط در شــرکت کنندگان 

مســن قابــل رصــد نبــود بلکــه در زنــان جــوان نیــز مشــهود بود.
دانشــمندان معتقدند ســطوح باالتــر  فراینــد »گلیکولیــز« در زنان 

بــه یادگیــری و رشــد مغــزی در ســنین پیــری منجــر می شــود.
 Proceedings of ــال ــق در ژورن ــن تحقی ــج ای نتای
 the National Academy of Science

منتشــر شــده اســت.
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برای انتشار مقاالت علمی؛

محققان چینی از اعضای بدن زندانیان اعدامی سوء استفاده کردند
به تازگی افشـا شـده که نویسـندگان بیش از400 مقاله علمـی در چین برای جمع آوری مسـتندات 

و انجـام آزمایش های خـود از اعضای بدن زندانیان اعدام شـده سواسـتفاده کـرده اند.
ــه اســتفاده از اعضــای  ــی در زمین ــن الملل ــح اســتانداردهای اخاقــی بی ــدام نقــض صری ــن اق ای
اهدایــی زندانیــان اعــدام شــده محســوب مــی شــود. مقامــات مســئول در چیــن خواســتار کنــار 
گذاشــته شــدن و رد ایــن مقــاالت شــده انــد کــه نــگارش آنهــا بــا بررســی قلــب هــا، کبدهــا یــا 

ریــه هــای زندانیــان اعدامــی انجــام شــده اســت.
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه ایــن ارگان هــا بعــدا بــه بــدن افــراد داوطلــب پیونــد زده شــده انــد. 

امــا قبــل از آن بــرای تحقیقــات علمــی بــه کار گرفتــه شــده انــد.
پیــش از ایــن نیــز، چنــد بــار مــواردی از ایــن دســت تخلفــات در چیــن افشــا شــده بــود. در ســال 
ــن  ــاده اســت.اما تکــرار ای ــاق افت ــن اتف ــف مشــابهی در چی ــز مشــخص شــد کــه تخل 200۶ نی

مســاله از عــدم جدیــت چینــی هــا بــرای حــل ایــن مشــکل خبــر مــی دهــد.
بــر اســاس اســتانداردهای بیــن المللــی در حــوزه اخــاق پژوهــش، بررســی هــای علمــی نبایــد 
بــا اســتفاده از مــواد بیولوژیــک بــدن زندانیــان اعدامــی یــا اعضــای بــدن بــه دســت آمــده بــدون 

کســب رضایــت افــراد، صــورت بگیــرد. امــا ایــن اســتاندارد هیــچ ضمانــت اجرایــی نــدارد.
بــر اســاس اعــام مقامــات چینــی طــی ســال هــای 2000 تــا 2017 تعــداد 445 مقالــه علمــی و 
پژوهشــی در ایــن کشــور بــا اســتفاده از اعضــای بــدن مــردگان نوشــته شــده انــد و در ۹2.5 درصد 

از مقــاالت مذکــور بــه منبــع دریافــت ایــن ارگان هــا اشــاره نشــده اســت. در ۹۹ درصد مــوارد هم 
اشــاره ای بــه رضایــت یــا عــدم رضایــت افراد نشــده اســت.

ــا  ــناختی ب ــاوری ش ــوم و فن ــعه عل ــتاد توس ــر س ــاور دبی مش
بیــان اینکــه 20 دانشــگاه بــه صــورت جــدی بــه حــوزه علــوم 
شــناختی وارد شــده انــد، گفــت: بدیــن واســطه تحقیقــات علوم 

شــناختی در شــرایط بهتــری انجــام مــی گیــرد.
ــی از  ــدار جمع ــوص دی ــی در خص ــی جغتای ــد تق ــر محم دکت
مســئوالن و محققــان ســتاد علــوم شــناختی معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا مقــام معظــم رهبــری اظهــار 
ــوم  ــت عل ــی از وضعی ــاب، گزارش ــر انق ــرد: در حضــور رهب ک
شــناختی در ســطح پژوهــش، آزمایشــات، دانشــگاهی، دانــش 
ــروی انســانی در  ــت نی ــن تربی ــه شــد .همچنی آمــوزی و ... ارائ
ــرکت  ــاد ش ــرورت ایج ــت و ض ــناختی، اهمی ــوم ش ــوزه  عل ح
هــای دانــش بنیــان و تولیــدات حــوزه علــوم شــناختی، بهــره 
منــدی دانــش آمــوزان از ایــن علــم و چگونگــی توســعه آن در 
ــده در  ــرح ش ــات مط ــر موضوع ــگاهی و ...از دیگ ــطح دانش س

ــود. ایــن جلســه ب
رئیــس بانــک مغــز ایــران در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکه 
تاکنــون توســعه علــوم شــناختی در کشــور چگونــه بوده اســت، 
بیــان کــرد: ایــن علــم بــه خوبــی توانســته توســعه پیدا کنــد به 
طوریکــه از ســال ۹2 تاکنــون حــدود 40 آزمایشــگاه در کشــور 
بــرای انجــام تحقیقــات در حــوزه علــوم شــناختی، دایــر شــده 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن آزمایشــگاهها در دانشــگاههای 
پزشــکی و غیــر پزشــکی تاســیس شــده انــد، عنــوان کرد:ایــن 
آزمایشــگاهها در راســتای انجــام تحقیقــات و پژوهــش در حوزه 

ــاوری هــای شــناختی تاســیس شــدند. ــوم و فن عل
بــه گفتــه مشــاور دبیــر ســتاد توســعه علــوم  و فنــاوری هــای 
ــز و  ــن مغ ــدود 50 انجم ــون، ح ــا کن ــال ۹2 ت ــناختی، از س ش
ــج  ــتای تروی ــه در راس ــده ک ــناخت دانشــجویی تاســیس ش ش

ــد. ــم شــناختی فعالیــت مــی کنن عل
وی خاطــر نشــان کــرد: همچنیــن۶00 کتــاب در حــوزه علــوم 
ــوم  ــتاد عل ــفارش س ــه س ــا ب ــه ی ــده ک ــر ش ــناختی منتش ش
ــا بعــد از انتشــار مــورد حمایــت ســتاد  ــد و ی ــوده ان شــناختی ب

ــد. ــه ان ــرار گرفت ق
ــان  ــران بی ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــات علم ــو هی عض
کــرد: از ســوی دیگــر 50 هــزار دانــش آمــوز بــه نوعــی تحــت 
پوشــش ســتاد علــوم شــناختی قــرار گرفتــه انــد؛ در واقــع برای 
دانــش آمــوزان، کارگاه هــا، مســابقات و برنامــه هــای مختلفــی 

برگــزار شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه نقــش دانشــگاهها در ترویــج علــوم شــناختی، 
تاکیــد کــرد: طــی ســالهای اخیــر اقدامــی کــه صــورت گرفتــه 
ــه عرصــه  ــه صــورت جــدی ب ــن اســت کــه 20 دانشــگاه ب ای
فعالیــت هــای تحقیقاتــی و آموزشــی در حــوزه علــوم شــناختی 

ــد. وارد شــده ان
ــوم شــناختی  ــد براینکــه آزمایشــگاههای عل ــا تاکی ــی ب جغتای
در دانشــگاههای پزشــکی و غیــر پزشــکی تاســیس شــده انــد، 
ــوم  ــران، عل ــکی ته ــوم پزش ــگاههای عل ــرد: دانش ــوان ک عن
ــگاه  ــران، دانش ــکی ای ــوم پزش ــتی، عل ــهید بهش ــکی  ش پزش
ــیراز،  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــهد، دانش ــکی مش ــوم پزش عل
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــز، دانش ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــوم  ــان، دانشــگاه عل ــوم پزشــکی کرم ــان، دانشــگاه عل اصفه
ــه  ــه ب ــتند ک ــگاههایی هس ــه دانش ــواز  از جمل ــکی اه پزش
صــورت جــدی وارد تحقیقــات و انجــام پــروژه هــای تحقیقاتی 

ــد. ــده ان ــناختی ش ــوم ش ــوزه عل در ح
ــوم  ــوزه عل ــه در ح ــگاههایی ک ــر دانش ــه داد: از دیگ وی ادام
ــات  ــه عرضــه تحقیق ــی جــدی ب ــی خیل پزشــکی نیســتند ول
وارد شــده انــد، دانشــگاههای تهــران، صنعتــی شــریف، صنعتی 
ــدان  و  ــی، هم ــه طباطبای ــت، عام ــم و صنع ــر، عل امیرکبی

ــتند. ــران هس ــگاه آزاد در ته دانش
بــه گفته مشــاور دبیر ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری شــناختی، 
همچنین دانشــگاه فردوســی مشــهد، دانشــگاه شــیراز، دانشگاه 
تبریــز، دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، از دیگــر دانشــگاههای وارد 
شــده بــه حــوزه علــوم شــناختی هســتند و از دانشــگاههای برتر 

کشــور محســوب می شــوند.
وی تاکیــد کــرد: همچنیــن در دانشــگاهها، رشــته هــای 
مختلفــی در مقاطــع ارشــد و دکتــری در گرایــش هــای علــوم 

ــد. ــده  ان ــاد ش ــناختی ایج ــی و ش ــاب بالین اعص

ــیدن در  ــه رس ــه نتیج ــرای ب ــا ب ــکاری ارگانه هم
ــناختی ــوم ش ــوزه عل ح

جغتایــی بــا اشــاره بــه روشــی بــرای تحقــق منویــات رهبــری 
در حــوزه علــوم شــناختی، اظهــار کــرد: امیدواریــم بــا توجــه بــه 
ــه  ــد، دولــت ب تاکیداتــی کــه  مقــام معظــم رهبــری داشــته ان
ایــن زمینــه وارد شــود و ســرمایه گــذاری کنــد و از ســوی دیگر 
وزرای کشــور بــا دانشــگاهها  همــکاری کننــد تــا بــا تاســیس 

آزمایشــگاههایی شــاهد رشــد حــوزه علــوم شــناختی باشــیم.
مشــاور دبیــر ســتاد توســعه علــوم شــناختی در خصــوص بودجه 
ســتاد توســعه علــوم شــناختی، تاکیــد کــرد:  مــا خبــر داریــم که 
دولــت محدودیــت مالــی دارد امــا انتظــار داریــم کــه تخصیص 
ــیر  ــی در مس ــه  خوب ــم ب ــا بتوانی ــد ت ــتاد دهن ــه س بیشــتری ب
ــوب  ــه مطل ــه نتیج ــم و ب ــناختی گام برداری ــوم ش ــعه عل توس

متناســب کشــور برســیم.

ورود جدی ۲۰دانشگاه به فناوری شناختی

۵۰ انجمن مغز و شناخت ایجاد شد
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علـــم و دانش

مرکــز اطاعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی بیشــترین کلماتــی 
 ،SID کــه از ســوی محققــان در پایــگاه هــای علمــی
اســکوپوس و گــوگل جســتجو کــرده انــد را اســتخراج کــرد. 
ــز اطاعــات  ــه نقــل از مرک ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
علمــی جهــاد دانشــگاهی، اداره تحلیــل دادگان مرکــز 
بررســی  بــا  دانشــگاهی،  جهــاد  علمــی  اطاعــات 
اصطاحــات جســتجو شــده در پایگاه اســکوپوس، گــوگل )که 
توســط نیچــر منتشــر شــده اســت( و مرکــز اطاعــات علمــی 
جهــاد دانشــگاهی)SID( اصطاحاتــی کــه بیشــترین 

جســتجو را داشــته انــد مشــخص و اعــام کردنــد.

اسکوپوس:
بــر اســاس ایــن گــزارش »ســرطان، باکچیــن و کان 
داده« برتریــن اصطاحاتــی جســتجو  شــده در پایــگاه علمــی 

ــد.  ــوده ان ــال 201۸ ب ــکوپوس در س اس
ــه  ــوط ب ــال های 2017 و 201۸ مرب ــتجو در س ــترین جس بیش

ــد واژه ســرطان اســت. کلی
ــه  ــد آنچ ــان می ده ــال 201۸ نش ــد در س ــی های جدی بررس
کــه دانشــمندان بیشــتر جســتجو کرده انــد، کلمــات »یادگیــری 
ماشــین« و »یادگیــری عمیــق« اســت کــه 20 واحــد افزایــش 
داشــته و هــوش مصنوعــی از جایــگاه ســیزدهم در ســال 2017 

بــه جایــگاه چهــارم در 201۸ ارتقــا یافتــه اســت.
هـوش مصنوعی یکـی از اصطاحاتی اسـت که در سـال 201۸ 
توسـط کاربران اسـکوپوس بیشـترین جسـتجو را داشـته است. 

همچنین، »سـرطان، حمله قلبی و کان داده« 
در میـان 10 اصطـاح برتـر جسـتجو شـده در 

پایگاه علمی اسـکوپوس هسـتند.
یکــی از دالیلــی کــه جســتجوی هــوش 
ــه  ــت ک ــن اس ــته ای ــش داش ــی افزای مصنوع
ســودآوری و موفقیــت زیــادی بــه همــراه 
دارد. بســیاری از آگهــی هــای موسســات 
تحقیقاتــی و برنامــه هــای تحقیقاتــی در 
حــال اجــرا مربــوط هــوش مصنوعــی اســت. 
تبلیغــات بســیاری در مــورد راه انــدازی برنامــه 
هــا و موسســات تحقیقاتــی جدیــد مرتبــط بــا 

ــود دارد. ــی وج ــوش مصنوع ه

کلمات کلیدی:
»کان داده« از جایــگاه ششــم بــه ســوم 

ارتقــاء یافــت. در ایــن ســال توجــه زیــادی بــه ایــن مــورد شــده 
ــذارد. ــی گ ــر م ــان اث ــی انس ــر زندگ ــه ب ــه کان داده چگون ک

محبوبیــت »باکچیــن«، نوعــی از فنــاوری دیجیتــال، منبعــی 
توزیــع شــده بــرای تراکنــش هــای دیجیتــال، در حــد انفجــار 
رشــد داشــته و از جایــگاه نوزدهــم بــه دوم ارتقــا یافتــه اســت. 
»کایــرون فانــگان« محقــق سیاســت علــم و فنــاوری 
ــرش نشــان  ــن پ ــد ای دانشــگاه منچســتر انگلســتان مــی گوی
ــن را در  ــد باکچی ــان امیدوارن ــه محقق ــت ک ــن اس ــده ای دهن

ــد. ــتفاده کنن ــان اس کارش
»دیهــال« مــی گویــد: شــاید آنهــا تنهــا مــی خواهنــد بداننــد 
کــه باکچیــن چیســت. کلمــه رایجــی شــده کــه افــراد بســیار 

کمــی معنــای آن را مــی داننــد.
یکــی از مــواردی کــه در ایــن ســال افــت داشــته »گرافیــن« 
اســت کــه از جایــگاه هفتــم در ســال 2017 بــه ســیزدهم تنزل 
ــه در  ــتند ک ــی هس ــی« کلمات ــترس و چاق ــت. »اس ــه اس یافت

میــان 20 کلمــه ســال 201۸ کمتــر جســتجو شــده انــد.

گوگل
الگوهــای جســتجو شــده از آزمایشــگاه گــوگل نیــوز نشــان می 
دهــد چــه اصطــاح علمــی توســط مــردم در سراســر جهــان 
جســتجو شــده، توســط نیچــر مــورد تحلیــل قــرار گرفته اســت.

گــوگل لیســتی از بیشــترین اصطاحــات جســتجو شــده علمی 
ــه  ــوط ب ــرده نیچــر اصطاحــات مرب ــی منتشــر ک ــر زبان در ه
ــم  ــزرگ(، فیل ــه انفجــار ب ــامل نظری ــی )ش نمایشــات تلویزیون

ــارک ژوراســیک(، شــرکت هــا ) شــامل 23 و مــن(،  )شــامل پ
بــازی هــا )شــامل تکامــل جهانــی ژوراســیک( یــا وب ســایت 
ــر  ــوم ریاضــی را فیلت ــا عل ــاص ی ــوم خ ــه عل ــوط ب ــای مرب ه

ــرده اســت. ک
5 اصطــاح برتــر علمــی جســتجو شــده در ســال 201۸ 
»معــادالت ســاده و ثابــت هــا، از قبیــل ســرعت نور و مســاحت 

ــود. ــره« ب دای
ــه  ــوط ب ــته مرب ــال گذش ــر در دو س ــتجوهای برت ــایر جس س
رویدادهــای بــزرگ از قبیــل »خورشــید گرفتگــی و مــاه 
گرفتگــی در ســال 2017«، همچنیــن »روز زمیــن« و »مــرگ 
ــل  ــناس »نی ــارس هســتند. اخترش ــگ« در م ــتیون هاوکین اس
ــان 10  دگــراس تایســون« تنهــا دانشــمندی اســت کــه در می

ــت. ــال اس ــر دو س ــر ه ــتجوی برت جس
ــید،  ــر خورش ــدی »عم ــات کلی ــزارش کلم ــن گ ــاس ای براس
غــروب آفتــاب و ماه گرفتگــی« اصطاحاتــی علمــی  هســتند 
کــه ایرانیــان آن را بیشــتر جســتجو کــرده انــد وایــن در حالــی 
اســت کــه کلمــات »جــام جهانــی  201۸، ویدئــودر  و لوگیــن 
ــران  ــط کارب ــه توس ــتند ک ــی هس ــوک« اصطاحات ــس ب فی

جهانــی بیش تــر جســتجو شــده اند.

مرکز اطاعات علمی جهاددانشگاهی 
براســاس  ایــن گــزارش کلماتــی چــون »روانشناســی، 
فضــای  اســترس،  طــاق،  افســردگی،  حســابداری، 
ــی و اضطــراب«  ــت، هــوش هیجان ــاد، مدیری مجــازی، اعتی
ــال 201۸  ــه در س ــتند ک ــی هس اصطاحات
ــز  ــان در مرک ــار توســط محقق ــش از ده ب بی
اطاعــات علمــی جهاددانشــگاهی جســتجو 
ــوزه  ــا ح ــط ب ــات مرتب ــن کلم ــده اند ای ش
ــی  ــان فارس ــه زب ــوده و ب ــانی ب ــوم انس عل

شــده اند. جســتجو 
 QFD، Hysterectomy، Anemia،
 Accounting، Metafizika,GIS،
 Career Leadership
 ،Educational Planning،
  Managementو  Curriculum
از جملــه کلیــدواژه هــای التیــن هســتند کــه 
ــات علمــی  ــگاه اطاع ــال 201۸ در پای در س
جهــاد دانشــگاهی )SID(توســط محققــان و 

ــت. ــده اس ــتجو ش ــگران جس پژوهش

سرطان و بالکچین در صدر جستجو

محققان در ۲۰۱۸ دنبال چه کلماتی بودند

http://mehrnews.com


موضـوع تغییر نـرخ اینترنت و پهنـای باند، از جمله موضوعاتی اسـت که در آسـتانه 
پایان یافتن سـال، مـورد توجه کاربـران قرار می گیـرد و کاربران اینترنـت در انتظار 
آن هسـتند کـه بداننـد تغییر نـرخ ها بـه ضـرر و یا بـه سودشـان خواهدبـود. در 
فاصلـه یک مـاه ماننـده تـا پایان سـال 97، مسـئوالن اعـالم کـرده اند کـه قیمت 

هـای اینترنـت در سـال 98 گران نمی شـود.

فناوری اطالعات و ارتباطات
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

نرخ پهنای باند اینترنت گران نمی شود
 

مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت گفــت: در ســال ۹۸، نــرخ ارائــه پهنــای بانــد اینترنت به 
اپراتورهــای ارتباطــی افزایــش نخواهــد یافت.

صــادق عباســی شــاهکوه بــا بیــان اینکــه بنــا نداریــم در ســال ۹۸ نــرخ پهنــای بانــد اینترنــت را 
افزایــش دهیــم، اظهــار داشــت: بــرای کاهــش قیمــت تعرفــه پهنــای بانــدی کــه بــه اپراتورهای 

ارتباطــی فروختــه مــی شــود هنــوز برنامــه مشــخصی در دســت نیســت.
وی افــزود: بــرای کاهــش تعرفــه هــا بایــد میــزان درآمــد و هزینــه هــا را ارزیابــی کــرده و پــس از 
آن در مــورد کاهــش قیمــت تصمیــم گیــری کنیــم امــا آنچــه مســلم اســت روال چنــد ســال اخیر 

در زمینــه هزینــه تعرفــه پهنــای بانــد بــه ســمت کاهــش قیمــت بوده اســت.
عباســی شــاهکوه بــا اشــاره بــه اینکــه در الیحــه پیشــنهادی بودجــه ســال ۹۸، هزینــه و درآمــد 
ــه داد: موضــوع  ــده اســت، ادام ــات بودجــه آم ــه شــرکت ارتباطــات زیرســاخت در کلی ــوط ب مرب
ــی اســت. در الیحــه  ــررات و ارتباطــات رادیوی ــم مق ــا ســازمان تنظی ــات ب قیمــت گــذاری خدم
ــه صــورت مجــزا مشــخص نشــده و تنهــا درآمــد و  ــد ب ــای بان ــت از پهن بودجــه ۹۸، ســهم دول

ــرآورد مــی شــود. ــت ب هزینــه کل شــرکت و ســود ســهام دول
ــا اشــاره بــه اینکــه نــرخ پهنــای بانــد در ســال ۹۶،  مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت ب
کاهــش 25 درصــدی داشــته اســت، افــزود: از اول آذر ســال ۹۶ قیمــت پهنــای بانــد داخلــی و نیــز 
هزینــه انتقــال حــدود 25 درصــد کاهــش پیــدا کــرد. از ســوی دیگــر در ســال ۹7 نیــز در شــهریور 
مــاه بــا اصــاح مصوبــه کمیســیون تنظیم مقــررات بــر مبنــای محاســبه پیــک ترافیــک اینترنت، 
ــه پیــش از ایــن مصــرف  ــم. در ایــن مصوب ــه اپراتورهــا بودی شــاهد کاهــش 1۸ درصــدی هزین
پهنــای بانــد بــرای هــر پیــک ترافیــک در هــر شــهر محاســبه مــی شــد امــا پــس از آن بــرای 
کمــک بــه تمرکــز زدایــی، مصــرف پهنــای بانــد بــه صــورت یکجــا محاســبه شــد. از ایــن حیــث 

ایــن مصوبــه کاهــش هزینــه را بــرای اپراتورهــا بــه همــراه داشــت.

ــا  ــاه اول ســال و متناســب ب ــد م ــس از گذشــت چن ــز پ ــده نی ــرای ســال آین ــادآور شــد: ب وی ی
ــا از  ــه اپراتوره ــم داشــت و هرچ ــد خواهی ــای بان ــرخ پهن ــی روی ن ــدی، اصاحات ــت درآم وضعی
شــبکه زیرســاخت ارتباطــی کشــور بیشــتر اســتفاده کننــد، طبیعتــاً کاهــش تعرفــه را در زمینــه 

ــم داشــت. ــد خواهی ــای بان پهن
عباســی شــاهکوه گفــت: بــرای ســال ۹۸، پیــش بینــی الیحــه بودجــه بــرای شــرکت ارتباطــات 

زیرســاخت حــدود 2500 میلیــارد تومــان اســت.
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت، تعرفــه پهنــای بانــد مختــص بــه اپراتورهای 
ارتباطــی اســت و در زمانــی کــه ایــن تعرفــه کاهــش پیــدا کنــد اپراتورهــا نیــز مــی تواننــد قیمت 

نهایــی مصــرف کننــده را در همیــن حــد کاهــش دهند.

حجم بسته های اینترنت ۱۰ درصد 
افزایش یافت

 

وزیــر ارتباطــات از افزایــش 10 درصــدی حجــم بســته هــای اینترنــت بــدون تغییــر قیمــت خبر 
داد و آن را اقدامــی در راســتای اصــاح قیمــت بســته هــای اینترنتــی عنــوان کــرد.

ــی شــکایت  ــش قیمــت بســته هــای اینترنت ــردم از افزای ــت: م ــی گف محمدجــواد آذری جهرم
دارنــد؛ بــا آغــاز مدیریــت هزینــه هــا در اپراتورهــا، اصــاح قیمتهــا آغــاز شــد. فعــا بــا همــان 

قیمتهــا، 10 درصــد حجــم بیشــتر اضافــه شــده اســت.
وزیر ارتباطات ادامه داد: کاهش هزینه ها در اپراتورها با جدیت پیگیری می شود.

ــت  ــذاری اینترن ــر قیمت گ ــه اخی ــت چندماه ــی وضعی ــام بررس ــز، از اتم ــن نی ــش از ای وی پی
موبایــل از ســوی اپراتورهــا و افزایــش قیمــت آن بــا توجــه بــه شــکایت کاربــران، خبــر داده و 

ــود کــه ایــن مــدل تعرفــه گــذاری اصــاح مــی شــود. ــه ب گفت
وی دربــاره شــکایت کاربــران تلفــن همــراه از افزایــش نــرخ خدمــات اینترنــت موبایــل از ســوی 
اپراتورهــا، اظهــار داشــت: موضــوع مــدل قیمــت گــذاری چنــد ماهــه اخیــر اپراتورهــا در حــوزه 
اینترنــت تلفــن همــراه، در ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی مــورد بررســی قــرار 

گرفــت و نتایــج آن بــه زودی اعــام مــی شــود.

صرف وقت کاربران ایرانی 
درشبکه های اجتماعی۳۰ برابر 

مطالعه روزنامه است
 

معــاون وزیــر ارتباطــات میــزان صــرف وقــت کاربــران ایرانــی در شــبکه هــای اجتماعــی را 
30 برابــر زمــان مطالعــه روزنامــه و ۹ برابــر زمــان کتابخوانــی عنــوان کــرد.

ــی در ســال  ــاری خانوارهــای ایران ــر ناظمــی گفــت: براســاس آمارگیــری فرهنــگ رفت امی
۹۶ توســط مرکــز آمــار،  زمــان حضــور ایرانیــان در شــبکه هــای اجتماعــی حــدود 30 برابــر 

زمــان مطالعــه روزنامــه و ۹ برابــر زمــان کتابخوانــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ســرانه روزانــه حضــور ایرانیــان در شــبکه هــای اجتماعــی یــک ســاعت 
و 4 دقیقــه اســت، ادامــه داد: درحالــی کــه ســرانه مطالعــه روزنامــه یــک ســاعت و 27 دقیقه 
و ســرانه مطالعــه کتــاب غیردرســی بــه غیــر از ادعیــه، 4 ســاعت و 34 دقیقــه در مــاه اعــام 

شــده اســت.
رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران تاکیــد کــرد: بــا تغییــر نــگاه از تهدیــد محــوری 
بــه فرصــت محــوری، بــه شــرط حضــور گروههــای مرجــع، نویســندگان و پژوهشــگران در 
شــبکه هــای اجتماعــی، فرصتــی بــزرگ بــرای ارتقــای آگاهــی عمومــی پدیــد خواهــد آمد.
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اوج مصرف اینترنت در شبکه ملی 
اطالعات ۳ برابر شد

 

معــاون وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه اوج مصــرف اینترنــت از طریــق شــبکه ملــی اطاعــات 
بــه هــزار گیگابیــت رســید، گفــت: در ابتــدای امســال میــزان مصــرف اینترنــت در شــبکه ملــی 

300 گیــگ بــود.
حمیــد فتاحــی بــا اشــاره بــه رونــد پرســرعت رو بــه رشــد اســتفاده از ترافیــک داخلــی از طریــق 
ــه  ــران در شــبکه ملــی اطاعــات ب شــبکه ملــی اطاعــات، اظهــار داشــت: اوج مصــرف کارب
هــزار گیگابیــت رســید کــه ایــن عــدد در ابتــدای امســال کمتــر از 300 گیگ بــود و ایــن موضوع 
نشــان مــی دهد کــه طــی ســال گذشــته مصــرف اســتفاده از ســایت هــای داخلــی بیش از ســه 

برابــر افزایــش پیــدا کــرده اســت.
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت ارتباطــات زیرســاخت با اشــاره بــه اینکــه یکــی از اهداف توســعه 
شــبکه ملــی اطاعــات، رســاندن ترافیــک ارتباطــی داخلــی بــه ترافیــک اینترنــت بیــن الملــل 
اســت، گفــت: هــم اکنــون اوج مصــرف اینترنــت 1400 گیگابیــت بــر ثانیــه بــرآورد می شــود که 
رســیدن ترافیــک شــبکه ملــی اطاعــات ایــن عــدد دور از ذهــن نیســت و فاصلــه کمــی بــا این 

هــدف داریــم.
وی بــر لــزوم پایــداری و کیفیــت ارائــه خدمــات در شــبکه ملــی اطاعــات تاکیــد کــرد و گفــت: 
در یــک ســال گذشــته ظرفیــت شــبکه انتقــال اینترنــت نیــز بیــش از دو برابــر افزایــش یافتــه 
اســت و بــا توجــه بــه رشــد اســتفاده از اینترنــت در شــبکه ملــی اطاعــات و افزایــش ترافیــک 
مســتقل داخلــی توانســته ایــم طــی یــک ســال گذشــته بــه کاربــران ســرویس بهتــری دهیم و 

بــه اهــداف خــود در ایــن حــوزه دســت یابیــم.
ــته 250  ــال گذش ــه س ــل را ک ــات بین المل ــت ارتباط ــت ترانزی ــات ظرفی ــر ارتباط ــاون وزی مع
گیگابیــت بــر ثانیــه بــود  در حــال حاضــر 500 گیگابیــت بــر ثانیــه عنــوان کــرد و گفــت: ایــن 

ــه می رســد. ــر ثانی ــت ب ــک ترابی ــه ی ــان ســال ب ــم تاپای رق

پیک استفاده از اینترنت در 
کشور ۴ برابر شد

 

مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت گفت:پیک اســتفاده از اینترنت کشــور درریکســال 
اخیــر از حــدود یــک ترابیــت بــه 4 ترابیــت برثانیه رســیده اســت.

ــدار  ــی پای ــاخت زمان ــات زیرس ــه شــرکت ارتباط ــان اینک ــا بی ــاهکوه ب صــادق عباســی ش
ــدگاه مشــتری  ــه دی ــه خواهــد داد ک ــه کار خــود ادام ــان خاطــر ب ــا اطمین ــود و ب خواهــد ب
گرایــی، ایجــاد شــبکه پــر ظرفیــت و بــا کیفیــت در همــه الیــه هــای زیرســاخت ارتباطــی 
کشــور رســوخ کنــد، ادامــه داد: بــرای آنکه شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بهترین خدمــات را 
ارائــه دهــد بایــد بــه خواســته هــا و نیازهــای مشــتریان توجه کنیــم و شــبکه ای ایجــاد کنیم 

کــه بــرای مشــتریان ظرفیــت بهتــر و هــم کیفیــت بهتــر ایجــاد کنــد.
ــه  ــات شــبکه زیرســاخت کشــور اســت ک ــی اطاع ــی شــبکه مل ــت: هســته اصل وی گف
متشــکل از الیــه فیبرنــوری 70 هــزار کیلومتــری اســت کــه روی آن یــک شــبکه انتقــال 
ــک  ــبکه، ی ــن ش ــد. روی ای ــی می کن ــرویس ده ــدود 250 نقطــه س ــه ح ــده و ب ایجــاد ش

شــبکه IP داخلــی اســت کــه در 105 نقطــه ســرویس مــی دهــد.
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت تاکیــد کــرد: مــا موظــف هســتیم کــه شــبکه را 
بــه بهتریــن کیفیــت نگهــداری کنیــم و در قســمتی کــه بخــش خصوصــی فعال اســت، به 

رقابــت نپردازیــم و تنهــا بــه توســعه و ارائــه خدمــات بــه بخــش خصوصــی اقــدام کنیــم.
عباســی شــاهکوه گفــت: در یکســال گذشــته ظرفیــت شــبکه انتقــال کشــور بیــش از 2 
برابــر و ظرفیــت شــبکه IP داخلــی بیــش از 3 برابــر افزایــش یافته اســت. از نظــر پایداری 
شــبکه نیــز شــاهد تغییــرات عمــده ای بــوده ایــم و پیــک اســتفاده از اینترنــت کشــور از 
حــدود کمتــر از یــک ترابیــت برثانیــه بــه بــاالی 4.1 ترابیــت برثانیــه رســیده و این شــبکه 

بــه خوبــی توانســته بــه کاربــران ســرویس بهتــری ارائــه دهــد .
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت خاطرنشــان کــرد: در بحــث شــبکه داخلــی و 
ــدود 4  ــات( ح ــادل اطاع ــز تب ــا در IXP )مرک ــز م ــات نی ــی اطاع ــبکه مل ــداف ش اه
برابــر رشــد داشــتیم. همچنیــن ظرفیــت ترانزیــت پهنــای بانــد کــه در آبان ســال گذشــته 
250 گیگابیــت برثانیــه بــود، هــم اکنــون بــه 500 گیگابیــت برثانیــه رســیده و تــا پایــان 

ســال بــه یــک ترابیــت برثانیــه مــی رســد.

نسل جدید اینترنت خانگی به بهره برداری رسید
 

وزیــر ارتباطــات از بهره بــرداری از نســل جدیــد اینترنــت خانگــی مبتنــی بــر تکنولــوژی FTTC و VDSL کــه امــکان 
دسترســی بــه ســرعت 70 مگابیــت را بــرای کاربــران فراهــم می کنــد، خبــر داد.

ــه پــس از  ــا حداقــل ســرعت 70 مگابیــت در ثانی ــد اینترنــت خانگــی ب محمدجــواد آذری جهرمــی گفــت: نســل جدی
ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــس ب ــهر پردی ــول، در ش دزف

وی بــا بیــان اینکــه ایــن تکنولــوژی در فــاز ۸ شــهر پردیــس رودهــن بــه بهره بــرداری رســیده اســت، افــزود: حــدود 2۸ 
هــزار مشــترک می تواننــد از ایــن تکنولــوژی کــه بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی انجــام شــده اســت، بهــره ببرنــد.
وزیــر ارتباطــات یازدهــم بهمــن مــاه نیــز از افزایــش حــدود 4 برابــری حداکثر ســرعت اینترنــت خانگــی خبــر داد و گفت: 

ایــن امــکان بــه زودی در کل کشــور اجرایــی می شــود.
ــهر  ــت در ش ــل 70 مگابی ــه حداق ــت ب ــی از 1۶ مگابی ــت خانگ ــرعت اینترن ــر س ــش حداکث ــی از افزای جهرم
دزفــول خبــر داد و گفــت: بــا ارتقــا تکنولــوژی ADSL بــه FTTC ایــن کار امــکان پذیــر شــده اســت و در 
ــا داد و ۶ هــزار مشــترک  ــول ارتق ــوژی را در دزف ــن تکنول ــت ای آســتانه دهــه فجــر یکــی از اپراتورهــای اینترن

ــد. ــه کردن ــن حــس را تجرب ای
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ــت  ــد اینترن ــای بان ــن پهن ــرای تامی ــود را ب ــی خ ــران آمادگ ــاخت ای ــات زیرس ــرکت ارتباط ش
ــرد. ــام ک ــتان اع افغانس

ــران و افغانســتان، دو طــرف در  ــی ای در راســتای گســترش همــکاری هــای ارتباطــی و مخابرات
ــره شــرکت  ــأت مدی ــر ارتباطــات و رئیــس هی ــاون وزی ــد فتاحــی مع ــا حضــور حمی مراســمی ب
ــاخت و  ــات زیرس ــرکت ارتباط ــل ش ــاهکوه مدیرعام ــی ش ــادق عباس ــاخت، ص ــات زیرس ارتباط
شــهزادگل اریوبــی وزیــر مخابــرات و تکنولــوژی معلوماتی افغانســتان و هیئــت همــراه وی، درباره 

توســعه و گســترش همکاریهــای ارتباطــی مذاکــره کردنــد.
درایــن دیــدار طرفیــن آمادگی خــود را بــرای توســعه همــکاری در زمینــه ترانزیــت ارتباطــات بین 
الملــل کشــورهای همســایه اعــام کردنــد و همچنیــن درخصــوص تامیــن پهنــای بانــد اینترنت 
افغانســتان توســط شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بــرای گســترش همــکاری ارتباطــی و فنــی بین 

دو کشــور مذاکراتــی صــورت گرفــت.
برگــزاری دوره هــای آموزشــی تخصصــی و فنــی در حــوزه ارتباطــات و مخابــرات در تهــران برای 
مدیــران و کارشناســان کشــور افغانســتان و همچنیــن ترانزیــت ارتباطــات بیــن الملــل و ارســال 
ــا از دیگــر مــوارد ایــن همــکاری هــا بــود کــه در ایــن نشســت مــورد  ترافیــک بــه ســمت اروپ

بررســی قــرار گرفــت.

با مذاکره دو کشور؛

پهنای باند اینترنت افغانستان توسط ایران تامین می شود

ــران،  ــی، ای ــای گــزارش ســالیانه پایــش جامعــه اطاعات برمبن
ــورهای دارای  ــوان کش ــه عن ــار ب ــان و میانم ــریانکا، بوت س
مقــرون بــه صرفه تریــن نــرخ خدمــات موبایــل باندپهــن اعام 

ــد. شــده ان
ــه  ــی ک ــه اطاعات ــش جامع ــالیانه پای ــزارش س ــاس گ براس
ــانگرهای  ــی نش ــمپوزیوم جهان ــانزدهمین س ــا ش ــان ب همزم
ــوذ  ــب نف ــد، ضری ــی ش ــی )WTIS-201۸( رونمای مخابرات
ــد،  ــدود 51 درص ــال 201۸ ح ــان س ــت در پای ــی اینترن جهان
معــادل 3 میلیــارد و ۹00 میلیــون نفــر از جمعیــت جهان اســت؛ 
ایــن ضریــب در کشــورهای توســعه یافتــه ۸0 درصــد )نزدیــک 
بــه وضعیــت اشــباع(، در کشــورهای در حــال توســعه 45 درصد 
و در ســایر کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه 20 درصــد اســت.

بــر مبنــای پایــش انجــام شــده تمامــی نشــانگرهای دسترســی 

ــت در دهــه  ــن ثاب ــه جــز تلف ــات ب ــاوری اطاع ارتباطــی و فن
گذشــته رشــد پایــداری داشــته، کــه البتــه رشــد این نشــانگرها 
در کشــورهائی کــه دارای ضریــب نفــوذ بــاال بوده انــد، کاهــش 

یافتــه اســت.
در بخــش دسترســی بــه تلفــن، تلفــن همــراه بــه عنــوان یــک 
ســرویس پایه، ســرویس غالــب شــده اســت و در حالیکــه تعداد 
مشــترکان تلفــن ثابــت رو بــه کاهش اســت، تعــداد مشــترکان 
تلفــن همــراه همچنــان در حــال رشــد اســت و رشــد دسترســی 

بانــد پهــن نیــز بــه صــورت پایــدار ادامــه دارد.
در ایــن بررســی مشــخص شــد کــه بیشــتر مشــترکان تلفــن 
ثابــت دارای حداقــل ســرعت دانلــود 2 مگابیــت هســتند و نــرخ 
ــوزه  ــه دارد؛ در ح ــش ادام ــدون کاه ــت ب ــد ثاب ــن بان ــد په رش
ــد  ــان می ده ــش نش ــج پای ــز نتای ــت نی ــه اینترن ــی ب دسترس

تقریبــا ۶0 درصــد خانوارهــا در ســال 201۸ بــه اینترنــت خانگی 
ــال 2005  ــم در س ــن رق ــه ای ــته اند، در حالیک ــی داش دسترس

ــوده اســت. ــر از 20 درصــد ب کمت
ــران  ــی، ای ــه اطاعات ــش جامع ــالیانه پای ــزارش س براســاس گ
ــون دالر ســرمایه گذاری در ســال  ــارد و ۸4۸ میلی ــا یــک میلی ب
201۶ در حــوزه ارتباطــات، بعــد از کشــورهای ترکیــه، مالــزی و 
ــان  ــگاه 23 جه ــرمایه گذاری در جای ــم س ــر حج ــارات از نظ ام

قــرار گرفتــه اســت.
باالتریــن میــزان ســرمایه گذاری مربــوط بــه کشــورهای 
ــون دالر(،  ــن )۶۶25۶ میلی ــون دالر(، چی ــکا )۸۶405 میلی آمری
ــون دالر( و  ــن )11۹4۹ میلی ــون دالر(، ژاپ ــد )27۸۹1 میلی هن

ــت. ــون دالر( اس ــه )۹۸25 میلی فرانس
همچنیــن ایــران در ســال 2017 در زیــر ســبد تلفــن همــراه 
ــا  ــا ســهم 34 درصــدی از ســرانه درآمــد ناخالــص ملــی )ب ب
ــد  ــدرت خری ــری ق ــادل براب ــد مع ــی 14.53 دالر درآم ماه
4.2۶ دالر( بعــد از کشــورهای ســریانکا، فنانــد و آلمــان در 
جایــگاه پانزدهــم جهــان قــرار گرفتــه اســت. ایــن در حالــی 
اســت کــه بــه لحــاظ مقایســه ای براســاس شــاخص برابــری 
قــدرت خریــد، ایــران بعــد از ســریانکا در جایــگاه دوم 
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــراه در جه ــن هم ــر ســبد تلف ــن زی ارزانتری

اســت.
ــه دارای  ــار ک ــان و میانم ــریانکا، بوت ــران، س ــورهای ای کش
درآمدهــای نســبتا پائیــن هســتند، در زمینــه قیمت هــای 
موبایــل باندپهــن مبتنــی بــر گوشــی، بــه عنــوان قیمت هــای 
بســیار پائیــن دســته بندی شــده و بــه عنــوان کشــورهای دارای 
ــد پهــن از  ــل بان ــات موبای ــرخ خدم ــن ن ــه صرفه تری ــرون ب مق

ــاد شــده اســت. ــان ی آن
همچنیــن ایــران در کنــار کشــورهای بنــگادش، نپــال، 
ســریانکا و ویتنــام از قیمت هــای بســیار پائیــن بــرای 
طرح هــای تعرفــه ای ورودی باندپهــن ثابــت برخوردارنــد و 
ــرخ  ــن ن ــه صرفه تری ــرون ب ــورهای دارای مق ــوان کش ــه عن ب

خدمــات باندپهــن ثابــت دســته بندی شــده اند.

گزارش پایش جامعه اطالعاتی؛

ایران درمیان مقرون به صرفه ترین کشورها در نرخ موبایل باندپهن 
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

وزیر ارتباطات:

هیچ امر حاکمیتی برای بستن 
اینستاگرام به دولت ابالغ نشد

 

ــم  ــر تصمی ــی ب ــس مبن ــدگان مجل ــی از نماین ــارات یک ــه اظه ــش ب ــات در واکن ــر ارتباط وزی
فیلترینــگ اینســتاگرام از ســوی دولــت، گفــت: هیــچ امــر حاکمیتــی بــرای بســتن اینســتاگرام به 

ــاغ نشــده اســت. ــت اب دول
محمدجـواد آذری جهرمـی در واکنـش بـه نقـل قـول کریمـی قدوسـی نماینـده مجلـس از وزیـر 
ارتباطـات کـه اینسـتاگرام بـه زودی فیلتر می شـود، گفـت: نظر یک نهـاد، نظر حاکمیت نیسـت.

وی ادامــه داد: هیــچ امــر حاکمیتــی بــر انســداد شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــه دولــت ابــاغ 
نشــده اســت.

ــه آقــای کریمــی قدوســی عــرض کــردم کــه  وزیــر ارتباطــات خاطرنشــان کــرد: در مجلــس ب
چــه نهــادی بــرای اولیــن بــار نســخه های فارســی تلگــرام را طــرح و حمایــت کــرد و مــا نقشــی 

ــد. نداریــم؛ نمــی دانــم چــرا ایــن ســخنان را فیلتــر کرده ان
ــر  ــس از وزی ــی و سیاســت خارجــی مجل ــت مل ــواد کریمــی قدوســی عضــو کمیســیون امنی ج
ــم و رئیس جمهــور و  ــر مــی کنی ــه زودی اینســتاگرام را فیلت ــه ب ارتباطــات نقــل کــرده کــه گفت

ــد. ــا هــم اختــاف نظــر دارن ــر ارتباطــات در بحــث فیلترینــگ ب وزی
وی در گفتگویــی بــا خانــه ملــت اظهــار داشــت: »آذری جهرمــی بــه مــن گفــت اینســتاگرام را به 
زودی فیلتــر می کنیــم. فیلتــر اینســتاگرام تصمیــم حاکمیــت اســت و وزیــر ارتباطــات بــه خــود 

ــه زودی انجامــش می دهــم.« مــن گفــت ب
قدوســی دربــاره عملیاتــی نشــدن فیلتــر اینســتاگرام تاکنــون عنوان کــرد:» حســن روحانــی اجازه 
ــا هــم اختــاف نظــر  ایــن کار را نمی دهــد و رئیــس جمهــور و وزیــرش در بحــث فیلترینــگ ب

ــد.« دارن
وی همچنیــن درخصــوص ســخنان آذری جهرمــی مبنــی بــر اینکــه وزارت ارتباطــات نقشــی در 
نســخه های فارســی تلگــرام نــدارد، نیــز گفتــه اســت: »اگــر ایــن فــرد چنیــن اظهاراتــی کنــد، از 
الفبــای حاکمیــت مطلــع نیســت و خــودش را بــه عنــوان وزیــر زیــر ســوال می بــرد و اختیاراتــش 
ــردی و شــخصی  ــه نحــوی مســائل ف ــی ب ــام موضوعــات اجتماعــی و حت ــد. تم ــی می کن را نف
ــای  ــی جنبه ه ــع عموم ــه مناف ــوص در عرص ــه خص ــوژی، ب ــت و ایدئول ــام، حکوم ــک نظ در ی
ــان ها و  ــازی، پیام رس ــای مج ــد فض ــد بگوی ــس نمی توان ــد و هیچک ــدا می کن ــی پی حاکمیت
هاتگــرام خــارج از حاکمیــت و متعلــق بــه بخــش خصوصــی اســت و مــا بــه آن کاری نداریــم.«

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای تاکیــد کــرد: » کســانی که 
اکنــون در هاتگــرام و طاگــرام مدیریــت می کننــد، در چارچــوب وزارت ارتباطــات کار می کننــد و 

همگــی جــزء دولــت و حاکمیــت هســتند.«

جهرمی خبر داد

اجرای رزمایش قطع اینترنت لغو شد
 

وزیــر ارتباطــات از لغــو موضــوع رزمایــش قطــع اینترنــت خبر 
ــی در  ــاخت بانک ــاب آوری زیرس ــت ت ــرای تس ــت: ب داد و گف
برابــر تحریــم روش هــای دیگــری جــز قطــع اینترنــت هــم 

ــود دارد. وج
ــیه  ــت: در حاش ــر نوش ــی در توئیت ــواد آذری جهرم محمدج
ــت  ــع اینترن ــش  قط ــه از رزمای ــت هم ــات دول ــه هی جلس
پرســیدند. گــزارش کــردم کــه بــرای چــک تــاب آوری 
زیرســاخت بانکــی در برابــر تحریــم روش هــای دیگــری جــز 

ــت. ــود داش ــم وج ــداد ه ــرکت س ــت ش ــع اینترن قط
وی بــا بیــان اینکــه گزارشــی دریافــت کــردم کــه ایــن برنامه 
ــزام  ــت ال ــداد صاحی ــا س ــزود: ضمن ــت، اف ــده اس ــو ش لغ

ــدارد. ــه داخــل کشــور را ن ــه انتقــال ســرورها ب شــرکتها ب
پیــش از ایــن نامــه ای در برخــی رســانه هــا از ســمت شــرکت پرداخــت الکترونیــک ســداد وابســته 
ــم  ــت در روز هفت ــش قطــع ســرویس اینترن ــه طــی آن از رزمای ــی منتشــر شــد ک ــک مل ــه بان ب
ــر داده و  ــی خب ــداری شــبکه ارتباطــات داخل ــرای تســت پای ــدت دو ســاعت ب ــه م ــاه ب بهمــن م
ــترس  ــور، از دس ــارج از کش ــرور خ ــدگان دارای س ــام پذیرن ــد تم ــن فرآین ــود در ای ــده ب ــه ش گفت

ــد شــد. خــارج خواهن
وزیــر ارتباطــات در ایــن زمینــه تاکیــد کــرد: عبــارت رزمایــش قطــع اینترنــت یکــی از عجیب تریــن 
ــاب آوری  ــی ت ــل بررس ــم مث ــیار مه ــوع بس ــک موض ــردن ی ــع ک ــرای ضای ــه ب ــود ک ــی ب عبارات
ــای  ــد فض ــم و بع ــی گری می کنی ــه ناش ــد؛ اینگون ــرده ش ــه کار ب ــور ب ــی کش ــاخت های حیات زیرس

ــم. ــف داری ــانه ضع ــناخت رس ــم در ش ــد بپذیری ــم بای ــر می دانی ــازی را مقص مج
جهرمــی بــا بیــان اینکــه رشــد زیرســاخت بانکــداری الکترونیکــی از زیرســاخت های حیاتــی کشــور 
محســوب می شــود کــه بایــد در برابــر تهدیــدات از جملــه تحریــم مقــاوم باشــد، گفــت: رویــه پدافنــد 
ــت کشــور  ــا اینترن ــاط ب ــوده و ارتب ــاب آوری ب ــرای ســنجش ت ــق شــرکت ســداد ب غیرعامــل از طری

ــدارد. ن
وی در توضیــح مخالفــت در بــاره ایــن تصمیــم گفــت: تصــور کنیــد یــک روز صبــح متوجــه شــوید که 
تمــام ســامانه های بانکــی بانــک شــما تــا اطــاع بعــدی از دســترس خــارج شــده اســت. چــه عکــس 

العملــی خواهیــد داشــت و چــه کســانی را مســئول مــی دانیــد.

۷۲ شرکت ایرانی فاوا در 
فهرست تحریم ها قرار گرفتند

 
ــوزه  ــرکت در ح ــام 72 ش ــن ن ــرار گرفت ــات از ق ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات در فهرســت تحریــم هــای جدیــد خبــر داد و گفــت: 

ــد باشــیم. ــال راهکارهــای جدی ــد دنب بای
محمـد آذری با اشـاره به وقـوع تحریم ها بـر علیه ایـران در حوزه هـای مختلف گفت: 
بـر اسـاس تحریم جدیدی که در روز گذشـته اعمال شـده اسـت، 72 شـرکت ایرانی در 

حـوزه فنـاوری اطاعات از سـوی یک نهاد بیـن المللی تحریم شـده اند.

وزارت ارتباطات قصد ایجاد رمزارز ملی را ندارد
ــاوری اطاعــات افــزود: وقتــی کــه می خواهیــم زیرســاختهای  ــر ارتباطــات و فن وزی
بانکــی کــه اکنــون تبدیــل بــه زیرســاختهای حیاتــی شــده اســت، را رونــق دهیــم، 
ــا  ــد ادا کــرده و ی ــح نیســت. اگــر یــک موضــوع خــوب را ب ــا واژه هــا صحی ــازی ب ب
جنــس تعامــل بــاال بــه پاییــن باشــد و ایــن حــس را بــه کســب و کار منتقــل نکنیــم 

کــه مــی خواهیــم بــه شــما کمــک کنیــم، حــرف شــما شــنیده نمــی شــود.
وی افـزود: بحـث رمزارزهـا، بیشـتر یـک بحـث مرتبـط تکنولوژیکی اسـت تـا اینکه 
موضوعـی مرتبط بـا سیاسـتهای پولی و بانکی باشـد، بـه این معنـا که کاری کـه ما با 
پسـت بانک بـه عنوان یک بانـک تخصصی بـود، پیش بردیـم، این بود کـه باکچین 
را بـه عنـوان یک پـروژه پایلوت، در سیسـتمی میـان نظـام بانکـی و وزارت ارتباطات و 
فنـاوری اطاعات پیگیری نموده و تسـویه میـان بانکی را حداقل با اسـتفاده از آن طرح 
پایلـوت در یـک بانک در حـوزه فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات انجام دهیـم؛ این طور 
مـی تـوان نتایج را بـه نهادهای مالی ارایه کنیم. پس پسـت بانـک رمزارز خـود را ندارد.

آذری جهرمـی گفـت: موضوع مرتبط بـا یک زنجیره رمـزارز را با یـک نمونه تحقیقاتی 
گـره زده ایـم و نمونه ای را سـاخته و به نظام بانکی کشـور عرضه خواهیم کـرد که کار 
را پیـش برد، اما حتی نحوه تحقیق و توسـعه آن نیز در مشـارکت با پژوهشـکده پولی و 

بانکی بـوده و فقط پیمانکار پسـت بانک بوده اسـت.
وی اظهــار داشــت: در زمــان رئیــس کل قدیــم بانــک مرکــزی نیــز، ایــن برداشــت 
صــورت گرفــت کــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات قصــد دارد کــه در حــوزه 

ــزارز وارد شــود. رم
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شکایت از خدمات اینترنت در 
صدر شکایات مردمی قرار گرفت

 
ــا اعــام جزئیــات شــکایات مردمــی  ــوری ب مدیــرکل حفاظــت از حقــوق مصرف کننــده رگوالت
از خدمــات ارتباطــی در ســامانه 1۹5 گفــت: بیشــترین شــکایت مــردم مربــوط بــه حــوزه اینترنــت 

اســت.
ســید محمــد امامــی گفــت: نتایــج ارزیابی هفتگــی ســامانه ثبت و پاســخگوئی بــه شــکایات 1۹5 
ــازه زمانــی 2۸ دی تــا 5 بهمــن بیشــترین شــکایت مشــترکان مربــوط بــه  نشــان می دهــد در ب

حــوزه اینترنــت و کمتریــن شــکایت مربــوط بــه حــوزه خدمــات پســتی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکهــزار و ۶۸7 شــکایت در طــول هفتــه گذشــته در ســامانه 1۹5 ثبــت 
شــده اســت، افــزود: در حــوزه خدمــات اینترنــت پرســرعت ثابــت بیشــترین شــکایت مربــوط بــه 
شــرکتهای مخابــرات ایــران، صبانت، پیشــگامان توســعه ارتباطــات، آســیاتک، هــای وب و پارس 

آنایــن اســت.
ــه حــوزه اینترنــت در 5  ــوط ب ــاره موضــوع ایــن شــکایت ها گفــت: شــکایت های مرب امامــی درب
بخــش پشــتیبانی، مالــی، مشــکات مربــوط بــه قــرارداد، کیفیــت ســرویس و عــدم ارائــه خدمات 
ــرارداد  ــکات ق ــه مش ــرکتها ب ــن ش ــاره ای ــکایت درب ــترین ش ــه بیش ــوند ک ــته بندی می ش دس

شــامل عــدم جمــع آوری ســرویس و کیفیــت ســرعت اینترنــت پرســرعت اختصــاص دارد.
ــت اپراتورهــای  ــزود: در حــوزه اینترن ــوری اف ــده رگوالت ــرکل حفاظــت از حقــوق مصرف کنن مدی
ــته های  ــه بس ــوط ب ــراه اول مرب ــور هم ــترکان از اپرات ــکایت مش ــترین ش ــراه، بیش ــن هم تلف
اینترنتــی و عــدم اطــاع مشــترکان از فعال ســازی بســته، در اپراتــور ایرانســل مربــوط بــه کیفیت 

ــه بســته های  ــوط ب ــل مرب ــور رایت ــا و در اپرات ــت دیت ــن ارســال و دریاف ســرویس و ســرعت پائی
اینترنتــی و تفــاوت حجــم اســتفاده شــده بــا هزینــه در نظــر گرفتــه شــده، بــوده اســت.

ــامانه 1۹5  ــراه در س ــن هم ــوزه تلف ــه ح ــوط ب ــکایت های مرب ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب امام
ــی،  ــک داخل ــی، ترافی ــی و بین الملل ــگ مل در بخشــهای بســته مکالمــه، بســته پیامکــی، رومین
ــت مکالمــه،  ــی، کیفی ــی، بســته های ترکیب ــری، پیامــک متن ــزوده، ترابردپذی ســرویس ارزش اف
ــده  ــته بندی ش ــی دس ــدم آنتن ده ــاب و ع ــض و صورتحس ــامانه ۸00، قب ــخگوئی، س ــدم پاس ع
اســت، گفــت: بررســیهای انجــام شــده نشــان می دهــد بیشــترین شــکایت از اپراتورهــای تلفــن 
همــراه دربــاره عــدم آنتن دهــی، قبــض و صورتحســاب بــوده و در شــرکت ایرانســل و رایتــل نیــز 
بیشــترین شــکایت دربــاره ترابردپذیــری و عــدم امــکان برگشــت بــه اپراتــور قبلــی ثبــت شــده 

اســت.

مجوز استفاده بخش غیردولتی از 
پایگاههای اطالعاتی دولتی صادر شد

 
معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت: اجــازه اســتفاده بخــش غیردولتــی از پایگاههــای داده دولتــی بــه تصویــب 

رســید.
امیــر ناظمــی گفــت: امــروز کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، اجــازه و تعرفــه مربــوط بــه اســتفاده 

بخــش غیردولتــی از پایگاههــای داده دولتــی را تصویــب کــرد.
وی گفــت: امیدواریــم نخســتین بهــره بــرداری از داده دولتــی توســط اپلیکیشــن هــا و اســتارت آپهــا را در 

همیــن هفتــه آغــاز کنیــم.
رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعــات یکــی از مقولــه هــای حمایتــی ایــن ســازمان را ارائــه داده هــای ملــی 
بــه اســتارت آپهــا عنــوان کــرد و گفــت: ارائــه داده هــای ملــی بــه کســب و کارهــای نویــن، مــی توانــد 

منتــج بــه بهبــود خدماتــی کــه مــردم دریافــت مــی کننــد، شــود.
ــرداری رســیده  ــه بهــره ب ــه 250 هــزار اپلیکیشــن ایرانــی در کشــور تولیــد و ب ــه گفتــه وی، نزدیــک ب ب
اســت و مــردم بیشــتر از اپلیکیشــن هایــی کــه خدمــات مــورد نیازشــان را تامیــن مــی کننــد، نســبت بــه 

ــد. ــره می برن ــرگرمی، به ــای س اپلیکیشــن ه
معــاون وزیــر ارتباطــات معتقــد اســت کــه ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران، نقطــه اتصــال اســتارت آپها 

بــا داده هــا و دســتگاههای مختلف اســت.

برای فروش غیرقانونی سیم کارت؛

مجوز ۳۰ دفتر خدمات 
ارتباطی متخلف لغو شد 

 

ــروش  ــه ف ــوط ب ــای مرب ــه اخطاره ــی ب ــا بی توجه ــت: ب ــات گف ــر ارتباط وزی
ــوی  ــی از س ــات ارتباط ــر خدم ــوز 30 دفت ــروز مج ــیم کارت، ام ــی س غیرقانون

ــد. ــو ش ــی لغ ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی س
ــا،   ــه اخطاره ــی ب ــا بی توجه ــت: ب ــر نوش ــی در توئیت ــواد آذری جهرم محمدج
مجــوز 30 دفتــر خدمــات ارتباطــی از ســوی ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 

رادیویــی لغــو شــد.
وی ادامــه داد: همچنیــن سیســتم شناســایی مزاحــم هــای پیامکــی، امــروز ۸40 

ســیم کارت متخلــف را شناســایی و قطــع کــرد.
وزیر ارتباطات گفت: ۹0 درصد کاهش مزاحمت در 3 روز، چشمگیر است.

جهرمی تأکید کرد: این قاطعیت در برخورد با مزاحمان را ادامه می دهیم.
اول بهمــن مــاه بــه دنبــال دســتور صریــح رئیــس جمهــور بــه وزیــر ارتباطــات 
بــرای قطــع پیامــک هــای تبلیغاتــی، آذری جهرمــی از اخطــار جــدی بــه دفاتــر 
ــراه در  ــن هم ــیم کارت تلف ــی س ــیوه های غیرقانون ــا ش ــه ب ــی ک ــات ارتباط خدم

ــر داد. ــد خب ــرار می دهن ــم ق ــای مزاح ــدگان پیامکه ــال کنن ــار ارس اختی
وی گفــت: موضــوع جریمــه »لغــو مجــوز« بــدون اغمــاض و پذیــرش توجیــه در 

قبــال ایــن تخلــف، بــه ســازمان تنظیــم مقــررات ابــاغ و اجرایــی خواهــد شــد.
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پــس از دســتور رئیــس جمهــور مبنــی برحــل ســریع معضــل 
ــه  پیامکهــای تبلیغاتــی، شــمار ســیم کارتهای مســدود شــده ب
دلیــل ارســال ایــن پیامکهــا، بــا جهشــی قابــل توجــه بــه 100 

هــزار ســیم کارت رســید.
بـه دنبـال دسـتور صریـح رئیـس جمهور مبنـی بر حل مشـکل 
پیامـک هـای تبلیغاتی که سالهاسـت مشـترکان تلفن همـراه با 
آن مواجـه هسـتند، روند پیگیـری این موضـوع از سـوی وزارت 

ارتباطات سـرعت بیشـتری یافته اسـت.
حســن روحانــی اول بهمــن مــاه در جمــع مدیــران وزارت 
ارتباطــات بــا تاکیــد براینکــه دریافــت پیامــک هــای گاه و بیگاه 
تبلیغاتــی نارضایتــی مــردم را بــه همــراه دارد، از وزیــر ارتباطات 

خواســت چــاره ای بــرای ایــن معضــل بیاندیشــد.
پــس از این دســتور، وزیــر ارتباطــات به دفاتــر خدمــات ارتباطی 
ــا شــیوه های غیرقانونــی، ســیم کارت تلفــن همــراه را در  کــه ب
اختیــار ارســال کننــدگان پیامــک هــای مزاحــم قــرار می دهند، 
اخطــار داد و اعــام کــرد: موضــوع جریمــه »لغــو مجــوز« بدون 
اغمــاض و پذیــرش توجیــه در قبــال ایــن تخلــف، بــه ســازمان 

تنظیــم مقــررات ابــاغ شــده و اجرایــی مــی شــود.
پـس از آن در فاصلـه کمتـر از یـک هفتـه، محمدجـواد آذری 
جهرمـی اعام کـرد که بـا بی توجهی بـه اخطارهـای مربوط به 
فـروش غیرقانونی سـیم کارت، مجوز 30 دفتر خدمـات ارتباطی 
از سـوی سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطات رادیویی لغو شـده 
و سیسـتم شناسـایی مزاحـم هـای پیامکـی در یـک روز ۸40 

سـیم کارت متخلـف را شناسـایی و قطع کرده اسـت.
ــر ارتباطــات بیشــترین اعتراضــات از  ــه اعتقــاد وزی چــرا کــه ب
پیامکهــای تبلیغاتــی مربــوط بــه پیامــک هایــی اســت کــه از 
ســمت ســیم کارت هــای شــخصی و بــه صــورت انبــوه ارســال 
ــی در  ــای پیامک ــماره ه ــک از سرش ــال پیام ــود و ارس ــی ش م
صــورت اعتــراض کاربــران، بــه راحتــی قابــل رســیدگی اســت.
برایـن اسـاس وزارت ارتباطات از طریق فرآینـد هوش مصنوعی 
و نیـز دریافـت شـکایات از کاربران، نسـبت به قطع سـیم کارت 

های ارسـال کننـده این پیامـک های مزاحـم اقدام مـی کند.

قطع 40 هزار سیم کارت مزاحم در 40 روز
ــدود  ــال ح ــاه امس ــا ۸ دی م ــه ت ــد ک ــی ده ــان م ــا نش آماره
۶2 هــزار ســیم کارت ارســال کننــده پیامــک هــای تبلیغاتــی از 
ســوی ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی مســدود 
شــده بــود؛ هــم اکنــون بــا گذشــت نزدیــک بــه 40 روز و پــس 
ــری  ــه پیگی ــور و ســرعت بخشــیدن ب ــس جمه ــتور رئی از دس
ایــن معضــل، شــمار ســیم کارتهــای قطــع شــده بــه رقــم 100 

هــزار ســیم کارت نزدیــک شــده اســت.
ــا ســیم کارت  ــت برخــورد ب ــه شــده از وضعی ــار ارائ ــن آم آخری
هــای شــخصی ارســال کننــده پیامــک تبلیغاتــی کــه در پایگاه 
اطــاع رســانی رگوالتــوری منتشــر شــده اســت، نشــان مــی 
دهــد که بیــش از ۹۸ هــزار و ۶52 ســیم کارت تــا پایــان روز 17 
بهمــن مــاه جــاری بــه دلیــل ارســال پیامــک تبلیغاتــی مزاحم، 

قطــع ســرویس شــده انــد.
ایــن درحالــی اســت کــه تــا روز 25 آذرمــاه شــمار ســیم کارت 
هــای قطــع شــده بــه دلیــل مزاحمــت پیامکــی، 30 هزار ســیم 

کارت و تــا هشــتم دی مــاه، ۶2 هــزار ســیم کارت بــود.
ــای  ــیم کارت ه ــا س ــورد ب ــوری از برخ ــار رگوالت ــن آم آخری
شــخصی کــه نســبت بــه ارســال تبلیغــات اقــدام مــی کننــد، 
ــدت  ــوری ش ــورد رگوالت ــد برخ ــه رون ــت ک ــی از آن اس حاک
بیشــتری یافتــه و درعــرض 40 روز تعــداد 40 هــزار ســیم کارت 

ــده اســت. مســدود ش

در ایــن زمینــه وزیــر ارتباطــات نیــز اعــام کــرد کــه ظــرف 3 
روز مزاحمــت هــای پیامکــی ۹0 درصــد کاهــش پیــدا کــرده، 
ــای  ــده  پیامک ه ــال کنن ــده  ارس ــایی ش ــیم کارتهای شناس س
مزاحــم، از 5۸00 ســیم کارت فعــال بــه حــدود 200 ســیم کارت 
در روز کاهــش یافتــه و میــزان شــکایات بــه ســامانه 1۹5 هــم 

ــا کاهــش ۹5درصــدی روبــرو شــده اســت. ب

ــام  ــت پی ــش دریاف ــه کاه ــترکان ب ــان مش اذع
ــی ــای تبلیغات ه

ــرای  ــا ب ــری ه ــه پیگی ــر ارتباطــات در ادام ــه وزی ــن زمین در ای
حــل معضــل پیامــک هــای تبلیغاتی، بــا اعــام نظرســنجی در 
شــبکه اجتماعی توئیتــر، از مشــترکان تلفــن همراه خواســت در 

مــورد بهبــود شــرایط نظــر بدهنــد.
ــورد  ــران در م ــرای کارب ــوال ب ــنجی 4 س ــرم نظرس ــن ف در ای
اینکــه پیامــک هــای ارســالی از شــماره هــای شــخصی بــرای 
شــما »متوقــف شــده اســت«، »کاهــش قابــل توجهــی داشــته 
ــم«،  ــت نمــی کن ــری نکــرده اســت« و »دریاف اســت«، »تغیی

طــرح شــده اســت.
بــا گذشــت 2 روز از طــرح ایــن نظرســنجی 41  درصــد پاســخ 
ــای  ــک ه ــت پیام ــه دریاف ــد ک ــرده ان ــام ک ــدگان اع دهن
ــی  ــل توجه ــش قاب ــخصی »کاه ــای ش ــماره ه ــالی از ش ارس
داشــته اســت« و 37 درصــد نیــز بــه گزینــه »تغییــری نکــرده 

ــد. ــت«، رای داده ان اس

سیم کارت های ارسال کننده پیامک را معرفی کنید
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی برای شناســایی 
ــوه  ــک انب ــال پیام ــه ارس ــبت ب ــه نس ــی ک ــیم کارت های س
تبلیغاتــی اقــدام مــی کننــد، از فرآیندهــای هــوش مصنوعــی و 
تحلیــل رفتــار مشــترکان اســتفاده کــرده اســت. در ایــن زمینــه 
ــده  ــل داده ش ــای موبای ــه اپراتوره ــه ب ــتورالعملی ک ــق دس طب
ــای  ــک ه ــده پیام ــال کنن ــخصی ارس ــای ش ــیم کارت ه س

ــا آنهــا برخــورد مــی شــود. تبلیغاتــی شناســایی و ب
بررسـی رگوالتـوری حاکی از آن اسـت که از این سـیم کارت ها 
تنها برای ارسـال پیامک انبوه اسـتفاده شده و سـرویس دیگری 
از آن فعـال نیسـت. از این رو برمبنای حجم زیـادی از پیامک که 
فعـال می شـود این تخلـف قابل شناسـایی بـوده و اپراتورها این 

شـماره ها را بـه رگوالتوری گـزارش می کنند.
ــی  ــته، نوع ــی ناخواس ــک تبلیغات ــال پیام ــه ارس ــی ک از آنجای
تخلــف محســوب مــی شــود، رگوالتــوری در صــورت دریافــت 
شــکایت و درخواســت از مــردم نیــز نســبت بــه قطــع ســرویس 

پیامــک هــای تبلیغاتــی و ارزش افــزوده اقــدام مــی کنــد.
ــری  ــماره گی ــا ش ــد ب ــی توانن ــل م ــن رو مشــترکان موبای از ای
ــه  ــبت ب ــع )*۸00#( نس ــتصد مرب ــتاره هش ــتوری س کددس
ــی و  ــوه تبلیغات ــای انب ــک ه ــرویس پیام ــع س ــت قط درخواس

ــد. ــدام کنن ــزوده اق ارزش اف
ــع  ــرای قط ــت ب ــکان درخواس ــر ام ــاوه ب ــامانه ع ــن س در ای
ــط  ــغ از خ ــرای تبلی ــز ب ــه ای نی ــات، گزین ــات و تبلیغ خدم
شــخصی وجــود دارد کــه کاربــر بــا واردکــردن شــماره  موبایلی کــه از 
آن پیامــک دریافــت مــی کنــد مــی توانــد آن را گــزارش داده تا 
رگوالتــوری نســبت بــه مســدودکردن آن شــماره اقــدام کنــد.

براسـاس اعام رگوالتوری، تاکنون در سـامانه سـتاره هشـتصد 
مربـع بالـغ بـر 30 میلیـون نفـر خواسـتار قطـع دریافـت پیامک 
تبلیغاتی شـده اند و این تعداد مشـترک در لیسـت سـیاه قرار داده 

شـده اند تـا برایشـان پیامک تبلیغاتی ارسـال نشـود.
ــررات و ارتباطــات  ــم مق ــس ســازمان تنظی ــه رئی ــن زمین در ای

رادیویــی نیــز از تشــدید برخــورد بــا ارســال کننــدگان پیامــک 
ــر داده  ــوری خب ــس جمه ــتور رئی ــس از دس ــی پ ــای تبلیغات ه
ــی  ــای تبلیغات ــک ه ــا پیام ــه ب ــای مقابل ــی از راهکاره و یک
ــات  ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــه س ــردم ب ــک م را کم
ــی را  ــک تبلیغات ــردم پیام ــر م ــت: اگ ــت و گف ــی دانس رادیوی
ــد  ــه 1۹5 ارســال کنن ــد شــماره آن پیامــک را ب ــت کردن دریاف
تــا در اســرع وقــت نســبت بــه قطــع آن شــماره اقــدام کنیــم.

حسـین فـاح جوشـقانی افزود: بـرای حـل این مشـکل نیازمند 
همـکاری همه دسـتگاهها و اصـاح قانون هسـتیم. البته به جز 
برخوردهـای سـلبی باید روش های تشـویقی نیـز در نظر گرفته 
شـود و بهترین مسـیر این اسـت که کسـب و کارهـای کوچک 
بـرای کارهـای تبلیغاتی خود با شـرکت های تبلیغاتـی دیجیتال 
همـکاری کرده و هـم محصول خـود را تبلیغ کننـد و هم باعث 

مزاحمت مردم نشـوند.

ــال  ــیم کارت های ارس ــان س ــا صاحب ــورد ب برخ
ــی ــک تبلیغات ــده پیام کنن

و  عمومــی  روابــط  مرکــز  رئیــس  دیگــر  ســوی  از 
ــز  ــات نی ــاوری اطاع ــات و فن ــانی وزارت ارتباط اطاع رس
درایــن بــاره اعــام کــرد: هرچنــد پیــش از ایــن نیــز ســامانه 
#۸00* در ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی 
ــکان  ــزوده و ام ــات ارزش اف ــو خدم ــاهده و لغ ــکان مش ام
ــی را از سرشــماره های دارای  ــای تبلیغات ــت پیامــک ه دریاف
ــیم کارت  ــتفاده از س ــا رواج اس ــرد ام ــی ک ــم م ــوز فراه مج
ــروش  ــی و ف ــک تبلیغات ــال پیام ــرای ارس ــای شــخصی ب ه
ــدادی از  ــکایت تع ــه و ش ــب گای ــات موج ــا و خدم کااله

ــود. ــده ب ــان ش هموطن
ــای  ــت ه ــری از مزاحم ــرای جلوگی ــزود: ب ــان اف ــال هادی جم
ــم  ــای مزاح ــک ه ــودکار تشــخیص پیام ــامانه خ پیامکــی، س
در ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بــا مشــورت 
ــه کار  ــد آغــاز ب ــا تنظیمــات جدی جمعــی از صاحــب نظــران ب
کــرد و اصاحاتــی نیــز در فرآینــد دریافــت شــکایات مردمــی از 

ــق ســامانه 1۹5 اعمــال شــد. طری
رئیــس مرکــز روابــط عمومــی وزارت ارتباطــات ادامــه داد: یــک 
ــامانه  ــاز کار س ــا آغ ــور  و ب ــس جمه ــتور رئی ــس از دس روز پ
ــان روز اول  ــم در هم ــای مزاح ــک ه ــودکار تشــخیص پیام خ
ــال  ــف قطــع شــد و در ح ــه 5۸00 ســیم کارت متخل ــب ب قری
ــف  ــای متخل ــیم کارت ه ــع س ــایی و قط ــم شناس ــر ه حاض

ــه دارد. ــان ادام همچن
ــای  ــک ه ــت پیام ــان در صــورت دریاف ــه داد: هموطن وی ادام
ــا اســتفاده  ــد شــماره مربوطــه را ب ــی مزاحــم مــی توانن تبلیغات
از ســیم کارت خودشــان بــه سرشــماره 1۹5 پیامــک کننــد تــا 
ــماره  ــع ش ــه قط ــبت ب ــف، نس ــات تخل ــی و اثب ــس از بررس پ

ــدام شــود. ــا صاحــب آن اق ــورد ب ــف و برخ متخل
هادیــان افــزود: وزارت ارتباطــات ارســال پیامــک هــای 
تبلیغاتــی بــدون اجــازه دریافــت کننــده را مصــداق تجــاوز بــه 
حــق النــاس مــی دانــد و پیگیــری و برخــورد بــا متخلفــان را در 
دســتور کار خــود قــرار داده اســت و در مقابلــه بــا ایــن پدیــده از 

ــد. ــان کمــک مــی طلب همــه هموطن

۱۰۰هزار سیم کارت مزاحم پیامکی قطع شد  
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معـاون وزیـر ارتباطـات بـا بیان اینکـه هنوز نحـوه حمایـت از 2 پیام رسـان بومی منتخب ازسـوی 
مرکـز ملـی فضای مجازی اعام نشـده اسـت،گفت: با این حال بحـث تعیین مدل حمایتـی از آنها 

را در جلسـاتی آغـاز کرده ایم.
، طـرح حمایـت از پیام رسـان های داخلـی اواخـر سـال گذشـته و بـا مصوبه  شـورای عالـی فضای 
مجـازی آغاز شـد و در آن تکالیفی برای هرکدام از دسـتگاه های حاکمیتی تعیین شـد؛ در این طرح 
وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات نیـز مکلف بـه حمایت های زیرسـاختی و ارائه تسـهیات 5 

میلیـاردی به این پیام رسـانها شـد.
آبـان ماه امسـال مرکـز ملی فضـای مجازی پـس از اجـرای فاز نخسـت حمایـت از 7 پیام رسـان 
بومـی، از انتخاب دو پیام رسـان بومی »گپ« و »سـروش« بـرای ادامه حمایت ها خبـر داد و اعام 
کـرد کـه این دو پیـام رسـان از نظر فنی و سـایر شـاخص هـای ارزیابی، رتبـه های برتر را کسـب 
کـرده و ادامـه حمایـت ها بـرای این دو پیام رسـان انجـام می شـود. از این رو سـایر پیام رسـانها از 

گردونـه حمایـت حذف می شـوند.
حمیـد فتاحـی، معاون وزیـر ارتباطـات و رئیس هیئـت مدیره  شـرکت ارتباطات زیرسـاخت 
بـا بیـان اینکـه هنـوز جزئیـات حمایتـی از دو پیـام رسـان بومـی منتخـب از سـوی مرکـز 
ملـی فضـای مجـازی بـه مـا اعـام نشـده اسـت گفـت: بـا ایـن وجـود بحـث حمایـت از 
دو پیـام رسـان بومـی منتخـب را بـا تعییـن مـدل حمایتـی و نیازهـای مدنظـر آنهـا آغـاز 

کرده ایـم.
وی گفـت: طی جلسـاتی که با دو پیام رسـان »گپ« و »سـروش« داشـتیم موضـوع نیازمندیهای 
ایـن دو پیـام رسـان را مورد بررسـی قرارداده تا یکسـری نواقـص موجـود را از نظر تامیـن نیازهای 

زیرسـاختی و فنی رفـع کنیم.
معـاون وزیـر ارتباطـات با بیان اینکه بررسـی ها نشـان می دهـد که ایـن دو پیام رسـان کمتر متکی 
بـه حمایت هـای حاکمیتـی بوده انـد، خاطرنشـان کـرد: اما بـا این وجـود بـرای آن که ایـن دو پیام 
رسـان بومی به درجه ای برسـند که بتواننـد ظرفیت ارائـه خدمات انبوه بـه کاربران ایرانی را داشـته 

باشـند، موضـوع حمایـت از آنها که شـامل حمایت های فنی و زیرسـاختی می شـود در دسـتور کار 
قرار گرفته اسـت.

وی تاکیـد کـرد: اما هنوز از سـوی مرکز ملـی فضای مجازی، اباغیـه ای برای جزئیـات حمایت از 
پیام رسـان هـا و مدل حمایتی آنهـا به وزارت ارتباطات اباغ نشـده اسـت.

بـه گـزارش مهـر، در  فاز نخسـت حمایـت از پیام رسـانها، مصوبـه شـورای عالی فضـای مجازی، 
مبنـی بـر کمک هایـی ماننـد وام 5 میلیـارد تومانـی، پهنای بانـد مناسـب و فضای هـم مکانی به 
صـورت رایـگان به پیام رسـانهای بومی ارائه شـد. همچنیـن تعرفه مصـرف دیتا در پیام رسـانهای 

بومـی بـه یک سـوم تعرفـه اینترنت کاهـش یافت.

حمایت از ۲پیام رسان بومی منتخب آغاز شد 

اختصاص فضا به متقاضیان ارائه 
خدمات شتاب دهی فاوا آغاز شد

 
فنــاوری  ســازمان 
شــرایط  اطاعــات 
فضــا  اختصــاص 
ارائــه  بــه متقاضیــان 
خدمــات شــتابدهی فــاوا 
را در راســتای حمایــت از 
ــا،  کســب و کارهــای نوپ

کــرد. اعــام 
پــس از افتتــاح پــارک 
فنــاوری  دیجیتــال 
ــات و ارتباطات در  اطاع

مشــهد توســط وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، موضــوع تخصیــص فضــا بــه متقاضیــان 
ارائــه خدمــات شــتاب دهی در حــوزه صنعــت فــاوا، بــه ســازمان فنــاوری اطاعــات ســپرده شــد.

ایــن ســازمان اعــام کــرد کــه بــا همــکاری پــارک فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــه متقاضیان 
ارائــه خدمــات شــتاب دهی در حــوزه صنعــت فــاوای کشــور در شــهر مشــهد، فضــا تخصیــص 

داده خواهــد شــد.
ــدس  ــات و ارتباطــات در شــهر مق ــاوری اطاع ــارک فن ــاح پ ــا افتت ــان ب ــدام، همزم ــن اق ای
مشــهد و در راســتای حمایــت از کســب و کارهــای نوپــا صــورت مــی گیــرد. بــه ایــن نحــو 
ــورت  ــه ص ــع و ب ــدود 1۸0 مترمرب ــراژ ح ــا مت ــزا ب ــی مج ــالن  اختصاص ــر 5  س ــه حداکث ک
ــات شــتاب دهی در حــوزه  ــه خدم ــان ارائ ــه متقاضی ــاوری ب ــارک فن ــن پ ــز شــده در ای تجهی
ــی، اختصــاص  ــی اکوسیســتم اســتارت آپ ــوان بازیگــران اصل ــه عن ــاوای کشــور ب صنعــت ف

ــی شــود. داده م
ــام را تکمیــل و بــه نشــانی الکترونیکــی  تمامــی گروه هــای متقاضــی مــی تواننــد فــرم ثبــت ن

ــد. ــال کنن Accelerator@ito.gov.ir ارس

امکان اصالح پیام ها در توئیتر 
فراهم می شود

 
مدیــر ارشــد اجرایــی توئیتــر در مصاحبــه ای عنــوان کــرده ایــن شــرکت مشــغول بررســی 

امــکان »اصــاح کــردن« بــرای توئیــت هــا اســت.
توئیتر سعی دارد اجازه اصاح پست ها را برای کاربرانش فراهم کند.

»جــک دورســی« مدیــر ارشــد اجرایــی توئیتــر روز جمعــه در مصاحبــه ای درباره پیشــرفت 
ــه  ــی اســت ک ــن درحال ــرد. ای ــت ک ــی صحب ــن ویژگ ــعه ای ــن شــرکت در توس ــای ای ه

کاربــران توئیتــر از مــدت هــا قبــل خواهــان افــزودن ایــن ویژگــی شــده انــد.
ــه در  ــا روز جمع ــود. ام ــرده ب ــی اشــاراتی ک ــن ویژگ ــده ای ــه ای  دورســی از ســال 201۶ ب
مصاحبــه خــود گفــت: توئیتر مشــغول بررســی امکان ایجــاد 5تــا30 ثانیــه تاخیــر در فرایند 
ارســال پیــام اســت. ایــن رونــد بــه کاربــران اجــازه مــی دهــد قبــل از انتشــار توئیــت در آن 

تغییراتــی انجــام دهنــد.
 در حــال حاضــر هیــچ راهــی بــرای اصــاح توئیــت هــا وجــود نــدارد. اگــر فــرد هنــگام 
ارســال توئیــت اشــتباهی انجــام دهــد، تنهــا گزینــه هــای پیــش روی او حذف کــردن  کل 

پســت یــا حفــظ آن بــا وجــود اشــتباه اســت.
هــر چنــد مــدت هــا اســت کــه کاربــران خواهــان اصــاح ایــن ویژگــی هســتند، بســیاری 

از کارشناســان اشــاره مــی کننــد ممکــن اســت از ایــن ویژگــی سواســتفاده شــود.
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امــروزه بــا توجــه بــه افزایــش دسترســی بــه اینترنــت و پذیرش 
ــی از طریــق تجــارت  ــه صعــود دریافــت خدمــات دیجیتال رو ب
آنایــن، آینــده روشــنی از ســوی توســعه تجــارت الکترونیــک 

بــرای کابــران پیــش بینــی مــی شــود.
در راســتای اهمیــت جایــگاه تجــارت الکترونیک، ســتاد توســعه 
ــی انجــام  ــال بررســی های فناوری هــای حــوزه اقتصــاد دیجیت
ــای برجســته  ــک یکــی از ویژگی ه ــه تجــارت الکترونی داده ک
 IT ــتر ــر بس ــی ب ــال و مبتن ــعه دیجیت ــال توس ــاد در ح اقتص

ــت. اس
ــعه و  ــازمان توس ــوی س ــه از س ــام گرفت ــی های انج در بررس
تجــارت ســازمان ملــل متحــد )آنکتــاد(، حجــم فــروش جهانی 
ــون  ــا 25.3 تریلی ــر ب ــال 2015 براب ــک در س ــارت الکترونی تج
دالر )22.4 تریلیــون دالر بــرای تجــارت میــان بنــگاه هــا و 2.۹ 
ــرای تجــارت میــان شــرکت هــا و مشــتریان(  تریلیــون دالر ب
بــرآورد شــده اســت. فــروش جهانــی تجــارت میــان بنــگاه هــا 
بــر پایــه داده  هــای رســمی بــرای چیــن، ژاپــن، ایــاالت متحده 
ــص  ــد ناخال ــدار ۶7 درصــد از تولی ــا مق ــه اروپ ــکا و اتحادی آمری

ــود. ــرآورد شــده ب جهانــی در ســال 2015 ب
همچنیــن آمریــکا، بــا فــروش بیــش از 7 تریلیــون دالر، 
بزرگتریــن بازار تجــارت الکترونیــک در ســال 2015 را از آن خود 
ــرار  ــگاه دوم و ســوم ق ــن و چیــن در جای کــرد و پــس از آن ژاپ
داشــتند. درحالــی کــه آمریــکا در فــروش تجــارت الکترونیــک 
ــان  ــارت می ــر تج ــا از نظ ــود، ام ــرو ب ــا پیش ــگاه ه ــان بن می

ــرار داشــت. ــن ق ــش از چی ــا و مشــتریان پی شــرکت ه

درآمــد دو برابــری جهانــی تجــارت الکترونیــک تــا 
ســال 2021

بــه طــور کلــی در تجــارت الکترونیــک، تجــارت میان بنــگاه ها 
غالــب بــوده و حــدود ۹0 درصــد از کل ایــن گــروه از اقتصادها را 
تشــکیل می دهــد. ارزش کل تجــارت الکترونیــک برابــر بــا 34 
درصــد از کل تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن اقتصادهــا ) تجــارت 
ــتریان(  ــا و مش ــرکت ه ــان ش ــارت می ــا و تج ــگاه ه ــان بن می
بــود؛ درحالــی کــه ایــن مقــدار در ژاپــن و جمهــوری کــره از ۶0 
تجــاوز کــرد. همچنیــن براســاس داده هــای غیررســمی بــرای 
بــازار تجــارت میــان شــرکت هــا و مشــتریان ، روســیه در رتبــه 

12 و هنــد در رتبــه 13 قــرار داشــت.
انتظـار می رود درآمـد جهانی تجـارت الکترونیک تا سـال 2021 

تقریبـا دو برابر شـده و به میـزان 2،10۸ میلیارد دالر برسـد.
ــاالی  ــه ب ــرش رو ب ــت و پذی ــه اینترن ــی ب ــش دسترس  افزای
دریافــت خدمــات دیجیتالــی از طریــق تجــارت آنایــن در قالب 
ــده ای  ــردم، آین ــوی م ــاری از س ــایت های تج ــرم  و وب س پلتف

روشــن را از توســعه تجــارت الکترونیــک نمایــش می دهــد.
ایــن در حالــی اســت کــه عــدم وجــود آمــار و داده هــای شــفاف 
ــر  ــرای اکث ــش ب ــک چال ــوان ی ــک به عن ــارت الکترونی از تج
کشــورهای در حــال توســعه مطــرح اســت. بــدون وجــود آمــار 
و داده هــای شــفاف و دقیــق، سیاســتگذاران ایــن کشــورها بــه 
ــه تجــارت  ــوط ب هنــگام تصویــب و اجــرای سیاســت های مرب

ــا محدودیــت و موانــع مواجــه مــی شــوند. الکترونیــک ب

ــوزه در  ــن ح ــاک پردرآمدتری ــد و پوش ــوزه م ح
تجــارت الکترونیــک

ــته  ــودی داش ــد صع ــال 2021 رون ــا س ــک ت ــارت الکترونی تج
ــد و پوشــاک  ــوزه م ــه ح ــوط ب ــد مرب ــزان درآم و بیشــترین می
ــرخ رشــد  ــارد دالر اســت. بیشــترین ن ــزان ۶33.53 میلی ــا می ب
ــا  ــذا ب ــامت و غ ــوزه س ــه ح ــوط ب ــز مرب ــاالنه نی ــب س مرک
ــزرگ تجــارت  ــدار 15.۸ درصــد اســت. امــروزه بازارهــای ب مق
الکترونیــک به ســرعت در حــال رشــد بــوده و موقعیــت خــود را 

ــد. ــرده ان ــظ ک ــی حف ــدی جهان در رتبه بن

ــا  ــک ت ــارت الکترونی ــی تج ــد جهان ــد درآم  رون
ســال 2021

ــزان درآمــد کل تجــارت الکترونیــک 5 کشــور  ــر می شــکل زی
برتــر در حــوزه اقتصــاد دیجیتــال را نشــان می دهــد کــه 
براســاس آن پیش بینــی 
شــده اســت کــه درآمــد 
ــارت الکترونیک  کل تج
کشــور چیــن، به عنــوان 
ــوزه  ــر در ح ــور برت کش
الکترونیــک  تجــارت 
ــب  ــد مرک ــرخ رش ــا ن ب
ســاالنه 17.4 درصــد 
در   ،)201۶-2021(
ــدار  ــه مق ــال 2021 ب س
دالر  میلیــارد   ۸3۹.54

ــد. ــی رس م
ــا کســب  ــز ب ــکا نی آمری
مرکــب  رشــد  نــرخ 

ســاالنه ۸.5 درصــــد و درآمد کل 4۸5.27 میلیارد دالر در ســال 
2021، در جایــگاه دوم قــرار دارد. ضمــن آنکــه انگلیــس، ژاپــن 
ــه ترتیــب ۸.2، ۸.5،  ــرخ رشــد مرکــب ســاالنه ب ــا ن و آلمــان ب
ــه ترتیــب 124.51، 111.۸0  7.۶ درصــد و کســب درآمــد کل ب
ــدی  ــگاه بع ــه جای ــال 2021 در س ــارد دالر در س و ۸1.01 میلی

ــرار دارد. ق
 

میــزان کل درآمــد تجــارت الکترونیــک پنج کشــور 
ــوزه دیجیتال ــر ح برت

ــن  ــتا«، چی ــه »استاتیس ــی موسس ــق پیش بین ــن طب همچنی
ــارد دالر،  ــا کســب درآمــد بیــش از 2۸5 میلی ــا ســال 2021 ب ت
ــاک  ــد و پوش ــی م ــارت جهان ــازار تج ــد ب ــد ش ــق خواه موف
آنایــن را از آن خــود کنــد و پــس از چیــن، اروپــا و آمریــکا در 

ــت. ــد داش ــرار خواهن ــوم ق ــگاه دوم و س جای
از نظــر بــازار تجــارت الکترونیــک میان شــرکت ها و مشــتریان 
ــن  ــن اشــاره شــد، کشــور چی ــز همان طــور کــه پیــش از ای نی
هــم از نظــر حجــم بــازار و هــم از نظــر میــزان رشــد بــه مراتب 
ــال  ــور در س ــن کش ــرار دارد. ای ــکا ق ــر از آمری ــگاه بهت در جای
2017 در حــوزه تجــارت الکترونیــک B2C موفــق بــه کســب 
درآمــد 470 میلیــارد دالر شــده اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه 
ایــن مبلــغ بــرای آمریــکا حــدود 354 میلیــارد دالر بــوده اســت. 
پــس از ایــن دو کشــور، انگلیــس، ژاپــن، فرانســه، آلمــان، کــره 
جنوبــی، کانــادا، هنــد و روســیه در جایــگاه ســوم تــا دهــم قــرار 

ــد. دارن
ــت های  ــاد سیاس ــا ایج ــا ب ــی رود ت ــار م ــاس انتظ ــن اس برای
ــای  ــران در دنی ــتر ای ــه بیش ــور هرچ ــای حض ــد، زمینه ه کارآم
ــدی از  ــکان بهره من ــا ام ــود ت ــم ش ــک فراه ــارت الکترونی تج

ــود. ــر ش ــازار میس ــن ب ــار ای ــود سرش س

ــگاه در  ــب جای ــه کس ــیدن ب ــرای رس ــاش ب ت
ــال ــاد دیجیت ــک و اقتص ــارت الکترونی ــوزه تج ح

ســتاد توســعه فناوری هــای حــوزه اقتصــاد دیجیتــال و 
هوشمندســازی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
نیــز درنظــر دارد تــا بــا حمایــت از کســب وکارهای ایــن حــوزه 
ــمگیرتر  ــور چش ــال و حض ــاد دیجیت ــعه اقتص ــال توس ــه دنب ب
ــت. ــر اس ــای برت ــگاه ه ــب جای ــه و کس ــن عرص ــران در ای ای

کشورهای دارای بیشترین فروش اینترنتی مشخص شدند 
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ــون  ــک میلی ــت: ی ــران گف ــرات ای ــرکت مخاب ــل ش مدیرعام
خــط تلفــن ثابــت کــه طــی 4 ســال اخیــر بــدون کارکــرد باقی 

مانــده بــود، تخلیــه شــد.
مجیــد صــدری با بیــان اینکــه تلفن هــای ثابــت بــدون کارکرد 
تخلیــه و بــه شــبکه مخابــرات بازمــی گــردد، گفــت: طــی یک 
ســال اخیــر موضــوع تعییــن تکلیف تلفــن هــای بــدون کارکرد 
ــد در دســتور کار  ــده بودن را کــه حــدود 4 ســال بااســتفاده مان

قــرار دادیــم.
وی ادامــه داد: پــس از 3 بــار اخطــار بــه مالــکان ایــن خطــوط 
ــه  ــن خطــوط ب ــا ای ــدام کــرده ت ــه آن هــا اق ــه تخلی نســبت ب

مشــترکان دیگــر واگــذار شــود.
ــن  ــون شــماره تلفــن از ای ــان اینکــه یــک میلی ــا بی صــدری ب
طریــق تخلیه و بــه شــبکه بازگردانده شــده اســت، خاطرنشــان 
کــرد: هزینــه نگهــداری و آبونمــان خطــوط تلفــن ثابت ســاالنه 
رقــم باالیــی اســت کــه خطــوط تلفــن بــدون کارکــرد باعــث 
ــبکه ،  ــن ش ــرای ای ــود و ب ــی ش ــرات م ــان مخاب ــرر و زی ض

ــه همــراه دارد. هزینــه ب
وی گفــت: هزینــه حــق اتصــال و قیمــت هــر خــط تلفنــی کــه 
ــا بدهــی خــط از محــل آبونمــان  ــاز شــده اســت ب ســلب امتی

تهاتــر خواهــد شــد.

تــاش مخابــرات بــرای برگردانــدن حکــم دیــوان 
عدالــت

مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران دربــاره اجــرای رای 
ــان  ــه آبونم ــت هزین ــو دریاف ــرای لغ ــت اداری ب ــوان عدال دی
ــرات  ــن حکــم در حــق مخاب ــه ای از مشــترکان گفــت: در زمین
اجحــاف شــده اســت و ایــن رای بــرای ابطــال مصوبه ســازمان 
ــه اجــرای آن  ــور ب ــرات مجب ــوده کــه مخاب ــررات ب ــم مق تنظی

ــت. ــده اس ش
ــترکان صــد  ــان از مش ــت آبونم ــو دریاف ــه داد: لغ صــدری ادام
درصــد بــه ضــرر مخابــرات اســت و درآمــد 700 میلیــارد تومانی 
ســاالنه مخابــرات را کاهــش مــی دهــد. از ایــن جهــت مــا نمی 
توانیــم در مخابــرات توســعه انجــام دهیــم و بــه همیــن دلیل در 

تــاش بــرای بازگردانــدن ایــن حکــم هســتیم.
وی گفــت: مــا مجبوریــم قانــون را اجــرا کنیــم و هم اکنــون نیز 
در حــال طراحــی کــردن سیســتم هــا بــه نحــوی هســتیم کــه 
حکــم دیــوان عدالــت را اجرایــی کنیــم امــا در کنــار آن تــاش 
مــی کنیــم کــه بــا کمــک وزیــر ارتباطــات و مذاکــره بــا دیــوان 
ــت  ــه دریاف ــرا ک ــم چ ــن رای را بازگردانی ــم ای ــت بتوانی عدال
هزینــه آبونمــان بــرای نگهــداری و توســعه شــبکه مخابراتــی 

کشــور صــرف مــی شــود.

ــت  ــهام در دس ــه س ــترکان ب ــع مش ــل ودای تبدی
ــت ــی اس بررس

مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران در مــورد موضــوع تبدیــل 
ــد ســال  ــه ســهام کــه در چن ــت ب ــع مشــترکان تلفــن ثاب ودای
ــارد  ــادل 3500 میلی ــی مع ــود و رقم ــده ب ــرح ش ــته مط گذش
ــت  ــوع در دس ــن موض ــت: ای ــد، گف ــی ش ــرآورد م ــان ب توم
بررســی حقوقــی اســت در صورتــی کــه بــه جمــع بندی برســد 

ــم. ــی کنی ــانه ای م آن را رس
ــع  ــدن ودای ــل ش ــال تبدی ــه احتم ــه اینک ــخ ب ــدری در پاس ص
ــت:  ــت، گف ــی اس ــد قطع ــه ح ــا چ ــهام ت ــه س ــت ب ــن ثاب تلف
ــم  ــم و تصمی ــن موضــوع نداری ــرای ای ــًا پاســخ شــفافی ب فع
بــرای آنکــه مبلــغ ودیعــه تلفــن ثابــت بــه صــورت ســهام بــه 

مــردم داده شــود، یکــی از راهکارهایــی اســت کــه پیــش از این 
ــی  ــز در دســت بررســی حقوق ــون نی ــم اکن ــده و ه مطــرح ش
قــرار دارد کــه در صــورت جمــع بنــدی نهایــی آن را در رســانه 

هــا اعــام مــی کنیــم.
ــز  ــدازی مرک ــران از راه ان ــرات ای ــرکت مخاب ــل ش مدیرعام
ــت:  ــر داد و گف ــی خب ــی و انگلیس ــان عرب ــه زب ــاس 11۸ ب تم
بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای 11۸، دو زبــان عربــی و انلگیســی 
را بــه ایــن مرکــز اضافــه مــی کنیــم تــا توریســت هــا و مــردم 
ــن  ــه ای ــرای دریافــت اطاعــات ب ــد ب ــان بتوانن غیرفارســی زب

ــد. ــه کنن مرکــز تمــاس مراجع
وی گفــت در همیــن حــال طــرح تدوین ثبــت مشــاغل در 11۸ 
بــه زودی کلیــد مــی خــورد کــه بتوانیــم از ظرفیــت هــای 11۸ 

بــرای اطــاع رســانی مشــاغل اســتفاده کنیــم.

کابل کشی فیبر نوری منازل رایگان شد
صــدری بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح اجــرای فیبــر نــوری منــازل 
هــم اکنــون بــا ســرعت بیشــتری در حــال انجــام اســت، گفت: 
ــوری  ــر ن ــورت فیب ــون پ ــم میلی ــک و نی ــذاری ی ــرای واگ ب
ســرمایه گــذاری کردیــم. از آنجائیکــه هزینــه کابل کشــی طرح 
فیبــر نــوری منــازل بــرای مــردم گــران بــود، در طــرح ویــژه ای 
هزینــه کابــل کشــی را رایــگان کــرده تــا در هــر جایــی از ایران 
ــر  ــی فیب ــرویس دسترس ــت س ــد درخواس ــردم بخواهن ــه م ک

نــوری داشــته باشــند بتوانیــم آن را اجرایــی کنیــم.
ــران گفــت: حتــی در برنامــه  ــرات ای مدیرعامــل شــرکت مخاب
داریــم کــه هزینــه مــودم نیــز بــرای مــردم بــه صــورت رایــگان 
و یــا تقســیطی انجــام مــی شــود و تعرفــه هــای ســرویس فیبر 

نــوری را نیــز بــا تعرفــه هــای ADSL یکســان کردیــم.
وی ادامــه داد: ارائــه ســرویس فیبــر نــوری منــازل طــی یــک 

ســال گذشــته 200 درصــد افزایــش داشــته اســت.
ــات  ــدگان خدم ــه دهن ــا ارائ ــق ب ــن از تواف ــدری همچنی ص
ــه  ــت: آنچ ــر داد و گف ــای FCP( خب ــرکت ه ــت )ش اینترن
کــه رگوالتــوری، شــرکت مخابــرات را موظــف کــرده بــود در 
زمینــه ارائــه خدمــات طبــق مصوبــه بیــت اســتریم انجــام داده 
ایــم و در تهــران و ســایر مراکــز اعــام مــی کنیــم کــه آمادگی 

ــم. ــه را داری ــن مصوب ــرای اجــرای ای صــد درصــدی ب
مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران مبلــغ الوصولــی 
ــارد تومــان  ــا شــرکت هــای اینترنتــی 130 میلی ــرات را ب مخاب
ــغ  ــن مبل ــاالی ۹0 درصــد ای ــت: وصــول ب ــرد و گف ــوان ک عن

ــت. ــده اس ــل ش ح
ــرای  ــرات ب ــای مخاب ــه ه ــه برنام ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
حمایــت از کســب و کارهــای نوپــا و همــکاری بــا پیــام رســان 
ــان  ــام رس ــه پی ــا س ــه ای ب ــم نام ــت: تفاه ــی گف ــای داخل ه
داخلــی بــرای اســتفاده از خدمــات آنهــا منعقــد کــرده ایــم کــه 
بــر پایــه آن کاربــران مخابــرات مــی تواننــد از بســتر ایــن پیــام 
رســان هــا بــرای دریافــت خدمــات مخابــرات اســتفاده کننــد.

صــدری همچنیــن گفــت: مخابــرات آمادگــی دارد تــا در طــرح 
ــن  ــینان تلف ــی روستانش ــه تمام ــتایی ب ــانی روس ــاط رس ارتب
ــن  ــر ای ــد. ب ــه ده ــول ارائ ــدی معق ــان بن ــک زم ــت در ی ثاب
اســاس متقاضیــان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه خدمات 
روســتایی اجبــاری، تقاضــای خــود را بــرای دریافــت خــط تلفن 

ــد. ــه دهن ــرات ارائ ــه مخاب ب

15 میلیون قبض کاغذی حذف می شود
مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران در مــورد حــذف قبــوض 
کاغــذی تلفــن بــه دنبــال دســتور وزیــر ارتباطــات گفــت: هــم 
اکنــون حــدود ۹۸ درصــد مشــترکان مخابــرات قبــوض خــود را 
ــن  ــا ای ــا ب ــد ام ــی کنن ــت م ــه صــورت غیرحضــوری پرداخ ب
وجــود مــا طبــق وظایفــی کــه از قبــل داشــته ایــم 15 میلیــون 

قبــض تلفــن ثابــت در هــر دوره صــادر مــی کنیــم.
وی گفــت: بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه ایــن قبــوض بــه طــور 
کامــل حــذف شــود و مــردم تنهــا از روش غیرحضــوری نســبت 

بــه صورتحســاب خــود متعلــق شــده و آن را پرداخــت کننــد.
ــن  ــک مرکــزی ای ــد بان ــا بخشــنامه جدی ــه داد: ب صــدری ادام
امــکان نیــز وجــود دارد کــه بتوانیــم بــا شــرکت هــای پرداخــت 
ــوض  ــه محــض صــدور قب ــا ب ــم ت ــرارداد ببندی ــک ق الکترونی
ــا اجــازه خودشــان برداشــت  هزینــه آن از حســاب مشــترکان ب

شــود.
مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران گفــت: بیــش از 30 

مدیرعامل مخابرات:

یک میلیون خط تلفن ثابت بدون کارکرد تخلیه شد
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میلیــون مشــترک تلفــن ثابــت داریــم و بــه صــورت مرحلــه ای 
ــتیم. ــوض هس ــذف قب ــال ح در ح

پیشــنهاد مخابــرات بــه رگوالتــوری بــرای 
افزایــش تعرفــه هــای تلفــن

ــم  ــازمان تنظی ــه س ــرات ب ــرکت مخاب ــنهاد ش صــدری از پیش
ــای  ــه ه ــش تعرف ــرای افزای ــی ب ــات رادیوی ــررات و ارتباط مق
تلفــن در ســال آینــده خبــر داد و گفــت: تعرفــه هــای مخابراتی 
بســیار پاییــن اســت و مــا پیشــنهاد داده ایــم کــه ایــن تعرفه ها 

را عادالنــه تــر کنیــم.
وی در مــورد اینکــه تعرفــه اینترنــت طبــق اظهــارات روز 
ــت: در  ــت، گف ــد یاف ــش خواه ــات کاه ــته وزارت ارتباط گذش
حــال حاضــر تعرفــه تلفــن ثابــت و دیتــا بــه نفــع مــا نیســت و 
بــا وجــود اینکــه مــا تابــع قوانیــن هســتیم، امــا کاهــش تعرفــه 

ــود. ــا نخواهــد ب ــه صــاح م هــا ب
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــران ب ــرات ای ــرکت مخاب ــل ش مدیرعام
کیفیــت اینترنــت مخابــرات افزایــش پیــدا کــرده اســت، 
ــه  ــبکه ب ــه ای در ش ــی ثانی ــر 125 میل ــن تاخی ــت: میانگی گف
زیــر 25 میلــی ثانیــه رســیده اســت. همچنیــن میــزان رضایــت 

مشــتریان از اینترنــت در یــک نظرســنجی کــه انجــام داده ایــم 
ــت. ــده اس ــام ش ــد اع ــدود 70 درص ح

ــن  ــوط تلف ــذاری خط ــانی واگ ــن از بروزرس ــدری همچنی ص
ــر داد و گفــت: تلفــن ثابــت در  ــر مناطــق مخابراتــی خب در اکث
اکثــر مناطــق بــه روز واگــذار مــی شــود و مشــکلی از ایــن بابت 

ــدارد. وجــود ن
وی همچنیــن از برنامــه ریــزی بــرای ارائــه ســرویس یکپارچــه 
تلفــن و دیتــا خبــر داد و گفــت: بــر مبنــای پــروژه FMC بــه 
زودی بــرای مشــترکان دیتــای موبایــل بســته هــای ترکیبــی 

مکالمــه و اینترنــت تعریــف مــی کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران پیش بینــی درآمــد ۶300 
ــوان  ــاری عن ــال ج ــرات در س ــرای مخاب ــی را ب ــارد تومان میلی
کــرد و گفــت: ســال گذشــته ایــن رقــم 5700 میلیــارد تومــان 

ــوده اســت. ب
ــرات  ــردی مخاب ــد عملک ــه درآم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدری ب ص
ــد  ــد رش ــرکت ۶ درص ــن ش ــی ای ــد عملیات ــد و درآم ۸ درص
ــه و  ــد ۸ درصــدی کل هزین ــاهد رش ــت: ش ــته اســت، گف داش
4 درصــدی هزینــه عملیاتــی مخابــرات در یــک ســال بودیــم و 
ســود عملیاتــی ایــن شــرکت 4۸ درصــد و ســود خالــص آن 10 

درصــد رشــد داشــته اســت.
وی همچنیــن از اتمــام قــرارداد بــا مشــاوران خارجــی در 
ــای  ــم از نیروه ــرده ای ــعی ک ــت: س ــر داد و گف ــرات خب مخاب

ــم. ــتفاده کنی ــرکت اس ــن ش ــی در ای داخل
ــت مشــترکان در یــک  ــه اینترن صــدری گفــت: مصــرف روزان
ســال گذشــته ۶1 درصــد رشــد داشــته و مصــرف اینترنــت بین 
الملــل بــا 55 درصــد رشــد همــراه بــوده اســت. در همیــن حــال 
ــر  ــک ســال گذشــته 4 براب ــت طــی ی ــی اینترن ــک داخل ترافی

شــده اســت.
ــه  ــرد: هرگون ــام ک ــران اع ــرات ای ــرکت مخاب ــل ش مدیرعام
اعتــراض و شــکایتی از ســوی کاربــران از طریــق ســامانه 2021 

پاســخ داده مــی شــود.
وی همچنیــن از راه انــدازی 700 نقطــه وای فــای عمومــی در 
ــون  ــم اکن ــت: ه ــر داد و گف ــان شــهریورماه خب ــا پای کشــور ت
300 نقطــه در کشــور بــه وای فــای عمومــی شــرکت مخابرات 

ایــران وصــل اســت.
صــدری گفــت: میــزان وابســتگی بــه وندورهــای خارجــی بــه 
ــن 30  ــم ای ــا امیدواری ــرات 30 درصــد اســت و م ــبکه مخاب ش
درصــد نیــز بــا اســتفاده از تولیــدات داخلــی کاهــش پیــدا کنــد.

روسیه اینترنت جهانی را قطع می کند
 

روسـیه قصـد دارد در یـک طـرح آزمایشـی ارتبـاط خـود را با اینترنـت جهانی قطـع کند. هنـوز زمان دقیـق اجرای 
طـرح مشـخص نیسـت امـا پیش بینـی می شـود قبـل از یکم آوریل سـال جـاری میـادی اجرا شـود.

دولــت روســیه تصمیــم دارد در یــک طــرح آزمایشــی اتصــال بــه اینترنــت جهانــی را قطــع کنــد. ایــن طــرح در 
چارچــوب برنامــه آزمایشــی دفــاع ســایبری ایــن کشــور اجــرا مــی شــود.

ســال گذشــته روســیه برنامــه »اقتصــاد دیجیتــال ملــی« را معرفــی کــرد. طبــق ایــن طــرح  تهیــه کننــدگان 
روســی اینترنــت ملــزم بودنــد تــا در صــورت قطع شــدن دسترســی بــه اینترنــت جهانــی همچنــان ارائه ســرویس 

بــه شــهروندان و کاربــران روســی را فراهــم کننــد.
ایــن طــرح در صــورت موفقیــت آمیــز بــودن بــه روســیه اجــازه مــی دهــد تــا اینترنــت داخلــی خــود را ارائــه و 
ارتبــاط بــا اینترنــت جهانــی را قطــع کنــد. البتــه هنــوز تاریــخ ایــن آزمایــش مشــخص نشــده امــا پیــش بینی می 

شــود قبــل از یکــم آوریــل ســال جــاری میــادی انجــام شــود.

شــرکت مایکروســافت از کاربــران خواســته از »اینترنــت اکســپلورر« اســتفاده نکننــد زیــرا ایــن 
مرورگــر قدیمــی اســت و از اســتانداردهای جدیــد وب پشــتیبانی نمــی کنــد.

مایکروســافت  از کاربــران خــود مــی خواهــد جســتجوی وب در »اینترنــت اکســپلورر« را متوقــف 
کننــد.

»کریــس جکســون« مدیــر ارشــد امنیــت ســایبری ایــن شــرکت فنــاوری از کاربــران خواســته 

از ایــن مرورگــر قدیمــی اســتفاده نکننــد. ایــن در حالــی اســت کــه مایکروســافت از ســال 2015 
میــادی نیــز بــه طــور رســمی ایــن ســرویس را قطــع کــرد.

در مقابــل جکســون از کاربــران خواســته از مرورگرهــای مــدرن تــری اســتفاده کننــد کــه مجهــز 
بــه اســتانداردهای وب فعلــی هســتند. همچنیــن او در یــک پســت وباگــی دالیــل اینکــه چــرا 

کاربــران بایــد از مرورگرهــای جدیــد اســتفاده کننــد را نیــز بیــان کــرده اســت.
ــر »ادج«  ــا مرورگ ــس ی ــروم، فایرفاک ــوگل ک ــد گ ــی مانن ــران از مرورگرهای ــیاری از کارب بس
مایکروســافت اســتفاده مــی کننــد. امــا برخــی کســب وکارهــا هنــوز هــم از »اینترنت اکســپلورر« 

اســتفاده مــی کننــد.
جالــب آنکــه جکســون در ایــن پســت وباگــی »اینترنــت اکســپلورر« را حتــی بــه عنــوان یــک 

مرورگــر معرفــی نمــی کنــد.
ــت اکســپلورر« یــک راه حــل همســان ســازی اســت. مــا  ــاره مــی نویســد: »اینترن ــن ب او در ای
از اســتانداردهای جدیــد وب پشــتیبانی نمــی کنیــم. هرچنــد بســیاری از وب ســایت هــا در ایــن 
پلتفــرم مشــکلی ندارنــد امــا توســعه دهنــدگان بــه طــور کلــی از اینترنــت اکســپلورر برای تســت 

هــا اســتفاده نمــی کننــد. آنهــا از مرورگرهــای مــدرن اســتفاده مــی کننــد.
ــت  ــتفاده از »اینترن ــه اس ــان ب ــا همچن ــرکت ه ــه ش ــون هنگامیک ــه جکس ــه گفت ــن ب همچنی
اکســپلورر« ادامــه مــی دهنــد، در نهایــت مجبــور می شــوند هزینــه ای اضافی بــرای پشــتیبانی از 

ــا گــذر زمــان انباشــته مــی شــود. ــرم افزارهــای قدیمــی پرداخــت کننــد کــه ب ن

مایکروسافت اعالم کرد؛

از مرورگر »اینترنت اکسپلورر« استفاده نکنید
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مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیــات رخدادهــای رایانه ای بــا بررســی خانــواده بدافزارهای 
ایرانــی »پوشــفا«، اعــام کــرد: چندیــن میلیــون دســتگاه متعلــق بــه کاربــران ایرانــی بــه ایــن 

بدافــزار آلــوده شــدند.
ایــن مرکــز بــا بررســی بدافزارهــای »پوشــفا« بــه عنــوان باســابقه ترین خانــواده  بدافــزار اندرویدی 

ایرانــی، اعــام کــرد: چندیــن میلیــون دســتگاه کاربــران ایرانــی بــه این بدافــزار آلــوده شــده اند.
ایـن مرکـز توضیـح داد: بدافزارهـای دسـته »پوشـفا« را شـاید بتـوان از جملـه قدیمـی تریـن و 
پرانتشـارترین  بدافزارهـای اندرویـدی ایرانی تا به امروز دانسـت. براسـاس مشـاهدات انجام شـده، 
نخسـتین بدافزارهـای ایـن دسـته از مردادمـاه ۹۶ در پیـام رسـان تلگرام منتشـر شـده اسـت. این 
درحالـی اسـت کـه در همـان زمـان، تلگـرام در بیـن ایرانیـان محبوبیت بیشـتری پیـدا کـرده بود. 

متاســفانه آمــار دقیقــی از میــزان آلودگــی بــه ایــن بدافزارهــا در دســترس نیســت؛ امــا بــا توجــه 
بــه فعالیــت مســتمر ایــن بدافــزار و انتشــار روزانــه حداقــل 1 نســخه از بدافــزار در صدهــا کانــال 
ــدی  ــتگاه های اندروی ــون از دس ــن میلی ــی رود چندی ــار م ــته، انتظ ــاه گذش ــی طــی 17 م تلگرام

ایرانــی بــه بدافزارهــای »پوشــفا« آلــوده شــده باشــند.
تاکنون بیش از 200 نمونه از این بدافزار توسط مرکز ماهر شناسایی شده است.

از آنجــا کــه بســیاری از بدافزارهــای »پوشــفا«، پــس از نصــب مخفــی شــده و یــا آیکــون خــود 
ــل، گــوگل کــروم  ــی، جی می ــد گــوگل پل ــه ای مجــاز و شــناخته شــده )مانن ــا آیکــون برنام را ب
ــه شناســایی و حــذف  ــادر ب ــران ق ــادی از کارب و گــوگل مــپ( جایگزیــن مــی کننــد، درصــد زی

بدافزارهــا نخواهنــد بــود و بدافــزار روی دســتگاه باقــی خواهــد مانــد.
همچنیــن برخــی از بدافزارهــای »پوشــفا« از کاربــر درخواســت مجــوز مدیریتــی می کننــد، که در 
صــورت موافقــت کاربــر، حــذف بدافــزار بــرای کاربــران عــادی بــه ســادگی امــکان پذیــر نخواهد 

بــود و احتمــال آلــوده مانــدن دســتگاه بیــش از پیــش خواهــد شــد.
ــا  ــام برنامــه هــای محبــوب، موضوعــات روز و ی ــه ن ــا نامهــای مختلفــی، از جمل ایــن بدافــزار ب
عناویــن مســتهجن منتشــر شــده اســت. در بیــن صدهــا بدافــزار منتشــر شــده، بخــش اعظمــی 
از بدافزارهــا »موبوگــرام«  نــام دارنــد. همچنیــن اغلــب بدافزارهــای ایــن دســته پــس از نصــب، 

بدافــزار دیگــری بــه نــام »بــازار« را دانلــود و نصــب می کننــد کــه آیکونــی مشــابه بــا فروشــگاه 
ــس از نصــب مخفــی می شــود. ــازار« دارد و پ ــه ب ــی »کاف ــدی ایران اندروی

هــدف اصلــی بدافزارهــای »پوشــفا«، کســب درآمــد از راه تبلیغــات اســت. در ابتــدای فعالیــت این 
بدافــزار، فــروش عضــو بــه کانالهــای تلگرامــی و تبلیغــات از ایــن دســت رواج زیــادی داشــت. بــه 
همیــن دلیــل در نســل های اولیــه ایــن بدافــزار، محــور اصلــی تبلیغــات، تبلیغــات تلگرامــی بــود. 
امــا درحــال حاضــر، بــا رشــد روزافــزون ســرویس هــای ارزش افــزوده و تزریــق بودجــه تبلیغاتی از 
طــرف ایــن  شــرکتها، هــدف اصلــی بدافزارهــای »پوشــفا« نیــز نمایــش تبلیغــات ســرویس های  
ارزش افــزوده، دانلــود خــودکار و بــدون اطــاع برنامــه هــای دارای ســرویس ارزش افــزوده و در 
مــواردی نیــز دانلــود بدافزارهــای ســرویس ارزش افــزوده )عضویــت در ســرویس ارزش افــزوده از 

طریــق برنامــه ای بــدون محتــوا( اســت.

میلیون ها دستگاه به بدافزار ایرانی »پوشفا« آلوده شدند

اینترنت در آمریکا یخ زد
 

بــه دلیــل آب وهــوای بســیار ســرد در آمریــکا، دسترســی ســاکنان ایالــت هــای میانــه غربــی این 
کشــور بــه اینترنــت و وای فــای دچــار اختــال شــده اســت.

همزمــان بــا ورود ســرمای شــدید بــه ایالــت هــای میانــه غربــی آمریــکا، دسترســی کاربــران 
شــرکت AT&T بــه ســرویس هــای اینترنــت، موبایــل و تلویزیــون قطــع شــده اســت.

ســرویس اینترنــت برخــی مشــتریان ایــن شــرکت در ایالــت هــای غربــی ماننــد میشــیگان و 
همچنیــن ایالــت هــای جنوبــی ماننــد جورجیــا و فلوریــدا قطــع شــده اســت.

تــرزا ماســک ســخنگوی شــرکتAT&T در ایــن بــاره مــی گوید:ســرویس اینترنــت برخــی 
از مشــترکان در قســمت هایــی از دیترویت)بزرگتریــن شــهر ایالــت میشــیگان( بــه دلیــل آب 

وهــوای بســیار ســرد قطــع شــده اســت. مــا مشــغول تعمیــر تجهیــزات هســتیم. 
ــا قطــع ســرویس اینترنــت  ــاره تعــداد مشــترکانی کــه در ایالــت میشــیگان کــه ب البتــه او درب

ــرو هســتند، هیــچ جزییاتــی بیــان نکــرد.  روب
ــای  ــرکت ه ــران ش ــیاری از کارب ــک، بس ــته نیوزوی ــه نوش ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال  ای
ــه ســرویس  ــز ب ــکا نی ــی آمری ــه غرب ــت هــای میان Spectrum و Mediacom در ایال

ــد. ــته ان ــای دسترســی نداش ــت و وای ف اینترن

اپلیکیشن گوگل پلی ارز دیجیتال 
کاربران را سرقت می کند

 
یــک  امنیتــی  کارشناســان 
در  بدافــزار  حــاوی  اپلیکیشــن 
ــد  ــرده ان ــف ک ــی کش ــوگل پل گ
کــه ارزهــای دیجیتالــی کاربــران را 
از کیــف پــول هــای مجــازی آنــان 

ــد. ــی کن ــرقت م س
یــک اپلیکیشــن حــاوی بدافــزار در 
ــی کشــف شــده اســت.  ــوگل پل گ
ایــن اپلیکیشــن بــرای ســرقت 
کاربــران  از  مجــازی  ارزهــای 

ــت. ــده اس ــاخته ش س
بــه گفتــه محققــان امنیتــی شــرکت Eset ایــن اپلیکیشــن ارز مجــازی ظاهــرا قانونــی 
ــر را  ــول مجــازی کارب ــزار اســت و آدرس هــای کیــف پ ــا در واقــع یــک بداف اســت ام
بــا آدرس هــای کلیپبــورد اندرویــدی تعویــض مــی کنــد کــه بــه هکرهــا تعلــق دارد. در 
نتیجــه ایــن امــر افــرادی کــه قصــد دارنــد بــا اســتفاده از ایــن اپلیکیشــن ســکه هــای 
ــول  ــف پ ــه کی ــد، آن را ب ــال دهن ــول مجــازی دیگــری انتق ــف پ ــه کی ــی را ب دیجیتال

متعلــق بــه هکرهــا منتقــل مــی کننــد.
ایــن بدافــزار در یــک اپلیکیشــن بــه نــام MetaMask پنهــان شــده بود. اپلیکیشــن 
مذکــور طــوری طراحــی شــده بــود کــه بــه مرورگرها اجــازه اجــرای اپلیکیشــن هایــی را 

مــی داد کــه بــا ســکه دیجیتــال Ethereum کار مــی کنند.
ــرای دسترســی  ــاز ب ــه مــورد نی ــزار ســرقت اطاعــات محرمان هــدف اصلــی ایــن بداف
بــه ســکه هــای دیجیتــال قربانــی بــوده اســت. ایــن اپلیکیشــن حــاوی بدافــزار در یکــم 
 Eset ــه در گــوگل پلــی عرضــه شــد و مــدت کوتاهــی پــس از آن کارشناســان فوری
آن را رصــد کردنــد. البتــه ایــن اپلیکیشــن هــم اکنــون از گــوگل پلــی پاک شــده اســت.
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فنــاوری ارتباطــی نســل پنجــم در راه اســت و بــه زودی 
زندگــی مــردم جهــان را متحــول مــی کنــد. اپراتورهــای تلفن 
همــراه ارائــه ایــن خدمــات را از ســال 201۸ آغــاز کــرده انــد تا 

خدمــات جدیــدی را بــه کاربــران ارائــه دهنــد.
پیــش بینی می شــود در ســال 201۹ در بســیاری از شــهرهای 
بــزرگ جهــان خدمــات مذکــور بــه شــهروندان عاقمنــد ارائه 
 5G شــود و در ســال 2020 شــاهد همــه گیــر شــدن فنــاوری

ــم بود. خواهی
ــرعت  ــم س ــل پنج ــی نس ــاوری مخابرات ــتفاده از فن ــا اس ب
بارگــذاری و ارســال اطاعــات بــه شــدت افزایــش مــی یابــد و 
تاخیــر در انتقــال داده هــا و برقــراری ارتبــاط از طریــق شــبکه 

هــای بــی ســیم کاهــش چشــمگیری مــی یابــد.
در ادامــه بــه معرفــی خدماتــی مــی پردازیــم کــه بــا اســتفاده 
ــای اســتفاده  ــه هســتند و مبن ــل ارائ از شــبکه هــای 5G قاب
گســترده از فنــاوری هــای تــازه ای خواهنــد بــود کــه زندگــی 

مــا را ســاده مــی کننــد.

دسترسی به اینترنت واقعا پرسرعت
اگــر چــه بــا اســتفاده از شــبکه هــای نســل چهــارم ســرعت 
دسترســی بــه اینترنــت واقعــا افزایــش یافتــه، امــا این ســرعت 
بــه خصــوص در محلــه هــای شــلوغ شــهرها و نقــاط 
پرجمعیــت کافــی نیســت و تراکــم شــهروندان مــی توانــد بــر 
کیفیــت خدمــات تاثیر چشــمگیری بگــذارد. امــا ارائــه خدمات 
ــر روی چنــد طیــف فرکانســی متفــاوت ایــن  نســل پنجــم ب

ــادی برطــرف مــی ســازد. ــا حــد زی مشــکل را ت
 

تسهیل استفاده از خودروهای خودران
ــی  ــای ارتباط ــبکه ه ــتفاده از ش ــا اس ــودران ب ــای خ خودروه

ــاط  ــر ارتب ــا یکدیگ ــی ب ــه راحت ــد ب ــی توانن ــم م ــل پنج نس
برقــرار کــرده و داده هــای خــود را رد و بــدل کننــد. 
صحبــت کــردن خودروهــا بــا یکدیگــر موجــب مــی شــود تــا 
ــا را از  ــاده ه ــرایط ج ــه ش ــوط ب ــات مرب ــد اطاع ــا بتوانن آنه
یکدیگــر دریافــت کننــد و مســیریابی بهتــری داشــته باشــند. 
اگــر خــودروی خودرانــی ناگهــان ترمــز کنــد، ایــن اطاعــات 
از طریــق شــبکه هــای قدرتمنــد نســل پنجــم بــه ســرعت به 
ــه برخــورد  خودروهــای پشــتی منتقــل مــی شــود و از هرگون
ــد  ــی توان ــول م ــن تح ــود. ای ــی ش ــری م ــادم جلوگی وتص

ســاالنه جــان هــزاران نفــر را نجــات دهــد.
 

افزایش امنیت عمومی
شـهرداری هـا و کارکنـان ادارات مختلف می توانند با اسـتفاده 
از شـبکه های نسـل پنجم کارآیی و بهره وری خـود را افزایش 
دهنـد. پیگیری سـریع امـور در حال انجـام به طور بی سـیم با 
اسـتفاده از حسـگرهای نصـب شـده در اماکن عمومـی یکی از 
مزایای فناوری 5G اسـت. از سـوی دیگر حسـگرهای یادشده 
مـی تواننـد در صورت وقوع سـیل، قطع بـرق ناگهانـی و غیره 
بـه سـرعت اطاعـات مربوطـه را بـه مقامـات مسـئول منتقل 
کننـد. انتقـال داده هـای دوربین هـای نظارتی نیز مـی تواند با 

سـرعت باالیی رخ دهد.

کنترل از راه دور ماشین آالت سنگین
تاخیــر بســیار کــم شــبکه هــای نســل پنجــم باعث می شــود 
تــا کنتــرل ماشــین آالت ســنگین از راه دور بــا ســرعت باالیی 
ممکــن شــود و ایــن تحــول باعــث مــی شــود بتــوان 
ماشــین آالت یادشــده را در محیــط هــای خطرنــاک مســتقر و 
بــدون بــه خطــر انداختــن جــان انســانها از آنهــا اســتفاده کرد.

انقاب در دنیای بهداشت و درمان
ــر باعــث مــی شــود جراحــی  ــدون تاخی ارتباطــات ســریع و ب
ــاط  ــی در نق ــد و حت ــا نباش ــک روی ــا ی ــر تنه از راه دور دیگ
ــاران، از راه دور و  ــای بیم ــود. احی ــن ش ــا ممک ــاده دنی دورافت
معاینــه بیمــاران بــا اســتفاده از فنــاوری واقعیــت مجــازی تنها 
برخــی از مزایــای همــه گیــر شــدن شــبکه هــای 5G اســت. 
از ســوی دیگــر بیمارســتان هــا هــم مــی تواننــد بــا اســتفاده از 
شــبکه ای از حســگرها بیماران بســتری شــده را کنتــرل کنند، 
ــای  ــرص ه ــتفاده از ق ــز اس ــا تجوی ــد ب ــی توانن ــکان م پزش
کوچــک قابــل حرکــت در بــدن رونــد درمــان افــراد را بررســی 
کننــد و بــه طــور کلــی فرایندهــای درمانــی را بهبود بخشــید.

 
تحول اینترنت اشیا

5G اینترنــت اشــیا را هــم متحــول مــی کنــد و حســگرهای 
ــوازم و کاالهــا از ایــن طریــق  ــواع ل ــر روی ان نصــب شــده ب
هــم بــه منابع گســترده تــری دسترســی خواهنــد داشــت و هم 

راحــت تــر مــی تواننــد بــا یکدیگــر تبــادل داده کننــد.

تاثیرات فناوری نسل پنجم؛

آرزوهایی که ۵G برآورده می کند 

توئیتر و فیس بوک حساب هزاران 
کاربر ایرانی را مسدود کردند!

 
توئیتــر و فیــس بــوک در اقدامــی هماهنــگ هــزاران حســاب کاربــری را کــه بنــا بــه ادعــای آنان 
از داخــل ایــران، روســیه و ونزوئــا بــرای نشــر اخبــار علیــه سیاســت هــای آمریــکا فعالیــت مــی 

کردنــد، حــذف کــرده انــد. 
توئیتــر و فیــس بــوک در گفتگویــی افشــاگرانه اعــام کردنــد کــه بــا هماهنگــی قبلــی حســاب 

کاربــری هــزاران کاربــر را در برخــی کشــورهای خارجــی )ایــران، روســیه، ونزوئــا( بــه دلیل نشــر 
اخبــار جعلــی در دوران انتخابــات میــان دوره ای آمریــکا در ســال 201۸ حــذف کردنــد.

ــار  ــه اتهــام »رفت ــا توئیتــر، 7۸3 حســاب کاربــری را کــه ب فیــس بــوک در اقدامــی هماهنــگ ب
ــران حــذف کــرد. ــب ای ســاختگی و هماهنــگ« از جان

بــه ادعــای ایــن شــرکت، حســابهای کاربــری حــذف شــده- کــه هــم در اینســتاگرام و هــم فیس 
بــوک وجــود دارنــد- تــاش مــی کردنــد تــا »خــود را بــه جــای رســانه هــای خبــری معرفــی 

نماینــد، امــا در واقــع توســط بازیگرانــی از داخــل ایــران کنتــرل و هدایــت مــی شــدند!«
فیــس بــوک در ادامــه مدعی شــد کــه ایــن حســابهای کاربــری خــود را بــه عنــوان خبرگزاریهای 
محلــی معرفــی کــرده امــا »بــه بازنشــر محتــوای رســانه هــای دولتــی ایــران« در 2۶ کشــور از 
جملــه آمریــکا مبــادرت مــی کردنــد و اینکــه ایــن پویــش بــا جمــع آوری حــدود 2 میلیــون فالوئر 

حــدود 30 هــزار دالر بــرای تبلیغــات  خــود در فیــس بــوک و اینســتاگرام هزینــه کــرده اســت.
فیــس بــوک در ضمــن خاطرنشــان کــرد کــه توئیتــر اطاعــات خــود را بــا ایــن شــرکت در میــان 

گذاشــته و همیــن امــر بــه رونــد تحقیقــات فیــس بــوک کمــک کرده اســت.
بنابــر گزارشــها، بیــش از 2۶00 حســاب کاربــری متعلــق بــه کاربــران ایرانــی کــه ادعــا مــی شــود 

آمریــکا، اســرائیل، عربســتان ســعودی و پاکســتان را هــدف قــرار داده انــد، حــذف شــده اســت.
شــرکت توئیتــر نیــز اعــام کــرد کــه 41۸ حســاب کاربــری متعلــق بــه روســیه را به ظــن فعالیت 

آنهــا در جهــت متشــنج ســاختن فضــای بحــث سیاســی در آمریکا حــذف کرده اســت.
از ســوی دیگــر، ایــن شــبکه اجتماعــی 11۹۶ حســاب کاربــری را کــه بــه دولــت ونزوئــا نســبت 
داده مــی شــود و در دفــاع از رئیــس جمهــور قانونــی ایــن کشــور »نیــکاس مــادورو« پیامهــای 

توئیتــری منتشــر کــرده انــد، مســدود کــرد.
توئیتــر همچنیــن گفــت که حــدود ۶000 پســت متعلــق بــه حســابهای کاربــری در داخــل آمریکا 
ــان دوره ی 201۸ حــذف  ــات می ــورد انتخاب ــی در م ــار جعل ــرای نشــر اخب ــل تــاش ب ــه دلی را ب

کــرده اســت.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

فیس بوک ۱۵ ساله شد
 

ــاروارد  ــگاه ه ــجویان دانش ــان دانش ــی در می ــبکه داخل ــک ش ــا ی ــی تنه ــه زمان ــوک ک ــس ب فی
ــد. ــاله ش ــروز 15 س ــد، ام ــی ش ــوب م محس

شــبکه جنجالــی فیــس بــوک کــه توســط مــارک زاکربــرگ تاســیس شــده، در ســال هــای اخیــر به 
علــت تبدیــل شــدن بــه ابــزاری بــرای انتشــار اخبــار جعلــی و نقض حریــم شــخصی افراد و ســرقت 
داده هــای خصوصــی آنهــا بســیار جنجــال آفریــن شــده و بســیاری از کشــورهای جهــان آن را بــه 

پرداخــت جریمــه هــای ســنگین محکــوم کــرده اند.
زاکربــرگ بــه مناســبت 15 ســالگی فیــس بــوک پســتی را در حســاب شــخصی خــود در این شــبکه 
اجتماعــی ارســال کــرده و تاریخچــه شــکل گیــری فیــس بــوک و آینــده احتمالــی آن را تشــریح 

کــرده اســت.
ــرگ، در ســال  ــارک زاکرب ــه نوشــته م ــی ب ــر عضــو دارد، ول ــارد نف ــروزه 2.7 میلی ــوک ام ــس ب فی
هــای اولیــه شــکل گیــری آن هیــچ اطمینــان خاطــری در مــورد امــکان تــداوم فعالیــت این شــبکه 

اجتماعــی و اســتقبال از آن وجــود نداشــت.
فیــس بــوک در رقابــت بــا شــبکه هــای مشــابهی ماننــد اورکات کــه در ابتــدای قــرن بیســت و یکم 
ــات  ــا سواســتفاده هــای آن از اطاع ــد. ام ــا بربای ــد توانســت گــوی ســبقت را از آنه شــکل گرفتن
ــه شــرکت هــای خصوصــی  ــا ب ــن داده ه ــروش ای ــد و ف ــرای کســب درآم ــران ب خصوصــی کارب

باعــث تشــدید نارضایتــی از فیــس بــوک شــده اســت.
زاکربــرگ در واکنــش بــه ایــن نگرانــی هــا در پســت خــود بــه ســرمایه گــذاری در حــوزه هــوش 
مصنوعــی بــرای مدیریــت دقیــق تــر محتــوای ایــن شــبکه اجتماعــی در مقیاســی وســیع خبــر داده 
اســت. در بخشــی از مطلــب وی آمــده اســت: اگــر ســوژه اصلــی در 15 ســال گذشــته ایجــاد شــبکه 
ــی اســتفاده از  ــده موضــوع اصل ــوده، در 15 ســال آین ــا ب ــذاری آنه ــد و مشــاهده تاثیرگ هــای جدی

قــدرت مــردم بــرای بازســازی جامعــه بــه شــیوه هایــی مثبــت اســت.

پس از فاش شدن اطالعات؛

گوگل پالس ۲ آوریل تعطیل می شود
 

گــوگل اعــام کــرد 2 آوریــل محتویــات ســرویس »گــوگل پــاس« را حــذف و ایــن ســرویس را 
تعطیــل مــی کنــد.

پــس از آنکــه در مــاه اکتبــر مشــخص شــد اطاعــات 500 هــزار نفــر از کاربــران گــوگل پــاس 
ــبکه  ــن ش ــتری ای ــات مش ــمت خدم ــت قس ــم گرف ــوگل تصمی ــرکت گ ــت، ش ــده اس ــاش ش ف

ــد.  ــل کن ــی را تعطی اجتماع
در اصــل گــوگل اعــام کــرده بــود ایــن ســرویس در آگوســت 201۹ میــادی تعطیــل می شــود اما  
مــاه قبــل اعام کــرد کشــف بــاگ جدیــد شــکاف هــای امنیتــی بیشــتری را در ایــن پلتفرم آشــکار 

کــرد و در نتیجــه تاریــخ تعطیلــی آن را تســریع کرد.
از چهــارم فوریــه 201۹ افــراد نمــی تواننــد پروفایــل جدیــد در گــوگل پــاس ایجاد کننــد. همچنین 
بــا اعــام تاریــخ دقیــق تعطیلــی ایــن ســرویس کاربــران مــی تواننــد تصاویــر یــا ویدئوهــای خــود 

را ذخیــره کننــد.
ــری گــوگل پــاس را از تاریــخ 2 آوریــل  طبــق اعــام گــوگل، ایــن شــرکت حســاب هــای کارب

ــو و محتویــات دیگــر را حــذف مــی کنــد. تعطیــل و صفحــات، تصاویــر، ویدئ

بیش از ۲۰۰ ایموجی جدید در 
سال ۲۰۱۹ عرضه می شوند

 

بــا تاییــد » کنسرســیوم یونــی کــد« بیــش از 200 ایموجــی جدید در سیســتم عامــل » ی 
او اس« عرضــه مــی شــوند کــه بیــن آنهــا ایموجــی هایی بــرای افــراد بــا معلولیــت های 

ــز وجــود دارد. مختلف نی
»کنسرســیوم یونــی کــد« ایموجــی هــای جدیــد  را تاییــد کــرده اســت و بــه ایــن ترتیب 
 iOS در ســال جــاری میــادی بیــش از 200 ایموجــی جدیــد بــرای سیســتم عامــل

عرضــه مــی شــوند.
  Emojipedia فهرســت کاملــی از ایموجــی هایــی  201۹ را در اختیــار دارد. ایــن 
ایموجــی هــا عبارتنــد از  فامینگــو، ســمور آبــی، وافــل، حیــوان تنبــل، قلــب ســفید، 
افــرادی کــه دســت هــای یکدیگــر را گرفتــه انــد، یــک تکــه یــخ، اورانگوتــان، فافــل 

ــره. و  غی
در ســال 201۹ میــادی ایموجــی هــای جدیــد نشــاندهنده افراد دچــار معلولیــت مختلف 
نیــز عرضــه مــی شــود، ماننــد ایموجــی فــردی کــه روی صندلــی چــرخ دار نشســته، یــا 

ســگ راهنمــا بــرای افــراد نابینــا و ایموجــی افــراد ناشــنوا.
بــه هرحــال  بــا در نظــر گرفتــن ایموجــی هایــی بــا جنســیت هــا و رنــگ پوســت هــای 
مختلــف، در کل 230 ایموجــی جدیــد عرضــه مــی شــود. همچنیــن از ایــن تعــداد حــدود 

5۹  کاراکتــر، ایموجــی جدیــد هســتند.
 هــم اکنــون کــه »کنسرســیوم یونــی کــد« فهرســت ایموجــی هــای 201۹ میــادی 
را تاییــد کــرده، تولیــد کننــدگان تلفــن هوشــمند، شــبکه هــای اجتماعــی مــی تواننــد 

ــد. ــه کنن ــد را اضاف کاراکترهــای جدی

در ادامه تنشها با هواوی؛

دانشگاه اکسفورد با هواوی 
قطع همکاری کرد

 
در ادامـه تنش ها میان آمریکا و شـرکت هواوی، این بار دانشـگاه اکسـفورد اعـام کرده از 

ایـن پس کمک هزینـه های تحقیقاتی از شـرکت هواوی را قبـول نمی کند.
هــواوی بــا مقاومــت روزافزونــی از ســوی دولــت آمریــکا و کشــورهای دیگر روبرو اســت. 
در ایــن میــان دانشــگاه اکســفورد نیــز بــه جمــع گــروه هــا و ســازمان هایــی کــه روابــط 

خــود را بــا ایــن شــرکت چینــی محــدود کــرده انــد، پیوســته اســت.
ایـن دانشـگاه اعام کـرده از هم اکنون کمک هزینـه های تحقیقاتی یا کمـک های مالی 
شـرکت هواوی را قبول نمـی کند. ممنوعیت مذکور ناشـی از نگرانی عمومی اسـت که در 

ماه هـای اخیر درباره شـراکت هـای انگلیس با هـواوی به وجود آمده اسـت.
هرچند اکسـفورد کمـک های مالـی جدید قبول نمـی کند اما پـروژه های در حـال اجرای 
آن متوقـف نمـی شـود و همچنـان ادامه مـی یابد. ایـن مـوارد شـامل دو پروژه اسـت که 

دانشـگاه تاییـد کـرده و  هـواوی ۶۹2 هزار پوند سـرمایه بـرای آنها هزینـه می کند.
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نقص فیس تایم باعث 
شکایت از اپل شد

 
نقــص فنــی خطرنــاک برنامــه گفتگــوی ویدئویــی فیس تایــم باعث شــکایت از شــرکت 
اپــل شــده اســت. یــک وکیــل اهل تگــزاس بــه علــت افشــای گفتگــوی خصوصــی وی 

بــا موکلــش بــه همیــن علــت ایــن شــرکت را بــه دادگاه خواهد کشــاند.
وکیــل یادشــده بــه همیــن علــت شــکایتی را در یــک دادگاه در هوســتون تگــزاس ثبــت 
و تصریــح کــرده کــه حفــره امنیتــی یادشــده موجــب نقــض گســترده و جــدی امنیــت و 

حریــم شــخصی کاربــران مــی شــود.
لــری ویلیامــز در شــکایت خــود تصریــح کــرده آســیب پذیــری فیــس تایــم باعــث مــی 
ــراد را  ــر اف ــات دیگ ــون مکالم ــون آیف ــق میکروف ــد از طری ــناس بتوانن ــراد ناش ــود اف ش

ــد. بشــنوند و از طریــق دوربیــن گوشــی محیــط اطــراف فــرد هــدف را ببینن
ــن  ــت همی ــه عل ــوکان وی ب ــی از م ــی یک ــهادت خصوص ــل ش ــن وکی ــه ای ــه گفت ب
مشــکل فنــی توســط فــرد دیگــری مــورد اســتراق ســمع قــرار گرفتــه اســت. او خواســتار 

ــی از اپــل شــده اســت. دریافــت غرامــت مال
بــه نظــر مــی رســد ایــن مشــکل در آینــده موجــب طــرح شــکایات متعــدد دیگــری از 
اپــل شــود. منابــع خبــری مــی گوینــد برخــی متخصصــان و شــرکت هــای امنیتــی در 
حــدود یــک مــاه قبــل در ایــن زمینــه بــه اپــل هشــدار داده بودنــد، امــا شــرکت یاد شــده 

بــه ایــن موضــوع بــی توجهــی کــرده بــود.
اپــل فعــا قابلیــت گفتگــوی ویدئویــی گروهــی را در فیــس تایــم غیرفعــال کــرده تــا از 
سواســتفاده هــای بیشــتر جلوگیــری شــود و از عرضــه وصلــه نــرم افــزاری بــه روزرســان 

خبــر داده اســت.

طبق گزارشی جدید؛

کابل شارژ آیفون و موبایل اندروید 
یکی می شود

 
اپــل مشــغول بررســی اســت تــا کابل هــای شــارژ آیفــون و دســتگاه هــای خــود را از حالــت فعلی 
بــه »یــو اس بــی- ســی« تغییــر دهــد. به ایــن ترتیــب کابــل هــای مــورد اســتفاده دســتگاه های 

اندرویــد بــرای آیفــون نیــز قابل اســتفاده اســت
بــه نظــر مــی رســد اپــل تصمیــم دارد تمــام کابــل هــای شــارژر و اکسســوری خــود را منســوخ 

کنــد.  
ــدم  ــرای ع ــی ب ــه زن ــاوری مشــغول گمان ــرکت فن ــن ش ــد ای ــی ده ــد نشــان م گزارشــی جدی
اســتفاده از کابــل هــای فعلــی اســت و تصمیــم دارد از پــورت USB-C بــرای آیفــون اســتفاده 

کنــد.
البتــه اپــل در آی پــد پــرو از »یــو اس بی-ســی« اســتفاده مــی کنــد. ایــن تغییــر در صــورت 
اجرایــی شــدن، ســبب مــی شــود تمــام اپــل هــای شــارژر بــرای آیفــون هــای آتــی غیــر قابــل 
اســتفاده شــود. عــاوه بــر آن بــا اجــرای ایــن اقــدام کابــل شــارژ دســتگاههای اندرویــد را مــی 

تــوان بــرای اپــل نیــز بــه کار بــرد.
 یــو اس بــی ســی آخریــن نمونــه از شــارژر بــرای لــپ تــاپ و دســتگاه هــای اندرویــد اســت و 
هــم اکنــون موبایــل هــای سامســونگ گلکســی S9، گــوگل پیکســل 2 و موبایــل وان پاس۶ 

نیــز از آن اســتفاده مــی کننــد.
قیمت شارژر های اپل  25 دالر است. 

موبایل های آینده نیاز به باتری ندارند
 

دانشمندان با کشفی جدید می توانند سیگنال های رادیویی را به برق تبدیل کنند.
ایــن کشــف ســبب مــی شــود موبایــل هــا و دســتگاه هــای مختلــف نیــازی بــه باتــری نداشــته 

باشــند و البتــه ایــن روشــی کامــا نویــن بــرای اســتفاده از فنــاوری هــای هوشــمند اســت.

محققــان آمریکایــی یــک دســتگاه آنتــن یکســو ســاز ) rectenna( از مــاده نیمــه رســانا 
ســاخته انــد کــه ضخامــت آن فقــط چنــد اتــم اســت. ســیگنال هــای وای فــای بــه وســیله 
ــه جریــان DC تبدیــل مــی شــود کــه مناســب مدارهــای  یــک آنتــن یکپارچــه دریافــت و ب

ــت. الکترونیکی اس
ایــن دســتگاه را مــی تــوان بــرای تولیــد موبایــل، لــپ تــاپ، دســتگاه هــای پزشــکی و فنــاوری 
هــای پوشــیدنی اســتفاده کــرد کــه نیــازی بــه باتــری ندارنــد. بــا توجــه بــه انعطــاف پذیــری 

دســتگاه مــی تــوان آن را طــوری ســاخت کــه محوطــه بزرگــی را پوشــش دهــد.
بــه گفتــه محققــان، ایــن دســتگاه مــی توانــد نقــش مهمــی در آینــده دســتگاه هــای هوشــمند 

ــد. ــته باش الکترونیکی داش
پروفســور »تومــاس پاالســیوس« از  MITمــی گویــد: اگــر بتــوان سیســتم هــای الکترونیکــی 
ســاخت کــه دور یــک پــل پیچیــده مــی شــوند یــا یــک بزرگــراه  یــا دیوارهــای محــل کار را به 
طــور کامــل مــی پوشــانند، در ایــن صــورت چگونــه باید بــرای ایــن دســتگاه هــای الکترونیکی 
ــرای بــرق رســانی بــه سیســتم هــای الکترونیکــی  انــرژی فراهــم کــرد؟ مــا روشــی نویــن ب
ــی  ــه راحت ــرا ب ــم زی ــای اســتفاده مــی کنی ــرژی وای ف ــرای ایــن منظــور از ان ــم و ب ــده داری آین
بــا مناطــق گســترده یکپارچــه مــی شــود و بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان تمــام محیــط اطــراف را 

هوشــمند کــرد.
 در آزمایــش هــای انجــام شــده ایــن دســتگاه هنگامیکــه در معــرض ســیگنال هــای وای فــای 

معمولــی قــرار گرفــت، حــدود 40 میکــرووات بــرق تولیــد کــرد.
 ایــن میــزان بــرق بــرای روشــن کــردن نمایشــگر موبایــل یــا  فعــال کــردن تراشــه ســیلیکونی 

کافــی اســت.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــان برنامــه نویســی جولیــا کــه مــدت زمــان زیــادی از شــکل  زب
ــد  ــرعت رش ــر س ــال 201۸ از نظ ــذرد، در س ــی گ ــری آن نم گی

ــذارده اســت. ــود را پشــت ســر گ ــای خ ــی رقب تمام
ــان  ــط محقق ــال 200۹ توس ــا در س ــی جولی ــه نویس ــان برنام زب
دانشــگاه ام آی تــی ابــداع شــد و بــرای اولیــن بــار در ســال 2012 

ــت. ــرار کرف در دســترس عمــوم ق
ایــن زمــان برنامــه نویســی منبــع بــاز بــه ســرعت در حــال رشــد 
ــه  ــان برنام ــی از ده زب ــه یک ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــت و در ح اس

ــت. ــوب دنیاس ــی محب نویس
اگــر چــه جولیــا هنــوز بــه انــدازه زبــان برنامــه نویســی همچــون Python محبــوب نیســت، 
امــا فعــا در فهرســت 50 زبــان برنامــه نویســی برتــر دنیــا جــای دارد و صاحــب نظــران مــی 

گوینــد آینــده ای درخشــان در انتظــار جولیاســت.
در ســایت Julia Computing شــرکتی کــه توســط چهــار خالــق زبــان برنامــه نویســی 
جولیــا تاســیس شــده، جولیــا زبــان برنامــه نویســی توصیــف شــده کــه از توانمنــدی هــای کمی 

ــه  ــه نتیج ــد و ب ــرعت تولی ــای R  و  Python، س ــان ه زب
رســاندن زبــان جــاوا و قــدرت زبــان ســی پــاس پــاس بــرای 
حــل مشــکات مربــوط بــه حجــم بــاالی داده و تحلیــل 

آنهــا برخوردار اســت.
ــال  ــه س ــاوا از ژانوی ــی ج ــه نویس ــان برنام ــذاری زب ــزان بارگ می
201۹ بــه بعــد 7۸ درصــد رشــد کــرده و از 1.۸ میلیــون بار بــه 3.2 

میلیــون بــار رســیده اســت.
از جولیــا بــرای پــردازش انبوهــی از داده در ابررایانــه هــا اســتفاده 
ــازی 1۸۸  ــبیه س ــرای ش ــال از آن ب ــوان مث ــه عن ــود و ب ــی ش م
میلیــون ســتاره و کهکشــان در ابررایانــه ای بــه نــام کوری اســتفاده شــده اســت. بــرای ایــن کار از 

۶50 هــزار هســته پردازشــی ابررایانــه مذکــور اســتفاده شــده اســت.
ایــن زبــان برنامــه نویســی در حــوزه هایی همچــون تولیــد خودروهــای خــودران، مســیریابی انواع 
وســایل نقلیــه، تولیــد ربــات هــا، چاپگرهــای ســه بعــدی، ابــزار مرتبــط بــا واقعیــت مجــازی و 

واقعیــت افــزوده، هــوش مصنوعــی و غیــره کاربــرد دارد.

جولیا محبوب ترین زبان برنامه نویسی ۲۰۱۸ شد

تا ۲۰۲۰

قابلیت گفتگو در فیس بوک، 
اینستاگرام و واتس اپ ادغام می شود

 
فیــس بــوک قصــد دارد 
ــام رســان  قابلیــت گــپ پی
فیــس بــوک و نیــز بخــش 
ــام برنامــه هــای  ــادل پی تب
اینســتاگرام و واتــس اپ 
ــد  ــام کن را در یکدیگــر ادغ
ــران این  ــا گفتگــوی کارب ت
ــر  ــا یکدیگ ــه ب ــه برنام س

ــود. ــهیل ش تس
ایــن تغییــرات سیاســت 
هــای حریــم شــخصی 
برنامــه هــای مذکــور را 
نیــز تغییــر داده و مشــابه با 
فیــس بــوک خواهــد شــد. 

ــت. ــده اس ــا ش ــی ه ــی نگران ــب برخ ــون موج ــم اکن ــر از ه ــن ام ای
بــر اســاس اطاعاتــی کــه در ایــن زمینــه بــرای اولیــن بــار در روزنامــه نیویــورک تایمز منتشــر 
شــده، شــخص مــارک زاکربــرگ مدیرعامــل فیــس بــوک حامــی ایــن تغییــر و یکپارچگــی 
بخــش گفتگــوی ســه برنامــه یادشــده اســت. احتمــاال ایــن تغییــرات تــا ســال 2020 نهایــی 

خواهــد شــد.
ــه صــورت  ــای ادغــام ســه برنامــه یادشــده نیســت و آنهــا کمــاکان ب ــه معن ــرات ب ایــن تغیی
مســتقل موجــود خواهنــد بــود، امــا از ایــن پــس یــک کاربــر اینســتاگرام بــه راحتــی مــی تواند 

از داخــل محیــط ایــن برنامــه بــا فــردی در واتــس اپ گــپ بزنــد.
عــاوه بــر ایــن هــر ســه برنامــه در زمــان گــپ از قابلیــت رمزگــذاری کامــل برخــوردار خواهند 
بــود تــا داده هــا در زمــان انتقــال از کاربــری بــه کاربــر دیگــر افشــا نشــوند. مجمــوع کاربــران 
فعــال ایــن ســه برنامــه در مــاه بــه 2.5 میلیــارد نفــر مــی رســد و لــذا ایــن تغییــرات ممکــن 

اســت مانــع از مهاجــرت کاربــران بــه برنامــه هــای رقیــب و افزایــش جذابیــت آنهــا شــود.
فیــس بــوک، اینســتاگرام و واتــس اپ را بــه ترتیــب در ســال هــای 2012 و 2014 خریــداری 
کــرد و در حــال حاضــر بــه علــت اختــاف نظرهــای شــدید بنیانگــذاران برنامــه هــای یادشــده 
بــا زاکربــرگ هیــچ یــک از آنهــا دیگــر در فیس بــوک کار نمــی کننــد. در ســال گذشــته برایان 
اکتــون بنیانگــذار واتــس اپ از کاربــران خواســت تــا از فیــس بــوک بــرای جلوگیــری از نقــض 
حریــم شخصیشــان خــارج شــوند. کویــن سیســتورم و مایــک کیرگــر موسســان اینســتاگرام 

هــم در ســپتامبر گذشــته فیــس بــوک را تــرک کردنــد.

بیش از ۷۷۲ میلیون آدرس 
ایمیل افشا شد

ــون  ــش از 21 میلی ــل و بی ــون ایمی ــش از 772 میلی ــاش کــرده بی ــی ف ــک کارشــناس امنیت ی
ــاش شــده اســت. ــک مجموعــه ف پســورد در ی

ــه 773 میلیــون  ــروی هانــت« یکــی از محققــان امنیــت ســایبری فــاش کــرد نزدیــک ب »ت
ــه هکــری فــاش شــده اســت.  ــه آدرس ایمیــل و پســورد در یــک حمل ــوط ب ســابقه مرب

یــک مخــزن اطاعاتــی عظیــم حــاوی 772 میلیــون و ۹04 هــزار  ایمیــل آدرس یگانــه و بیش 
از 21 میلیــون پســورد خصوصــی در ایــن اواخــر در یــک فــروم هــک آنایــن منتشــر شــده اند.

 یــک مجموعــه از اطاعــات بــه نــام » Collection#1«  فــاش شــده کــه منبــع آن 
ــران  ــا فهرســت موجــود در آن شــامل اطاعــات ورود )login( کارب مشــخص نیســت ام
ــه  ــادر ب ــت ق ــه اینترن ــا دسترســی ب ــردی ب ــر ف ــزار وب ســایت اســت.  ه در بیــش از 2 ه
مشــاهده محتویــات ســایت هــا بــود. مجموعــه» Collection#1« بــرای فــروش ارائــه 
نشــده بــود  و نخســتین بــار در وب ســایت خدمــت ابــرMeag پدیــدار شــد کــه به ســرعت 

حــذف شــد. پــس از آن ایــن مجموعــه در یــک وب ســایت هــک عمومــی منتشــر شــد.
» Collection#1« یکی از بزرگترین فرایندهای افشای اطاعات در تاریخ است. 

 ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه هانــت ایــن نخســتین مجموعــه از اطاعاتی اســت کــه در 
فضــای آنایــن منتشــر شــده اســت و احتمــال دارد مجموعــه هــای دیگــری نیز افشــا شــود.
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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

* بــه گفتــه بســیاری از متخصصــان، ایــران 
ــید  ــش خورش ــه تاب ــی در زمین ــت خوب از وضعی
ــی  ــت باالی ــا ظرفی ــور م ــت و کش ــوردار اس برخ
ــن  ــرژی دارد از ای ــن ان ــرداری از ای ــره ب ــرای به ب
ــرای  رو مــی خواهیــم در خصــوص پتانســیل مــا ب
ــه  ــدادادی در مقایس ــرژی خ ــن ان ــتفاده از ای اس
بــا ســایر کشــورهای دارنــده ایــن فنــاوری 

ــد. ــه دهی ــی ارائ توضیحات

غفــوری: تابــش خورشــیدی در بیشــتر مناطــق ایــران حــدود 
ــش  ــترین تاب ــت. بیش ــان اس ــد آلم ــوری مانن ــر کش دو براب
خورشــید در کشــور آلمــان در جنــوب آن اســت که برابــر 1100 
کیلــووات ســاعت بــر متــر مربــع اســت. در حالــی کــه کمتریــن 
تابــش در ایــران در اســتان هــای شــمالی گیــان و مازنــدران 

اســت کــه از بیشــترین تابــش آلمــان بیشــتر اســت.
 

ترکاشــوند: نــه تنهــا تابــش در ایــران دو برابــر آلمان اســت، 
ــاحت  ــر مس ــار براب ــدود چه ــران ح ــور ای ــاحت کش ــه مس بلک
کشــور آلمــان اســت. کشــور ایــران دارای دشــت هــای وســیع 
ــت؛  ــیدی اس ــای خورش ــروگاه ه ــداث نی ــرای اح ــب ب و مناس
براحتــی مــی تــوان گفــت اغلــب نقــاط ایــران ظرفیت اســتفاده 

از انــرژی خورشــیدی را دارد؛ حتــی در مناطقــی که کشــاورزی و 
آب وجــود نداشــته باشــد اســتفاده از ایــن ظرفیــت موثــر اســت.

موســوی: در آلمــان تاکنــون حــدود 40 هــزار مــگاوات 
ــده  ــداث ش ــزرگ اح ــک و ب ــیدی کوچ ــای خورش ــتم ه سیس
اســت. تعــداد سیســتم هــای نصب شــده بــه نزدیــک 2 میلیون 
سیســتم مــی رســد. تصــور کنیــد کــه ایــن تولیــد پراکنــده چــه 
تحرکــی در بخــش خصوصــی ایــن کشــور بوجــود آورده اســت. 
از طرفــی آلمــان برنامــه دارد تــا ســال 2030، ۶5 درصــد از برق 

مصرفــی خــود را از انــرژی هــای تجدیدپذیــر تأمیــن کنــد.

ــت  ــه ظرفی ــتند ک ــری هس ــورهای دیگ ــه کش *چ
خوبــی بــرای اســتفاده از انــرژی هــای خورشــیدی 
دارنــد و تــا کنــون بــه چــه میــزان از بهره بــرداری 

در ایــن زمینــه دســت یافتــه انــد؟

انگلســتان 12 هــزار مــگاوات ظرفیــت  موســوی: در 
خورشــیدی نصــب شــده اســت. در کشــورهای امریــکای 
ــیلی  ــور ش ــتیم. کش ــادی هس ــد زی ــاهد رش ــز ش ــی نی جنوب
تاکنــون بیــش از 2 هــزار مــگاوات ظرفیــت خورشــیدی نصــب 
کــرده اســت. در برزیــل 1۶00 مــگاوات خورشــیدی و 12 هــزار 

مــگاوات ظرفیــت بــادی نصــب شــده اســت. در کشــور هنــد، 
34 هــزار مــگاوات ظرفیــت بــادی و 21 هــزار مــگاوات ظرفیت 

ــت. ــده اس ــب ش ــیدی نص خورش
ــت  ــگاوات ظرفی ــون 12500 م ــه تاکن ــایه ترکی ــور همس کش
ــرده  ــداث ک ــی اح ــن برق آب ــر گرفت ــدون در نظ ــر ب تجدیدپذی
اســت و در پاکســتان تاکنــون 1۸45 مــگاوات مجمــوع ظرفیت 

ــادی نصــب شــده اســت. خورشــیدی و ب

*در سـال جـاری در تابسـتان قطعـی هـای بـرق 
داشـتیم آیـا مـی توان بـرای حـل ایـن مسـئله، از 
انـرژی های خورشـیدی اسـتفاده کـرد؟ آیـا انرژی 
خورشـیدی مـی تواند بـه تامین بـرق در تابسـتان 

بـرای کاهـش خاموشـی هـا کمـک کند؟ 

ــتان  ــیدی در اس ــروگاه خورش ــون 5 نی ــا تاکن ــوند: م ترکاش
همــدان احــداث کــرده ایــم کــه ظرفیــت مجمــوع آنهــا بــه 40 
مــگاوات مــی رســد. همانطــور کــه مــی دانیــد بیشــترین تابش 
خورشــید و در نتیجــه بیشــترین تولیــد بــرق ایــن نیــروگاه هــا 
ــاعت  ــی از س ــرق در روز، یعن ــک ب ــان پی ــتان و در زم در تابس
12 الــی 15 بــوده اســت. بــرق خورشــیدی کمــک زیــادی بــه 

تامیــن بــرق در تابســتان در ایــن منطقــه کــرد.

 گرفتار خودتحریمی هستیم

جبران خاموشی تابستانها با فناوری خورشیدی

اعضای انجمن انرژیهای تجدیدپذیر معتقدند که ایران ۵برابر آلمان پتانسیل استفاده از انرژی خورشیدی دارد و این فناوری می تواند به کمک 
خاموشی بیاید اما چالشهایی مانند خودتحریمی وجود دارد.

انرژی خورشیدی منحصر به  فردترین منبع انرژی تجدید پذیر در جهان است و منبع اصلی تمامی انرژی های موجود در زمین به شمار می آید. این انرژی 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند به اشکال دیگر انرژی تبدیل شود. با توجه به محدود بودن منابع سوخت های فسیلی و مشکالت ناشی از احتراق 
این سوخت ها مانند آلودگی روز افزون هوا، استفاده از فناوریهای خورشیدی مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و در حال حاضر کشورهای زیادی 

وجود دارند که به دنبال استفاده از نور خورشید برای تامین انرژی خود هستند.
در همین راستا در صدد بر آمدیم تا میزبان محمدحسن غفوری، سید محمد جواد موسوی و بهنام ترکاشوند از اعضای هیئت مدیره انجمن انرژی های 

تجدید پذیر ایران وابسته به اتاق بازرگانی در خبرگزاری مهر باشیم تا موضوع انرژی خورشیدی در ایران را مورد بررسی قرار دهیم.
بررسی پتانسیل ایران در زمینه استفاده از انرژی خورشیدی، اشتغالزایی ناشی از توسعه انرژی خورشیدی، بررسی چالشهای استفاده از انرژی های تجدید 

پذیر خصوصا انرژی خورشیدی و ... از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود که مجموع این گفتگو در دو قسمت منتشر می شود.
مشروح قسمت اول این نشست به شرح زیر است؛
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ــن ــای نوی فناوریه

غفــوری: دربــاره انــرژی بــادی در ایــران نکتــه بســیار جالــب 
ایــن اســت کــه انــرژی بــادی ایــران چــه در شــرق کشــور کــه 
معــروف بــه بادهــای 120 روزه سیســتان اســت و چــه در منطقه 
گیــان و منجیــل و دشــت قزویــن، همگــی از حــدود خردادماه 
شــروع مــی شــود و اوج مــی گیــرد و در کل تابســتان بیشــترین 
وزش بــاد را داریــم. اگــر منحنــی تولیــد بــرق در نیــروگاه هــای 
ــه کــرده  ــادی قزویــن و نیــز شــرق کشــور کــه انجمــن تهی ب
ــد  ــه بیشــترین تولی ــوید ک ــی ش ــه م ــد، متوج را مشــاهده کنی
ــا پیــک مصــرف بــرق در  بــرق بــادی در تابســتان و مطابــق ب
کشــور بــوده اســت. جالــب اســت کــه ایــن تولیــد بــرق از بعــد 
از ظهرهــا شــروع مــی شــود و تــا نیمــه شــب ادامــه مــی یابــد، 
یعنــی مــی تــوان گفــت کــه بــرق بــادی، پیــک دوم مصــرف را 

در کشــور پوشــش مــی دهــد.

ترکاشـوند: بایـد دقـت کنیـم کـه در اوج گرمـای تابسـتان، 
راندمـان توربیـن هـای گازی در نیـروگاه هـای حرارتـی بدلیـل 
گرمـای هـوا کم مـی شـود. نکته دیگـر اینکه مـا نیـروگاه های 
گازی نصـب می کنیـم بدلیل اینکه در سـاعاتی از سـال از پیک 

مصـرف عبور کنیـم کـه مطمئنا روش درسـتی نیسـت.

غفـوری: انجمـن انرژی هـای تجدیدپذیـر طرحی ارائـه کرده 
اسـت بـا نـام» ۹۸-1000«. ایـن نـام بـه ایـن معناسـت کـه تا 
تابسـتان ۹۸، مجموع هـزار مگاوات انـرژی تجدیدپذیـر به مدار 
بیاید. ظرفیت نصب شـده فعلـی تجدیدپذیر در کشـور برابر ۶70 
مـگاوات اسـت. این هـدف گـذاری البته بـا برنامه و درخواسـت 
هایـی همراه اسـت، از جملـه عدم تاخیـر در پرداخـت بهای برق 
نیـروگاه ها، بـراوردن شـرایط اقتصادی مـورد نیاز برای سـرمایه 
گـذاری ماننـد نـرخ هـای خرید بـرق مناسـب، تعدیـل منطقی، 

جلوگیری از بروکراسـی هـا و ...
کل کسـری برق در تابسـتان سـال ۹7 برابر چهار هـزار مگاوات 
بوده اسـت که 700 مگاوات آن توسـط نیـروگاه های تجدیدپذیر 
شـرکت های زیـر نظر انجمـن تجدیدپذیر تامین شـد موسـوی: 
کل کسـری برق در تابسـتان سـال ۹7 برابر چهار هـزار مگاوات 
بوده اسـت که 700 مگاوات آن توسـط نیـروگاه های تجدیدپذیر 
شـرکت های زیـر نظـر انجمـن تجدیدپذیـر تامیـن شـد. ایـن 
میـزان برابـر بـا 20 درصـد از کسـری برق کـه باعث خاموشـی 

هـا بوده اسـت، می شـود.

ــرژی  ــعه ان ــرای توس ــه ب ــی ک ــی از مزایای * یک
ــود،  ــی ش ــاره م ــه آن اش ــر ب ــای تجدیدپذی ه
ایجــاد اشــتغال اســت. انــرژی هــای تجدیدپذیــر 

ــد؟ ــی کنن ــاد م ــتغال ایج ــی اش ــه مراحل در چ

غفــوری: اشــتغال انــرژی هــای تجدیدپذیــر از فراینــد مــکان 

ــود؛  ــی ش ــاز م ــادی آغ ــی و اقتص ــی، مال ــات فن ــی، مطالع یاب
ــات خــاک و ... ــات شــبکه، مطالع ــن، مطالع ــات زمی مطالع

ــن  ــه را مهندســین مکانیــک، ســیویل، متخصصی ــن مرحل ای
جــی آی اس و زمیــن شناســی و ... انجــام مــی دهنــد. 
ــه  ــن مرحل ــی در ای ــی و مال ــاور مهندس ــای مش ــرکت ه ش
ــا یکســال  ــاه ت ــد از ۶ م ــی توان ــه م ــن مرحل ــد. ای ــرار دارن ق

ــد. ــول بینجام ــه ط ب
ــل  ــل و نق ــه حم ــروگاه، پروس ــداث نی ــه اح ــپس در مرحل س
ــرق،  ــای ب ــال ه ــگ، کان ــطیح، رمین ــات تس ــزات، عملی تجهی
ســاختمان پســت، نصــب ســازه هــا، نصــب پنــل هــا و 
اینورترهــا، بــرق کشــی، و ... همــه از نیــروی کار اســتفاده مــی 
شــود. ایــن مرحلــه حــدود ۶ مــاه بــه طــول مــی انجامــد. در این 
مرحلــه بیشــتر از تکنســین هــا و کارگــران اســتفاده مــی شــود. 
پــس از پایــان دوره ســاخت نیــز مرحلــه بهره بــرداری قــرار دارد 
کــه حداقــل 20 ســال زمان مــی بــرد. در ایــن مرحله تکنســین 
هــای نیــروگاه و نگهبــان هــا در نیــروگاه هــا کار مــی کننــد و 
البتــه پرســنل اداری بــرای حســابداری، صــدور صورتحســابها و 

ــرق و ... دریافــت بهــای ب
بــه اضافــه اشــتغالی کــه در تولیــد تجهیــزات نیــروگاه از پنــل 
ــل و ســازه و ترانــس و ...  ــا کاب ــه ت ــر گرفت خورشــیدی و اینورت

ایجــاد مــی شــود.
 

ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــم م ــور حت ــه ط ــس ب *پ
اســتفاده از انــرژی خورشــیدی در کشــورمان 
اشــتغالزایی خوبــی را بــه ارمغــان مــی آورد. 
وضعیــت اشــتغالزایی از ایــن طریق در کشــورهای 

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــوژی چگون ــن تکنول دارای ای
ــر در  ــون نف ــه 4 میلی ــک ب ــن نزدی ــور چی ــوی: در کش موس
ــتند. در  ــه کار هس ــغول ب ــر مش ــای تجدیدپذی ــوزه انرژی ه ح
ــر  ــوزه تجدیدپذی ــر در ح ــزار نف ــدود 330 ه ــان ح ــور آلم کش
اشــتغال پیــدا کردنــد. بــا توجــه بــه اینکــه مــی دانیــم آلمــان 
یــک کشــور پیشــرفته در زمینــه خــودرو محســوب مــی شــود 
و کل شــاغلین ایــن بخــش ۸00 هــزار نفــر هســتند، بنابرایــن 
ــیار  ــدد بس ــر، ع ــغل در تجدیدپذی ــر ش ــزار نف ــدد 330 ه ع
ــه ۹00 هــزار نفــر  بزرگــی اســت. در کشــور برزیــل نزدیــک ب
ــتند.  ــه کار هس ــغول ب ــر مش ــای تجدیدپذی ــوزه انرژی ه در ح
ــه ایــن موضــوع دســت  ــه تازگــی ب در هندوســتان هــم کــه ب
پیــدا کرده انــد، در ســه ســال اخیــر توانســته 430 هــزار نفــر را 

ــد. ــه کار کن مشــغول ب

*میــزان اشــتغالزایی در ایــران بــه واســطه انرژی 
ــر چقدر اســت؟ هــای تجدیدپذی

در حـال حاضـر حـدود 20 هـزار نفـر در حـوزه انرژی هـای 
تجدیدپذیـر مشـغول بـه کار هسـتند؛ تعـداد 200 شـرکت فعال 

در زمینـه انـرژی هـای تجدیدپذیـر بصـورت مسـتقیم و تعـداد 
بیشـتری بصـورت غیر مسـتقیم فعـال هستندموسـوی: در حال 
حاضـر حـدود 20 هـزار نفـر در حـوزه انرژی هـای تجدیدپذیـر 
مشغول به کار هسـتند؛ تعداد 200 شـرکت فعال در زمینه انرژی 
هـای تجدیدپذیر بصـورت مسـتقیم و تعـداد بیشـتری بصورت 
غیر مسـتقیم فعال هسـتند کـه انجمـن در حال سـاماندهی این 
شـرکتها اسـت. برخـی از شـرکت هـا نقـش مشـاوره ای دارند، 
برخـی پیمانـکار یـا تامیـن کننـده تجهیـزات هسـتند و برخـی 
شـرکت هـای سـازنده نیـروگاه و بهره بـردار هسـتند. همچنین 
چندین شـرکت تولید کننده تجهیـزات انرژی هـای تجدیدپذیر 

نیـز در کشـور وجـود دارند.

ــان  ــارغ التحصی ــدر از ف ــه چق ــن پروس *در ای
ــی  ــته های ــه رش ــان و در چ ــگاههای خودم دانش

ــت؟ ــده اس ــتفاده ش اس

موسوی: بیشـتر افرادی که در پروسـه راه انـدازی نیروگاههای 
خورشـیدی به کار گرفتـه می شـوند از فارغ التحصیان کشـور 
در حـوزه هـای مهندسـی، بـرق، عمـران، مکانیـک هسـتند و 

همچنین حـوزه های حسـابداری، مالـی، مدیریتـی و ...
بــرای هــر نیــروگاه چندیــن موقعیــت مکانــی توســط  
بــه  نیــاز  گاه  و  شــود  مــی  بررســی  متخصصیــن 
آزمایشــگاههای تســت خــاک نیــز وجــود دارد کــه تکنســین 
ــدازی  ــه راه ان ــد. در پروس ــی دهن ــام م ــن کار را انج ــا ای ه
نیروگاههــا و ســامانه هــای خورشــیدی اشــتغال مســتقیم و 

غیــر مســتقیم وجــود دارد.

ــر در  ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــی ان ــاره توانای ــوری: درب غف
ایجــاد اشــتغال بایــد گفــت کــه ایــن موضــوع متاســفانه هنوز 
ــان  ــور پنه ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــت و س ــد دول از دی
مانــده اســت. انــرژی هــای تجدیدپذیــر امــروزه در جهــان به 
عنــوان موتــور اشــتغال و توســعه شــناخته مــی شــوند و یــک 
فرصــت بــرای دولتهــا هســتند. انــرژی هــای تجدیدپذیــر از 
معــدود زمینــه هایــی اســت کــه مــی توانــد در تمــام نقــاط 
ــعه  ــث ایجــاد توس ــط در کان شــهرها، باع ــه فق ــران و ن ای
ــران و کان  ــر ته ــر س ــط ب ــه فق ــید ن ــرا خورش ــود، زی ش
ــه  ــه منطق ــد، چ ــی تاب ــران م ــر ای ــر سراس ــه ب شــهرها، بلک
برخــوردار باشــد چــه محــروم. خیلــی عجیــب اســت کــه بــا 
توجــه بــه بحــران اشــتغال در کشــور و معضــات آن، دولــت 
ــد  ــه ایــن پتانســیل پــی نبــرده ان و ســازمان برنامــه هنــوز ب
ــد.  ــوان از آن اســتفاده کنن ــا تمــام ت ــد ب و تــاش نمــی کنن
بــرای مثــال انــرژی هــای تجدیدپذیــر ســهمی از تبصــره 1۸ 
ــه  ــن تبصــره مســتقیما ب ــد. ای ــه ندارن ــاالنه بودج ــون س قان

ــردازد. موضــوع اشــتغال مــی پ
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ــن ــای نوی فناوریه

ــا  ــیار ب ــر بس ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــتغال در ان ــوی: اش موس
اهمیــت اســت ضمــن ایــن کــه کاالی اســتراتژیک بــرق تولید 
مــی شــود، از طرفــی اشــتغال بــرای فــارغ التحصیان دانشــگاه 
ــاد  ــروم ایج ــق مح ــران در مناط ــا و کارگ ــین ه ــا، تکنس ه
می کنــد و ایــن یکــی از بحــث هــای مهــم مــا بــه شــمار مــی 

رود.

*چرا موضوع اشـتغال تجدیدپذیرها یا کا توسـعه 
تجدیدپذیر تاکنـون مورد توجه دولت نبوده اسـت؟ 
آیا بـه صرفه نبـودن و داشـتن دیدگاه غلـط به این 
موضوع مشـکل ایجاد کـرده یا مشـکل از توانمندی 

متخصصان داخلی اسـت؟

غفــوری: یکــی از دالیــل عــدم توجــه دولــت بــه موضــوع 
ــرژی  ــه ان ــت ک ــور آن اس ــر تص ــای تجدیدپذی ــرژی ه ان
هــای تجدیدپذیــر گــران هســتند. دولــت، بــرق تجدیدپذیــر 
ــووات ســاعت مــی  ــر کیل ــا قیمــت متوســط 400 تومــان ب ب
خــرد. در حالــی کــه طبــق محاســباتی کــه در انجمــن انجــام 
شــده اســت، قیمــت تمــام شــده یــک کیلــووات ســاعت برق 
نیــروگاه هــای فســیلی در ایــران، بــاالی 700 تومــان اســت. 
ولــی بدلیــل اینکــه گاز بصــورت تقریبــا رایــگان بــه نیــروگاه 
هــا داده مــی شــود، و ســپس یکبــار دیگــر نیــز در خروجــی 
ــا  ــرق ب ــود، ب ــی ش ــه داده م ــرق یاران ــه ب ــا، ب ــروگاه ه نی
قیمــت بســیار ارزان بــه دســت مصــرف کننــده و بــه دســت 
مســئولین مــی رســد و تصــور مــی کننــد کــه قیمــت بــرق 

واقعــا 70 تومــان تمــام مــی شــود.
میــزان یارانــه انــرژی کــه کشــور ایــران تخصیــص مــی دهــد 
ــه  ــان رتب ــرژی در جه ــی ان ــن الملل ــس بی ــزارش آژان ــق گ طب
اول و برابــر بــا 45 میلیــارد دالر اســت. ایــن رقــم برابــر بودجــه 
عمومــی کشــور در ســال جاری اســت. کشــورهای جهــان همه 
در یــک دوران گــذار، بــه ســمت کاهــش یارانــه هــای انــرژی 
پیــش رفتــه انــد و االن ســال هاســت که سیاســت یارانــه انرژی 
ــوان یــک سیاســت  ــه عن ــرژی ب ــه مصــرف ان ــه ب ــی یاران یعن

مخــرب اقتصــادی شــناخته مــی شــود.

ــهم  ــه س ــر ک ــای تجدیدپذی ــعه فناوریه *توس
ــر عهــده دارد،  ــاوری خورشــیدی ب عمــده آن را فن
ــروم و  ــق مح ــعه مناط ــد در توس ــی توان ــدر م چق

ــه؟ ــد و چگون ــک کن ــتایی کم روس

موســوی: اگــر بــه موضــوع اشــتغال تجدیدپذیرهــا در مناطق 
ــا در  ــال اشــتغال تجدیدپذیره ــرای مث محــروم توجــه شــود، ب
ــرژی  ــان، ان ــا در اســتان کرم اســتان سیســتان و بلوچســتان ی
هــای تجدیدپذیــر پتانســیل فراوانــی برای توســعه ایــن مناطق 
ــن  ــس ای ــدگان مجل ــت و از نماین ــا از دول ــد. درخواســت م دارن
ــک  ــوان ی ــه عن ــر ب ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــه ان ــه ب ــت ک اس
فرصــت بســیار مناســب بــرای توســعه مناطــق محــروم کشــور 
توجــه کننــد و ایــن فرصــت را از دســت ندهنــد. اســتانی ماننــد 
اســتان سیســتان و بلوچســتان، دارای پتانســیل فــراوان انــرژی 
ــیل را  ــن پتانس ــد ای ــا نبای ــرا م ــت. چ ــیدی اس ــادی و خورش ب
ــعه  ــاد توس ــث ایج ــار آن، باع ــم و در کن ــل کنی ــرق تبدی ــه ب ب
ــد  ــی توان ــتان م ــتان و بلوچس ــتان سیس ــویم. اس ــتغال ش و اش
ــرق  ــی ب ــاب صادرات ــر و ه ــرق تجدیدپذی ــد ب ــب تولی ــه قط ب

ــل شــود. ــر کشــور تبدی تجدیدپذی

ــا در  ــروگاه احــداث شــده شــرکت م ترکاشــوند: همــه 5 نی
اســتان همــدان در مناطــق روســتایی و محــروم بــوده اســت و 
توانســتیم در مرحلــه احــداث و بهــره بــرداری از نیروهــای بومی 

ــه خودمــان موجــب ایجــاد اشــتغال  ــه نوب ــم و ب کمــک بگیری
شــویم. اغلــب نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر کشــور، چــه بــادی و 
چــه خورشــیدی در مناطــق روســتایی و محــروم احــداث شــده 

ــد. ان
برنامــه مــا احــداث 120 مــگاوات نیــروگاه خورشــیدی بــود کــه 

پــس از احــداث 5 نیــروگاه، البتــه متوقــف شــد.
 

ــرژی  ــعه ان ــیر توس ــد؟ در مس ــف ش ــرا متوق *چ
هــای تجدیدپذیــر حتمــا چالــش هایــی هــم وجود 

دارد. ایــن چالــش هــا چــه بــوده انــد؟

ترکاشــوند: چالــش اصلــی مــا مشــکل پرداخــت صــورت 
ــفانه  ــت. متأس ــا اس ــروگاه ه ــرق نی ــد ب ــای تولی ــاب ه حس
مســیر بودجــه انــرژی هــای تجدیدپذیــر دارای فراز و نشــیب 
زیــادی اســت. ایــن مســیر از وزارت نیــرو شــروع مــی شــود، 
ــه هــا مــی رســد و در نهایــت ســازمان  ــه هدفمنــدی یاران ب
ــاتبا  ــرو و س ــه وزارت نی ــت ب ــا در نهای ــه ت ــه و خزان برنام
ــا پرداخــت شــود. در ســال  ــی رســد کــه صورتحســاب ه م
ــاری  ــال ج ــتند؛ در س ــر داش ــاه تاخی ــا ۶ م ــته، پرداخته گذش
ــا  ــم. ب ــر داری ــه تاخی ــاه اســت ک ــه شــش م ــک ب ــز نزدی نی
ــه  ــرمایه ای ک ــد س ــه بای ــذار چگون ــرمایه گ ــن روش س ای

ــد. ــته را بازگردان گذاش
در ســال ۹۶، 400 میلیــارد تومــان از ایــن بودجــه توســط 
ــی  ــه م ــد اوراق خزان ــد و گفتن ــت نش ــه پرداخ ــازمان برنام س
ــرح  ــذار از ط ــرمایه گ ــد س ــث ش ــرد باع ــن دیرک ــم. ای دهی
ــن  هــای توســعه منصــرف شــود و اعــام کــرد هــر وقــت ای

ــم. ــی ده ــه م ــعه را ادام ــن توس ــد م ــل ش ــکات ح مش

ــر  ــای اخی ــاه ه ــانات ارزی در م ــوع نوس *موض
ــر  ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــعه ان ــاال روی توس احتم
ــز  ــاره نی ــن ب ــا در ای ــت. لطف ــته اس ــر گذاش تاثی

ــد. ــح بدهی توضی

ــه ســرمایه گــذاری  ــرخ ارز، هزین ــش ن ــا افزای ــوند: ب ترکاش
ــیلی در  ــای فس ــروگاه ه ــد نی ــر مانن ــای تجدیدپذی ــروگاه ه نی
ــرق همــان  ــد ب ــرخ هــای خری ــی ن کشــور افزایــش یافــت، ول
نــرخ هــای ســابق اســت. مشــکل دوم اینکــه در صورتحســاب 
هایــی کــه بــرای فــروش بــرق تهیه مــی شــود، ضریــب تعدیل 
نــرخ هــای خریــد بــرق بــرای مــاه هــای متوالی بــا نــرخ بانکی 
ــدار  ــر از مق ــی کمت ــر دریافت ــی مقادی ــد. یعن ــی ش ــبه م محاس
افزایــش واقعــی نــرخ ارز بــود. خوشــبختانه بانــک مرکــزی در 
ــن بانکــی  ــرخ بی ــه ن ــرده اســت ک ــد، اعــام ک ــه ای جدی نام
مبنــای محاســبه ضریــب تعدیــل قــرار گیــرد کــه این مقــداری 

از مشــکل را حــل مــی کنــد. بــه دلیــل اینکــه ســرمایه گــذاری 
مــا یورویــی بــوده بــا توجــه بــه نوســانات ارز درآمدمــان نصــف 
شــد. قانــون فیپــا هــم کمکــی نمــی کنــد. افزایــش نــرخ ارز به 
ــی و هــم  ــرای ســرمایه گــذار داخل ــد هــم ب ــان مــی زن مــا زی

خارجــی.
مــا مجــوز فیپــا را داریــم و وزیــر اقتصــاد پای مجــوز مــا را امضا 
کــرده اســت. همیــن االن، هــم نــرخ ارز در حــال تغییــر اســت 
و هــم شــرایط و قوانیــن. متأســفانه شــرایط مســاعد نیســت و از 
بانــک مرکــزی هــم هــر لحظــه و هــر روز بحــث جدیــد مــی 
ــا  ــم ب ــوز در شــرایط تحری شــنویم. ســرمایه گــذار خارجــی هن
مــا کار مــی کنــد و حاضــر اســت بــا مــا کار کنــد. اینکــه مــی 
گوینــد تحریــم داخلــی یعنــی همیــن. ســنگ جلــوی پــای مــا 
مــی اندازنــد و مشــخص نیســت کــه دلیــل این ســنگ انــدازی 
هــا چیســت. اگــر ایــن چالــش هــا ادامــه پیــدا کنــد نمــی توان 
بــه توســعه انــرژی تجدیــد پذیــر رســید. این مشــکات نشــان 
مــی دهــد کــه تحریــم داخلــی هســتیم  چــون نمــی توانیــم در 

داخــل همــکاری کنیــم.
 

ــاوری  ــوزه فن ــا در ح ــان م ــوان متخصص ــا ت *آی
تجدیــد پذیــر بــه ویــژه خورشــیدی آنقدر هســت 
کــه در صــورت حمایــت بتواننــد تمــام فرایندهــای 
مربــوط بــه ایــن حــوزه را در داخــل کشــور تولید و 

بــه بهــره بــرداری برســانند؟
ــوان  ــه عن ــر ب ــد پذی ــه تجدی ــا ب ــور م ــال حاضــر در کش در ح
یــک صنعــت فانتــزی نــگاه مــی کننــد؛ ایــن صنعــت لوکــس 
نیســت، تولیــد بــرق اســت امــا بــه دلیــل ایــن ناآگاهــی کــه در 
بخشــهای تصمیــم گیــر کشــور وجــود دارد، اجــازه رونــق ایــن 

صنعــت بــه مــا داده نمــی شــود

ــی فراهــم باشــد، شــرکت  موســوی: اگــر بســترهای حمایت
هــای تولیــدی بــا پتاســیل باالیــی از نظــر فنــی و علمــی داریم 
ــد. مشــکل مــا  ــه تولیــد فعالیــت کنن کــه مــی تواننــد در زمین
بیشــتر بحــث حمایــت مالــی و سیاســتی اســت و نوســان هایی 
ــور  ــر در کش ــال حاض ــت.  در ح ــر اس ــور در آن درگی ــه کش ک
مــا بــه تجدیــد پذیــر بــه عنــوان یــک صنعــت فانتــزی نــگاه 
ــت لوکــس  ــن صنع ــه ای ــم ک ــی زنی ــاد م ــا فری ــد. م ــی کنن م
نیســت، تولیــد بــرق اســت. امــا بــه دلیــل ایــن ناآگاهــی کــه در 
بخشــهای تصمیــم گیــر کشــور وجــود دارد، اجــازه رونــق ایــن 

صنعــت بــه مــا داده نمــی شــود.
ــز از  ــاح و تمرک ــورها اص ــایر کش ــد س ــگاه مانن ــن ن ــر ای اگ
ــوان داخلــی و حتــی  نیروگاههــای فســیلی کمتــر شــود، مــا ت
تولیــد پنــل و کلیــه مــوارد مربــوط بــه فنــاوری خورشــیدی را 

ــم. داری
ــل هــای خورشــیدی ســیلیس اســت و  ــد پن ــی تولی ــه اصل پای
ایــران یکــی از معــادن غنــی ایــن مــاده اســت. امــا بــه صــورت 
ــات  ــور عملی ــارج از کش ــم. در خ ــی کنی ــادر م ــام آن را ص خ
فــرآوری روی ایــن مــاده انجــام و تبدیــل بــه پنــل مــی شــود. 
بــرای مثــال اکنــون می تــوان گفــت کــه در زمینــه ســازه های 
مــورد اســتفاده در سیســتم هــای خورشــیدی توانایــی باالیــی 

ــم. داری
ــرای گرفتــن یــک مجــوز یــک ســال و  ــا ب از ســوی دیگــر م
نیــم بایــد دوندگــی کنیــم. در حالــی کــه قانونگــذار بــرای اینکه 
ســرمایه گــذار درگیــر ایــن اداره  و آن اداره نشــود، بحــث پنجره 
واحــد و کمیتــه ســرمایه گــذاری اســتان را مطــرح مــی کند که 
در ایــن کمیتــه همــه اداره هــای اســتان حضــور دارنــد. جالــب 
اســت کــه مــا در ایــن کمیتــه رفتیــم امــا بــاز خــود اداره هــا هم 
گفتــه انــد بایــد در اداره مــا هــم بررســی صــورت بگیــرد. خــود 

تحریمــی کــه گفتیــم همیــن هــا اســت.
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ــن ــای نوی فناوریه

ــرای  ــگاهی ب ــاد دانش ــان جه ــیل محقق *پتانس
ــدر اســت  برطــرف کــردن نیازهــای کشــور چق
و تــا چــه حــد مــی تــوان بــه تــوان آنهــا بــرای 
توســعه و اقتصــاد دانــش بنیــان بــاور داشــت ؟

ــگاهی  ــه دانش ــی جامع ــتر نگران ــا، بیش ــال ه ــان س از هم
ــم و  ــوزه عل ــی در ح ــب ماندگ ــا از عق ــرده م ــل ک و تحصی
ــود؛ از ســوی دیگــر کشــورهای  ــل از انقــاب ب ــاوری قب فن
ــه  ــد ک ــه صــورت عمــدی درصــدد بودن ــواره ب خارجــی هم
مــا پیشــرفتی در علــم و فنــاوری نداشــته باشــیم تــا صاحــب 
ــه  ــگاهی س ــل جهاددانش ــن دلی ــه همی ــویم. ب ــاوری نش فن
موضــوع » توســعه فرهنگــی علــم و فنــاوری «، » تجــاری 
ــوزش هــای  ــه« و »توســعه آم ســازی دســتاوردهای فناوران
ــورد  ــا را م ــا آنه ــته و دارد ت ــتور کار داش ــی« را در دس مهارت
ــم در پیشــرفت  ــل مه ــا عوام ــن ه ــد؛ ای ــرار ده ــری ق پیگی
هــر کشــوری هســتند کــه باعــث خودبــاوری در نســل جوان 

ــی شــود. م
ــع  ــاد »منب ــک اقتص ــم از ی ــی توانی ــه م ــم ک ــاور داری ــا ب م

ــویم؛ از  ــل ش ــان« تبدی ــش بنی ــاد دان ــه »اقتص ــان« ب بنی
ایــن رو همــواره محققــان کشــور و جهاددانشــگاهی بــر ایــن 
ــاوری  ــم و فن ــطه عل ــه واس ــور ب ــای کش ــه نیازه ــد ک باورن
ــده  ــه کار ش ــت ب ــاور دس ــن ب ــی ای ــت و ط ــع اس ــل رف قاب
انــد. محققــان جهاددانشــگاهی برنامــه ریــزی هایــی در همه 
زمینــه هــا ازجملــه پزشــکی، کشــاورزی، فنــی و مهندســی، 
علــوم انســانی و اجتماعــی دارنــد و همــواره اثبــات  کــرده اند 
کــه مــی توانیــم در  مــرز علــم حرکــت کنیــم و آن را تبدیــل 

بــه فــن کنیــم و ایــن فــن را بــه کار بگیریــم.

*بــا توجــه به اینکــه جهاددانشــگاهی 3 هــدف را 
مــورد پیگیــری قــرار داده کــه مرتبــط با فنــاوری 
و بــه کارگیــری آنهــا هســت، دســتاوردهای اخیر 
ــم و  ــد عل ــه تولی ــر ب ــه منج ــاد ک ــان جه محقق

محصــول شــده انــد چــه بــوده انــد؟
ــگاه  ــادی در پژوهش ــان جه ــای محقق ــت ه ــی از فعالی یک
ــا  ــواره ب ــان هم ــگاه روی ــان پژوهش ــت؛ محقق ــان اس روی

ــایر  ــوالت س ــا تح ــد ب ــان داده ان ــود نش ــتاوردهای خ دس
ــد.  ــت کنن ــد حرک ــی توانن ــکی م ــه پزش ــورها در زمین کش
ایــن نتیجــه کار پژوهشــگران در مــرز علــم و تبدیــل آن بــه 
فنــاوری اســت. پژوهشــگاه رویــان بــه دســتاوردهای زیــادی 

ــت. ــیده اس ــادی رس ــلول بنی ــه س در زمین
تولیــد آنتی بادی هــای درمانــی دارو درمانگــر گامــا در 
پژوهشــکده ابــن ســینا هــم کــه بــه تازگــی رونمایــی شــد از 
دیگــر دســتاوردهای محققــان جهــاد طــی یــک ســال اخیــر 

ــوده اســت. ب
ــم  ــان ه ــاوری در اصفه ــت فن ــکده زیس ــه پژوهش ــه ک البت
ــای شــبیه ســازی شــده  ــه بزه ــون در زمین ــا کن توانســته ت
ــی  ــه م ــیا« ک ــز »مورس ــرا ب ــد؛ اخی ــل کن ــی عم ــه خوب ب
توانــد شــیر زیــاد تولیــد کنــد و مقــاوم بــه آب و هــوای گــرم 
ــا شــبیه ســازی در ایــن پژوهشــکده  و خشــک اســت نیــز ب

ــد شــد. متول
ــز  ــی نی ــی مهندس ــه فن ــگاهی در زمین ــان جهاددانش محقق
توانســته انــد بــازار را تامیــن کننــد و در ایــن حــوزه هــم بــه 

رئیس جهاد دانشگاهی:

جهاد تمام نیاز صنعت نفت را برطرف می کند

رئیس جهاددانشگاهی معتقد است که محققان این نهاد علمی توانایی حل بسیاری از مشکالت را دارند و می توان با استفاده از آنها تمام نیازهای صنعت 
نفت را برطرف کرد.

 جهاددانشگاهی با هدف »گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها در سطح جامعه برای رسیدن به خود اتکایی«، »توسعه امور فرهنگی با همکاری حوزه و 
دانشگاه«، »گسترش طرح های کاربردی به منظور به کارگیری نتایج پژوهش« در مردادماه ۱۳۵۹ زیر نظر شورای عالی انقالب فرهنگی راه اندازی شد.
این نهاد دارای واحدهایی در استان های مختلف است که هر یک از این واحدها به خودی خود توانسته اند دستاوردهای متعددی داشته باشند. برای 
بررسی دستاوردهای این نهاد مهم علمی دانشگاهی همزمان با چهل سالگی انقالب درصدد برآمدیم تا گفتگویی با دکتر »حمید رضا طیبی«، رئیس 
جهاددانشگاهی داشته باشیم تا از دستاوردهای اخیر  محققان جهاددانشگاهی، پژوهشکده ها و پژوهشگاههای مرتبط با این نهاد )پژوهشگاه رویان، ابن سینا 

و ...(، پتانسیل آنها در رفع نیاز صنایع مختلف کشور و تجاری سازی دستاوردها مطلع شویم.
مشروح گفتگوی خبرنگار مهر با رئیس جهاددانشگاهی به شرح زیر است؛
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خوبــی درخشــیده انــد. همچنیــن در تولیــد فرســتنده هــای 
ــاورزی،  ــزی، کش ــر فل ــزی و غی ــای فل ــی ه ــی، کان رادیوی
غبــار گیرهــای صنعتــی، تجیهــزات صنعــت بــرق و 
آزمایشــگاههایی در زمینــه الکترونیــک قــدرت طــوری عمل 
ــم. ــی دانی ــا م ــم ســطح دنی ــان را ه ــه خودم ــم ک ــرده ای ک

ــاد  ــان جه ــهای محقق ــی از تاش ــواره یک *هم
ــت و گاز  ــت نف ــا در صنع ــردن نیازه ــرف ک برط
اســت ایــن محققــان چــه دســتاوردهایی در این 
ــاد در  ــای جه ــهم فناوریه ــتند و س ــه داش زمین

ــت؟  ــدر اس ــت چق ــن صنع ای
ــان  ــوری محقق ــم ط ــیمی ه ــت، گاز و پتروش ــت نف در صنع
جهاددانشــگاهی گام برداشــته انــد کــه بخــش هایــی از نیــاز 

ایــن صنعــت را مرتفــع کردنــد.
از دیگــر دســتاوردهای جهاددانشــگاهی شــارژرهای صنعتــی 
هســتند کــه ایــن از جملــه محصوالتــی اســت کــه در دهــه 
70 در جهاددانشــگاهی علــم و صنعــت بــه تولیــد رســیده و با 
حمایــت مدیرعامــل وقــت پتروشــیمی تعــداد زیــادی از ایــن 
محصــول بــه  پتروشــیمی فروختــه شــد. در دهه ۸0 سیســتم 
و کنتــرل دکل هــای حفــاری نفــت را محققــان مــا طراحــی 

کردنــد.
همچنیــن مبــدل هــای فرکانســی موتورهــای دور متغیــر از 
ــه  ــه تولیــد رســیده در صنعــت نفــت ب دیگــر محصــوالت ب
شــمار مــی رود؛ اکنــون تقریبا بــه واســطه محصــوالت تولید 
ــروژه  ــب پ ــگاهی در اغل ــان جهاددانش ــط محقق ــده توس ش
ــای  ــاخت دکل ه ــروژه س ــم؛ در پ ــی حضــور داری ــای نفت ه
حفــاری کــه بــه نتیجــه رســید توانســتیم 40 درصــد امتیــاز 
ــتگاه  ــاخت دس ــیم.همچنین س ــته باش ــاوری داش ــال فن انتق
ــا  ــت را ب ــی در مخــازن نف ــری از تشــکیل لجــن نفت جلوگی
ــاز هــم خریدهــای خارجــی  ــی ب ــم ول موفقیــت انجــام دادی
ــتگاه  ــن دس ــت ای ــود. مزی ــکاران انجــام می ش توســط پیمان
نســبت بــه نمونــه هــای خارجــی از لحــاظ قیمــت و کیفیــت 

ــت. اس
همچنیــن دســتگاه تکمیــل کننــده عملیــات حفــاری یــا لوله 
مغــزی ســیار نیــز توســط محققــان جهاددانشــگاهی ســاخته 
شــد؛ ایــن دســتگاه در حفــاری چــاه نفــت عملیــات ســوراخ 
کاری را انجــام مــی دهــد تــا ارتبــاط چــاه و مخــزن شــکل 

ــتگاه  ــن دس ــد. ای ــی ده ــویی انجــام م ــد اسیدش ــرد. بع بگی
مــورد تاییــد شــرکت ملــی حفــاری نفــت قــرار گرفتــه. ســه 
دســتگاه نیــز در مناطــق نفــت خیــز جنــوب مــورد اســتفاده 

قــرار گرفتــه اســت.
ــاری در جهــاد دانشــگاهی خوزســتان مــورد  ــه هــای حف مت
ــاخت آن را  ــوژی س ــون تکنول ــه و اکن ــرار گرفت ــری ق پیگی
داریــم. در حــال حاضــر قــرارداد ۸00 متــه را بــا شــرکت های 
نفتــی منعقــد کردنــد و پیــش بینــی شــده در مناطــق نفــت 

خیــز جنــوب بــه کار بــرده شــود.
ــرای رفــع آلودگــی نفتــی از دیگــر  ــودر میکروبــی ب تولیــد پ
ــول  ــن محص ــه ای ــت ک ــاد اس ــان جه ــتاوردهای محقق دس
ــرای  ــرارداد ب ــد ق ــرای عق ــاده ب ــده و آم ــت ش ــواز تس در اه
2 شــرکت بــزرگ نفتــی در خــارج اســت؛ البتــه بــا شــرکت 
نفتــی فــات قــاره قــرار اســت تفاهــم نامــه ای در راســتای 
ــش  ــون بی ــد شــود. اکن ــن محصــول منعق ــری ای ــه کارگی ب
از 20 محصــول در حــوزه نفتــی تولیــد می شــود؛ ایــن 
محصــوالت ســاخته و کاربــردی هــم شــده و برخــی از آنهــا 

ــرار داد هســتند. ــد ق ــتانه عق در آس
جهاددانشــگاهی مــی توانــد به تنهایــی نیــاز کشــور در زمینه 

صنعــت نفــت و پتروشــیمی را برطــرف ســازد؛ تحریــم هــم 
باعــث شــده کــه کار بــرای مــا در ایــن زمینــه ســخت باشــد.

تولیــد توربیــن هــای گازی 10 مــگاوات نیــز از دیگــر 
ــان جهاددانشــگاهی اســت کــه باعــث  دســتاوردهای محقق
ــتگاه  ــن دس ــرای ای ــود. ب ــرژی می ش ــه و ان ــش هزین کاه
ــتگاه در  ــت دس ــرار اس ــرده ایم؛ق ــد ک ــرارداد منعق ــال ق 3 س

ــود. ــب ش ــمنان نص س
اروپـا و کـره در زمینه تولیـد محصـوالت در حوزه نفـت و گاز 
رقیـب ایـران هسـتند؛ بنابرایـن ضروری اسـت صنعـت نفت 
ایـران در یـک بـازه 20 سـاله نیازهـای خـودش را مشـخص 
کنـد؛ اکنون تمام ریسـک ها به عهده شـرکت خارجی اسـت.

یکــی از ایــن فنــاوری هــا »جداســازی آب و نمــک از نفــت« 
ــه نمــک  ــق شــدند کارخان ــاد موف ــان جه ــه محقق اســت ک
زدایــی بــه روش شــیمیایی الکتریکــی و حرارتــی  را راه 
ــاال رود. ــت ب ــوص نف ــن واســطه خل ــا بدی ــد ت ــدازی کنن ان

دانـش فنـی ایـن کارخانه بدسـت آمده و توانسـته بـه صورت 
پایلـوت بـا ظرفیـت 25 بشـکه در روز کار جداسـازی را انجام 
دهـد. وزیر نفت هـم همواره  عاقمند اسـت که ایـن کارخانه 
روی کامیـون سـاخته شـود تا سـریعا بـه مناطـق مختلف که 
چـاه نفـت دارد منتقل شـود و عملیـات را انجام دهنـد. البته از 
ماخواسـته اند کـه خودمان همـه مراحل سـاخت را طی کنیم 

و بـه صـورت اجـاره ای خدمات ارائـه کنیم.

ــن  ــگاهی ای ــتاوردهای جهاددانش ــر دس *از دیگ
بــوده کــه بازوهــای رباتیکــی را طراحــی کنند که 
در صنعــت بســیار کاربــردی اســت. ایــن بــازوی 
ــع  ــه صنای ــد ب ــی توان ــی م ــه کمک ــک چ رباتی

ــد؟ بکن
مــا بــرای صــادارت  و واردات مایعــات یا مــواد نفتــی، میعانات 
و انتقــال هــر مایعــی از مخــزن بــه کشــتی یــا برعکــس بــه 
بازوهــای رباتیکــی نیــاز داریــم. ایــن بازوهــای رباتیکــی جزء 
اقــام وارداتــی محســوب مــی شــوند کــه محققان جهــاد آن 
را ســاختند و طــی قــرار دادی بــا شــرکت پایانــه هــای نفتــی 

درصــدد آمدیــم تــا از ایــن دســتاورد نیــز بهــره ببریــم.
بازوهــا بــازار خوبــی دارنــد و وزیــر نفــت هــم تاکیــد دارد کــه 
ــده  ــتقبال ش ــز اس ــاوری نی ــن فن ــود و از ای ــل ش ــد داخ خری

اســت.
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ــران آب  در  ــوع بح ــه موض ــه اینک ــه ب ــا توج *ب
کشــور وجــود دارد و محققــان هــر کــدام درصدد 
ــای  ــکل پ ــن مش ــع ای ــرای رف ــه ب ــتند ک هس
ــا  ــه آی ــد ک ــد بفرمایی ــان آورن ــه می ــاوری را ب فن
ــه  ــن زمین ــز در ای ــگاهی نی ــان جهاددانش محقق

ــد؟ ــته ان ــی داش ــت های فعالی
بلــه. در ایــن زمینــه بیشــتر روی تدویــن اســتاندارهای آبــی 
کار کــرده ایــم. البتــه در ســاخت تجهیزاتــی کــه مربــوط بــه 
شــیرین ســازی اســت نیــز فعالیــت هایــی داشــته ایــم ولــی 
ــزات  ــاخت تجهی ــوزه آب و س ــت. ح ــده اس ــه مان ــی نتیج ب

ــاز آن، مشــتری مــی خواهــد. مــورد نی
ــاس  ــی در مقی ــیدی و حرارت ــای خورش ــن ه ــیرین ک آب ش
ــه  ــود ک ــی ب ــه فناوریهای ــا از جمل ــتا ه ــرای روس کوچــک ب

ــد. ــگاهی روی آن کار کردن ــان جهاددانش محقق
ــی  ــه دارد ول ــن مقول ــه ای ــاز ب ــه کشــور نی درســت اســت ک
ــوده  ــه آب نب ــون مشــتری دســتاوردهای جهــاد در زمین تاکن
اســت؛ بــر همیــن اســاس ورود جــدی در زمینــه آب نکردیــم 

ــت مشــتری باشــد مــی  چــون مشــتری نداشــتیم؛ اگــر دول
ــه صــورت جــدی روی ایــن زمینــه کار کنیــم. توانیــم ب

ــیرین  ــاوری آب ش ــتقبال از فن ــدم اس ــل ع *دلی
ــطح  ــا س ــوده آی ــه ب ــگاهی چ ــن جهاددانش ک
ــری دارد؟  ــل دیگ ــا دلی ــوده ی ــن ب ــاوری پایی فن
مــا بیشــتر درصــدد هســتیم کــه فناوریهایمــان را در 
ــور  ــم؛ کش ــد کنی ــاز تولی ــع نی ــرای رف ــاال و ب ــاس ب مقی
بــرای تولیــد فنــاوری عاقــه بــه ســرمایه گــذاری نــدارد 
و همــواره درصــدد اســت کــه بیشــتر آب بخــرد تــا 
ــی از  ــد. یک ــذاری کن ــرمایه گ ــوژی س ــه روی تکنول اینک
مشــکاتی کــه در کشــور داریــم ایــن اســت کــه در زمینــه 
پذیــرش فنــاوری همــواره بــا »مقاومــت مدیــران« مواجــه 
ــت  ــوری نیس ــت ط ــه اس ــه اینگون ــال ک ــویم. ح ــی ش م
ــه  ــن زمین ــوژی را در ای ــال تکنول ــاز انتق ــم امتی ــی توانی م

ــیم. ــته باش ــا داش ــه ه ــایر زمین و س
دولــت مــی بایســت 45 میلیــون نفــر جمعیــت جنوب کشــور 
ــد از  ــن کن ــز کشــور را از نظــر آب تامی ــای مرک ــتان ه و اس

ــه  ــن گزین ــا بهتری ــه نظــر مــی رســد کــه آب دری ــن رو ب ای
ــه  ــم ک ــی ه ــن های ــیرین ک ــورت آب ش ــن ص ــد؛ در ای باش
ــن  ــد در ای ــی توان ــد م ــان جهاددانشــگاهی ســاخته ان محقق

ــرداری برســد. ــه بهــره ب مســیر ب
امــا در اینجــا کــه دولــت عاقــه ای به ســرمایه گــذاری روی 
دســتاوردهای بومــی نــدارد و شــاید هــم اعتمــاد نــدارد مــی 
ــوژی  توانیــم پیشــنهاد بدهیــم کــه ماموریــت انتقــال تکنول
ــده  ــه آب را برعه ــه کشــور در زمین از کشــورهای خارجــی ب

بگیریــم تــا صاحــب فنــاوری شــویم.
ــزا  ــورت مج ــه ص ــی ب ــای خارج ــر خریده ــال حاض در ح
و منفصــل از هــم انجــام مــی شــود. جهاددانشــگاهی مــی 
توانــد ایــن قضیــه را مدیریــت کنــد و بــه جــای اینکــه 50 بار 
بــه صــورت مســتقل آب شــیرین کــن از شــرکتهای مختلف 
ــم و از آن  ــک شــرکت بخری ــم، از ی ــداری کنی خارجــی خری
شــرکت امتیاز انتقــال تکنولــوژی بگیریــم. ایــن روش در دنیا 
مرســوم اســت و کشــورهایی مثــل چیــن، کــره، ژاپــن از ایــن 
روش اســتفاده مــی کنند.جهاددانشــگاهی مــی توانــد متولــی 

انتقــال تکنولــوژی باشــد.
بدیــن واســطه خیــال مدیــران کشــور هــم راحــت مــی شــود 
کــه از فنــاوری خارجــی اســتفاده شــده ولــی ایــن نتیجــه را 
دارد کــه بعــد از چنــد ســال صاحــب تکنولــوژی مــی شــویم.
کــه  شــده  مشــخص  توســعه   ششــم  برنامــه  در 
جهاددانشــگاهی متولــی شــود تــا بــا همــکاری وزارت نیــرو و  
معاونــت علمــی روی بحــث ســاخت داخــل کار کنیــم.
 بــا توجــه بــه اینکــه مشــکل تحریــم داریــم و خریــد قطعات 
ــل  ــاخت کاالی داخ ــوارد س ــی م ــت و در برخ ــخت اس س
گرانتــر مــی شــود مــی تــوان بــه واســطه انتقــال تکنولــوژی 
بــه صرفــه تــر کار کــرد امــا بــه شــرطی کــه بعــداز چندیــن 

ســال خودمــان آنــرا تولیــد کنیــم.

ــوژی  ــال تکنول ــم انتق ــرایط تحری ــس در ش *پ
ــت. ــر اس ــه ت ــه صرف ب

بلــه تا حــدی. امــا از ســوی دیگــر توانایــی در محققــان جهاد 
زیــاد اســت و آنــان توانایــی هایــی خــود را اثبــات کــرده انــد. 
ــردی  ــگاه کارب ــگاه جهاددانشــگاهی کامــا ن خوشــبختانه ن

بــه علــم و فنــاوری اســت و در ایــن زمینــه پیگیــری هایــی 
داشــته اســت کمااینکــه توانســته بــا تولیــد انبــوه در برخــی 

صنایــع توانایــی خــود را اثبــات کنــد.

ــتاوردهای  ــی دس ــه از برخ ــد ک ــاره کردی *اش
ــود؛ درکل  ــی ش ــتقبال نم ــگاهی اس جهاددانش
بفرماییــد وضعیــت انعقــاد قــرار دادهــای 
ــورت  ــه ص ــه چ ــع ب ــا صنای ــگاهی ب جهاددانش

ــت؟ ــوده اس ب
وضعیــت قــرار دادهــا بــا جهاددانشــگاهی نســبت به 3 ســال 
ــم  ــته ای ــا توانس ــی م ــت ول ــرده اس ــدا ک ــت پی ــته اف گذش
ظرفیــت و پتانســیل خــود را در صنایــع کشــاورزی، پزشــکی، 
فنــی و مهندســی، انــرژی،  نفــت، گاز و پتروشــیمی، معــادن 
و فلــزات بــه خوبــی نشــان دهیــم. مــی توانیــم بــا قاطعیــت 

بگوییــم کــه در ۹ حــوزه  پتانســیل خوبــی داریــم.
ــود دارد  ــور وج ــی در کش ــه ای و پول ــکل  بودج ــون مش چ
پــروژه هــا متوقــف شــده انــد؛ ایــن مشــکل عمومــی کشــور 

ــت. اس

*آیــا تاکنــون درصــدد آمدیــد کــه بدانیــد 
صنایعــی کــه باجهاددانشــگاهی قــرار داد منعقــد 
ــاد  ــات جه ــوالت و خدم ــت از محص ــرده اس ک

ــر؟ ــا خی ــتند ی ــی هس راض
بلــه. طــی ســال هــای اخیر کــه بــا صنایــع مختلــف قــرارداد 
منعقــد کردیــم و محصــول نهایــی را تحویــل دادیــم دیدیــم 
ــول  ــا از محص ــده و آنه ــع ش ــی از صنای ــورد خوب ــه بازخ ک
نهایــی مــا راضــی هســتند؛ بــه طوریکــه امســال توانســتیم 
10 پــروژه جهاددانشــگاهی را بــه مرحلــه رونمایــی برســانیم.

ــه  ــاد، چ ــان جه ــوان محقق ــه ت ــه ب ــا توج * ب
مــوردی بیشــتر مــورد بــی مهــری و بــی توجهی 

ــت؟ ــه اس ــرار گفت ــرداری ق ــره ب در به
صنعــت آبزیــان و ماکیــان. در ایــن صنایــع پتانســیل خوبــی 
ــرداری  ــره ب ــور به ــا در کش ــی از آنه ــه خوب ــی ب ــم ول داری

ــت. ــده اس نش

ــد  ــی داری ــزی های ــه ری ــه برنام ــن زمین *در ای
ــردم از  ــا م ــد ت ــه کنی ــد آن را عرض ــه بتوانی ک
دســتاوردهای جهاددانشــگاهی بهــره منــد 

ــوند؟ ش
بلــه. بــا توجــه بــه اینکــه کشــور مــا در مــرغ تخــم گــذار و 
ــه خــارج دارد از ایــن رو درصــدد  مــرغ گوشــتی وابســتگی ب
هســتیم کــه ایــن مشــکل را برطــرف کنیــم. در ایــن زمینــه 
ــم و از  ــژاد کنی ــد هســتیم کــه اصــاح ن ــه شــدت عاقمن ب
مــرغ هــای بومــی، مــرغ هــای اجــداد تخــم گــذار و گوشــتی 
تولیــد کنیــم. در ایــن پروســه مــرغ هــای خــوب بــا تزویــج، 
ــوند. در  ــم ش ــوب ک ــای نامرغ ــا ژن ه ــد ت ــی یابن ــر م تکثی
ــه  ــت ک ــداف ماس ــداد« از اه ــرغ اج ــن »م ــد الی ــع تولی واق
محققــان جهاددانشــگاهی روی ایــن موضــوع کار مــی کننــد 
ــه بودجــه  ــاز ب ــه اتمــام رســیده و نی ــی آن ب کــه کار مطالعات

ــوه دارد. ــد انب ــرای تولی ب

*در زمینــه گوشــت دام هــم وابســته بــه کشــور 
ــه  ــه چ ــن زمین ــتیم در ای ــی هس ــای خارج ه

ــد؟ ــته ای ــی داش فعالیت
بلــه. در زمینــه اصــاح نــژاد دام هــای ســنگین  نیــز فعالیــت 
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ــن ــای نوی فناوریه

ــه  ــیم ک ــته باش ــی داش ــتیم دام ــدد هس ــم و درص ــی کنی م
درصــد چربــی پایینــی دارنــد و شــیرپرچرب تولیــد مــی کنند؛ 
ــژادی  ــه صــاح اســت ســراغ ن در وضعیتــی هســتیم کــه ب
برویــم کــه شــیرکمتری تولیــد کنــد و چربــی شــیر باالیــی 

ــد. دارن
ــا  ــراورده ه ــایر ف ــره و س ــه واردات ک ــت ک ــن اس ــدف ای ه
را حــل کنیــم و نژادهــای گوشــتی را داشــته باشــیم کــه در 
مقابــل علوفــه ای کــه مــی خورنــد ســرعت رشــد و میــزان 

ــر شــود. وزنشــان زیادت
بدیــن واســه مــی توانیــم جنیــن ایــن گاوهــای مرغــوب را به 
ــن صــورت گاوهــای  دامــداری هــا بفــروش برســانیم؛ در ای
ــی و  ــود و مشــکات دام ــی ش ــد م ــت تولی ــا کیفی ــی ب بوم
بســیاری از مشــکاتی کــه مربــوط بــه واردات مــی شــود را 

برطــرف کنــد.
همچنیــن عاقــه داریــم کــه روی بچــه ماهــی کــه از خــارج 
ــز  ــر نی ــن منظ ــا از ای ــم ت ــود کار کنی ــی ش ــور وارد م کش

ــارج نداشــته باشــیم. ــه خ وابســتگی ب

ــه جهــاد  ــه پزشــکی مراکــز وابســته ب *در زمین
ــطوح  ــادی را در س ــای زی ــگاهی موفقیته دانش
بیــن المللــی داشــته انــد. آخریــن دســتاوردهای 

ــز علمــی چیســت؟ ــن مراک ای
محققــان پژوهشــگاه رویــان، ابــن ســینا و محققــان فعــال 
در عرصــه مهندســی جهاددانشــگاهی توانســتند در زمینــه 
ــد.  ــی بردارن ــم  گام های ــزاز ه ــرفه و ک ــیاه س ــن س واکس
ــام  ــا انج ــن ه ــن واکس ــی ای ــای بالین ــت ه ــون تس اکن
ــه  ــه نتیج ــده ب ــال این ــه س ــتیم ک ــدوار هس ــده و امی ش
ــت  ــرار اس ــهایی ق ــم پوش ــن زخ ــد. همچنی ــوب برس مطل

ــد. ــی برس ــوه و صنعت ــد انب ــه تولی ب

همــواره  نفــت  صنعــت  زمینــه  *در 
جهاددانشــگاهی پیشــتاز بــوده آیــا برنامــه هایی 

بــرای ســال آینــده داریــد یــا خیــر؟
ــای درون  ــپ ه ــده روی پم ــال آین ــم س ــه داری ــه. برنام بل
ــی شــدن  ــد از قطع ــه بع ــم ک ــی انجــام دهی ــی اقدامات چاه

ــرد. ــم ک ــام خواهی اع

*در زمینــه متــرو هــم محققــان جهاددانشــگاهی 
اقداماتــی انجــام داده بودنــد؛ مــی فرماییــد کــه 
آیــا ســال آینــده تولیداتــی بــرای متــرو خواهیــد 

داشــت یــا خیــر؟
بلــه. محققــان مــا روی بحــث سیســتم رانــش واگــن هــای 
ــت  ــش قیم ــا افزای ــتیم ب ــدد هس ــد؛ درص ــرو کار کردن مت
ــش واگــن هــای  ــم سیســتم ران ــن بتوانی ــا قیمــت پایی ارز ب
متــرو را بســازیم. امســال بــه ایــن زمینــه ورود پیــدا کردیــم و 

ــرد. ــرار بگی ــم کــه مــورد اســتقبال ق امیدواری
جهاددانشــگاهی هدفهایــی را نشــانه مــی گیرد که کشــور در 
آنهــا بــه خــارج وابســتگی دارد تــا بدین واســطه خودبــاوری و 

خودکفایــی بــه وجــود بیاید.
همچنیــن در زمینــه تولیــد کربــن اکتیــو از قیــر نیــز ورود پیدا 
کــرده ایــم. بــه دلیــل اینکــه در کرمانشــاه قیــر طبیعــی وجود 
ــه ســایر کشــورهای صــادرات  ــه صــورت خــام ب دارد کــه ب
ــد  ــی تولی ــول فراوردهای ــن محص ــا از ای ــود و آنه ــی ش م
ــان  ــا خودم ــر ه ــن قی ــه از ای ــم ک ــد درصــدد آمدی ــی کنن م
محصــول تولیــد کنیــم. اکنــون تکنولــوژی آن بدســت آمده و 

ــوت انجــام شــده اســت. ــه صــورت پایل ب

*جهــاد دانشــگاهی در زمینــه تولیــد محصــوالت 
هیبریــدی  و  فنــاوری  زیســت  کشــاورزی 
بــاره  ایــن  در  اســت  کــرده  تاشــهایی 

توضیحــات بیشــتری مــی دهیــد.
ــر  ــه زی ــتی ک ــی و زیس ــر ژنتیک ــز ذخای ــان مرک ــه محقق بل
مجموعه جهاددانشــگاهی  هســتند توانســتند در زمینــه تولید 
ســبزیجات و ملــون هــا بــه صــورت هیبریــد گام بردارنــد. اما 
تولیــد خیــار هیبریــد  تــا حــدی پیــش رفتــه کــه مــی توانیم 

ســال آینــده در بــازار باشــد.
ــد تکمیــل مــی شــود؛  ــده الیــن خیارهــای هیبری ســال آین

ــی هســتیم. ــون در حــال رایزن اکن
 

ــا  ــی ب ــر قیمت ــد از نظ ــای هیبری ــن خیاره *ای
خیارهــای موجــود در بــازار چــه تفاوتــی دارنــد؟
ــی اســت.  ــه خارج ــر از نمون ــن ت ــت آن پایی صددرصــد قیم
نمونــه هــای وارداتــی بذرهــای هیبریــدی از قیمــت باالیــی 
برخوردارنــد ولــی مــا مــی توانیــم نمونــه هــای ایرانــی آن را 

بــا قیمت پاییــن تــر وارد بــازار کنیــم. در حــوزه هیبریــد خیار، 
فلفــل، گوجــه و کاهــو، بیشــترین ســهم را در ســفره غذایــی 
مــردم دارنــد؛ از ایــن رو درصــدد برآمدیــم کــه ایــن ارقــام را 
ــه  ــی ب ــی بوم ــژاد و جمــع آوری نمونه هــای ژن ــا اصــاح ن ب
تولیــد برســانیم.این بذرهــا کــه منجــر بــه تولیــد خیارهــای 
ــر  ــی و ظاه ــای ایران ــات خیاره ــود صف ــی ش ــد م هیبری

ــود دارد. ــی در آن وج ــای خارج خیاره
مــا از ســوی دیگــر عاقمنــد هســتیم کــه در ســاخت 
تجهیــزات »کشــاورزی هوشــمند« وارد شــویم. اکنــون ایــن 
تجهیــزات از خــارج وارد مــی شــوند کــه مــا میتوانیــم در این 
زمینــه نیــز خودکفــا شــویم. اکنــون در حــال برنامــه ریــزی 

ــتیم. ــری« هس ــت کانتین روی »کش

*آیـا بودجـه جهاددانشـگاهی بـا توجه بـه اینکه 
برخی نهادهـای علمی در الیحه پیشـنهادی کمتر 

شـده، افزایش داشـته یـا خیر؟
ــد  ــنهادی 23 درص ــه پیش ــگاهی در الیح ــه جهاددانش بودج
افزایــش یافتــه اســت. بودجــه جهــاد بــه دلیــل اینکــه از ابتدا 

بودجــه کمــی بــوده امســال بــه نســبت افزایــش یافته اســت. 
البتــه هنــوز بودجــه اباغــی قطعــی نشــده و فقــط در الیحه 

پیشــنهادی افزایــش یافتــه اســت.
شـاید دلیـل افزایش بودجـه این بوده کـه دولت بـاور کرده 
جهاددانشـگاهی می توانـد بسـیاری از پروژه ها را بـه نتیجه 
برسـاند و از بودجـه ای کـه تاکنـون در اختیـار داشـته بـه 
خوبـی محصـول تولیـد کنـد و آنهـا را بـه مرحلـه تجـاری 

برساند. سـازی 
دســتاوردهای جهاددانشــگاهی بالــغ بــر 4 تــا 5 برابــر بودجــه 
اش ارزش افــزوده ایجــاد کــرده اســت ایــن نشــان می دهــد 
کــه اعتمــاد دولــت نســبت بــه جهاددانشــگاهی بیشــتر شــده 

اســت.

ــع  ــن موان ــی از مهمتری ــه یک ــد ب ــر بخواهی *اگ
بــر ســر راه تولیــد محصــوالت اشــاره کنیــد چــه 

مشــکلی را مهمتــر مــی دانیــد؟
اکنــون آزمایشــگاه مرجــع بــرای تســت نداریــم بــه همیــن 
دلیــل شــرکت نفــت باید کمــک کنــد بــرای تولیــد محصول 

بــا کیفیــت ایرانی تســت میدانــی انجــام شــود و بعــد از آن در 
ــد خــارج قــدرت داشــته باشــد و اجــازه  مناقصــه هــای خری
ندهــد خریــد خارجــی انجــام گیــرد. ایــن موضــوع  مــی تواند 
بــه عنــوان مبحثــی مهــم در معاونــت پژوهشــی و فنــاوری 

نفــت مطــرح باشــد.

*کام آخر اینکه در کل محققان جهاددانشـگاهی 
بـا وجـود مشـکات دسـت از تـاش بـر نمـی 
دارنـد و فعالیـت مـی کننـد؛ آیـا امیدوار هسـتید 
کـه در آینـده بدون وابسـتگی به سـایر کشـورها 
از دسـتاوردهای محققـان ایـن نهاد علمـی بهره 

؟ یم ببر
ــه  ــای ب ــاوری ه ــن فن ــه از ای ــم ک ــاش داری ــون ت بله.اکن
ــتفاده  ــور اس ــای کش ــع نیازه ــتای رف ــیده در راس ــر رس ثم
ــتای  ــواره در راس ــم هم ــان جهاددانشــگاهی ه شــود؛ محقق
ــبین  ــده خوش ــه آین ــی روند.ب ــش م ــکات روز پی ــع مش رف
هســتیم و امیداوریــم کــه بتوانیــم بــه واســطه علــم و فناوری 

ــم. ــرف کنی ــور را برط ــکات کش مش
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ــن ــای نوی فناوریه

محققــان پژوهشــگاه رویــان موفــق شــدند طــی تحقیقاتــی اثبــات کننــد کــه ســلول های عامــل 
ابتــا بــه آلزایمــر در افــراد، بــا ســلول های ابتــا بــه بیمــاری »دو قطبــی« یکــی هســتند. 

ــه قطعیــت  ــان در خصــوص ب ــات علمــی پژوهشــگاه روی ــر کــوروش شاه پســند، عضــو هی دکت
ــق  ــان موف ــا در پژوهشــگاه روی ــار داشــت: م ــی اظه ــاری دوقطب ــر و بیم رســیدن رابطــه آلزایم
شــدیم مکانیــزم مولکولــی مــرگ ســلولهای عصبــی در بیمــاری دوقطبــی را معرفــی کنیــم کــه 

ــار در دنیــا صــورت گرفتــه اســت. ایــن موضــوع بــرای اولیــن ب
وی بــا اشــاره بــه نتیجــه تحقیقــات ایــن تیــم تحقیقاتــی در پژوهشــگاه رویــان گفــت: در ایــن 
پروســه ثابــت کردیــم همــان عاملــی کــه ســاح عصبــی را در مغــز در برابــر بیمــاری آلزایمــر از 

بیــن مــی بــرد، در  بیمــاری دو قطبــی هــم باعــث مــرگ ســلولی مــی شــود.
وی ادامــه داد: ایــن بــدان معناســت کــه عامــل بیمــاری هــای دو قطبــی و آلزایمــر یکــی هســتند 

در صورتیکــه تــا کنــون بیمــاری دو قطبــی یــک بیمــاری  روانــی شــناخته شــده بــود.
وی بــا بیــان اینکــه ارتبــاط تنگاتنــگ بیمــاری هــای دوقطبــی و آلزایمــر می توانــد مســیر درمان 
را راحــت تــر کنــد، عنــوان کــرد: در ایــن پروســه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه آســیب مغــز در 
بیمــاری آلزایمــر بــا بیمــاری دو قطبــی یکــی اســت  از ایــن رو مــی تــوان در راســتای درمــان این 

دو بیمــاری گام هــای خوبــی برداشــت.
ــی  ــاری دو قطب ــی بیم ــی ط ــلول های عصب ــیب س ــزم آس ــه مکانی ــان اینک ــا بی ــند ب شاه پس
ــد دو بیمــاری یکــی اســت درمــان و واکســینه کــردن  ــی رون ــد کــرد: وقت مشــخص شــد، تاکی
افــراد در برابــر ایــن بیماریهــا بــا ســهولت بیشــتری صــورت مــی گیــرد و مــی توانیــم بــا تولیــد 

ــم. ــد کنی ــی را تولی ــه الزایمــر و دوقطب ــا ب ــاران مبت محصــول، داروهــای بیم
ــاری  ــم بیم ــار نشــان دادی ــن ب ــرای اولی ــا ب ــت: م ــان گف ــت علمــی پژوهشــگاه روی عضــو هیئ

ــی شــود. ــر م ــز درگی ــه مغ ــوژی اســت ک ــی نیســت و فیزیول ــی روان دوقطب
بــه گفتــه شــاه پســند، ایــن تحقیقــات بــا انجــام آزمایشــات روی مغــز انســان بــا مجــوز پزشــکی 

ــه  ــال اخــذ مجــوز از وزارت بهداشــت هســتیم ک ــه دنب ــون ب ــه اســت. اکن ــی انجــام گرفت قانون
امــکان کارآزمایــی بالینــی را پیــدا کنیــم.

ــی و  ــال خلق ــا شیدایی-افســردگی( نوعــی اخت ــی )ی ــال دوقطب ــق، اخت ــن محق ــه ای ــه گفت ب
ــه ایــن بیمــاری دچــار تغییــرات شــدید خلــق می شــوند.  ــی اســت. افــراد مبتــا ب بیمــاری روان
اختــال دو قطبــی بــه صــورت معمــول در آخــر دوره نوجوانــی یــا اوائــل دوره بزرگســالی تظاهــر 

ــد. ــدا می کن پی
وی ادامــه داد: ایــن بیمــاری انــواع مختلفــی دارد کــه مهمتریــن انــواع آن اختــال دو قطبــی نــوع 

یــک و نــوع دو اســت. ایــن اختــال از نوجوانــی بــه بعــد در افــراد ظهــور و بــروز مــی کنــد.
شاه پسند از انتشار نتایج این مقاله در معتبرترین ژرونال امریکا به تازگی خبر داد.

توسط محققان ایرانی

  ارتباط بیماری دوقطبی با آلزایمر کشف شد

برای اولین بار رخ داد؛

دستکاری مغز در حین جراحی 
برای خنداندن بیمار

 
بــار  اولیــن  بــرای  متخصصــان 
کــردن  ممکــن  بــرای  توانســتند 
ــز در بیمــاری  تحمــل درد جراحــی مغ
کــه حفــظ هشــیاری وی در حیــن 
بــا  را  وی  بــود،  ضــروری  عمــل 

بخنداننــد. عصبــی  تحریــک 
متخصصــان علــوم عصبــی دانشــگاه 
ــازی  ــبیه س ــا ش ــکا ب ــوری در آمری ام
جریــان الکتریســیته در بخشــی از مغز 

موســوم بــه cingulum توانســتند فــردی را کــه در زمــان جراحــی بایــد بیــدار نگه داشــته می 
شــد بخنداننــد تــا وی درد ناشــی از جراحــی را راحــت تــر تحمــل کنــد.

پژوهشــگران مــی گوینــد روش مذکــور نــه تنهــا بــرای تســهیل عمــل هــای جراحــی مختلــف 
قابــل اســتفاده اســت، بلکــه مــی تــوان از آن بــرای مــداوای بیمــاری هایــی همچــون افســردگی، 

اضطــراب و همیــن طــور دردهــای مزمــن اســتفاده کــرد.
Cingulum متشــکل از مجموعــه ای از مــواد الیــاف ماننــد ســفید اســت کــه واکنــش هــای 
ــاد  ــم Cingulum در ایج ــش مه ــد. نق ــی کن ــاد م ــانها ایج ــی را در انس ــی و عاطف احساس

افســردگی در انســان بــه اثبــات رســیده اســت.
پزشــکان بــا کاشــت الکترودهایــی در مغــز یــک زن در حــال عمــل توانســتند جریان الکتریســیته 
را در Cingulum وی تقویــت کننــد و بــا وادار کــردن او بــه خنــده، احســاس لذت و آســودگی 

را در وی بــه وجــود آورند.
قــرار اســت بــا تکــرار ایــن روش بــر روی برخــی بیمــاران در حــال جراحــی و انجــام برخــی تســت 
ــی  ــی و روان ــرایط روح ــای ش ــر روی ارتق ــرد آن ب ــر کارب ــا تاثی ــر روی آنه ــناختی ب ــای روانش ه

بیمــاران مشــخص شــود.

همراه با افزایش وزن؛

کفشی که زمین خوردن را رصد می کند
 

یکـی از شـرکت های وابسـته بـه آلفابت، نمونه اولیه کفشـی را سـاخته کـه زمین خـوردن را 
رصـد مـی کنـد. این کفـش همچنین افزایـش وزن سـریع کاربـر را نیـز ردیابی مـی کند.

  Verily، شــرکت تحقیقاتــی متعلــق بــه شــرکت آلفابــت قصــد دارد در حــوزه فنــاوری 
هــای پوشــیدنی فعالیــت هایی انجــام  دهــد. درهمین راســتا شــبکه خبــری CNBC ادعا 
مــی کنــد ایــن بخــش نمونــه اولیــه کفــش هوشــمندی را ســاخته کــه حــرکات و وزن را 

انــدازه گیــری مــی کنــد و مــی توانــد زمیــن خــوردن کاربــر را رصــد کنــد.  
هرچنــد ایــن چنــدان طــرح جدیــدی نیســت امــا هنــوز هــم نــادر بــه حســاب مــی آیــد. 
البتــه ایــن کفــش هــا ســامت را ردیابــی نمــی کننــد، امــا مــی تواننــد افزایش وزن ســریع 
) نشــانه ای از اختــال در فعالیــت قلــب( را رصــد کننــد یــا هنگامیکــه فــرد زمیــن مــی 

خــورد، پیــام هشــدار بفرســتند.
هنــوز مشــخص نیســت ایــن کفــش هــا بــه طــور تجــاری تولیــد شــوند یا خیــر. امــا طبق 

گــزارش هــا،Verily بــه دنبــال شــریکی برای توســعه ایــن کفش ها اســت.
ــار مشــکات  ــد اســت کــه دچ ــرادی مفی ــرای اف ــه خصــوص ب ــور ب ــن  خدمــت مذک ای

ــی هســتند. حرکت
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در استرالیا؛

پوستر دیواری پیش بینی کننده 
آب و هوا از راه رسید

 
ــمند  ــای هوش ــی ه ــوا از گوش ــت آب وه ــورد وضعی ــاع در م ــب اط ــرای کس ــوال ب ــراد معم اف
اســتفاده مــی کننــد. اما یک شــرکت اســترالیایی پوســتر دیــواری هوشــمندی بــرای اعــام وضع 

آب و هــوا ابــداع کــرده اســت.
این شـرکت نوپا کـه Typified نام دارد، می گوید پوسـترهای هوشـمند Oli Woods هم 

هنـری و هـم جذاب بـوده و ظاهـر و رنگ آنها بر مبنای شـرایط آتـی آب و هوا تغییـر می کند.
پوســتر یادشــده کــه از کاغذهــای متعــارف مــورد اســتفاده بــرای تولیــد کاغــذ دیــواری تهیــه 
شــده، دارای یــک پوشــش شــفاف هوشــمند و یــک قــاب از جنــس بلــوط اســت و در پشــت آن 
یــک قــاب حــاوی تجهیــزات الکترونیکــی بــه منظــور دریافــت پیــش بینــی وضعیــت آب و هوا 

نصب شــده اســت.
یــک جوهــر هوشــمند حســاس بــه گرمــا و ســرما نیــز بــرای نمایــش نمادهــای مربــوط بــه 

وضعیــت آب و هــوا در ایــن پوســتر در نظــر گرفتــه شــده اســت.
پوســتر یادشــده دارای چهــار نمــاد خورشــید، ابــر و بــرف و بــاران اســت و بســته بــه وضعیت آب 
و هــوا یکــی از آنهــا را بــه نمایــش درمــی آورد. بــه روزرســانی اطاعــات ایــن پوســتر از طریــق 

اینترنــت یــا وای – فــای در طــول روز صــورت مــی گیــرد و بســته بــه وضعیــت آب و هــوا یکی 
از ایــن چهــار نمــاد روشــن می شــود.

وزن ایــن پوســتر دیــواری 1.۶ کیلوگــرم بــوده و بایــد بــه بــرق وصل شــود. البتــه جوهر هوشــمند 
محصــول مذکــور در اتاقــی کــه گــرم تــر از 2۹ درجــه ســانتیگراد باشــد بــه درســتی عمــل نمــی 

کنــد. قیمــت ایــن پوســتر 137 دالر اســت.

کوچکترین چراغ قوه دنیا 
ساخته شد

 
کوچکتریــن چــراغ قــوه دنیــا بــا طــول 2.54 ســانتی متــر ســاخته شــده اســت. ایــن 
ــد  ــه کلی ــه حلق ــوان آن را ب ــی ت ــه م ــت ک ــک اس ــدازه ای کوچ ــه ان ــوه ب ــراغ ق چ

ــرد. ــه ک اضاف
ابزارهــای کوچکــی کــه بــه حلقــه کلیــد آویــزان مــی شــوند، ایــن روزهــا بســیار محبوب 

شــده انــد. امــا تعــداد اندکــی از آنهــا بــه انــدازه Subجمــع وجــور هســتند.
ایــن گجــت کوچکتریــن چــراغ قــوه دنیــا نــام گرفتــه و طــول آن  2.54 ســانتی متــر 
ــر   ــانتی مت ــر آن 1.27 س و قط
ــه  ــوه ب ــراغ ق ــن چ ــت. ای اس
ــی  ــم م ــور فراه ــدازه ای ن ان
کنــد کــه فــرد بتوانــد قفــل در 

ــد. ــب بیاب را در ش
ایــن چــراغ قــوه چیــزی شــبیه 
ــلحه و  ــه اس ــک گلول ــوک ی ن
ــه ای  ــه بدن ــت ک ــره اس فرف
از جنــس آلومینیــوم دارد. ایــن 
ــری،  ــا عمــق یــک مت ــزار ت اب

ــار اســت. ضــد آب و همچنیــن ضــد گــرد وغب
ــد. هــر ســت از  ــن مــی کنن ــاز آن را تامی ــورد نی ــروی م ــری ســکه ای AGI نی 3 بات

باتــری هــا بــرای یــک ســال مصــرف کافــی اســت.
 شرکت Malboro & Kane در لندن آن را ابداع کرده است.

بالشی که صدای خروپف را 
ساکت می کند

 
محققــان بالشــی ابــداع کــرده انــد کــه ســروصدای خروپــف فــرد را ســاکت مــی کنــد و اجــازه مــی 

دهــد هــم اتاقــی او در ســکوت بخوابــد.
گروهــی از محققــان در دانشــگاه »نورثــرن ایلینویــز« بالــش هوشــمندی ابــداع کــرده انــد کــه بــا 
اســتفاده از فنــاوری ســاکت کــردن ســروصدا و الگوریتــم هــای انطباقــی  الگوهــای تنفــس فــردی 

کــه خروپــف مــی کنــد را رصــد و ســروصدای او را ســاکت مــی کنــد.
 در نتیجه هم اتاقی فرد به راحتی می تواند بدون مزاحمت بخوابد.

در حــال حاضــر بالــش هوشــمند فقــط یــک طــرح اولیــه اســت و جزئیــات آن در یــک تحقیــق 
جدیــد در ژورنــال IEEE/CAA منتشــر شــده اســت.

سیســتم هــای پیشــین ایــن فنــاوری را داخــل هــد بنــد یــا پتــو بــه کار مــی بردنــد امــا در تحقیق 
جدیــد ایــن دســتگاه در بالــش تعبیــه شــده اســت. سیســتم ســاکت کــردن ســروصدا نخســت 
صــدای خروپــف را رصــد مــی کنــد و در مرحلــه بعــد امــواج صوتــی منتشــر مــی کنــد کــه دامنــه 

آن بــا صــدا یکســان باشــد.
بــه طــور دقیــق در ایــن تحقیــق  

ــش  ــی در بال ــر انطباق ــک فیلت ی
ــیگنال  ــه دو س ــت ک ــه کار رف ب
ورودی را دریافــت مــی کــرد. این 
ــد  ــای ورودی عبارتن ــیگنال ه س
ــط  ــه توس ــف ک ــدای خروپ از ص
یــک میکروفــون مرکــزی در 
بالــش رصــد مــی شــد. ســیگنال 
ــه ســروصداهای  ــوط ب دیگــر مرب
ــا توجــه بــه ایــن ســیگنال  مختلفــی بــود کــه توســط دو میکروفــون دیگــر ثبــت مــی شــد.  ب
ها،فیلتــر انطباقــی امــواج صوتــی منتشــر کــرد کــه دامنــه آن بــا صــدای خروپــف یکســان باشــد. 
ایــن ســیگنال هــا از دو بلندگــو در بالــش هــای فــرد دیگــر پخــش مــی شــوند.
 بــه بیــان ســاده، بــا ایــن روش ســروصداهای مذکــور فیلتــر مــی شــوند و در نتیجه یک ســیگنال 
»مناســب ضــد ســر و صــدا« بــه وجــود مــی آیــد کــه در بلندگوهــای موجــود در بالش فــرد دیگر 

پخــش می شــود.
 LMS عــاوه بــر آن سیســتم هــای معمــول ســاکت کــردن ســروصدا معمــوال از الگوریتم هــای
اســتفاده مــی کننــد تــا صوتــی بــا دامنــه یکســان تولیــد بســازند. امــا در تحقیــق 

ــد.   ــد، پژوهشــگران از الگوریتــم هــای انطباقــیLMS اســتفاده کردن جدی
از آنجــا کــه ســیگنال هــای خروپــف هــر فــرد فرکانــس خاصــی دارد، طراحــی الگوریتــم هــای 

LMS انطباقــی کمــک مــی کنــد خروپــف افــراد بــه شــیوه بهتــری ســاکت شــود.
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با تصاویر و فیلمهای باقیمانده؛

هوش مصنوعی »سالوادور دالی« 
را زنده کرد

 
اگــر قصــد داریــد در بهــار ســال آینــده از مــوزه ســالوادور دالــی بازدیــد کنیــد، احتمــاال بــا میزبــان 

غیرمنتظــره ای مواجــه خواهیــد شــد کــه کســی نیســت جــز خــود ســالوادور دالــی.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از انگجــت، مقامــات ایــن مــوزه در آمریــکا اعــام کــرده 
انــد کــه بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی موفــق بــه بازســازی ایــن هنرمنــد مشــهور به شــیوه ای 
بســیار واقــع گرایانــه شــده انــد و وی از مــاه آوریــل بــر روی نمایشــگرهای موجــود در ایــن مــوزه 

ظاهــر شــده و بــه بازدیدکننــدگان خــوش آمــد مــی گویــد.
ــتفاده  ــا اس ــرکت Goodby Silverstein & Partners ب ــان ش ــی از مهندس گروه
ــده از دالــی بــه یــک سیســتم هــوش مصنوعــی تقلیــد از  از تصاویــر و فیلــم هــای باقــی مان
ــن  ــق ای ــی از طری ــد و نتیجــه کار طراحــی چهــره دال حــرکات و رفتارهــای وی را آمــوزش دادن

ــا خــود دالــی اســت. سیســتم بــه گونــه کامــا مشــابه ب
یــک سیســتم نقاشــی مبتنی بــر هــوش مصنوعــی نیز بــا تقلیــد از دســتخط و نوشــته هــای دالی 
تــاش مــی کنــد تــا فضایــی جــذاب را در مــوزه بــرای عاقمنــدان بــه دالــی ایجــاد کنــد. البتــه 
بایــد توجــه داشــت کــه صــدای دالــی کــه از طریــق ایــن سیســتم هــوش مصنوعــی طراحــی 

شــده بــا صــدای واقعــی او تــا حــد زیــادی فاصلــه دارد.

بدون نیاز به برق ؛

دستگاهی که با گرما خنک می کند!
محققــان بــرای اولیــن بــار موفــق بــه ابــداع یــک سیســتم تهویــه مطبــوع شــده انــد کــه 
بــرق مصــرف نمــی کنــد و بــرای خنــک کــردن محیــط از گرمــای زائــد محیــط اطــراف 

خــود بهــره مــی گیــرد.
ــرژی تولیــد شــده و از  ــام دارد، توســط شــرکت ســوند ان ایــن سیســتم کــه THEAC ن
گرمــای بــه دســت آمــده از صفحــات خورشــیدی یــا گرمــای زائــد ناشــی از فعالیــت دیگر 
دســتگاه هــای صنعتــی بــرای خنــک کــردن محیــط بهــره مــی گیــرد. THEAC بــرای 
فعالیــت نیــازی به بــرق نــدارد. اســتفاده گســترده از ایــن فنــاوری تجدیدپذیــر در آینده می 

توانــد دســتگاه هــای تهویــه مطبــوع را بــه طــور گســترده متحــول کنــد.
سیسـتم یادشـده فاقد قطعات مکانیکـی متحرک بـوده و به هیچ گونه سـرما سـاز، گاز دی 
اکسـید کربـن، مواد فلزی خـاص و غیره نیازی نـدارد و تنها از گاز آرگون بهـره می گیرد که 
بـه طور گسـترده در طبیعت یافت می شـود و هیچ تاثیـر منفی بر روند گرمایـش کره زمین 

نـدارد. پایـداری و بی خطر بودن ایـن گاز از جمله دیگر مزایای آن اسـت.
میـزان سـروصدای ایـن دسـتگاه بـه انـدازه صـدای ناشـی از بـاز بـودن دوش آب اسـت و 
بـا اسـتفاده از آن مـی توان محیـط اطـراف را تا منفی 25 درجه سـانتیگراد سـرد کـرد. این 
دسـتگاه بـرای تولیـد هـوای سـرد از روش ایجاد موج های آکوسـتیک بـا اسـتفاده از هوای 
گـرم و حرکـت دادن آنهـا در لولـه هایـی خاص و تشـدید و تکـرار ایـن روند برای تشـدید 
قـدرت آن و سـپس معکـوس کـردن این رونـد برای کاهـش ناگهانـی دما بهره مـی گیرد.
ــا  شــرکت انگلیســی ســوند انــرژی میــزان اتــاف انــرژی در ایــن دســتگاه در مقایســه ب
دیگــر سیســتم هــای تهویــه مطبــوع را 40 تــا 50 درصــد کمتــر توصیــف کــرده و قیمــت 
نمونــه هــای بــزرگ ایــن دســتگاه هــا را کــه بــرای 20 تــا 30 ســال قابل اســتفاده هســتند 

50 هــزار دالر اعــام کــرده اســت.

با قیمت ۲۸۵ هزار دالر؛

آمازون اتاق هوشمند بیمارستانی می فروشد
ایــن روزهــا شــما مــی توانیــد تقریبــا هرچیــزی را در ســایت شــرکت آمــازون خریــداری کنیــد و اتــاق 
بیمارســتانی هوشــمند تــازه تریــن محصولــی اســت کــه توســط ایــن شــرکت بــه فــروش مــی رســد.

یــک شــرکت ارائــه دهنــده خدمــات مراقبــت درمانــی در نیویــورک بــه نــام EIR از طریــق آمــازون 
اتــاق هــای هوشــمند بیمارســتانی موســوم بــه MedModular را بــه فــروش مــی رســاند کــه 

قیمــت هــر یــک از آنهــا حداقــل 2۸5 هــزار دالر اســت.
طراحـی هـر یک از ایـن اتاق ها بر مبنـای نیازهای بیمـاران و نوع بیماری قابل تغییر و سفارشـی سـازی 
اسـت. بـا توجـه بـه قیمت بـاالی ایـن اتـاق ها بعیـد به نظـر می رسـد کـه افـراد عادی قـادر بـه خرید 
آنهـا باشـند. ولی احتماال بیمارسـتان هـا و صاحبان مشـاغل از ابتکار عمل تازه شـرکت آمازون اسـتقبال 

خواهنـد کرد.
گفتنـی اسـت که هر یـک از این اتـاق ها دارای یـک حمام و تخت بوده و شـرکت سـازنده مدعی اسـت 

هزینـه تولید آنها از هزینه سـاخت اتاق های بیمارسـتانی به شـیوه سـنتی کمتـر خواهد بود.
گرانــت گیگــر مدیــر عامــل شــرکت یادشــده نیــز بیمارســتان هــا و شــرکت هــای ارائــه دهنــده خدمات 
درمانــی را مشــتری بالقــوه ایــن نــوع اتــاق هــای هوشــمند بیمارســتانی توصیــف کــرده اســت. آمــازون 
پیــش از ایــن طیــف گســترده ای از محصــوالت بهداشــتی و درمانــی ماننــد لــوازم جراحــی و تختخواب 

هــای بیمارســتانی و غیــره را بــه فــروش مــی رســاند.
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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

ــم و صنعــت معتقــد اســت  عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عل
کــه تــوان فنــی تولیــد موتورهــای الکتریکــی در کشــور وجــود 
دارد و توســعه حمــل و نقــل برقــی بــه عنــوان جایگزینــی برای 

خودروهــای احتراقــی، نیازمنــد حمایــت مالــی دولــت اســت.
موضــوع حمل ونقــل پیشــرفته در جهــان بــا اســتفاده از 
ــد آلودگــی  ــی مانن ــل موضوعات ــه دلی موتورهــای الکتریکــی ب
ــدا  ــادی پی ــت زی ــا اهمی ــن روزه ــوخت، ای ــش س ــوا و کاه ه
کــرده و موضــوع حمل ونقــل برقــی یــا پــاک در همــه کشــورها 
ــی  ــه حت ــوی ک ــه نح ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
بیــش از یــک دهــه اســت کــه کشــورهای پیشــرفته درحــال 

ســرمایه گذاری روی آن هســتند.
نتایــج مطالعــه مرکــز پژوهــش هــای مجلــس نشــان می دهــد 
کــه بســیاری از کشــورهای اروپایــی بــه همــراه آمریــکا و چیــن 
ــور  ــی را در کش ــای برق ــتفاده از خودروه ــه اس ــد ک ــی آنن در پ
خــود نهادینــه کننــد. شــرکتهای خودروســازی زیــادی نیــز وارد 
عرصــه تولیــد شــده اند کــه موفــق تریــن آنهــا شــرکت تســا 
اســت کــه خودرویــی دارد کــه بــا یــک بــار شــارژ قــادر اســت 

مســافت 4۸0 کیلومتــری را طــی کنــد.
نتایــج ایــن مطالعــات نشــان داد هرچند برخــی از شــرکت های 
مشــهور در زمینــه ســاخت باتــری هــای خودروهــای برقــی بــه 
ــی  ــا راه طوالن ــد، ام ــه ان ــر دســت یافت ــی جدیدت ــاوری های فن
بــرای تجــاری ســازی محصــول خــود در پیــش دارنــد. درایــن 
ــور  ــاوری موت ــر در گســترش فن ــه عوامــل موث ــه از جمل مطالع
الکتریکــی در کشــور تعــداد ایســتگاههای شــارژ، زمــان شــارژ 
شــدن باتــری و میــزان مســافتی کــه بــا هــر بــار شــارژ قابــل 

پیمایــش اســت، عنــوان شــده اســت.
امــا بــا توجــه بــه اینکــه در همــه کشــورها حمایــت از فنــاوری 
ــوع  ــت، موض ــوده اس ــج ب ــری رای ــا ام ــمت دولته ــی از س برق
حمایــت دولــت از ایــن فنــاوری از جملــه چالــش هایــی اســت 

ــه آن پرداختــه شــود. کــه در کشــور مــا بایــد ب
بررســی چالش هــای فناوری هــای روز در زمینــه تولیــد موتورها 
و خودروهــای برقــی، باتــری و ایســتگاههای شــارژ در ایــران و 
جهــان و ارائــه راهبردهــای عملــی بــرای ورود کشــور بــه ایــن 
حــوزه از زبــان دانشــگاهیان، در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
مســائل فنــی تولیــد خــودروی برقــی در کشــور بــا توانمنــدی 

داخلــی قابــل حــل اســت
غامرضــا موالیی منــش، عضــو هیئت علمــی دانشــکده خودرو 
دانشــگاه علــم و صنعــت در خصــوص چالــش های پیــش روی 
تولیــد موتورهــای الکتریکــی و توســعه حمــل و نقــل برقــی در 
کشــور، معتقــد اســت کــه مشــکل بــه لحــاظ فنــی وجود نــدارد 
و اگــر هــم مســائل فنــی حــل نشــده ای در ایــن زمینــه وجــود 
داشــته باشــد، بــا توانمنــدی داخلــی چــه در دانشــگاهها و چــه 
در مراکــز تحقیقاتــی خودروســازی و شــرکتهای دانــش بنیــان، 

قابــل حــل اســت.
ــه  ــازی ب ــوزه خودروس ــوی در ح ــجوهای ق ــت: دانش وی گف
ــای  ــه ه ــد و مجموع ــرده ان ــان ورود ک ــش بنی ــرکتهای دان ش
ــرو و  ــازی، در وزارت نی ــر خودروس ــاوه ب ــور ع ــی در کش خوب
غیــره نیــز در ایــن حــوزه کار کــرده انــد و کار بــه لحــاظ منطقی 

ــه لحــاظ فنــی، روشــن اســت. و مســیر ب
ــه اینکــه تولیــد خــودروی برقــی در  ــا اشــاره ب موالیی منــش ب
کشــور بایــد توجیــه اقتصــادی داشــته باشــد تــا یــک کار نهایی 
صــورت گرفتــه و بــه حالــت انبــوه دربیایــد، خاطرنشــان کــرد: 
بایــد بــرای خــودروی برقــی مشــتری وجــود داشــته باشــد تــا 
بــرای ایــن محصــول، تجــاری ســازی صــورت گیــرد. در ســایر 
کشــورها، زمانــی کــه مــی خواهنــد مشــتری را بــه پــای حمــل 
و نقــل برقــی بیاورنــد، دولتهــا یارانــه داده و بــه جایــی رســیده 
ــمند  ــه هوش ــا یاران ــته ب ــی توانس ــودروی برق ــت خ ــه صنع ک

شــکل گیــرد.

ــه  ــت ب ــا نخس ــت: دولته ــمند گف ــه هوش ــف یاران وی در تعری
تولیــد، یارانــه مــی دهنــد و زمانــی کــه تولیــد بــه بلــوغ رســید، 
ســطح یارانــه تغییــر و کاهــش مــی یابــد. در ایــران هــم بایــد 
بــه صنعــت یارانــه تعلــق گیــرد تــا تولیــد بتوانــد بــه صــورت 

ــد. ــدام کن ــر عــرض ان پررنگت

توسعه حمل و نقل برقی در کشور یکپارچه نیست
ــی در  ــل برق ــان اینکــه داســتان توســعه حمــل و نق ــا بی وی ب
ــراد  ــده ای اســت و بســیاری از اف داخــل کشــور داســتان پیچی
و نهادهــای خصوصــی و حاکمیتــی و نیــز سیاســتگذار در ایــن 
مســاله دخیــل هســتند، افــزود: امــا بیــن ایــن افــراد و نهادهــا 

یکپارچگــی کاملــی دیــده نمــی شــود.
وی گفــت: به رغــم کارهــای خوبــی کــه در ایــن حــوزه انجــام 
ــدازه  ــاظ ان ــه لح ــک ب ــازی کوچ ــرکتهای خودروس ــده و ش ش
اقتصــادی، در ایــن زمینــه عملکــرد خوبــی داشــتند، امــا بحــث 

ــدارد. ــی ن ــگاه خوب ــی در کشــور جای ــل برق حمــل و نق
ایران آماده تولید خودروهای برقی است

موالیی منــش بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکتهای داخلــی آمادگــی 
ــی  ــا حت ــی و ی ــه برق ــی و دوچرخ ــیکلت برق ــد موتورس تولی
خودروهــای ســبک برقــی را دارنــد، ادامــه داد: مشــکل اصلــی 
ــای سیاســتگذار  ــه لحــاظ اقتصــادی نهاده ــه ب ــن اســت ک ای
در حــوزه انــرژی و محیــط زیســت بایــد بــه ایــن جمــع بنــدی 
ــت  ــی در کشــور حمای ــای برق ــعه خودروه ــه از توس ــند ک برس
جــدی مالــی داشــته باشــند؛ ایــن موضــوع در دنیــا جــا افتــاده 

اســت امــا در کشــور مــا خیــر.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــم و صنعت تاکیــد کــرد: این 
حمایــت باعث مــی شــود کــه تولیدکننــده موتورســیکلت برقی 
بتوانــد آن را بــه صــورت رقابتــی وارد بــازار کنــد. تــا زمانــی کــه 
حمایــت دولتــی وجــود نداشــته باشــد، از آنجایــی کــه قیمــت 
تمــام شــده خودروهــای برقــی، باالتــر از خودروهــای احتراقــی 
ــوه  ــد انب ــکان تولی ــی ام ــای برق ــده خودروه ــت، تولیدکنن اس

نخواهــد داشــت.
ــا  ــه و ی ــورت یاران ــه ص ــا ب ــه دولته ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

سوبســید، ایــن تفاوتهــا را پوشــش مــی دهنــد، گفــت: در همــه 
جــای دنیــا ایــن حمایــت و ســرمایه گــذاری در زمینــه حمــل و 
ــه دارد. چــرا کــه اگــر  ــرای دولتهــا کامــا توجی ــی ب نقــل برق
ایــن بحــث را پوشــش ندهنــد، بــه مــرور هزینــه هــای درمانــی 
ناشــی از مشــکات آالیندگــی و بحــث هــای زیســت محیطی 
آنقــدر بــاال اســت کــه ترجیــح مــی دهنــد بــه جــای اینگونــه 

خــرج هــا از خودروهــای برقــی و پــاک حمایــت کننــد.
موالیی منــش بــا تاکیــد براینکــه تولیــد و توســعه خودروهــای 
ــت،  ــق اس ــادی دارای منط ــاظ اقتص ــه لح ــور ب ــی در کش برق
ادامــه داد: متاســفانه عمــق ایــن داســتان در نهادهــای حاکمیتی 
ــه  ــاده اســت. البت ــوز جــا نیافت ــا، هن و سیاســتگذار در کشــور م
حمایتهایــی در ایــن زمینــه شــده و نمــی تــوان گفــت کــه هیچ 
کاری صــورت نگرفتــه اســت. بــرای مثــال شــهرداری تهــران 
بــرای منطقــه 12 طــرح خوبــی اجــرا کــرد و یــا اینکــه ســازمان 
بهینه ســازی مصــرف ســوخت، مصوبــات خوبــی در ایــن 

خصــوص داشــته اســت. امــا اینهــا کافــی نیســت.
ــد ســرمایه گــذاری مــی  ــی خودروســاز در تولی وی گفــت: وقت
ــا  ــد. طبیعت ــود را بفروش ــودروی خ ــد خ ــار دارد بتوان ــد، انتظ کن
ســراغ تولیــد خودرویــی نمــی رود کــه در بــازار خریــدار نــدارد؛ 
بــه خاطــر همیــن تــا زمانــی کــه حمایــت بــه صــورت جــدی 
ــن  ــدی در ای ــورت ج ــه ص ــم ب ــاز ه ــود، خودروس ــرح نش مط

ــد. ــوزه ورود نمــی کن ح

ــی نســبت  ــد خــودروی برقــی ایران ــت تولی وضعی
ــه کشــورهای پیشــرفته  ب

ــد  ــا تاکی ــت ب ــم و صنع ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
براینکــه در زمینــه تولیــد موتورهــای الکتریکی مشــکات فنی 
و زیرســاختی چالــش مهمی نیســت و بیشــتر تاکیــد روی دولت 
اســت، درمــورد وضعیــت کشــورما در زمینــه ایــن تولیــد نســبت 
به ســایر کشــورها اظهار داشــت: خیلــی از کشــورها خودروســاز 
نیســتند و شــاید قطعــه ســاز باشــند. بــرای مثــال ترکیــه برنــد 
خودرویــی نــدارد. تنهــا حــدود 10 کشــور در دنیــا هســتند کــه 
دارای برنــد خــودرو هســتند. مــا وضعیتمان نســبت بــه آن تعداد 

ضرورت توسعه حمل و نقل برقی در کشور
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فنــاوری خــودرو

ــی  ــت خوب ــد، وضعی ــودرو دارن ــد خ ــه برن ــرفته ک ــور پیش کش
ــی  ــت خوب ــوع حمای ــن موض ــون از ای ــه تاکن ــرا ک ــت چ نیس
صــورت نگرفتــه و اقتصــاد مــا پشــت ایــن قضیــه نیامده اســت.
موالیی منــش بــا بیــان اینکــه پتانســیل تولیــد موتــور 
الکتریکــی و خــودروی برقــی در کشــور وجــود دارد و مــا مــی 
توانیــم خودمــان را ســریع برســانیم، افــزود: بــرای مثــال برخــی 
ــد برخــی مــدل خــودرو را  ــی ورژن هیبری خودروســازهای داخل
ــا  ــد ام ــد کــرده ان ــه( تولی ــه اولی ــپ )نمون ــه صــورت پروتوتای ب
بایــد بــه ایــن جمــع بنــدی برســند کــه آن را بــه صــورت انبــوه 

نیــز تولیــد کننــد.
ــن  ــادی، ای ــی اقتص ــرایط فعل ــا ش ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــد از  ــاله بای ــن مس ــت: ای ــت، گف ــوددهی نیس ــد دارای س تولی
ــل  ــس ح ــا مجل ــت و ی ــه دول ــه و بودج ــازمان برنام ــوی س س
شــود. ایــن نهادها بایــد در ایــن قضیــه وارد شــوند. نبایــد انتظار 
داشــته باشــیم کــه فقــط خودروســاز ورود کنــد، وقتــی کــه بــه 

لحــاظ اقتصــادی مطلوبیــت وجــود نداشــته باشــد.

ضرورت داشتن خودروهای برقی و هیبریدی 
ــم و  ــگاه عل ــودرو دانش ــکده خ ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــی و  ــای برق ــد خودروه ــرورت تولی ــوص ض ــت درخص صنع

ــن  ــناریوهایی درای ــه س ــان اینک ــا بی ــدی در کشــور، ب هیبری
ــن  ــد ای ــا رون ــه داد: در دنی ــود، ادام ــی ش ــرح م ــه مط زمین
اســت کــه می گوینــد هــم اکنــون دوران موتورهــای 
هیبریــد اســت. برخــی می گوینــد بعــد از هیبریــد دوران 
ــد دوران  ــی گوین ــده ای م ــک و ع ــام الکتری ــای تم خودروه
خودروهــای پیــل ســوختی خواهــد بــود. بــرای مثــال 
ــد دوران  ــد از هیبری ــه بع ــد ک ــی معتقدن ــازان ژاپن خودروس
ــل ســوختی اســت. خودروســازان  ــا پی خودروهــای Fcb ی
آمریکایــی اعتقــاد دارنــد کــه بعــد از هیبریــد، دوران 
ــی  ــه م ــه چ ــا اینک ــت. ام ــک اس ــام الکتری ــای تم خودروه

ــت. ــخص نیس ــود مش ش
ــورس  ــد ب ــای هیبری ــال حاضــر خودروه ــا در ح ــزود: ام وی اف
هســتند. امــا اینکــه در کشــور چــرا بحــث هیبریــد جا نمــی افتد 
بــه ایــن دلیــل اســت که بــه رغــم تــاش هــای جزیــره ای، اما 
حمایــت کان دولتــی از توســعه خــودرو برقــی وجــود نداشــته 
اســت. البتــه مســائل و مشــکات دیگــری در کشــور اســت که 
ــا در کل  ــد. ام ــی کن ــگ م ــم رن ــوع را ک ــن موض ــرورت ای ض
دنیــا بحــث آلودگــی محیــط زیســت یــک نگرانــی اصلــی بــه 
ــرای کشــور  ــی ب ــژه در کانشــهرها اســت کــه اینهــا تبعات وی
داشــته و هزینــه هــای غیرمســتقیم بــه لحاظ ســطح ســامتی 

ــادی دارد. و اقتص

ــودروی  ــد خ ــه تولی ــا ب ــازهای دنی ــه خودروس هم
ــد ــی رو آوردن برق

موالیی منــش تاکیــد کــرد: بیــش از یــک ســوم آالیندگــی هــا 
ــل خــودرو اســت و راه حــل  ــه دلی ــژه در کانشــهرها ب ــه وی ب
اساســی بلنــد مــدت کــه دنیــا بــه آن رســیده، ایــن اســت کــه 
ــی  ــی بنزین ــای فعل ــن خودروه ــد، جایگزی ــای هیبری خودروه
شــود. اگرچــه در کوتــاه مــدت راه حــل کیفیــت بنزیــن و معاینه 
فنــی مطــرح اســت امــا موتورهــای بنزینــی در داخــل خودروها 

بایــد کنــار گذاشــته شــوند.
وی بــا اشــاره بــه خودروســازان خارجــی کــه بــه ســمت تولیــد 
انبــوه ایــن خودروهــا رفتــه انــد، افــزود: کشــورهای خودروســاز 
ــوه  ــد انب ــا هــم اکنــون در ســبد محصوالتشــان تولی مهــم دنی
ــی،  ــودروی احتراق ــد خ ــی مانن ــد و حت ــد دارن ــودروی هیبری خ
بــرای خــودروی هیبریــدی نیــز، فــروش میلیونــی دارنــد. ایــن 
درحالــی اســت کــه تــا چهــار ســال قبــل فقــط ســه کمپانــی 
ــون  ــم اکن ــا ه ــی داشــتند، ام ــودرو برق ــه خ ــود داشــتند ک وج
همــه خودروســازهای دنیــا در ســبد محصوالتشــان خــودروی 
ــد. ــه مقاومتــی نشــان نمــی دهن ــد و در ایــن زمین برقــی دارن

یــک شــرکت خارجــی بــا ســرمایه گذاری روی نانوپوشــش های باتــری  خودروهــای الکتریکــی 
در صــدد اســت باتری هــای قدرتمنــدی بــرای خودروهــای الکتریکــی تولیــد کنــد.

شــرکت آلمانــی فولکــس  واگــن بــا ســرمایه گذاری 10 میلیــون دالری بــه اســتارت آپ 
ــورد  ــای م ــش دهی باتری ه ــی روی نانوپوش ــای صنعت ــا آزمون ه ــد ت ــک می کن ــو کم فورج نان

ــد. ــای الکتریکــی را انجــام ده ــتفاده در خودروه اس
 )Forge Nano( شــرکت فولکس واگــن 10 میلیــون دالر روی اســتارت آپ فورج نانــو
ســرمایه گذاری کــرد. ایــن ســرمایه گذاری بــرای حمایــت از آزمایش هــای صنعتــی روی 
ــود  ــرای بهب ــاوری پوشــش دهی ب ــرار اســت از فن ــاوری نانوپوشــش دهی انجــام می شــود. ق فن

ــود. ــتفاده ش ــا اس ــرد باتری ه عملک
همــکاری مشــترک فولکــس  واگــن و فورج نانــو از ســال 2014 آغــاز شده اســت. در ایــن ســال 
ــد مــواد  ــرای تولی ــه تحقیــق روی اســتفاده صنعتــی از الیه نشــانی اتمــی ب ــو شــروع ب فورج نان
هســته ای پوســته ای به منظــور اســتفاده در باتری هــا، کــرد. اثــرات مثبــت فنــاوری الیه نشــانی 
ــای  ــتفاده در خودروه ــورد اس ــای م ــرژی باتری ه ــیته ان ــری دانس ــود بات ــش بهب ــی در بخ اتم

الکتریکــی بــود.
ــی  ــای الکتریک ــرای خودروه ــدی ب ــای قدرتمن ــا باتری ه ــد دارد ت ــن قص ــرکت فولکس واگ ش
تــا ســال 2025 تولیــد کنــد. در حــال حاضــر ایــن شــرکت بــا شــرکاء مختلــف در حــوزه تولیــد 
باتــری همــکاری دارد تــا بــه مــوازات تحقیقــات خــود در ایــن حــوزه، از توانمندی هــای آنهــا نیز 

اســتفاده کنــد.

باتری های قدرتمند برای خودروهای 
الکتریکی ساخته می شود

»بی ام و« خودروی خودران یخ 
نورد تولید می کند

 

شــرکت بــی ام و مــدل اولیــه یــک خــودروی خــودران برقــی پیشــرفته بــه نــام آی نکســت 
را طراحــی کــرده و امیــدوار اســت آن را در ســال 2021 روانــه بــازار کنــد.

خــودروی یادشــده بــا امکانــات پیشــرفته خــود از قابلیــت هــای ارتباطــی متنوعی برخــوردار 
ــر روی زمیــن هــای برفــی و  ــی و ب ــردد در شــرایط دشــوار آب و هوای اســت و از امــکان ت
یــخ زده نیــز برخــوردار اســت. آزمایــش خــودروی مذکــور در زمیــن هــای یــخ زده لــپ لنــد 

ســوئد بــه تازگــی بــا موفقیــت انجــام شــده اســت.
خــودروی یادشــده از نمایشــگر تطبیــق پذیــر به منظــور نمایــش اطاعــات تطبیقــی و داده 

هــای ســرگرم کننــده  و نیــز دســتیارهای هوشــمند برخــوردار اســت.
ــر  ــی منتش ــات چندان ــد اطاع ــی بلن ــودروی شاس ــن خ ــی ای ــای فن ــی ه ــورد ویژگ در م
نشــده اســت. امــا عملکــرد موفــق یــک خــودروی برقــی در ســرمای زیــاد نشــانگر طراحی 
مناســب باتــری و بــه خصــوص موتــور آن اســت کــه توانســته سیســتم هــای گرمایشــی و 

سرمایشــی آی نکســت را فعــال نگــه دارد.
بــی ام و عــاوه بــر تولیــد خــودروی شاســی بلنــد برقــی و خــودران بــه دنبــال تولیــد یــک 
 iX3 مــدل تمــام برقــی کوچــک تــر بــه نــام مینــی در ســال 201۹ و نیــز مدلــی بــه نــام
در ســال 2020 اســت. بــی ام و تــا ســال 2025 قصــد دارد 12 خــودروی تمــام برقــی روانــه 

بــازار کنــد.
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فنــاوری خــودرو

موسســه مطالعاتــی مکینــزی در گزارشــی از لنــدن بــه عنــوان پیشــروترین شــهر جهــان در حمل 
ــرد و اعــام کــرد: حــوزه حمــل و نقــل اولویــت اصلــی اروپایــی هــا در  ــام ب و نقــل هوشــمند ن

اســتفاده از اپلیکیشــن هــای هوشــمند اســت.
ــن  ــهروند را رک ــاز ش ــورد نی ــات م ــه خدم ــوری و ارائ ــهروند مح ــران، ش ــیاری از صاحب نظ بس
ــت توســعه  ــه وضعی ــی اســت ک ــن درحال ــد و ای ــری شــهر هوشــمند می دانن ــی شــکل گی اصل
ــی شــوند، در  ــد م ــه شــهروندان تولی ــات ب ــه خدم ــا هــدف ارائ ــه ب اپلیکیشــن های هوشــمند ک
ــاوت عمــده ای دارد. ــه شــرایط و چالش هــای آنهــا، تف ــف وابســته ب قاره هــا و کشــورهای مختل
در مطالعــات موسســه جهانــی مکینــزی )Mckinsey Global Institut( و بــر اســاس 
ــمند در  ــن های هوش ــعه اپلیکیش ــت توس ــا، وضعی ــن پژوهش ه ــده از ای ــت آم ــه دس ــج ب نتای

شــهرهای منتخــب، در حوزه هــای حمــل و نقــل، امنیــت، ســامت، انــرژی و توســعه اقتصــادی 
و مشــارکت اجتماعــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. در ایــن مطالعــات مشــخص شــد کــه 
حــوزه حمــل ونقــل، اولویــت اصلــی در اکثــر شــهرها به ویــژه در اروپاســت. بــرای مثــال لنــدن در 

ایــن زمینــه پیشــروترین شــهر جهــان اســت.
همچنیــن اپلیکیشــن های حــوزه امنیــت در شــهرهایی مثــل ریودوژانیــرو، کیپ تــاون، مکزیــک 
ــه ســایر  ــرخ جــرم و جنایــت در آن هــا باالســت از اولویــت بیشــتری نســبت ب و شــیکاگو کــه ن
اپلیکیشــن ها برخوردارنــد. در اکثــر ایــن شــهرها، سیســتم های نظارتــی هوشــمند، نقشــه برداری 
بــه هنــگام محــل وقــوع جنایــت و تجهیــز نیروهــای پلیــس بــه دوربین هــای پوشــیدنی دســت 

ــد. کــم بــه صــورت آزمایشــی توســعه یافته ان
شــهرهای آمریــکای شــمالی نیــز در زمینــه توســعه اپلیکیشــن های حــوزه ســامت پیشــتازند و 
بــه همیــن دلیــل معمــوال حــوزه بهداشــت و درمــان در ایــن کشــورها درصــد باالیــی از رضایت را 

در میــان شــهروندان بــه همــراه دارد.
شــهرهایی کــه از لحــاظ توســعه فنــاوری در موقعیتــی پیشــرفته قــرار دارنــد، معمــواًل در توســعه 
ــال در شــهر  ــرای مث ــد. ب ــز پیشــتاز بوده ان ــرژی نی ــات عمومــی و ان اپلیکیشــن های حــوزه خدم
دوبــی، شــبکه بــرق بــه کنتورهــای هوشــمند مجهز اســت و در شــهرهای هوشــمند شــرق آســیا 

مثــل پکــن و شــانگهای تجربه هــای شــهروندی امتیــازات باالیــی دارد.
در زمینــه توســعه اقتصــادی، مســکن و مشــارکت اجتماعــی، شــهروندان در سراســر جهــان بــه 
نوعــی پلتفــرم ایجــاد اتصال هــای شــخصی دسترســی دارنــد. بــرای مثــال، در شــهرهایی ماننــد 
بوســتون و ســیاتل در آمریــکا، اپلیکیشــن 311 بــرای مــوارد غیراورژانســی هماننــد گــزارش دادن 
در مــورد مزاحمت هــا، دســت اندازهای ســطح خیابان هــا یــا تصاویــر دیــواری ارائــه شــده اســت.
در مجمــوع، نتایــج ایــن مطالعــات نشــان می دهــد کــه حتــی هوشــمندترین شــهرها نیــز هنــوز 
مســیری طوالنــی بــرای تحقــق کامــل اهــداف مــورد نظــر، پیــش رو دارنــد و اغلــب شــهروندان 
ــا اپلیکیشــن ها و برنامه هــای کاربــردی حــوزه حمــل و نقــل آشــنایی دارنــد. در صورتــی  تنهــا ب
کــه اپلیکیشــن های مربــوط بــه خدمــات عمومــی و انــرژی، هنــوز چنــدان شناخته شــده نیســتند.

براساس آمار موسسه جهانی مکینزی؛

لندن پیشروترین شهر جهان در حمل ونقل هوشمند شد

نتایج یک بررسی؛

خودروهای خودران ترافیک را 
بدتر می کنند

 
بررســی هــای جدیــد علمــی دانشــگاه کالیفرنیــا نشــان مــی دهــد اســتفاده از خودروهــای 
خــودران ممکــن اســت بــه جای کاهــش مشــکل ترافیــک، معضــل یادشــده را تشــدید کنند.

علــت ایــن امــر آن اســت کــه خودروهــای یادشــده خــود در مــورد نحــوه حرکــت و ناوبــری 
تصمیــم مــی گیرنــد و ممکــن اســت بعــد از پیــاده کــردن سرنشــینان خــود تصمیــم بگیرنــد 
بــه جــای پــارک کــردن در محلــی خــاص، بــه حرکــت در ســطح شــهر ادامه دهنــد و بعــد از 

فراخوانــی بــرای ســوار کــردن و انتقــال سرنشــینان اقــدام کننــد.
در چنیــن شــرایطی ترافیــک بســیار ســنگینی بــه علــت حرکــت هــزاران خــودروی خــودران 
ــد کــه نتیجــه آن افزایــش مشــکات  ــه وجــود مــی آی ســرگردان در شــهرهای مختلــف ب

شــبکه حمــل و نقــل و نــه حــل آن خواهــد بــود.
البتــه گشــت زنــی در شــهر بــرای مالــکان خودروهــای خــودران هزینــه کمتــری در مقایســه 
بــا پرداخــت هزینــه پــارک ایــن خودروهــا دارد. تحقیقــات انجــام شــده حاکیســت گــردش 
خودروهــای خــودران در شــهرهای بــزرگ و منتظــر شــدن بــرای فراخوانــی توســط مالک به 
طــور متوســط 50 ســنت در ســاعت هزینــه دارد. امــا هزینــه جای پــارک بــرای ایــن خودروها 
بــه مراتــب بیشــتر اســت ولــی بایــد توجــه داشــت کــه انتخــاب گزینــه اول باعــث تشــدید 

ترافیــک و قفــل شــدن خیابــان هــا مــی شــود.
تحقیــق یادشــده حاکیســت اگــر تنهــا 2000 خــودروی خــودران تصمیــم بگیرنــد بــه جــای 
ــد،  ــان هــا بپردازن پــارک کــردن در ســان فرانسیســکو بــه گشــت زنــی بــی هــدف در خیاب
موجــب کاهــش ســرعت حرکــت بــه میــزان 3 کیلومتــر در ســاعت مــی شــوند و بــا افزایــش 
تعــداد ایــن خودروهــا کاهــش ســرعت نیــز بیشــتر مــی شــود. ایــن مشــکل بــه خصــوص در 
اماکنــی ماننــد فــرودگاه جــدی تــر خواهــد بــود. از همیــن رو بایــد هزینــه پــارک خودروهــای 

خــودران کاهــش یابــد یــا راهکارهــای دیگــری در نظــر گرفتــه شــود.

داج هم خودروهای برقی می سازد
 

تــب تولیــد خودروهــای برقــی بــه شــرکت خودروســازی امریکایی مشــهور داج هــم رســید و این 
شــرکت قصــد دارد مــدل جدیــد خــودروی چلنجــر خــود را بــه صــورت برقــی تولیــد کند.

داج در ســال 201۸ بــا فــروش نزدیــک بــه ۶7هــزار خــودرو در داخــل امریکا ســال نســبتا موفقی 
را پشــت ســر گذاشــت و حــاال بــه فکــر تولیــد خودروهــای برقــی و هیبریــدی افتــاده تــا از رقبای 

ــب نماند. خــود عق
قرار اسـت به همین منظور پلتفورم اصلی این خودرو شـاهد تغییراتی اساسـی باشـد. سـبک سازی 
پلتفـورم مذکور بـا توجه به وزن بـاالی باتری برقی و اسـتفاده از موتـور چهار سـیلندر دو لیتری در 

کنـار موتور برقی از جمله تحوالت نسـل جدیـد خودروهـای داج خواهد بود.
ــازار مــی  ــه ب ــا چــه قیمتــی روان ــه طــور دقیــق مشــخص نیســت، خــودروی مذکــور ب هنــوز ب
ــد حــدود 30 هــزار دالر قیمــت خواهــد داشــت. ــه مــی شــود داج چلنجــر جدی ــا گفت شــود. ام

احتمـال مـی رود خودروی مذکـور ظرف 5 سـال آینـده روانه بـازار شـود. داج قصـد دارد خودروی 
برقـی خـود را به گونـه ای تولیـد کند که تـوان آن در حـدود 750 کیلووات سـاعت باشـد.
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فنــاوری خــودرو

شــرکت فــورد بــه برخــی نیروهــای طــراح خــودرو در ایــن شــرکت اجــازه داده از فنــاوری واقعیــت 
مجــازی بــرای پیشــبرد امــور حرفــه ای خــود بهــره بگیرند.

در مــاه هــای اخیــر برخــی شــرکت هــای خودروســازی تــاش بــرای طراحــی محصــوالت جدید 
بــا اســتفاده از یــک ابــزار واقعیــت مجــازی موســوم بــه گراویتــی اســکچ را آغــاز کــرده اند.

ابــزار یادشــده بــه مهندســان امــکان مــی دهــد تــا خودروهــای ســه بعــدی مدنظــر خــود را بــا 
اســتفاده از فنــاوری واقعیــت مجــازی طراحــی کننــد و ســپس فرایندهــای تکمیــل شــده را ذخیره 
کننــد. در حــال حاضــر ایــن نــوع طراحــی هــا بــه صــورت دوبعــدی صــورت مــی گیــرد و پــس 
از اســکن شــدن بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای مختلــف بــه صــورت ســه بعــدی درمــی آیــد تــا 

قابلیــت اجرایــی آنهــا مشــخص شــود.
اســتفاده از ابــزار Gravity Sketch باعــث مــی شــود کــه مراحــل طراحــی خــودرو کوتــاه 
ــا اســتفاده از  ــه صــورت ســه بعــدی و ب ــدا ب ــن کار از همــان ابت ــر شــود و ای ــه ت و کــم هزین
یــک هدســت ســه بعــدی و بــا یــک دســته کنتــرل ســاده انجــام بگیــرد. بــا ایــن کار در وقــت 
طراحــان نیــز صرفــه جویــی مــی شــود و مــی تــوان امــوری کــه بــه چنــد روز وقــت نیــاز دارند 

را در عــرض چنــد ســاعت انجــام داد.
Gravity Sketch طراحــی خــودروی ســه بعــدی را از هــر زاویــه ای ممکــن مــی کنــد و 
مــی تــوان مــدل را بــه راحتــی چرخانــد و از بهتریــن زاویــه بــه آن نگریســت. بــا ابــزار یادشــده 
حتــی مــی تــوان بــه درون مــدل ســه بعــدی رفــت و از زاویــه دیــد مســافر یــا راننــده بــه آن 

نگریســت.

ــزار مذکــور مجهــز شــده  ــا بــه حــال 5 اســتودیوی طراحــی خــودرو در شــرکت فــورد بــه اب ت
 Gravity Sketch انــد و در حــال بررســی امکانــات آن بــه منظــور اســتفاده جــدی تــر از

در آینــده هســتند.

به صورت ۳ بعدی؛

»فورد« با فناوری واقعیت مجازی خودرو طراحی می کند

خودروی برقی ۲۰۱۹ 
کیا در راه است

 
شــرکت کــره ای کیــا در ســال 201۹ یــک خــودروی برقــی 
تــازه بــه نــام نیــرو عرضــه خواهــد کــرد کــه اولیــن بــار در 
ــته در  ــر گذش ــس در نوامب ــس آنجل ــودروی ل نمایشــگاه خ

معــرض دیــد عاقمنــدان قــرار گرفــت.
ایــن خــودرو مجهــز بــه باتــری ۶4 کیلووات ســاعتی اســت 
کــه 200 اســب بخــار قــدرت را بــرای موتــور آن بــه ارمغــان 

مــی آورد.
ــا شــارژ کامــل باتــری ایــن خــودرو مــی تــوان مســافتی  ب
ــه  ــی مجموع ــرد. طراح ــی ک ــری را ط ــا 3۹0 کیلومت تقریب
باتــری ایــن خــودرو به گونــه ای انجــام شــده کــه از وزن آن 
تــا حــد قابــل توجهــی مــی کاهــد و همیــن امــر باعــث می 

شــود تــا نیــرو بیــش از حــد ســنگین نباشــد.
ــرم  ــا 1750 کیلوگ ــر ب ــوع براب ــودرو در مجم ــن خ وزن ای
اســت و شــتاب صفــر تــا صــد آن بــه 7.۸ ثانیــه مــی رســد 
کــه در مقایســه بــا خودروهــای پیشــرفته ای کــه در عــرض 
ــل  ــم قاب ــند، رق ــی رس ــرعت م ــن س ــه ای ــه ب ــا 5 ثانی 4 ت

ــود. ــی ش ماحظــه ای محســوب نم
هیوندایــی خــودروی برقــی دیگــری بــه نــام کونــا را 
ــر از  ــا صــد آن کمت ــر ت ــد کــرده کــه شــتاب صف هــم تولی
ــرعت  ــر س ــه اســت. حداکث ــدود ۶.۸ ثانی ــم و در ح ــن رق ای

ــت. ــاعت اس ــر در س ــرو 1۶5 کیلومت ــودروی نی خ
ــت در  ــمند هدای ــاوری هوش ــمند، فن ــز هوش ــتم ترم سیس
ترافیــک، فنــاوری ضــد لــرزش موتــور خــودرو کــه باعــث 
مــی شــود صــدای آن حتــی در ســرعت بیــش از 100 
کیلومتــر هــم شــنیده نشــود و شــارژ ۸0 درصــد از باتــری در 
عــرض یــک ســاعت از جملــه مزایــای ایــن خــودرو اســت. 

ــوز اعــام نشــده اســت. ــن خــودرو هن قیمــت ای
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نیســان از تــازه تریــن خــودروی بــرف نــورد شاســی بلنــد خــود در نمایشــگاه خــودروی مونتــرال 
رونمایــی کــرد کــه بــه جــای چــرخ هــای عــادی مجهــز بــه چهــار ریــل آهنــی مســتحکم برای 

حرکــت در دشــوارترین شــرایط آب و هوایــی اســت.
شــرکت ســازنده مدعــی اســت کــه خــودروی یادشــده بــه نــام Altima-te مــی توانــد بــه 
ــی  ــورت مثلث ــه ص ــودرو ب ــن خ ــای ای ــرخ ه ــد. چ ــت کن ــخ حرک ــرف و ی ــر روی ب ــی ب راحت

ــد. ــل حرکــت آن را تســهیل مــی کن ــوار ری ــد و چرخــش ن طراحــی شــده ان
خــودروی مذکــور بــه طــور ویــژه بــرای حرکــت در کوهســتان و مناطــق برفــی جنگلــی تولیــد 
شــده و از قــدرت مانــور خوبــی برخــوردار اســت، بــه گونــه ای کــه مــی تــوان بــا اســتفاده از آن 

در پیــچ هــای تنــد بــدون کاهــش زیــاد ســرعت بــه چــپ یــا راســت متمایــل شــد.
ــه آن  ــوار شــدن ب ــرای س ــراد ب ــا اف ــم اســت ت ــل تنظی ــودرو قاب ــن خ ــای ای ــاع چــرخ ه ارتف
مشــکلی نداشــته باشــند و بــرای حرکــت در مســیرهای پــر از بــرف مــی تــوان ارتفــاع چــرخ ها 

ــرف جلوگیــری شــود. ــا از گیرکــردن آن در ب را افزایــش داد ت
ارتفـاع خـودروی بـرف نـورد مذکـور از زمیـن در حالـت عـادی در حـدود ۸0 سـانتیمتر اسـت. 
اطاعـات فنـی بیشـتر در مـورد Altima-te در زمـان عرضـه آن به بـازار اعام خواهد شـد.

حرکت در شرایط دشوار؛

نیسان خودروی برف نورد شاسی بلند تولید کرد

در اندازه واقعی!

خودروی لگویی شورلت
 رونمایی شد

 
ــی کــرده کــه در  ــل خــود را رونمای ــن اتومبی یــک شــرکت خودروســازی نســخه ای از جدیدتری

ــا آجرهــای لگــو ســاخته شــده اســت. ــدازه واقعــی و ب ان
شــرکت شــورلت در نمایشــگاه اتومبیــل دیترویــت میــان جمعــی از دانــش آمــوزان از نخســتین 

ــرد. ــی ک ــود رونمای نســخه LEGO Silverado خ
هنگامیکــه دانــش آمــوزان دبســتان های دولتــی آکســفورد و »رالــف والــدو امرســون« در غرفه 
ایــن شــرکت جمــع شــدند، پــرده از روی خــودرو کنــار رفــت و یــک نســخه لگویــی از شــورلت 

»LT Trail Boss 1500 Silverado« رونمایی شــد.
ــاره گفــت: ایــن نســخه لگویــی نمونــه واقعــی  مدیــر بازاریابــی وانــت هــای شــورلت در ایــن ب
اســت. همچنیــن نخســتین بــاری اســت کــه یــک خــودروی شــورلت در انــدازه واقعی بــا قطعات 

لگــو ســاخته مــی شــود.
ایــن خــودروی لگویی بخشــی از شــراکت شــورلت بــا کمپانــی فیلمســازی »وارنــر بردارز« اســت 

کــه در ســال 2017 میــادی بــا رونمایــی از یــک نمونــه »بتموبیــل لگــو« آغاز شــد.
خــودروی لگویــی 72 اینــج ارتفــاع، 240 اینــچ طــول و ۹۶ اینــچ عــرض دارد. همچنیــن وزن آن 
نیــز 3307 پونــد اســت. در ایــن خــودرو از آجرهــای لگویــی بــا ابعــاد 11.2 در 71.4 اینــچ اســتفاده 
اســت. ســاخت آن بیــش از 2 هــزار ســاعت طــول کشــیده اســت. در کل خــودرو 334 هــزار و 544 

قطعــه لگــو اســتفاده شــده اســت.
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نخستین نمونه »تویوتا سوپرا«
 ۲ میلیون دالر فروخته شد

 
نخســتین نمونــه تجــاری از خــودروی »2020تویوتا ســوپرا« بــه قیمــت 2.1 میلیــون دالر در یک 

حراجــی فروختــه شــد. قیمــت پایــه این مــدل بیــش از 50 هــزار دالر اســت.
در نمایشگاه اتومبیل دیترویت امسال از خودروی »2020 تویوتا سوپرا« رونمایی شد.

 قیمــت پایــه خــودرو بیــش از 50 هــزار دالر اســت. امــا نخســتین نســخه تجــاری آن بــا قیمــت 
2.1 میلیــون دالر  فروختــه شــد.

ــه  ــغ ب ــه شــد و  ایــن مبل ــارت- جکســون« فروخت ــد ســوپر توســط حراجــی» ب  خــودروی جدی
خیریــه هــا اهــدا مــی شــود.

ایــن خــودرو عــاوه برآنکــه نخســتین نمونــه تجــاری اســت ویژگــی هــای جالبــی دارد. بدنــه 
ــاق  ــر و قالپ ــه هــای آن قرم ــا آین ــه رن خاکســتری اســت ام ــا ســوپرا« ب خارجــی »2020 تویوت

ــز طراحــی قرمــز و ســیاه دارد. ــه رنــگ ســیاه مــات اســت. داخــل خــودرو نی هــای خــودرو ب

شــرکت فولکــس واگــن از نســل ششــم خودروهــای »جتــا جــی ال آی« رونمایــی کــرده اســت. 
ایــن خــودرو بــا 22۸ اســب بخــار قــدرت در بهــار امســال عرضــه مــی شــود.

ــل  ــته، نس ــال گذش ــای VW Jetta 201۹ در س ــی خودروه ــس از معرف ــن پ ــس واگ فولک
ــرد. ــی ک ــاری رونمای ــال ج ــای  Jetta GLI در س ــم خودروه شش

ایــن شــرکت هنــگام رونمایــی Jetta GLI اعــام کــرد تعهــد خــود بــه تولیــد خودروهــای 
کوچکتــر را بــه طــور جــدی دنبــال می کنــد. »اســکات کئــوگ« مدیــر ارشــد اجرایــی فولکس 
واگــن در آمریــکا ایــن خــودرو را در نمایشــگاه اتومبیــل شــیکاگو رونمایــی کــرد. بــه گفتــه او 

Jetta GLI 201۹ عملکــرد بهتــری نســبت بــه مــدل هــای Golf GTI و R دارد.
ایــن خــودروی صنــدوق دار بــا موتــور EA۸۸۸ توربوشــارژ 2 لیتــری عرضــه مــی شــود. عــاوه 
بــرآن ایــن خــودرو 22۸ اســب بخــار قــدرت دارد. همچنیــن خــودرو مذکــور گیربکــس دســتی 

بــا ۶ دنــده دارد.
چــراغ هــای جلــو و عقــب خــودرو نیــز ال ای دی هســتند. عــاوه بــرآن یــک صفحــه نمایشــگر 
ــد  ــی« و »اندروی ــل کار پل ــا »اپ ــه ب ــز در خــودرو وجــود دارد  ک ــرای نشــان دادن اطاعــات نی ب

آئوتــو« همخــوان مــی شــود. ایــن خــودرو در فصــل بهاربــرای فــروش عرضــه مــی شــود.

فولکس واگن از خودروی با قدرت ۲۲۸ اسب بخار رونمایی کرد
 

ایرباس در اندیشه تولید 
هواپیماهای خودران

 
اگــر چــه تولیــد هواپیماهــای خــودران مدتــی اســت کــه آغــاز شــده امــا هنــوز خبــری از تولیــد 
هواپیماهــای مســافربری بــدون خلبــان نیســت. بــا ایــن حــال ایربــاس قصــد دارد ایــن ایــده را 

عملیاتــی کنــد.
گرازیــا ویتادینــی مدیــر ارشــد امــور فنــاوری ایربــاس در ســخنرانی خــود در کنفرانــس طراحــی 
ــوش  ــتفاده از ه ــا اس ــاس قصــد دارد ب ــرد ایرب ــح ک ــان تصری ــخ آلم ــال در مونی ــات دیجیت و حی
مصنوعــی در آینــده ای نزدیــک هواپیماهــای مســافربری تولیــد کنــد کــه بتواننــد بــه طــور کاما 
خــودکار بــه ســمت مقصــد پــرواز کــرده و در فــرودگاه از قبــل برنامــه ریــزی شــده فــرود آینــد.
ــان  ــی از دو خلب ــه اول یک ــد. در مرحل ــرا کن ــه اج ــرح را در دو مرحل ــن ط ــد دارد ای ــاس قص ایرب
هواپیماهــای تولیــدی ایربــاس حــذف شــده و سیســتم هــای رایانــه ای جایگزیــن آن مــی گــردد. 
ــا  ــورت کام ــه ص ــا ب ــت هواپیم ــود و هدای ــی ش ــذف م ــم ح ــر ه ــان دیگ ــه دوم خلب در مرحل

ــرد. ــی گی خــودران صــورت م
حــذف خلبــان از هواپیماهــای مســافربری بــرای شــرکت هــای هواپیمایــی بســیار مفیــد اســت، 
زیــرا هزینــه هــای آنهــا را بــه علــت عــدم پرداخــت حقــوق به خلبــان هــا به میــزان چشــمگیری 
ــارد دالر  ــش از 30 میلی ــال 2017 بی ــد در س ــی ده ــان م ــا نش ــی ه ــد. بررس ــی ده ــش م کاه
بودجــه در صنعــت هواپیمایــی صــرف پرداخــت حقــوق بــه خلبانــان شــده اســت. از ســوی دیگــر 
ــرا هواپیماهــای خــودران  ــه صرفــه جویــی در مصــرف ســوخت مــی انجامــد، زی ایــن تحــول ب

مســیریابی را بــا دقــت بیشــتری انجــام مــی دهنــد.
البتــه مهــم تریــن چالــش در ایــن زمینــه اقنــاع مقامــات سیاســی و نیــز مســافران عــادی در مورد 
امنیــت هواپیماهــای خــودران اســت. بررســی کــه در ایــن زمینــه توســط بانــک ســرمایه گــذاری 
ــه  ــه نشــان مــی دهــد 54 درصــد از مــردم جهــان فعــا ب ــی اس ســوئیس صــورت گرفت ــو ب ی
هیــچ عنــوان تمایلــی بــه مســافرت بــا هواپیماهــای خــودران ندارنــد و تنهــا 17 درصــد از آنــان با 
رضایــت کامــل حاضــر بــه اســتفاده از چنیــن هواپیماهایــی هســتند. بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد 

در گام اول هواپیماهــای باربــری خــودران شــوند.
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درب خودروهای تسال در یخبندان 
قفل می شود!

 

برخــی از صاحبــان خودروهــای الکتریکــی» مــدل3« تســا در ایالــت هــای میانــه غربــی آمریکا 
شــکایت دارنــد کــه درب خودرویشــان یــخ زده و نمــی تواننــد وارد آن شــوند.

تســا مــدل 3 خودرویــی بــا ویژگــی هــای فناورانــه متعــدد اســت. امــا صاحبــان ایــن خودروبرقی 
کــه اکنــون در مناطــق ســرما زده آمریــکا زندگــی مــی کننــد بــا  مشــکلی روبــرو شــده اند.

ــخ زده  ــکا ی ــی در آمری ــه غرب ــای میان ــت ه ــدل 3 در ایال ــا م ــودرو تس ــای درب خ ــته ه دس
اســت! بســیاری از صاحبــان تســا مــدل 3 در توئیتــر شــکایت داشــتند کــه بــرای دسترســی بــه 

ــرو هســتند. ــا مشــکاتی روب خودرویشــان ب
بــه طــور معمــول صاحبــان ایــن خــودرو بــا مشــکلی روبــرو نمــی شــوند زیــرا  هنــگام نزدیــک 
شــدن فــرد،  درب بــه طــور اتوماتیــک بــاز مــی شــود یا صاحــب خــودرو مــی تواند بــا فشــار دادن 

لبــه دســته درب، آن را بــاز کنــد.
اما به دلیل یخبندان در آمریکا، دسته در این خودرو در حالت قفل یخ زده است.

بــه طورکلــی صاحــب خــودرو مــی توانــد بــه وســیله یــک اپلیکیشــن فضــای داخلــی آن را گــرم 
کنــد و در نتیجــه دســته درب خــود بــه خــود از حالت یــخ زده خــارج و بــاز می شــود. اماایــن روش 

بــرای تمــام کاربــران مشــکل گشــا نبوده اســت.

وانت 10 دنده ای با ۱۵ دوربین 
رونمایی شد

 
یــک شــرکت خودروســازی از وانتــی رونمایــی کــرده کــه مجهز بــه گیربکــس 10 دنــده ای 
و 15 دوربیــن اســت کــه بــه وســیله آنهــا مــی تواند بــه طــور کامــل پشــت تریلــری را ببیند 

کــه بــه آن وصــل مــی شــود.
ــه 445  ــرده ک ــی ک ــت Sierra Heavy Duty 2020 رونمای ــرکت GMC از وان ش

اســب بخــار و قــدرت و گیربکــس 10 دنــده ای رونمایــی شــد. 
ایــن وانــت نویــن، فنــاوری هــای بســیار زیــادی دارد و  مجهــز بــه 15 دوربیــن اســت و بــه 
همیــن دلیــل مــی توانــد چشــم انــدازی کامــل و واضــح را از پشــت ســر تریلــری ببینــد کــه 
بــه وانــت متصــل مــی شــود.  بــه همیــن دلیــل دوربیــن پشــت تریلــر نصــب شــده اســت.

ــن شــود  ــا مطمئ ــد ت ــر نصــب کن ــی داخــل تریل ــد دوربین ــی توان ــده م ــرآن رانن عــاوه ب
ــد. ــرار دارن ــود ق ــب خ ــکان مناس ــا در م ــه ه محمول

ایــن وانــت شــامل یــک سیســتم هوشــمند اســت کــه بــه راننــده اجــازه مــی دهــد تهویــه 
هــوا و گرمکــن آب را روشــن کنــد همچنیــن بــه وســیله یــک اپلیکیشــن موبایــل ســطح 

مصــرف ســوخت  ژنراتــور بررســی مــی شــود.
راننـده مـی توانـد از طریـق یک سیسـتم اطاع رسـانی خـودرو را کنتـرل کند. این سیسـتم 

اطاعاتـی دربـاره مسـیریابی و غیـره روی یـک مانیتـور 15 اینچی نمایش مـی دهد. 
 قیمت گذاری و مشخصات نهایی این وانت هنوز مشخص نشده است.

با حسگرهای فشار؛

»فورد« تختخواب هوشمند ساخت
 

شــرکت فــورد نمونــه اولیــه تختخــواب هوشــمندی را ابــداع کــرده کــه بــه وســیله فنــاوری هــای 
مخصــوص خــودرو و حســگرهای فشــار هنگامیکــه فــرد در رختخــواب فضــای زیــادی را اشــغال 

مــی کنــد، او را بــه جــای خــود برمــی گردانــد.
شــرکت خودروســازی فــورد نمونــه اولیــه تختخوابــی را ابــداع کــرده که بــه طــور اتوماتیــک افرادی 
کــه در خــواب غلــت مــی زننــد و بخــش زیــادی از رختخــواب را بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد، به 

جــای اولیــه خــود بــر مــی گرداند.
 lane-centring ــی ــاوری کمک ــور از فن ــواب مذک ــازی در تخت ــرکت خودروس ــن ش  ای
اســتفاده مــی کنــد. فنــاوری مذکــور بــه راننــدگان کمــک مــی کنــد تــا در وســط خــط کشــی 
ــه  ــردی ک ــه ف ــور ب ــاوری مذک ــز فن ــه نی ــرح اولی ــن ط ــد. در ای ــت کنن ــان حرک ــن خیاب الی
همیشــه از تختخــواب بــه بیــرون پرتــاب مــی شــود، کمــک مــی کنــد خــواب راحــت تــری 

داشــته باشــد.
درهمیــن راســتا در رختخــواب حســگرهای فشــار وجــود دارد کــه بــا حرکــت فــرد از ســمتی بــه 
ســمت دیگــر تختخــواب، بــه آرامــی و بــا کمــک یــک کمربنــد نقالــه آنهــا را بــه مــکان اولیــه 

خــود برمــی گردانــد.
ــه در حقیقــت بخشــی از  ــام گرفت ــه Lane-Keeping Bed  ن ــب ک ــن تختخــواب جال  ای
پــروژه شــرکت بــا هــدف حــل کــردن مشــکات روزمــره اســت و البتــه بــه شــکل تجــاری تولیــد 

نمــی شــود.
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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

رئیــس ســازمان فضایــی از دســتیابی ایــران بــه ۶ مولفــه 
ــگاه  ــت: جای ــر داد و گف ــی خب ــش فضای ــتراتژیک دان اس
جهانــی ایــران در تولیــد علــم فضــا در یکســال اخیــر 3 پله 

صعــود کــرده اســت. 
مرتضــی بــراری در پاســخ بــه تشــریح دســتاورد 40 ســاله 
انقــاب در عرصــه فنــاوری فضایــی، اظهــار داشــت: امروز 
ــی  ــاوری فضای ــدار علمــی کشــور در حــوزه فن شــاهد اقت
ــگاه 10  ــورمان در جای ــه کش ــر آن ک ــاوه ب ــتیم و ع هس
کشــورها باشــگاه فضایــی دنیــا قــرار دارد، در یکســال اخیر 
رتبــه علمــی ایــران در علــم فضــا نیــز از رتبــه 14 جهانــی 

بــه رتبــه 11 صعــود پیــدا کــرده اســت.
وی گفــت: در همیــن حــال از نظــر علــم فضــا، ایــران بــا اختــاف نســبت بــه کشــور دوم منطقه، 

همچنــان در جایــگاه نخســت فنــاوری فضایی منطقــه قــرار دارد.
بــراری بــا اشــاره بــه بــرکات انقــاب اســامی و ایجــاد ظرفیتهــای ارزشــمند کشــور در عرصــه 
فنــاوری فضایــی ادامــه داد: در آســتانه چهلمیــن ســال پیــروزی انقــاب اســامی ایــران، بــا اقتدار 
مــی گوییــم کــه ایــران در ۶ مولفــه اســتراتژیک بخــش فضــا بــه خودکفایــی رســیده و دانــش آن 

را بــه دســت آورده اســت.
ــا مشــارکتهای  ــران گفــت: ب رئیــس ســازمان فضایــی ای
ــش  ــه دان ــران ب ــه، ای ــورت گرفت ــگاهی ص ــی دانش علم
ــگاه  طراحــی و ســاخت ماهــواره، طراحــی و ســاخت جای
پرتــاب، طراحــی و ســاخت ماهواره برهــا، طراحــی و 
ســاخت ایســتگاه کنتــرل و هدایــت ماهــواره، طراحــی و 
ســاخت ایســتگاه دریافــت و ارســال پیــام و قــدرت تحلیل 
پردازش هــای ماهــواره دســت یافتــه اســت و بــا دســتیابی 
بــه ایــن مولفــه هــا، هــم اکنــون چرخــه فنــاوری فضایــی 

مــا کامــل شــده اســت.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه ســاخت 
ــواره ای 4  ــه ماه ــواره راداری و منظوم ــی، ماه ــای مخابرات ــی، ماهواره ه ــای سنجش ماهواره ه
اولویــت  اصلــی ســازمان فضایــی ایــران بــرای توســعه زیرســاختهای ایــن بخــش محســوب مــی 
شــوند، گفــت: ســند 10 ســاله هوافضــا تــا ســال 1404، تدویــن شــده اســت و بــا توجه بــه صنعت 
رو بــه رشــد هوافضــا، امیــد داریــم کــه پیشــرفتهای ایــن بخــش چشــمگیرتر از گذشــته دنبــال 

ــود. ش

در چهلمین سالگرد انقالب؛

ایران به ۶ مولفه دانش فضایی دست یافت

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران گفــت: ایــران ریاســت کمیتــه 
فضایــی گــروه 77 در کوپــوس )کمیتــه اســتفاده صلــح آمیــز از 

فضــا در ســازمان ملــل( را برعهــده گرفــت.
مرتضــی بــراری در مراســم روز ملــی فنــاوری فضایــی با اشــاره 
بــه تــاش ایــران بــرای تقویــت همــکاری هــای بیــن المللــی 
ــورت  ــات ص ــی تعام ــت: ط ــی گف ــاوری فضای ــه فن در عرص
ــه در  ــور خارج ــات و وزارت ام ــوی وزارت ارتباط ــه از س گرفت
ــاش  ــا ت ــی و ب ــن الملل ــای بی ــکاری ه ــت هم ــت تقوی جه
متخصصــان ســازمان فضایــی ایــران، ریاســت کمیتــه فضایــی 
گــروه 77 کمیتــه ســازمان ملــل متحــد در امــور اســتفاده صلــح 

آمیــز از فضــا بــه ایــران ســپرده شــد.
معــاون وزیــر ارتباطــات همچنیــن از توســعه کســب و کارهــای 
ــرکت  ــی و ش ــش خصوص ــی و ورود بخ ــاوری فضای ــوزه فن ح
ــت اقتصــاد  ــن حــوزه جهــت تقوی ــه ای ــان ب ــش بنی ــای دان ه
ــام  ــت انج ــای در دس ــه ه ــوان برنام ــه عن ــران ب ــی ای فضای

ــرد. ــام ب ــران ن ــی ای ســازمان فضای
ــا  ــه ب ــاوری فضــا پای ــارک فن ــه گذشــته پ ــزود: هفت ــراری اف ب
ــور راه  ــوزه در کش ــن ح ــای ای ــب و کاره ــعه کس ــدف توس ه
انــدازی شــد و امیدواریــم بخــش خصوصــی حــوزه فضــا بتواند 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــتاوردهای مهم ــاوری دس ــارک فن ــن پ در ای

ــن بخــش داشــته باشــد. ای
ــک  ــی را ی ــت فضای ــران، صنع ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
صنعــت راهبــردی و اســتراتژیک عنــوان کــرد کــه خــود اتکایی 
در آن مــی توانــد بــه توســعه و شــکوفایی اقتصــاد کشــور منجر 
ــا  ــی دنی ــاد فضای ــر اقتص ــه اخی ــک ده ــت: در ی ــود و  گف ش
ــوده اســت و در  ــا ب ــر متوســط رشــد اقتصــاد دنی ششــمین براب
ســال 2017، 2۹۹میلیــارد دالر بــه اقتصــاد صنعــت هــم مکانی 

ــا اختصــاص یافــت. از فضــا در دنی
بــراری از برنامــه ریــزی بــرای ارائــه مجــوز طراحــی و ســاخت 
ماهــواره بــه بخــش خصوصــی خبــر داد و گفــت: مجــوز ایجــاد 
ــش  ــه بخ ــذاری ب ــال واگ ــی در ح ــواره مخابرات ــور ماه اپرات

خصوصــی اســت و در ایــن زمینــه چنــد شــرکت بــزرگ داخلی 
ــوز  ــن مج ــال تدوی ــن ح ــد. در همی ــرده ان ــی ک ــام آمادگ اع
ــتور  ــز در دس ــی نی ــواره سنجش ــور ماه ــرداری از اپرات ــره ب به
کار ســازمان تنظیــم مقــررات قــرار دارد کــه بــه زودی جزئیــات 
دریافــت ایــن مجــوز اعــام خواهــد شــد. در همیــن حــال ارائه 
مجــوز طراحــی و ســاخت ماهــواره را نیــز بــه بخــش خصوصی 
مــی دهیــم تــا چرخــه فعالیــت بخــش خصوصــی در صنعــت 

فضایــی کشــور، تکمیــل شــود.
ــن  ــزاری چندی ــه برگ ــاره ب ــا اش ــات ب ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــی  ــی فضای ــورای عال ــه ش ــل دبیرخان ــروه ذی ــه کارگ جلس
ــن  ــردی ای ــیون راهب ــه کمیس ــزاری دو جلس ــور و برگ کش
شــورا، تصریــح کــرد: نقشــه راه 1404 فضایــی کشــور 
در ایــن کمیســیون تنظیــم شــده اســت و امیدواریــم در 
ــی  ــی بررس ــی فضای ــورای عال ــه ش ــک در جلس ــده نزدی آین

ــود. ــب ش و تصوی
وی افــزود: هــم اکنــون 7۶ درصــد اقتصــاد فضــا در دنیا توســط 
ــا  ــه م ــن زمین ــود و در ای ــی ش ــت م بخــش خصوصــی مدیری
نیــز بایــد حرکــت ســریع تــری داشــته باشــیم. بــر ایــن اســاس 
مناقصــه ایجــاد ایســتگاه هــای چندمنظــوره دریافــت داده های 
ماهــواره ای را بــه بخــش خصوصــی آغــاز کــرده ایــم کــه مــی 
توانــد از طریــق ایــن ایســتگاه هــا، ســرویس دهــی داده هــای 

ماهــواره ای را در اختیــار گیــرد.
ــد  ــتگاه چن ــون ۶ ایس ــم اکن ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــراری ب ب
منظــوره دریافــت تصاویــر ماهــواره ای در ماهدشــت، چنــاران، 
ــرد:در  ــال اســت، خاطرنشــان ک بوشــهر، قشــم و ســلماس فع
ــت  ــای دریاف ــتگاه ه ــن ایس ــق ای ــه از طری ــم ک ــه داری برنام
ــه  ــر ماهــواره هــای بومــی ب ــم عــاوه ب اطاعــات مــی توانی

ــم. ــرویس دهی ــز س ــورها نی ــایر کش ــای س ــواره ه ماه

رئیس سازمان فضایی :

ایران رئیس کمیته صلح فضایی سازمان ملل شد
 

http://mehrnews.com
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ــوا و فضــا هـــ

ماهواره ظفر سال آینده پرتاپ می شود
 

 رئیــس ســازمان فضایــی کشــور گفــت: ســال آینــده ماهــواره ظفــر را بــه فضــا پرتــاب مــی کنیــم کــه از نظــر 
فنــاوری 100 برابــر ماهــواره امیــد ارتقــاء یافتــه اســت.

مرتضــی بــراری تصریــح کــرد: در حــال حاضــر جــزء یــازده کشــور دنیــا در فنــاوری فضایی هســتیم و افتخــار می 
کنیــم کــه ایــن علــم را بدســت متخصصــان داخلــی بدســت آورده ایم.

ــی  ــاوری فضای ــت چرخــه کامــل فن ــا ســال 1404 تثبی ــران را ت ــی ای ــه ده ســاله دوم فضای ــن برنام وی مهمتری
ــر  ــاوری 100 براب ــم کــه از نظــر فن ــاب مــی کنی ــه فضــا پرت ــر را ب ــده ماهــواره ظف برشــمرد و گفــت: ســال آین

ــه اســت. ــاء یافت ــد ارتق ماهــواره امی
بــراری تبدیــل اقتدارعلمــی بــه اقتــدار اقتصــادی در حــوزه هــوا - فضــا را دارای اهمیــت فــراوان دانســت و افــزود: 

بایــد تــاش کنیــم صنعــت فضایــی نهادینــه شــده و تاثیــر آن در اقتصــاد کشــور مشــاهده شــود.
وی مهمتریــن ســرمایه کشــور را نیــروی انســانی متخصــص و نقدینگــی دانســت و گفــت: بایــد بــرای مدیریــت 

ایــن دو حــوزه تدبیــری اندیشــیده شــود.
وی اظهــار امیــدواری کــرد بتوانیــم عــاوه بــر تثبیــت زیرســاخت هــای فضایــی ســهم خــود را در اقتصــاد فضــا 

پــر رنــگ تــر کنیــم.

بــه دســتور وزیــر ارتباطــات، کارگــروه تخصصــی فنــاوری فضایــی بــا هــدف حمایــت از کســب 
و کارهــای فضاپایــه و ارائــه تســهیات بــه ایــن کســب و کارهــا در کمیتــه وام وجــوه اداره شــده 

وزارت ارتباطــات تشــکیل شــد.
ــرای  ــتای اج ــات و در راس ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــرد فن ــعه کارب ــاء و توس ــور ارتق ــه منظ ب
ــن وام وجــوه اداره شــده  ــت از کســب وکارها، پیــش از ای سیاســت های وزارت ارتباطــات در حمای
ــوا  ــت و محت ــزار، ســخت افزار، امنی ــار کســب وکارها در چهــار کارگــروه تخصصــی نرم اف در اختی

ــت. ــرار می گرف ق
اکنــون بــا دســتور وزیــر ارتباطــات مقــرر شــد تــا کارگــروه تخصصــی »فنــاوری هــای فضایــی 
ــب وکارهای  ــت از کس ــور حمای ــه منظ ــروه ب ــن کارگ ــوان پنجمی ــه عن ــه« ب ــات فضاپای و خدم

ــود. ــران، ایجــاد ش ــی ای ــازمان فضای ــد س ــای جدی ــرای برنامه ه ــه و اج فضاپای
ترکیــب اعضــای ایــن کارگــروه در جلســه  کارگــروه وجــوه اداره شــده مشــخص و تصویــب شــده 

اســت.
بــا ایجــاد ایــن کارگــروه، بخشــی از نیازهــای مالــی فنــاوران، نــوآوران و ارائه دهنــدگان خدمــات 
ــا ســرعت، دقــت و کیفیــت  حــوزه فضایــی توســط متخصصــان و صاحب نظــران ایــن حــوزه ب

مناســب مــورد ارزیابــی و ارزش گــذاری و حمایــت قــرار خواهــد گرفــت.
مخاطبــان و صاحبــان کســب وکارها بــرای آگاهــی و اطاعــات بیشــتر بایــد بــه ســایت دبیرخانــه 

وجــوه اداره شــده وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات مراجعــه کننــد.

از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات؛

کسب وکارهای فضاپایه تسهیالت دریافت می کنند

 ۳ پژوهشگر فضایی در 

حادثه آتش سوزی جان 
خود را از دست دادند

وزیــر ارتباطــات گفــت: در حادثــه آتــش ســوزی کــه در یکــی از 
ــی  ــی رخ داد ســه پژوهشــگر فضای ــای پژوهشــگاه فضای پژوهشــکده ه

ــد. ــت دادن ــود را از دس ــان خ ج
محمدجــواد آذری جهرمــی در حاشــیه مراســم روز ملــی فنــاوری فضایــی 
در ایــن بــاره گفــت: آتــش ســوزی در یکــی از بخــش هــای پژوهشــکده 
پژوهشــگاه فضایــی ایــران رخ داد و بــه دلیــل آنکــه همزمــان با ایــن آتش 
ســوزی مراســمی برگــزار مــی شــد، دیــر متوجــه آتــش ســوزی شــدند و 
ایــن موضــوع باعــث شــد کــه مــا ســه تــن از عزیزانمــان را در پژوهشــگاه 

فضایــی از دســت بدهیــم.
وی گفــت: ایــن اظهــارات اولیــه اســت و بررســی تیــم کارشناســی بــرای 

دالیــل وقــوع ایــن حادثــه در حــال انجــام اســت.

روسیه در ۲۰۳۱ فضانورد به ماه می فرستد
 

ــورد  ــار فضان ــرای نخســتین ب ــادی ب ــم دارد در 2031 می روســیه تصمی
بــه مــاه بفرســتد. همچنیــن ایــن کشــور تصمیــم دارد در 2032 میــادی 
ــیاره  ــن س ــه ای ــا ب ــاه پیم ــک م ــراه ی ــوردان را هم ــروه فضان ــن گ دومی

ــد. اعــزام کن
ــادی  ــال 2031 می ــار در س ــتین ب ــرای نخس ــم دارد ب ــیه تصمی روس

ــتد.   ــاه بفرس ــه م ــورد ب فضان
ایــن فضانــوردان بایــد عــاوه بــر فعالیــت هــای معمــول، وظایفــی را که 

آکادمــی علــوم روســیه تعییــن مــی کنــد، نیــز در مــاه انجــام دهند.
همچنیــن روســیه تصمیــم دارد در ســال 2032 میــادی دومیــن گــروه فضانــوردان را همــراه یــک مــاه پیمــا بــه 
ایــن ســیاره اعــزام کنــد تــا ایــن وســیله نقلیــه را آزمایــش کنــد. پیــش بینــی مــی شــود فضانــوردان یــک ســال 
پــس از ایــن ماموریــت بتواننــد بــا کمــک مــاه نــورد مذکــور مســافت هــای طوالنــی را روی ســطح مــاه طــی کنند 
و  آزمایــش هــای علمــی انجــام دهنــد. روســیه تصمیــم دارد از 2034 میــادی ســاخت مقــری در مــاه را آغــاز کند. 

ســاخت ایــن مقــر تــا 2035 ادامــه مــی یابــد.
ــل اعــام کــرد، فضاپیمــای  ــاه آوری ــن« رئیــس جمهــور روســیه در م ــر پوتی ــی اســت کــه »والدیمی ــن درحال ای
ــک  ــک موش ــاخت ی ــرای س ــا ب ــت ه ــر فعالی ــوی دیگ ــت و از س ــل اس ــال تکمی Federatsiya در ح

بــرای پــروژه مــاه آغــاز شــده اســت.
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ــوا و فضــا هـــ

ــاوری  ــری فن ــران از رشــد 40 براب ــی ای ــس ســازمان فضای رئی
فضایــی در کشــور بــا ســاخت ماهــواره عملیاتــی »پیــام« خبــر 
ــم ظــرف ۶  ــی توانی ــام« را م ــواره »پی ــه ماه ــت: نمون داد و گف

مــاه بســازیم.
ــا  ــوان ادع ــت مــی ت ــا قاطعی ــروز ب ــراری گفــت: ام مرتضــی ب
ــی، در  ــان ایران ــوان و تخصــص جوان ــر ت ــا تکیــه ب کــرد کــه ب
طراحــی و ســاخت ماهــواره توانمنــد شــده ایــم و اگــر نگاهــی 
بــه چنــد ســال گذشــته بیاندازیــم، متوجــه پیشــرفت روزافــزون 

کشــور در توســعه فنــاوری فضایــی خواهیــم شــد.
وی گفــت: ماهــواره »پیــام« نســبت بــه آخریــن ماهــواره ایران 
ــداری 2  ــاع م ــر، ارتف ــی 2 براب ــت، وزن ــرار گرف ــدار ق ــه در م ک
ــر  ــول عم ــر دارد و ط ــر بهت ــک 10 براب ــدرت تفکی ــر و ق براب
ــای  ــواره ه ــته و از رده ماه ــش داش ــر افزای ــداری آن 1۶ براب م
تحقیقاتــی بــه ماهــواره هــای عملیاتــی و کاربــردی ارتقــا پیــدا 
کــرده اســت. بــه زبانــی ســاده حــوزه فنــاوری فضایــی رشــدی 

ــه کــرده اســت. ــری را تجرب 40 براب
رئیس سـازمان فضایـی ایران با بیـان اینکه هم اکنـون به توانی 
در طراحـی و سـاخت ماهـواره دسـت پیـدا کـرده ایـم کـه مـی 
توانیـم نمونه ماهـواره پیـام را ظرف مـدت ۶ ماه بسـازیم، افزود: 
ایـن پیشـرفت را مدیون نیـروی متخصـص با انگیـزه و خاقی 
هسـتیم که هیـچ محدودیتی مانع تـاش آن ها برای پیشـرفت 

کشـور نیسـت و به این سـرمایه ارزشـمند می بالیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن روزهــا بــا مطالعــه نظــرات مــردم 
مشــخص اســت کــه جامعــه هنــوز بــه شــناخت کافــی نســبت 
بــه ظرفیــت و قابلیت هــای فضایــی نرســیده اســت، ادامــه داد: 
فنــاوری فضایــی نقشــی اســتراتژیک در توســعه حــال و آینــده 
کشــور دارد و بــی توجهــی بــه ایــن بخــش آســیب جــدی بــه 

آینــده کســب وکارهــا و اشــتغال در کشــور خواهــد زد.
ــاز در  ــاس نی ــری و احس ــه گ ــات مطالب ــر ارتباط ــاون وزی مع
جامعــه را الزمــه توســعه صنعــت فضایــی در کشــور دانســت و 
گفــت: در ایــن مســیر بــه کمــک و همدلــی تمــام عاقمنــدان 
ــای  ــی کاربرده ــد در معرف ــم؛ بای ــوزه داری ــن ح ــاالن ای و فع

ــتر  ــور بیش ــعه کش ــاه و توس ــش رف ــی در افزای ــاوری فضای فن
ــردم  ــی م ــی را در زندگ ــاوری فضای ــهم فن ــم و س ــاش کنی ت
ــی و  ــای خصوص ــرکت ه ــتر ورود ش ــا بس ــم ت ــه کنی نهادین

ــود. ــا ش ــد مهی ــای جدی ــب وکاره کس
ــا ســردبیران رســانه هــا  ــراری درمــورد جلســه امــروز خــود ب ب
نیــز گفــت: امــروز جلســه ای بســیار صمیمــی و بــی تعــارف بــا 
مدیــران مســئول و ســردبیران رســانه هــا داشــتم و در خصوص 
ــه شــد و  ــی گزارشــی ارائ ــات حــوزه فضای دســتاوردها و توفیق
پاســخگوی ســواالت حاضــران بــودم؛ کاربردهــا و خدمــات این 

فنــاوری تشــریح شــد و ظرفیــت بــاالی اقتصــادی ایــن حــوزه 
را معرفــی کردیــم.

وی تاکیــد کــرد: رســانه هــا ابــزاری قدرتمنــد در جهــت دهــی 
افــکار و ارتقــا ســطح آگاهــی عمومــی هســتند و ضمــن تشــکر 
ــم در  ــزان، امیدواری ــن عزی ــه ای ــه و صادقان ــی وقف ــاش ب از ت
یــک تعامــل نزدیــک و پایــدار بــا تمــام رســانه هــا، قابلیــت هــا 
و ظرفیــت هــای اقتصــادی ایــن فنــاوری را بــه جامعــه معرفــی 
کنیــم و بتوانیــم هــر چــه ســریع تــر بسترســاز اشــتغال و ارائــه 

خدمــات در کشــور باشــیم.

فناوری فضایی ایران 40 برابر رشد کرد 

محققــان ناســا بــا اســتفاده از حســگرهای کاوشــگر »کنجــکاوی« و تغییــر کاربــری آنهــا جاذبــه 
مریــخ را انــدازه گیــری کردنــد.

فضانــوردان ماموریــت آپولــو 17 هنــگام ســفر بــه مــاه در ســال 1۹72 میــادی گرانــش آن را بــا 
ابزارهــای خاصــی انــدازه گرفتنــد.

امــا اکنــون که هیــچ فضانــوردی روی مریــخ نیســت گروهــی از محققــان بــا اســتفاده از ابزارهای 

مختلــف ســعی کردنــد جاذبــه ایــن ســیاره را انــدازه بگیرند.
محققــان در تحقیقــی جدیــد توضیــح داده انــد چگونــه بــا تغییــر کاربــری حســگرهای کاوشــگر 

»کنجــکاوی« میــزان گرانــش ســیاره ســرخ را انــدازه گیــری کــرده انــد.
ــدازه  ــه صخــره هــای روی Mount Sharp را ان ــروی جاذب ــا کمــک حســگرها نی ــا ب آنه
گیــری کــرده انــد. ایــن منطقــه 5 کیلومتــر مرتفــع تــر از Gale Crater اســت و کاوشــگر 

فرصــت از ســال 2014 میــادی مشــغول باالرفتــن از آن اســت.
نتایج نشان داد چگالی این الیه از سنگ ها کمتر از حد تصور است.

ــنج و  ــرعت س ــه س ــز ب ــمند مجه ــای هوش ــن ه ــد تلف ــز مانن ــکاوی« نی ــگر »کنج کاوش
ژیروســکوپ اســت. بــا حرکــت دادن تلفــن هوشــمند، این حســگرها مــکان و موقعیت دســتگاه 
را تعییــن مــی کننــد. حســگرهای »کنجــکاوی« نیــز همیــن کار را البتــه بــا دقــت بیشــتری 
انجــام مــی دهنــد و نقشــی حیاتــی در مســیری روی ســطح مریــخ دارنــد. زیــرا اطــاع از مکان 
دقیــق کاوشــگر بــه مهندســان اجــازه مــی دهــد بــه طــور دقیــق ابزارهــا و آنتــن هــای آن را 

تنظیــم کننــد.
جالــب آنکــه ســرعت ســنج هــای کاوشــگر را نیــز مــی تــوان ماننــد دســتگاه جاذبــه ســنج آپولو 
17 بــه کار گرفــت. هــر زمــان کــه کاوشــگر در مــکان خــود ثابــت بایســتد، ســرعت ســنج هــا 

مــی تواننــد گرانــش ســیاره را انــدازه گیــری کننــد.
مهندســان ناســا بــا اســتفاده از اطاعــات کــه در 5 ســال نخســت ایــن ماموریــت جمــع آوری 

شــده، نیــروی جاذبــه مریــخ بــر کاوشــگر را انــدازه گیــری کــرده انــد.
همزمــان بــا صعــود کاوشــگر از Mount Sharp، نیــروی جاذبــه ســیاره بیشــتر مــی شــود. 
البتــه میــزان جاذبــه ســیاره بیــش از مقــداری کــه دانشــمندان قبــا تخمیــن مــی زدنــد، نبــود.

کاوشگر »کنجکاوی« جاذبه مریخ را اندازه گرفت
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با اســتفاده از فناوری ســـنجش از دور مـی تـــوان بـــا هزینـــه و 
زمـان کمتـر، طیـــف وســـیعی از پروژه ها را در سطح جهـانی و 
ملـــی با ۹ کاربــرد مهــم از تصاویــر مـــاهواره ای حاصــل از این 

فنــاوری اجرایــی کــرد.
بـه کـارگیری فنـاوری ســنجش از دور و تلفیـق آن بـا ســامانه 
اطاعــات جغرافیایــی از جملـــه راه هـــای کســـب اطاعـــات 
از محـــیط است؛ در ایـــن زمینـــه مـــاهواره هـــا مـــی تواننـد 
اطاعـــاتی در چنـــد بعـــد، چنـد مقیـــاس و چنـــد طیف تهیه 
کننــد کــه این ویژگی هـــا بـــه اهمیـــت و نقـــش آنهـــا مـــی 

افزایـد.
امروزه، بــا اســتفاده از مــاهواره هــا، سـنجنده هـای متنوع و 
تصـاویر مــاهواره ای، شناســایی و مطالعــه اجســام و پدیــده 
هـــای زمینی کوچکتر از یــک متـــر نیز امکان پذیر شده که 
خود موجـــب تحــولی در فنـــاوری سنجش از دور شده است.
بــا اســتفاده از تصاویر مـــاهواره ای و فنــاوری ســـنجش از دور، 
مـی تـــوان بـا هزینـه و زمـان کمتـر، طیـــف وسـیعی از پروژه 
هــا را در ســطح جهـــانی، منطقـــه ای، ملـــی، اســـتانی و حتی 

محلـی بـه نتیجـه رسـاند.
عـــاوه بـر ایـن، قابلیـت تکـرار تصویربرداری مــــاهواره ای از 
یک محل بــــه فاصــــله زمــانی چنــد ســــاعت تــا چنــد 
روز در طــــول مــاه یــا ســال، امکــان مطالعــات تغییرات و 
پایش پدیـده هـــای زمینـی را به خـوبی فـراهم سـاخته اسـت. 
قابلیـت داده هـــای مـاهواره ای، سـبب شـــده تـا دانشمندان و 
محققان این رشـــته، فعالیـــت هـــای خـود را گســـترش داده و 
نتـایج مطالعـات خـود را بـه تغییـرات اقلیمـی و نوسانات جهانی 

آن و انــدازه گیــری عوامــل زیســت محیطــی بســط دهنــد.
ــد  ــا تولی ــنجش از دور ب ــاوری س ــه فن ــتیابی ب ــن رو دس از ای
محصــوالت بــا ارزش افــزوده در حــوزه هــای مختلــف 
ــای،  ــت بای ــی، مدیری ــت، هواشناس ــط زیس ــاورزی، محی کش
انــرژی، حمــل و نقــل، مدیریــت منابــع آب، جنگلــداری، 
آبخیــزداری، نفــت وگاز، خدمــات شــهری، مخابــرات، اینترنــت 
اشــیا، اینترنــت ماهــواره ای، پایــش هــای اســتراتژیک، امنیــت، 
ــور  ــر کش ــرای ه ــامت، ب ــکی و س ــال و پزش ــول دیجیت تح
ــی  ــن الملل ــی و بی ــدار، غــرور و افتخــار مل ــش اقت ــه افزای زمین

ــراه دارد. ــه هم را ب
بــا توجــه بــه تکمیــل ماهــواره سنجشــی »پیــام« بــه عنــوان 
نخســتین ماهــواره عملیاتــی کشــور، تصمیــم ســازان کان و 
مدیــران سیاســتمدار مــی تواننــد از کاربردهــای ایــن فنــاوری و 
داده هــای ایــن ماهــواره بــرای مدیریــت بســیاری از موضوعات 
ــز در  ــه را نی ــد و توســعه کســب وکارهــای فضاپای بهــره بگیرن

دســتور کار قــرار دهنــد.
تصاویــر برگرفتــه از ماهــواره ســنجش از دور بیــش از ۹ کاربــرد 

اساســی دارد کــه شــامل موضوعــات زیــر اســت.

کاربرد فناوری سنجش از دور در بخش انرژی
- پیش بینی الگوهای هوا برای افزایش راندمان

- پایش تجهیزات، جانمایی خطوط نیرو
- اطمینان از امنیت نیروی کار

- تولید نقشه زیست محیطی منطقه
- شناسایی مناطق جدید انرژی و پیش بینی ریسک

کاربرد فناوری سنجش از دور در شهرهای آینده
- پایش آلودگی

- تولید نقشه دو و سه بعدی
- مدیریت ترافیک

- ارتباط سرویس های اورژانس
- برنامه ریزی شهری

- پایش سامت درختان
- ناوبری و موقعیت یابی.

کاربرد تصاویر ماهواره ای در پایش کشاورزی
- پیش بینی هوا

- تایید نقشه زمین
- مدیریت منابع آبی

- تخمین بازده محصول
- پایش مراحل رشد

- مدیریت سامت محصول
- مدیریت خاک

- پایش و پیش بینی آفات
- پایش تغییرات و کاربری زمین

- هدایت تجهیزات خودکار
- برقراری ارتباط بین مزرعه ها

کاربرد تصاویر ماهواره ای در کمک به بالیای 
طبیعی

- پیش بینی تغییرات جوی منجر به بایای طبیعی
- تخمین آسیب وارد شده
- شناسایی راههای فرار

- پایش تغییرات زمان
- تولید نقشه های به روز

- مدیریت امداد
- نجات و برقراری ارتباط

کاربرد تصاویر ماهواره ای در کمک به حمل و نقل
- مسیریابی

- موقعیت یابی دقیق
- بهینه سازی مصرف سوخت

- کمک به ترکیب روش های مختلف سفر
- خودروهای خودران

- اینترنت در سفر هوایی
- برقراری ارتباط با مراکز اورژانس

کاربرد داده های ماهواره ای در پایش هوا
- اندازه گیری کیفیت هوا
- پایش ذوب شدن یخ ها
- اندازه گیری سطح دریا

- پایش ذخایر ماهی
- اندازه گیری اراضی با کاربرد شهری

- مدیریت منابع آبی
- شناسایی منابع تولید آلودگی

کاربرد داده های ماهواره ای در بخش 
سرمایه گذاری

- مشخص کردن زمان دقیق معامات مالی
- دنبال کردن دارایی ها

- مشخص کردن آنی مجاز بودن کارت های بانکی
- کمک به سیاست های بیمه گذاری

- ایجاد خدمات بانکی در مناطق غیرشهری

کاربرد داده های ماهواره ای در کمک به دولتهای 
محلی

- پایش ساخت و ساز مجاز و غیرمجاز
- اندازه گیری فرونشست زمین

- اندازه گیری جابجایی های پل ها
- پایش دشت های سیابی

- تولید نقشه
- مدیریت پارک ها

ــاط  ــا و ارتب ــوس ه ــیر اتوب ــزی مس ــه ری ــت و برنام - مدیری
واحدهــای پزشــکی

کاربرد فناوری سنجش از دور در پایش اقیانوسها
- موقعیت یابی دقیق

- برقراری ارتباط کشتی ها و بندرها
- پایش آلودگی آب ها

- دسترسی به اینترنت به دریا و اقیانوس
- پایش کشند سرخ

- اندازه گیری ارتفاع موج
- پایش ذخایر ماهی و اندازه گیری شوری آب

۹ کاربرد اساسی ماهواره های سنجشی را ببینید 
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ماهواره »پیام« در مدار قرار نگرفت 

ــه ســرعت  ــه ســوم ب ــه موفــق، در مرحل ــام پــس از دو مرحل ــر ارتباطــات گفــت: ماهــواره پی وزی
ــت. ــدار آرام نگرف ــی نرســید و در م کاف

محمدجــواد آذری جهرمــی پــس از پرتــاب ماهــواره پیــام امیرکبیــر گفــت: بامداد امــروز بــا وزرای 
ارتباطــات دولتهــای هشــتم تــا دوازدهــم بــه پایــگاه فضایــی امــام خمینــی رفتیم.

وی افــزود: ماهــواره بــر بــا طــی دومرحلــه موفــق، در مرحلــه ســوم بــه ســرعت کافــی نرســید و 
پیــام در مــدار آرام نگرفــت.

ــزم  ــان ع ــا جوان ــدار اســت. ب ــار حضــور در م ــواره دوســتی در انتظ ــت: ماه ــر ارتباطــات گف وزی
ــازیم. ــم مجــدد بس کردی

وی افــزود: دوســت داشــتم بــا خبــر خــوب همــه را شــاد کنــم امــا گاهــی زندگــی آن طــور کــه 
ــاه بیاییــم و متوقــف شــویم. دقیقــا در همیــن  ــی نبایــد کوت انتظــار داریــم پیــش نمــی رود... ول

شــرایط اســت کــه مــا ایرانیــان بــا بقیــه ملتهــا در روحیــه و شــجاعت متفاوتیــم. 

جهرمــی ادامــه داد: ایــن بــار هــم بــا تــاش بیشــتر بــه دنیــا ثابــت مــی کنیــم کــه »دوســتی« 
موفــق مــی شــود ان شــاءاهلل.

وی گفــت: خبــر خــوب مربــوط بــه پرتــاب ماهــواره امیرکبیــر بــود کــه  ســاعت 4 صبــح روز 25 
ــا وزرای ســابق ارتباطــات میزبــان  دی مــاه در مرکــز امــام خمینــی وزارت دفــاع قــرار گرفــت. ب

دوســتانمان در وزارت دفــاع بودیــم.
وزیــر ارتباطــات گفــت: ســرعت جــدا شــدن ماهــواره از ماهواره بــر مناســب نبــود و بــه ســرعت 

مطلــوب نرســید و متاســفانه در لحظــه آخــر ماهــواره در مــدار قــرار نگرفــت.
ــن  ــیدند ای ــت رس ــه موفقی ــی ب ــواره عملیات ــد ماه ــه تولی ــزود: دانشــمندان در مجموع وی اف
ــه مراحــل  ــد و هم ــرده ان ــود را ک ــاش خ ــه ت ــی هم ــتان دفاع ــود دوس ــی ب ــتاورد بزرگ دس
ــن  ــرار گرفت ــدار ق ــواره و در م ــد ســاخت ماه ــد فراین ــته ان ــت پشــت ســر گذاش ــا موفقی را ب
ــی را  ــای خارج ــواره ه ــت ماه ــه شکس ــوط ب ــار مرب ــت اخب ــده ای اس ــوژی پیچی آن تکنول
شــنیده ایــد و ایــن فقــط منحصــر بــه مــا نیســت مــا دســتاوردهای زیــادی در حــوزه فضایــی 

ــتیم. داش
وی اظهــار داشــت: مــا دوســت داشــتیم خبــر خــوب بــه مــردم بدهیــم اما بــه هر حــال هــر کاری 
ــم  ــاش خواهی ــن موضــوع ت ــرای ای ــد نمی شــویم و مجــددا ب ــا ناامی ــی دارد. م ــراز و فرودهای ف

کــرد.

بودجه 1.2 میلیون یورویی برای ساخت »پیام«
وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه عــده ای خواســتار شــفافیت در بودجــه ســاخت ماهــواره »پیــام« 
شــده انــد نیــز گفــت: کل بودجــه ســاخت ایــن ماهــواره در طــول 10 ســال، 1.2 میلیــون یــورو 

بــوده اســت.
وی بــا تاکیــد براینکــه ایــن بودجه هــا از جنــس هزینــه نیســت، بلکــه ســرمایه ملــی اســت، ادامــه 
داد: بــه خاطــر داریــد اجــرای بخشــی از دولــت الکترونیکــی چــه میــزان از هزینه هــای کشــور و 
بریــز و بپاش هــا را جمــع می کــرد؟ داشــتن ماهــواره سنجشــی نیــز بــه همــان میــزان بهــره وری 

منابــع آب و کشــاورزی مــا را بهبــود خواهــد بخشــید.
وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه جلســه ای کــه بــا تیــم ماهــواره »پیــام« داشــته و بــا بیــان اینکــه 
ایــن جلســه پــر از نشــاط و امیــد و البتــه خاطــرات جــذاب ایــن 10 ســال بــود، گفــت: ماهــواره 
ــری  ــد و کارآمــدی بهت ــام« و کاربردهــای جدی ــر از »پی ــر باالت ــم، دقــت 40 براب ــن تی بعــدی ای

خواهــد داشــت.

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر گفــت: ماهــواره پیــام پس از 
پرتــاب، ســیگنال هایــی را بــه زمین فرســتاد کــه این ســیگنال 
هــا آنالیــز مــی شــود و اطاعــات دقیــق تــر مشــخص خواهــد 

شــد.
ــواره  ــاب ماه ــل پرت ــه در مح ــان اینک ــا بی ــدی ب ــد معتم احم
ــاوری  ــر ارتباطــات و فن ــر، وزی ــام دانشــگاه صنعتــی امیرکبی پی
ــاخت  ــدی س ــروژه بع ــه پ ــه بافاصل ــتور داد ک ــات دس اطاع
ــت  ــاز شــود، درخصــوص وضعی ــن دانشــگاه آغ ــواره در ای ماه
فعلــی ماهــواره پیــام دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: زمانی 
ــی  ــاز نم ــن ب ــه زمی ــر ب ــی شــود دیگ ــاب م ــواره پرت ــه ماه ک

ــردد. گ

ــر  ــواره ب ــدن از ماه ــدا ش ــس از ج ــواره پ ماه
ــرد ــه کار ک ــروع ب ش

ــرد: در  ــر خاطرنشــان ک ــی امیرکبی ــس دانشــگاه صنعت رئی
ــود ایــن اســت  ــام آنچــه کــه مثبــت ب ــاب ماهــواره پی پرت
ــه  ــر شــروع ب ــواره ب ــی از ماه ــس از جدای ــواره پ ــه ماه ک
ــواره  ــه ماه ــد ک ــی ده ــان م ــر نش ــن ام ــرد و ای کار ک
ــت  ــز فعالی ــر نی ــای آخ ــه ه ــا لحظ ــته و ت ــکل نداش مش

ــت. ــته اس داش

ماهواره بر 90 درصد موفق عمل کرد
معتمــدی گفــت: ماهــواره بــر هــم کار مهمــی بــود و ۹0 درصد 
ــواره  ــه ماه ــد ب ــه بای ــی ک ــا در بخش ــرد تنه ــل ک ــق عم موف

ســرعت اولیه را دهد مشــکل 
پیــدا کرد امــا در بقیــه مراحل 

خــوب عمــل کــرد.

زمیــن  بــه  پیــام 
فرســتاد ســیگنال 
ــواره  ــرد: ماه ــوان ک وی عن
پرتــاب،  از  پــس  پیــام 
بــه  را  هایــی  ســیگنال 
زمیــن فرســتاد کــه ایــن 
ســیگنال هــا آنالیــز مــی 
شــود و اطاعــات دقیــق تــر 
شــد. خواهــد  مشــخص 

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: ماهــواره پیــام پــس 
از پرتــاب در مــدار قــرار گرفــت باتوجــه بــه اینکــه ســرعت این 
ماهــواره کمتر از ســرعت مناســب بــود و شــتاب الزم را نداشــت 
ــدگاری در  ــرای مان ــه ب ــد چراک ــن بمان ــدار زمی نتوانســت در م

مــدار نیازمنــد یــک ســرعت مناســب اســت.
ــه از  ــه ای ک ــن مرحل ــواره از آخری ــرد: ماه ــوان ک وی عن
ــرد و  ــت ک ــه فعالی ــروع ب ــد ش ــاب ش ــر« پرت ــواره ب »ماه
ســیگنال هایــی را در خصــوص موقعیــت و دیگــر اطاعــات 
ارســال کــرد. بنابرایــن ماهــواره پیــام مــدت زمــان کمــی را 

ــت. ــرده اس ــت ک فعالی
ــاده  ــوس افت ــام در اقیان ــواره پی ــه ماه ــان اینک ــا بی ــدی ب معتم

ــد  ــوس هن ــد در اقیان ــا بای ــواره قاعدت ــن ماه ــت: ای ــت، گف اس
ــد. ــاده باش افت

در زمان کوتاهتری ماهواره جدید می سازیم
ــه  ــد کــرد: باتوجــه ب ــر تاکی ــی امیرکبی رئیــس دانشــگاه صنعت
اینکــه ماهــواره پیــام در ایــن دانشــگاه طراحــی و ســاخته شــد 
ــادر  ــم و ق ــرده ای ــادی کســب ک ــای زی ــه ه ــا تجرب ــون م اکن
خواهیــم بــود ســریعتر و در فاصلــه کوتــاه تــر ماهــواره جدیــدی 

بســازیم.
ــام  ــواره پی ــاه ماه ــروز 25 دی م ــح ام ــر، صب ــزارش مه ــه گ ب
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر پرتــاب شــد که ایــن ماهــواره پس 
از دو مرحلــه موفــق، در مرحلــه ســوم بــه ســرعت کافی نرســید 

و در مــدار قــرار نگرفــت.

»پیام« سیگنال به زمین فرستاد 
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ــوا و فضــا هـــ

جزئیات برقراری ارتباط 
ماهواره »پیام« با زمین

 

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا تشــریح جزئیــات برقــراری ارتبــاط ماهــواره 
»پیــام« بــا زمیــن گفــت: ماهــواره پیــام پــس از جــدا شــدن از ماهــواره بــر بــا 

مــا ارتبــاط برقــرار کــرد. 
مرتضــی بــراری افــزود: ایــن اولیــن تجربــه کشــور مــا بدیــن شــکل و انــدازه 
بــود. هــم طراحــی و هــم ســاخت ماهــواره کامــا توســط متخصصــان داخلــی 
انجــام شــد. ایــن ماهــواره قــرار بــود ســال ۸7 بــا همــکاری دیگــر کشــورها 
ــر نشــد. از  ــا ســال ۹1 امــکان پذی ــاب شــود کــه ت ــا پرتابگــر خارجــی پرت و ب
همیــن رو متخصصیــن مــا بــا غیــرت خودشــان کار طراحــی و ســاخت را آغــاز 

کردنــد و روی پــای خــود ایســتادند.
وی افــزود: اکنــون در مســیر توســعه ایــن فنــاوری هســتیم. بــا توجه بــه اینکه 
حــوزه فضــا بســیار پیچیــده اســت، ممکــن اســت تجربیــات غیــر منتظــره ای 

اتفــاق بیفتد.
رئیــس ســازمان فضایــی همچنیــن گفــت: امــروز ماهــواره پیــام در مرحلــه اول 
و دوم بــا موفقیــت فعالیــت کــرد. در مرحلــه آخــر بایــد بــرای رســیدن به مــدار، 
شــتاب خاصــی بــه ماهــواره منتقــل مــی شــد کــه ایــن شــتاب حداقــل الزم را 

نداشــت.
وی افــزود: متخصیــن تــاش مــی کننــد ایــن مســئله را حــل کننــد و اکنــون 

تیمــی در حــال بررســی دالیــل ایــن نقــص فنــی هســتند.
ــا  ــر ب برابــری اظهــار داشــت: ماهــواره پیــام پــس از جــدا شــدن از ماهــواره ب
مــا ارتبــاط برقــرار کــرد. یعنــی جــی پــی اس ماهــواره فعــال شــد و موقعیــت 
را بــرای ایســتگاه زمینــی ارســال کــرد. مــا شــاهد بودیــم ماهــواره فعــال شــده 

اســت.
وی افــزود: همچنیــن تیــم متخصــص در حــال بررســی هســتند کــه ببینیــد 
موقعیــت دقیــق مکانــی ماهــواره کجا اســت. اینکــه ماهواره ســقوط کــرده و یا 

احیانــا در کجــا ممکــن اســت ســقوط کنــد در دســت بررســی اســت.
ــه  ــتی ک ــواره دوس ــه ماه ــاره ب ــا اش ــن ب ــی همچنی ــازمان فضای ــس س رئی
ــرار  ــه زودی ق ــان دانشــگاه شــریف ســاخته شــده اســت و ب توســط محقق
اســت پرتــاب شــود، گفــت: دوســتی نیــز از مدتهــا پیــش تســت ســازگاری 
بــا پرتابگــر را آغــاز کــرده و موفقیــت آمیــز بــوده. تاریــخ دقیــق پرتــاب آن 
را بــه زودی اعــام مــی کنیــم. ایــن ماهــواره قــرار اســت در مــدار 250 تــا 
350 کیلومتــری زمیــن قــرار گیــرد. مانــدگاری آن 45 روز اســت و ماهــواره 

تحقیقاتــی اســت.
وی افــزود: ایــن ماهــواره نیــز بــا پرتابگــر کامــا بومــی بــه فضــا پرتــاب مــی 

شــود.
برابــری اضافــه کــرد: در حــال حاضــر ماهواره هــای »ظفــر« و »ناهیــد 2« در 

حــال تکمیــل اســت و ماهــواره »ناهیــد 1« نیــز بــه پایــان رســیده اســت.

ماهواره »پیام« در اقیانوس هند افتاد 
 

رئیــس دانشــگاه امیرکبیــر دربــاره آخریــن وضعیــت ماهــواره پیــام کــه در مــدار زمیــن قــرار نگرفــت، گفــت: 
بقایــای ایــن ماهــواره در اقیانــوس هنــد افتــاد.

احمــد معتمــدی بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت ماهــواره عملیاتــی »پیــام« متعلــق بــه دانشــگاه امیرکبیــر که 
بــا ماهــواره بــر بومــی »ســیمرغ« بــه فضــا پرتــاب شــد، اظهــار داشــت: عملکــرد فنــی ماهــواره مطلــوب بــود 

و حــدود ۶ دقیقــه از فضــا ســیگنال فرســتاد کــه ایــن موضــوع نشــان داد کــه ماهــواره خــوب کار مــی کنــد.
وی دربــاره مــکان یابــی فعلــی ماهــواره بــا توجــه بــه آنکــه GPS آن تــا آخریــن لحظــه فعــال بــود، گفت: 
بــا توجــه به عــدم موفقیــت در قــرار گرفتــن ماهــواره در مــدار، »پیــام« ســقوط کــرد و در اقیانــوس هنــد افتاد.
رئیــس دانشــگاه امیرکبیــر دلیــل عــدم موفقیــت در قــرار گرفتــن ماهــواره در مــدار 500 کیلومتــری زمیــن را 
اشــکال در نحــوه پرتــاب عنــوان کــرد و گفــت: پرتابگــر در محاســبه ســرعت اولیــه ای کــه بایــد بــه ماهــواره 

مــی داد مشــکل داشــت و ممکــن اســت حتــی مربــوط بــه ســوخت باشــد.
معتمــدی بــا بیــان اینکــه ماهــواره از نظــر مســیر پرتــاب و پــرواز مشــکلی نداشــت، تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه 
دســتور روز گذشــته وزیــر ارتباطــات، طراحــی و ســاخت نمونــه بعــدی ایــن ماهــواره بــا نــام »پیــام 2« را بــا 
توجــه بــه دانــش فنــی کــه هــم اکنــون کســب کــرده ایــم، آغــاز کــرده و آن را در کمتــر از یــک ســال مــی 

ســازیم.
ماهــواره »پیــام« دانشــگاه امیرکبیــر بــه عنــوان نخســتین ماهــواره عملیاتی ایــران کــه قرار بــود در مــدار 500 
کیلومتــری زمیــن قــرار گیــرد، 25 دی مــاه بــا ماهــواره بــر »ســیمرغ« بــه فضــا پرتــاب شــد، امــا ایــن پرتــاب 

بــا موفقیــت در جای گیــری ماهــواره در مــدار زمیــن همــراه نشــد.

پس از تعویق چندباره و با محموله سری؛

ماهواره جاسوسی آمریکا
 به مدار زمین رفت

 
موشــک »دلتــا 4هــوی« ماهــواره جاسوســی آمریــکا را بــه مــدار زمیــن بــرد. پرتــاب ایــن ماهــواره از ســال 

گذشــته تاکنــون بارهــا بــه دالیــل مختلــف بــه تعویــق افتــاده بــود.
ــدر  ــر »ون ــکا را از مق ــی آمری ــواره جاسوس ــر، ماه ــاع 71 مت ــا ارتف ــک Heavy Delta4  ب ــک موش ی

ــرد. ــه مــدار زمیــن ب ــا ب بــرگ« در کالیفرنی
ایــن ماهــواره متعلــق بــه National Reconaissance Office  اســت کــه مســئولیت  ماهــواره 
هــای شناســایی  نظامــی آمریــکا را برعهــده دارد. 4 دقیقــه پــس از پرتــاب بوســتر خارجــی موشــک از آن 
جــدا شــد و پــس از آن نیــز بوســتر بخــش اول موشــک جــدا شــد. بــه دلیــل محرمانــه بــودن بــار موشــک، 
شــرکت United Launch Alliance ویدئــوی فراینــد پرتــاب را بافاصلــه منتشــر نکــرد. همچنین 

جزئیــات ایــن ماموریــت کــه NROL-71 نــام دارد، نیــز فاش نشــده اســت. 
پرتاب این ماهواره از سال گذشته تاکنون چند بار به تعویق افتاده بود. 

نشــتی هیــدروژن، وزش بادهــای شــدید و مشــکل در تجهیــزات مخابــرات زمینــی از جملــه عواملــی بودند که 
بــه عنــوان دالیــل لغــو شــدن پرتــاب ماهــواره جاسوســی اعــام شــده بودند.
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در ۲۰۲۱ میالدی؛

هند فضانورد به مدار زمین می فرستد
 

ــه طــور رســمی افتتــاح کــرد. ایــن  ــوردان را ب هنــد نخســتین مرکــز فضایــی مخصــوص فضان
ــد. ــن ارســال کن ــدار زمی ــه م ــورد ب ــم دارد 2021 میــادی فضان کشــور تصمی

در حـال حاضـر فقط چند کشـور محـدود در جهـان فضانورد به فضا ارسـال مـی کنند. امـا به نظر 
می رسـد هنـد این رونـد را تغییـر خواهـد داد. در همین راسـتا نخسـتین واحد »سـازمان تحقیقات 

فضایـی هنـد« که مخصوص  سـفر انسـان بـه فضا اسـت، به طور رسـمی افتتاح شـد.
 )Human Space Flight Centre( »ایــن واحــد »مرکــز پروازهــای فضایــی انســانی
ــدی  ــای کلی ــش ه ــئولیت بخ ــز مس ــن مرک ــت. ای ــده اس ــاح ش ــور افتت ــام دارد و در بنگال ن

ــده دارد. ــد( را برعه ــی سرنشــین دار هن ــه فضای ــیله نقلی Gaganyaan )نخســتین  وس
در ایــن مرکــز سیســتم نجــات خدمــه توســعه مــی یابــد، خدمــه  فضایــی آمــوزش مــی بینند و 

ماموریــت هــای فضایــی برنامــه ریــزی می شــوند.
ــامبر 2020  ــود. Gaganyaan در دس ــام ش ــادی انج ــای زی ــت ه ــد فعالی ــوز بای ــه هن البت
میــادی بــدون فضانــوردان پرتــاب مــی شــود. هنــد امیــدوار اســت در دســامبر 2021 میــادی 

فضانــوردان را در ایــن وســیله نقلیــه فضایــی بــه آســمان بفرســتد.
اگــر همــه چیــز طبــق برنامــه پیــش بــرود، هنــد مــی توانــد بــه طــور مســتقل فضانــورد بــه مدار 

زمیــن بفرســتد و دیگــر بــه کشــورهای دیگــر اتــکا نخواهــد کرد.  

مدیر ناسا اعالم کرد:

فضانوردان آمریکایی
 در ماه اقامت می کنند

 
ــاره  ــم دارد دوب ــن ســازمان تصمی ــک پســت وباگــی اعــام کــرد ای ــر ناســا طــی ی مدی
فضانــوردان را بــه مــاه بفرســتد تــا در آنجــا اقامــت کننــد و اکتشــافات جدیــد انجــام دهنــد.

مدیــر ناســا برنامــه ای بلندپراوازانــه بــرای بازگشــت بــه مــاه در ســال آتــی اعــام کــرده 
اســت. طبــق ایــن برنامــه فضانــوردان ایــن بــار در مــاه مــی ماننــد و اکتشــافات بیشــتری  

انجــام مــی دهنــد.
»جیــم بریدنســتاین« مدیــر ناســا در واکنــش بــه دســتور »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــور 
ــی از  ــک پســت وباگ ــن، در ی ــدار زمی ــارج از م ــه خ ــوردان ب ــرای ارســال فضان ــکا ب آمری
شــرکت هــای خصوصــی آمریکایــی و رهبــران صنعتــی خواســت تــا فضاپیماهایــی طراحی 

کننــد و انســان را بــه مــاه ببــرد و در آنجــا فــرود بیایــد.
»بریدنســتاین« اهــداف ســازمان ناســا را در آینــده نزدیــک و همیــن طــور بلند مــدت اعام 

کــرد. ایــن اهــداف شــامل ارســال فضانــوردان بــه مــاه و  همچنیــن مریخ اســت.
مدیــر ناســا توضیــح داده اســت ارســال دوبــاره فضانــوردان بــه مــاه بــه معنــای آن نیســت 
 OZY ــاگ ــد. او در وب ــل را انجــام دهن ــای 50 ســال قب ــت ه ــان فعالی ــا هم ــه آنه ک
نوشــت: مــا همــراه فنــاوری هــا و سیســتم هــای نویــن بــه مــاه مــی رویم تــا مــکان های 

بیشــتری را در ســطح آن کشــف کنیــم. ایــن بــار بــه مــاه مــی رویــم و آنجــا مــی مانیــم.
»بریدنســتاین« در ادامــه افــزود: ناســا مشــتاق اســت تــا ماموریــت را هرچــه زودتــر شــروع 
کنــد و از هــم اکنــون مشــغول همــکاری بــا ۹ شــرکت آمریکایی اســت تــا ابزارهــای علمی 

جدیــدی را بــه ســطح مــاه ارســال کنــد.
بــه گفتــه او ایــن ماموریــت بلنــد پروازانــه از هفتــه جدیــد آغــاز مــی شــود و ایــن ســازمان 
فضایــی بــا رهبــران صنعتــی دیــدار و گفتگــو دربــاره لندرهــای مــاه را آغــاز مــی کنــد. قــرار 

اســت نخســتین فــرود تجــاری روی  ســطح مــاه تــا پایــان 2020 میــادی انجــام شــود.

سکوت نگران کننده ماهواره های 
مریخ نورد

دو ماهــواره مریــخ نــورد دوقلــوی ناســا مدتــی اســت هیــچ عائــم یــا پیامــی ارســال نمــی کنند و 
همیــن ســکوت موجــب نگرانــی جدی شــده اســت.

مرکــز کنتــرل ماهــواره هــای یادشــده کــه از نــوع کیــوب ســت هســتند اعــام کــرده قــادر بــه 
برقــراری تمــاس بــا آنهــا نیســت. ابعــاد ایــن ماهــواره هــا بــه انــدازه یــک چمــدان کوچک اســت 
و آنهــا بعــد از عبــور از مریــخ قــرار بــود بــه مســیر خود تــا خــارج از منظومــه شمســی ادامــه دهند.

ناســا اظهــار نگرانــی کــرده کــه ممکــن اســت در آینــده هــم هیــچ عامتــی از ماهــواره هــای 
MarCO-B  و  MarCO-A مذکــور دریافت نشــود. البتــه انجــام موفــق ماموریــت هــای

در ارتبــاط بــا ســیاره مریــخ بــرای ناســا بســیار امیــدوار کننــده بــوده اســت. ایــن دو ماهــواره بــه 
اولیــن ماهــواره هــای جهــان از نــوع CubeSat مبــدل شــده انــد کــه توانســته انــد تــا مریخ 
پیشــروی کننــد. معمــوال ماهــواره هــای CubeSat از مــدار کــره زمیــن دورتــر نمــی رونــد.

ناســا بــرای تولیــد ایــن ماهــواره هــای دوقلــو 1۸.5 میلیــون دالر هزینه کــرده و بــا اســتفاده از آنها 
تصاویــر جدیــدی از ســطح مریــخ و اطاعــات تــازه ای در مــورد خــاک آن بــه دســت آمــد. بــر 
اســاس اطاعــات منتشــر شــده توســط ناســا ارتباط بــا ایــن دو ماهــواره بــه ترتیــب در تاریــخ 2۹ 
دســامبر 201۸ و 4 ژانویــه 201۹ قطــع شــده اســت. دو ماهــواره یادشــده در زمــان قطــع ارتبــاط به 

ترتیــب در فاصلــه 1.۶ میلیــون کیلومتــری و 3.2 میلیــون کیلومتــری از مریــخ بــوده اند.
ــی  ــه عوامل ــی ب ــن مشــخص نیســت ول ــا زمی ــا ب ــواره ه ــن ماه ــاط ای ــق قطــع ارتب ــت دقی عل
همچــون عــدم شــارژ باتــری هــای ماهــواره هــا، نقــص فنــی ماهــواره هــا و غیــره اشــاره شــده 

اســت.
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تاریخ ارسال کپسول دراگون 
به فضا اعالم شد

ناســا و اســپیس ایکــس تصمیــم دارنــد بــرای نخســتین بــار کپســول دراگــون را در 
مــاه مــارس بــه طــور آزمایشــی بــه فضــا ارســال کننــد.

ناســا و اســپیس ایکــس تصمیــم دارنــد در مــاه مــارس کپســول دراگــون را بــه طور 
آزمایشــی بــه فضــا ارســال کنند.

دراگــون نخســتین کپســولی اســت کــه یــک شــرکت خصوصــی طراحــی کــرده تا 
فضانــوردان را بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی ببرد.

ــال  ــر ح ــه ه ــدارد. ب ــور ن ــوردی حض ــچ فضان ــی هی ــرواز آزمایش ــن پ ــه در ای البت
مقامــات تصمیــم گرفتــه انــد ایــن کپســول را در 2 مــارس بــه فضــا ارســال کننــد. 
اگــر پــرواز آزمایشــی موفقیــت آمیــز باشــد،  در مــاه جــوالی دو فضانــورد بــه طــور 

آزمایشــی بــا ایــن کپســول بــه فضــا ارســال مــی شــوند.
ــرای  ــل ب ــاه آوری ــم دارد در م ــگ تصمی ــرکت بویین ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
نخســتین بــار کپســول »اســتارالینر« خــود را بــدون خدمــه و بــه طــور آزمایشــی 

ــه فضــا ارســال کنــد. ب

پرواز آزمایشی تاکسی فضایی 
شرکت بوئینگ

 
ــرکت  ــی ش ــی فضای تاکس
پــرواز  یــک  بوئینــگ 
آزمایشــی انجــام خواهــد 
ــا نقــاط ضعــف و قوت  داد ت
ــش  آن مشــخص شــود. پی
از ایــن اخبــاری در مــورد 
فضاپیمــای  مشــکات 
ــود. مذکــور منتشــر شــده ب

ایــن تاکســی فضایــی کــه 
ــرار  ــام دارد، ق ــتارالینر ن اس
ــورد  ــته م ــال گذش ــود س ب

ــد. ــف ش ــوخت متوق ــت س ــت نش ــه عل ــاب آن ب ــه پرت ــرد ک ــرار بگی ــش ق آزمای
شــرکت بوئینــگ مــی گویــد مشــکات یادشــده برطــرف شــده و اســتارالینر آمــاده پرتــاب اســت. 
بوئینــگ در کنــار شــرکت اســپیس ایکــس یکــی از دو پیمانــکار ناســا بــرای اعــزام 
 100-CST فضانــورد بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی اســت. ایــن شــرکت بــا طراحــی و تولیــد
Starliner قصــد دارد یــک تاکســی فضایــی را بــرای رفــت و آمــد مرتــب بیــن زمیــن و ایســتگاه 

مذکــور فراهــم کنــد.
قــرار اســت پــرواز آزمایشــی ایــن فضاپیمــا در مــاه آینــده بــه صــورت بــدون سرنشــین انجــام شــود 
تــا مشــکات امنیتــی احتمالــی آن بــه طــور دقیــق مشــخص شــود. فضانــوردان حاضــر در ایســتگاه 
فضایــی بیــن المللــی پیــش از ایــن بــا نصــب دوربیــن هایــی فــوق دقیــق آمــاده بررســی عملکــرد 

اســتارالینر شــده انــد.
اســتارالینر تــا بــه حــال درفضــا مــورد آزمایــش قــرار نگرفتــه ولــی مهندســان بوئینــگ مــی گوینــد 
از عملکــرد ایمــن آن اطمینــان دارنــد. در صــورت موفقیــت آمیــز بــودن ایــن آزمایــش اولیــن اعــزام 

فضانــورد بــا اســتفاده از آن در آگوســت ســال جــاری میــادی انجــام مــی شــود.

تا ۲۰۲۵؛

اروپا اکسیژن و آب از ماه 
استخراج می کند

 
ــاز و  ــاه آغ ــاری را در م ــادی حف ــا 2025 می ــا قصــد دارد ت ــی اروپ ــازمان فضای س

ــد. ــتخراج کن ــیژن و آب اس اکس
ســازمان فضایــی اروپــا)ESA( تصمیــم دارد تــا 2025 میــادی حفــاری را در ماه 
آغــاز کنــد. ایــن ســازمان قــراردادی 12 ماهــه بــا یــک شــرکت  موشــک ســازی 
ــرای ماموریــت  ــا مطالعــات و آمــاده ســازی ب Arian Group امضــا کــرده ت

اســتخراج ســنگ مــاه یــا »ریگولیــت« را انجــام دهد.
ریگولیـت کل سـطح مـاه را تـا عمـق 12 فوتـی پوشـانده و ترکیبـی از گل هـای 
مختلـف، glass fragments، مـواد معدنی، ترکیبات شـیمیایی مانند اکسـید 
آهـن اسـت. می تـوان از این ترکیبـات اکسـیژن، آب و سـوخت را اسـتخراج کرد.
»دیویــد پارکــر «مدیــر بخــش ماموریــت هــای انســانی و رباتیــک در ســازمان 
فضایــی اروپــا مــی گویــد: اســتفاده از منابــع فضایــی کلیــد اکتشــاف مــاه اســت. 
ایــن مطالعــه نیــز بخشــی از برنامــه گســترده ESA  برای شــراکت در اکتشــافات 
ــاری در  ــال ج ــا در س ــه اروپ ــت. وزرای اتحادی ــی اس ــه آت ــی ده ــی ط جهان

ــد. ــری مــی کنن ــم گی ــن طــرح تصمی ــاره ای کنفرانــس+Space1۹  درب
ــتارت آپ  ــپیس« و اس ــن اس ــرکت »آری ــا ش ــن« ب ــروه آری ــروژه »گ ــن پ در ای
آلمانــی PTScientists همــکاری مــی کننــد تــا یــک لنــدر مــاه را طراحــی 
 Space Applications Services ــی ــرکت بلژیک ــازند. ش ــد و بس کنن

ــرات و خدمــات همــراه را  فراهــم مــی کنــد. تجهیــزات کنتــرل زمینــی، مخاب
ــزات رباتیــک  ــاه فرســتاده شــود بلکــه تجهی ــه م ــرار نیســت انســانی ب ــه ق البت

ــال شد. ارس

دومین مدار کاوشگر »پارکر« دور 
خورشید آغاز شد

 
کاوشــگر » پارکــر« متعلــق 
بــه ناســا قــرار اســت بــرای 
ــید  ــار دور خورش ــن ب دومی
ــه 15  ــد و از فاصل ــدار بزن م
میلیــون مایلــی ایــن ســتاره 

ــد. گــذر کن
ــق  کاوشــگر »پارکــر« متعل
بــه ناســا دومیــن مــدار خود 
دور خورشــید را آغــاز کــرد.

مــاه  در  کاوشــگر  ایــن 
آگوســت ماموریــت تاریخی 
نزدیــک  بــرای  را  خــود 
ــاز  ــید آغ ــه خورش ــدن ب ش

کــرد و در مــاه نوامبــر نخســتین مــدار خــود را دور ایــن ســتاره تکمیــل کــرد.
پارکــر بــا ســرعت 213 هــزار مایــل برســاعت حرکــت کــرد و بــه فاصلــه 15 میلیــون مایلــی ســطح 

خورشــید پــرواز کــرد و اکنــون قــرار اســت کاوشــگر دوبــاره ایــن فراینــد را تکــرار کنــد.
ناســا اعــام کــرده کاوشــگر پارکــر اکنــون در مســیر دومیــن دیــدار نزدیــک بــا خورشــید قــرار داد کــه 

در 4 آوریــل انجــام مــی شــود.
کاوشــگر مذکــور طــی 7 ســال آتــی در کل 24 بــار دور خورشــید مــدار مــی زنــد  و هــر بــار بــه ســطح 

آن نزدیکتــر مــی شــود.
دومین چرخش پارکر بار دیگر در فاصله15 میلیون مایلی خورشید انجام می شود.
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