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مروری بر جنجالی ترین رویدادهای فضایی
اینترنت امسال گران نمی شود

چگونه از منافع سیل 
     بهره مند شویم

                 دالیل علمی بارشهای اخیر
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نوین فناوریهای 

بینی سیل و هم در  فناوریهای نوین می توانند هم در زمینه پیش 
زمینه کاهش خسارت های ناشی از آن کاربرد داشته باشند و از 
آنجایی که از ابتدای سال جدید همواره با وقوع سیل در استانهای 
مختلف کشور روبرو بودیم که این پدیده آثار ناگواری از خود به 
جای گذاشته است، در این شماره از مجله فناوری مهر به بررسی 

دالیل علمی بارشها و سیالب اخیر در کشور می پردازیم.
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ــاری  ــال ج ــدای س ــه ابت ــه اینک ــه ب ــا توج *ب
بارندگی هایــی رخ داد کــه منجــر بــه ســیالب 
ــن  ــا ای ــه ب ــد ک ــوان می کنن ــده ای عن ــد؛ ع ش
میــزان بارندگــی، اکنــون وارد دوره ترســالی 
شــده ایم. آیــا ایــن موضــوع را می تــوان بــا 

ــرد؟ ــد ک ــت تأیی قطعی
»خشــکی« طبیعــت کشــور اســت و کشــور خشــک ما همــواره 
ــن  ــرار دارد، در ای ــی ق ــاً کم آب ــالی و بعض ــرایط خشکس در ش
ــا  ــد را مبن ــرو می ده ــه وزارت نی ــی ک ــار و ارقام ــوص آم خص
ــی ۹7-۹۶ و  ــال آب ــارش را در دو س ــی ب ــم، یعن ــرار می دهی ق
۹۶-۹5 مقایســه می کنیــم کــه کمبــود بــارش کامــاًل مشــهود 
اســت. در دوره بلندمــدت کــه معمــواًل بصــورت 30 ســاله 
محاســبه می شــود، نیــز کمبــود بــارش در کشــور وجــود داشــته 
اســت، بخصــوص نــزوالت بصــورت بــرف کــه یکــی از منابــع 
ــأ  ــود و منش ــوب می ش ــور محس ــرای کش ــد آب ب ــی تولی اصل
ــد کاهشــی داشــته  ــوات اســت، رون ــن آب چشــمه ها و قن تأمی
ــر شــده  ــاً 3/5 براب امــا امســال بارندگی هــا در کشــورمان تقریب

اســت.
معمــواًل بحث هــای مربــوط بــه جــو و شــرایط جــوی و 
ــات  ــر اســاس مطالع ــده ای هســتند و ب اقلیمــی مباحــث پیچی
ــی  ــز قطع ــچ چی ــوند. هی ــدی می ش ــاالت جمع بن ــار و احتم آم
ــه وارد دوره  ــت ک ــت گف ــا قطعی ــوان ب ــی نمی ت ــت؛ یعن نیس
ــا در  ــا کشــور خشــکی اســت و م ترســالی شــده ایم. کشــور م
ــای  ــم شــاهد دوره ه ــرار گرفتی ــه ق ــی ک عرض هــای جغرافیای
ــویم  ــی ش ــی م ــرایط اقلیم ــب ش ــالی حس ــالی و خشکس ترس
ــر  ــه وارد دوره ت ــت ک ــت گف ــا قطعی ــوان ب ــم نمی ت ــون ه اکن

ســالی شــده ایم.
 

ــدن  ــود آم ــه وج ــث ب ــی باع ــه عوامل ــا چ *دقیق
ــوی  ــرایط ج ــود و ش ــی می ش ــن بارندگی های چنی

ــد؟ ــم می زن ــکل رق ــن ش را بدی
ــوی  ــرایط ج ــی در ایجــاد ش ــی و فرامحل ــدد محل ــل متع عوام
تأثیرگــذار هســتند در حقیقــت نتیجــه بــر هــم کنــش مســائل 
ــه  ــد ک ــاد می کن ــات را ایج ــن اتفاق ــکی« ای ــوس خش »اقیان
ــکی  ــکی و خش ــوس روی خش ــود. اقیان ــاد می ش ــی زی بارندگ
ــاد  ــوی ایج ــی ج ــر خط ــش غی ــم کن ــر ه ــا ب روی اقیانوس ه
ــا  ــل احص ــخیص و قاب ــل تش ــرایط قاب ــن ش ــه ای ــد ک می کنن

ــت. نیس

ــای  ــت و ج ــوب اس ــیار خ ــاری بس ــی ج ــال زراع ــی س بارندگ
ــاله  ــی س ــدت س ــه دوره دراز م ــبت ب ــکرگزاری دارد و نس ش
ــه  ــر ب ــه منج ــوری ک ــه ط ــرده ب ــاد ک ــی را ایج ــرایط خوب ش
جریــان ســطحی و روان شــدن آب شــده اســت و البتــه ســیل و 

ــرده اســت. ــم ایجــاد ک ــی ه خراب
ــا رســیده نشــان  ــه دســت م ــی کــه ب بررســی ها و گزارش های
ــدان  ــن ب ــوده و ای ــدی« ب ــا »ح ــای م ــه بارش ه ــد ک می ده
ــم از  ــوده ه ــال ب ــای نرم ــتر از بارش ه ــه بیش ــت ک ــا اس معن
جهــت مــدت و هــم از جهــت شــدت. ایــن شــرایط در خیلــی 

ــت. ــده اس ــود آم ــه وج ــور ب ــتان های کش از اس
در مــورد بــارش ایــن چنــد روزه اخیــر می تــوان گفــت جریــان 
جــت اســتریم ها یــا »رودبادهــا« ســت کــه در یــک ارتفاعــی از 
ســطح زمیــن جریــان دارنــد؛ رودبادهــا، بــاالی یــازده هزارمتــر 
نســبت بــه زمیــن جریــان دارنــد و یــک تونــل بــاد پــر ســرعت 
در ارتفاعــات بــاال هســتند کــه بــی تأثیــر در بارندگی هــای مــا 

نبودنــد.
بــه دلیــل آب شــدن یخ هــای قطبــی، جابجایــی جهــت 
ــر  ــد و اظهــار می شــود بارش هــای اخی رودبادهــا اتفــاق می افت

کشــورمان بــه ایــن دلیــل ایجــاد شــده اند کــه ایــن موضــوع را 
ــد. ــان می ده ــز نش ــی نی ــی های علم بررس

در واقــع تغییــرات دمایــی آب ســطحی و عمقــی اقیانوس هــای 
ــو و  ــار در ج ــد بخ ــا در تولی ــدن یخ ه ــا آب ش ــس و آرام ب اطل
نهایتــاً بارندگی هــا تأثیــر گذاشــته اســت. می تــوان گفــت کــه 
تغییــرات دمایــی در اقیانوس هــای اطلــس شــمالی و آرام و 
ــد، منجــر  ــی کــه رودبادهــا ایجــاد کرده ان ــر متعادل شــرایط غی

ــد. ــی ش ــر طبیع ــدی و غی ــای ح ــه بارندگی ه ب
می تــوان گفــت کــه تغییــرات دمایــی در اقیانوس هــای 
ــی کــه رودبادهــا  ــر متعادل اطلــس شــمالی و آرام و شــرایط غی
ایجــاد کرده انــد، منجــر بــه بارندگی هــای حــدی و غیــر 

ــد ــی ش طبیع

عوامــل  از  یکــی  کــه  می شــود  *شــنیده 
ســیالب های اخیــر دســتکاری انســان در طبیعــت 
بــوده اســت کــه مســیر جریــان آب را تحــت تأثیر 

ــت. ــرار داده اس ق
ــه  ــاده و منجــر ب ــاق افت ــی اتف ــه صــورت جهان ــم ب ــر اقلی تغیی

دالیل علمی بارشهای اخیر؛

چگونه از منافع سیل بهره مند شویم
یک مقام مسئول در معاونت علمی دالیل علمی بارشهای اخیر در کشور را 
تشریح کرد و گفت: فناوریهای جدید می توانند هم در زمینه پیش بینی سیل 

و هم در زمینه کاهش خسارت های ناشی از آن کاربرد داشته باشند.
»سیل«؛ این واژه سنگین همان »آب جاری شده« در خالل یا بعد از یک 
بارندگی شدید است که به واسطه آن مقدار دبی رودخانه به سرعت 
افزایش یافته و در نتیجه آن آب از بستر عادی خود سر ریز و دشت سیالبی 

می شود و مناطق اطراف را با خود می برد.
البته امروزه به دلیل دخالت های بی رویه در بسیاری نقاط که قباًل سیل 
چند  به  بشر  فعالیت  می شود.  مشاهده  بزرگی  طغیان های  نمی آمده، 
صورت احتمال وقوع سیل را افزایش می دهد. از آن جمله می توان به 
ساختمان سازی در دشت سیالبی رود که مستلزم اشغال بخش هایی از 
آن است و باعث کاهش ظرفیت طبیعی رود می شود، اشاره کرد. به این 
ترتیب محدوده ای از دشت سیالبی که در زمان طغیان زیر آب می رود، 

می شود. گسترده تر 

شهرسازی ها و حذف گیاهان باعث کاهش مقدار آب نفوذی و افزایش 
آب سطحی می شود. حجم زیاد آب از یک طرف بر بزرگی طغیان می افزاید 
و از طرفی با افزایش فرسایش، رسوباتی به وجود می آورد که با برجای 

گذاشتن آن ها ظرفیت بستر اصلی رود کاهش می یابد.
از آنجا که از ابتدای سال جدید همواره سیل هایی در چندین استان و 
روستاهای کشور رخ داده و آثار ناگواری از خود به جای گذاشته است، 
تصمیم گرفتیم درباره دالیل علمی بارشها و سیالب اخیر با دبیر ستاد توسعه 
فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و 

باشیم. داشته  گفتگویی  جمهوری  ریاست  فناوری 
دکتر نادرقلی ابراهیمی در این گفتگو دالیل بارشهای زیاد که منجر به 
سیالب شد را تشریح کرد و نقش فناوری و اقدامات علمی را در قبل و بعد از 

وقوع بحران هایی مانند سیل توضیح داد.
مشروح با دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط 

زیست به شرح زیر است:

ــن ــای نوی فناوریه
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بارندگی هــای غیــر نرمــال شــده اســت؛ می تــوان بــا صراحــت 
گفــت کــه عامــل بارندگــی انســانی نبــوده ولــی ســیالب های 

مخــرب، عامــل انســانی داشــته اســت.

ــروژه  ــا« و »پ ــاروری ابره ــد »ب ــی می گوین *برخ
ــد  ــش از ح ــای بی ــه بارندگی ه ــر ب ــارپ« منج ه
شــده و ســیل را بــه وجــود آورده اســت؛ آیــا ایــن 

ــد؟ ــد می کنی ــوع را تأیی موض
ــد تأثیــری در رخدادهــای  ــاروری ابرهــا آنقــدر نمی توان ــر، ب خی
ــاروری ابرهــا حداکثــر بــه  »حــدی« بارندگــی داشــته باشــد؛ ب
ــاالنه  ــن س ــای میانگی ــد در بارش ه ــا 20 درص ــزان 10 ت می
ــر 300 درصــد ســال  ــغ ب ــر بال ــی اخی ــذارد. بارندگ ــر می گ تأثی

گذشــته افزایــش داشــته اســت.
ــیالب  ــاد س ــیل و ایج ــه در س ــد ک ــاره کردی *اش
عملکــرد انســانی تأثیــر گــذار بوده اســت؛ بیشــتر 
ــانی  ــل انس ــه عام ــه چگون ــد ک ــح می دهی توضی

ــت؟ ــده اس ــیالب ها ش ــاد س ــه ایج ــر ب منج
معمــواًل بخشــی از بارش هــا در ســطح زمیــن و توســط عوامــل 
ــر  ــی دیگ ــوند و بخش ــذب می ش ــی ج ــر طبیع ــی و غی طبیع
جــذب نمی شــود. بســیاری از مناطــق مــا بــا عامــل انســانی و 

دخالــت انســان از ســیل و ســیالب متضــرر شــدند.
ــات  ــل اقدام ــیراز عام ــیالب در ش ــأ س ــال منش ــوان مث ــه عن ب

غیــر علمــی انســانی بــوده اســت؛ شــهروندان بــه دلیــل عــدم 
مدیریــت مهندســی هیدرولیکــی در ورودی دروازه قــرآن متضرر 
شــدند؛ مســیری کــه ســیالب عبــور کــرد محــل آبراهه بــوده و 
بــا ایجاد ســاختمان و ســاختن جــاده نتوانســت 12 تــا 15 دقیقه 
بــارش را تحمــل کنــد لــذا فاجعــه بــه بــار آورد. همچنیــن معبر 

جریــان مــورد الیروبــی و نگهــداری نشــده بــود.
در منطقــه گلســتان ســاخت و ســاز در محــدوده رودخانــه 
ــرده و  ــی ک ــیر آب را حداقل ــه مس ــاده ک ــاق افت ــا اتف و کانال ه
الیروبــی هــم نشــده بــود کــه جریــان آب آن منطقــه را متضرر 
ــور دهــد  ــد عب ــان خــود را نمی توان ــی ســیالب جری ــرد. وقت ک

ــد. ــب می کن ــا را تخری ــاختمان و راه ه س
ــه  ــتند ک ــازه هایی هس ــه س ــا از جمل ــر پل ه ــوی دیگ از س
ــر  ــه پلدخت ــد؛ در منطق ــرار می گیرن ــیالب ها ق ــیر س در مس
ــاختمان  ــان س ــع مهندس ــود؛ در واق ــل ب ــن عوام ــه ای ازجمل
و عمــران می بایســت بــر اســاس بزرگــی ســیالب و 
احتمــال رخــداد ایــن حادثــه، پل هــا را طراحــی کننــد. 
ــکاران  ــا پیمان ــی، مشــاوران و ی پــس دســتگاه های کارفرمای
ــوژی و هیدرولیــک در طراحــی  ــه مســائل هیدرول بایســتی ب
ــه آن  ــه ب ــن منطق ــه در ای ــد ک ــه کنن ــزام و توج ــازه ها ال س

ــود. ــده ب ــی ش ــی توجه ب
ــطه  ــه واس ــانی ب ــازهای انس ــا س ــق ب ــی از مناط در کل خیل
ــری  ــر کارب ــب و تغیی ــا تخری ــدند. جنگل ه ــود ش ــیل ناب س

ــق  ــیل در مناط ــدن س ــاری ش ــث ج ــن باع ــده اند و ای داده ش
ــاز هــم نشــان از عوامــل انســانی دارد. مســکونی می شــود و ب
امــا از ســویی منشــأ طبیعــی هــم وجــود دارد؛ گاهــی ظرفیــت 
نگهــداری آب در خــاک کــم و شــیب زمیــن زیــاد اســت و بــه 

ــان ایجــاد می شــود. ــی جری صــورت طبیع

*آیــا در ســیل نــوروز 98 اســتان هایی بودنــد کــه 
در آنهــا ســیالب بــه صــورت طبیعــی مســیر خــود 
را طــی کنــد؟ یعنــی قبــالً بــا پیــش بینــی درســت 
ــن  ــران در ای ــری از بح ــرای جلوگی ــی ب اقدامات

ــوده. ــه ب مناطــق صــورت گرفت
ــی  ــی را ط ــیر طبیع ــیالب ها مس ــه« س ــیل »کرخ ــه. در س بل
کردنــد چــون بعــد از هــر بارندگــی و ایجــاد روان آب هــا 
ســیالب ها در مســیر خــود و بــه ســمت ســد جــاری می شــدند. 
قبــاًل از بارندگــی و قبــل از ســاخت این ســدها معمواًل ســیالب 
ــده  ــام ش ــتی انج ــه درس ــا ب ــش بینی ه ــن رو پی ــتیم از ای داش
ــده  ــم کنن ــوان تنظی ــه عن ــن شــرایط ب ــن ســدها در ای ــود. ای ب

شــده اند. ســیالب ها 

ــا می توانســتیم از مدل هــای پیــش بینــی کــه  *آی
بــا اســتفاده از فنــاوری اســت، بــرای جلوگیــری از 

ــم؟ ــتفاده کنی ــیالب ها اس س
بلــه. فناوری هــای جدیــد می تواننــد همــواره بــه کمــک 
ــری  ــد. برخــی فناوری هــا در مــورد پیــش بینــی خطرپذی بیاین
ســیل هســتند؛ بــه واســطه »پهنــه بنــدی ســیل مناطق ســیل 
ــوان دشــت های ســیالبی را مــورد بررســی قــرار داد  زده« می ت

و ســیل را مدیریــت کــرد.
ریســک مدیریــت ســیالب بــه مــا ایــن امــکان را می دهــد کــه 
بعــد از ســیالب پیــش بینــی کنیــم چــه اقداماتــی انجــام دهیم.

ــا  ــه م ــه ب ــی اســت ک ــا اســتفاده از فناوری های بحــث مهــم م
ــد در مدیریــت ریســک خشکســالی و ســیل نقــاط  کمــک کن
ــال  ــن احتم ــم؛ همچنی ــن کنی ــر را تعیی ــیب پذی ــی آس بحران
ــیالب ها را  ــی س ــی و بزرگ ــش بین ــالیانه را پی ــای س رخداده

ــم. ــن کنی تعیی
 

*آیــا پــروژه پهنــه بنــدی اجرایــی شــده؟ 
فناوری هــای دیگــری نیــز بــرای کمــک بــه 
ــود دارد؟ ــور وج ــران در کش ــن بح ــت ای مدیری

ــور در  ــیالبی کش ــت های س ــدی دش ــه های پهنه بن ــه. نقش بل
ــا حمایــت ســتاد آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط  رده 7 ب
ــه  ــاوری ریاســت جمهــوری تهی ــت علمــی و فن زیســت معاون

شــده اند.
ــب  ــره آب مناس ــه ذخی ــد ک ــاب می کن ــور ایج ــرایط کش ش
زیرزمینــی نیــز داشــته باشــیم، یعنــی حجــم آب هــای 
زیرســطحی، آب هــای زیرزمینــی و ژرف، منابــع در اختیــار بایــد 
ــی روی  ــرای روزهــای بحران ــوان ب ــه ای باشــد کــه بت ــه گون ب
ــده  ــل های آین ــا و نس ــرای م ــی ب ــه بیان ــرد. ب ــاب ک آن حس

ــوند. ــدار ش ــت و پای ــد مدیری ــود بای ــی موج ــفره های آب س
ــط  ــه توس ــی ک ــعه آب زیرزمین ــرای توس ــا ب ــی از روش ه یک
معاونــت علمــی و فنــاوری حمایــت شــده اســتفاده از روش های 
پخش ســیالب و ســدهای زیرزمینی اســت کــه از اتــالف آب و 
جــاری شــدن ســیالب جلوگیــری کــرده و آن را بــرای مصــرف 

ــد. ــرار می ده ــار ق در اختی
ــی  ــرای اجرای ــت علمــی ب طــرح دیگــری کــه از ســوی معاون
شــدن مــورد حمایت قــرار گرفتــه »اســتفاده از زه آب کشــاورزی 
در تولیــد درخــت، درختچــه، علوفــه و تولیــد آبزیــان« اســت. در 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــود دارد ک ــادی وج ــای زی ــور زه آب ه کش
ــد از  ــه بع ــه ای ک ــه گون ــوند، ب ــی می ش ــا تلق ــرای م ــد ب تهدی

ــن ــای نوی فناوریه
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آبیــاری زمیــن کشــاورزی، زه آب هــای تولیــدی مــورد اســتفاده 
مجــدد قــرار گیــرد. اجــرای ایــن طــرح در خوزســتان در قالــب 
ــون در حــال اجراســت.  ــروری اکن ــوت شــورورزی و آبزی پ پایل
از طرفــی ایــن طــرح نقطــه امیــدی بــرای تثبیــت کانون هــای 

گــرد و غبــار اســت.
ایــن طــرح بــه خوبــی پیــش رفتــه و اکنــون کشــت درخــت و 
علوفــه عملیاتــی شــده کــه بــه زودی نتایــج آن بدســت خواهــد 
آمــد و امیدواریــم کــه در ادامــه بــا توســعه کشــت آبزیــان نتایج 
ــر شــرایط نامســاعد جــوی و محیطــی  ــرای غلبــه ب مؤثــری ب

داشــته باشــد.

ــر آســیب های  ــر اگرچــه ســیالب اخی ــای دکت *آق
ــا از  ــرد ام ــردم وارد ک ــور و م ــه کش ــادی را ب زی
ســوی دیگــر منافعــی نیــز بــرای مــا دارد چگونــه 
می تــوان از ایــن رویــداد نهایــت اســتفاده را 

ــرد؟ ک
در مواقعــی کــه ترســالی می شــود بایــد بــه فکــر تغذیــه ســفره 
ــای  ــن فرصت ه ــی از بهتری ــیم. یک ــی باش ــای زیرزمین آب ه
ــمت  ــه س ــیالب ب ــت س ــت و مدیری ــیل، هدای ــتفاده از س اس
ــوان داری  ــیالب و آبخ ــش س ــا پخ ــا ب ــت ها و آبخوان ه دش
اســت کــه کمبــود منابــع زیــر ســطحی و زیــر زمینــی را جبران 

می کنــد.
هــر منطقــه ای کــه عملیــات آبخــوان داری و آبخیــزداری 
اجرایــی شــده ســیل در آن مناطــق کمتریــن ضایعــات را بــه بار 
آورده اســت. بدیــن واســطه آب بــه صــورت طبیعــی از طریــق 
ــل  ــا وارد پروفی ــان در آبراهه ه ــل جری ــا و تعدی ــع جنگل ه مرات
ــر  ــفره های زی ــت و س ــده اس ــی ش ــای زیرزمین ــاک و آب ه خ
زمینــی تغذیــه شــده و ســیالب تخریبــی بــه بــار نخواهــد آورد.

اقداماتــی  و  فناوری هــا  چــه  وســیله  *بــه 
می تــوان پــس از وقــوع ســیل از بــه وجــود آمــدن 
ــرد؟ ــری ک ــده جلوگی ــتر در آین ــارتهای بیش خس

ــان  ــت جری ــه مدیری ــت ک ــن اس ــت ای ــم اس ــه مه ــه ک آنچ
رودخانه هــا طــوری انجــام شــود کــه تأخیــر و ســرعت جریــان 
ــکالت  ــطه آن مش ــه واس ــا ب ــد ت ــاق بیافت ــه اتف آب در رودخان

ــود. ــل ش ــیالب تعدی س
ــد فرســایش  یکــی از آســیب هایی کــه ســیالب ها وارد می کنن
ــه واســطه آن بســیاری از اراضــی کشــور  ــه ب ــاک اســت ک خ
و میلیون هــا تــن خــاک فرســایش پیــدا می کننــد. بــا 
ــش  ــه کاه ــبت ب ــوان نس ــی می ت ــود علم ــای موج روش ه

ــرد. ــدام ک ــوب اق ــد رس ــایش و تولی فرس
کاربــرد فناوری هــای مربــوط بــه حفــظ خــاک، تعدیــل روان 
آب هــا، مدیریــت حــوزه آبخیــر، کاهــش روان آب، نفــوذ روان 
ــه  ــا هزین ــاده و ب ــیار س ــا روش بس ــوان داری ب ــا، آبخ آب ه
از هزینه هــای هنگفــت جلوگیــری  حداقلــی می توانــد 

ــد. کنن
ــم، اطالعــات و فناوری هــا موجــود هســتند و  همــه ایــن عالئ
ــی  ــا حت ــوت و ی ــطوح پایل ــور در س ــز کش ــای آبخی در حوزه ه

گســترده اجــرا شــده و قابــل توســعه هســتند.
 

*بســیاری از اســتان هایی کــه درگیــر ســیل 
ــاظ  ــه لح ــی ب ــرایط بحران ــون در ش ــده اند اکن ش
ــورهای  ــی از کش ــد و برخ ــرار دارن ــی ق آب مصرف
خارجــی قصــد دارنــد دســتگاه های تصفیــه 
ــون  ــا کن ــا ت ــتند ی ــور بفرس ــن منظ ــرای ای آب ب
ــش  ــه پی ــت ک ــی اس ــن در حال ــتاده اند. ای فرس
ــی  ــان در ســاخت تجهیزات ــی محقق ــن توانای از ای
ــکان  ــا ام ــود آی ــده ب ــت ش ــه آب ثاب ــرای تصفی ب
ــرای  ــی خودمــان ب اســتفاده از دســتاوردهای داخل

ــدارد؟ ــود ن ــور وج ــن منظ ای
بلــه. در حــال حاضر تعــدادی از روســتاها آب شــرب و بهداشــتی 
ــا  ــش از اینه ــان پی ــش بنی ــرکت های دان ــان ش ــد؛ محقق ندارن
ــواع پکیــج تصفیــه آب قابــل  ــه طراحــی و ســاخت ان موفــق ب
حمــل بــرای مناطــق روســتایی شــدند؛ اکنــون هماهنگی شــده 

ــاز  ــورد نی ــق م ــه مناط ــتگاه ها را ب ــرکت ها دس ــن ش ــه ای ک
بفرســتند کــه ایــن عــالوه بــر تأمیــن آب شــرب مناطــق ســیل 

ــه توســعه اشــتغالزایی نیــز شــود. زده می توانــد منجــر ب
ــا روش هــای فیلتراســیون غشــایی  دســتگاه های تصفیــه آب ب
و غیــر غشــایی، گندزدایــی آب بــا یــو وی و کلرزدایــی از 
ــورد  ــون م ــد اکن ــه می توانن ــتند ک ــتگاه هایی هس ــه دس جمل
اســتفاده قــرار گرفتــه و قســمتی از مشــکالت مردم عزیز ســیل 
ــای  ــا روش ه ــه آب ب ــد. دســتگاه های تصفی ــل کنن زده را تعدی
فیلتراســیون غشــایی و غیــر غشــایی، گندزدایــی آب بــا یــو وی 
ــد  ــه می توانن ــتند ک ــتگاه هایی هس ــه دس ــی از جمل و کلرزدای
ــکالت  ــمتی از مش ــه و قس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــون م اکن

ــد ــل کنن ــز ســیل زده را تعدی مــردم عزی

ــوع  ــال وق ــاد و احتم ــهای زی ــل بارش ــه دلی *ب
ــش  ــدها را کاه ــتان ها آب س ــی اس ــیل در برخ س
می دهنــد تــا در صــورت بارندگــی مجــدد از 
ــه  ــازاد چ ــن آب م ــود، ای ــری ش ــان جلوگی طغی

؟ د می شــو
ــازاد  ــدها، آب م ــی س ــان آب در برخ ــری از طغی ــرای جلوگی ب
وارد دشــت ها، رودخانه هــای پائین دســتی و نهایتــاً دریاهــا 
ــه  ــا ب ــه و دریاه ــدن در رودخان ــا ش ــا ره ــن آب ب ــود. ای می ش
نوعــی هــدر رفــت اســت در حالــی کــه در چرخــه هیدرولــوژی 

ــف شــده اســت. ــوع و محــل اســتفاده از آب تعری ن

ــا  ــدارد؟ ی ــود ن ــن آب وج ــتفاده از ای ــکان اس *ام
می تــوان بــرای اســتفاده بهتــر از آن اقدامــی 

انجــام داد.
همــواره بــر اســاس حجــم مفیــد در ســدها، آب ذخیره می شــود 
و همزمــان بــه بهــره بــرداری می رســد. ظرفیــت ورودی ســدها 
قابــل کنتــرل و مدیریــت اســت که بــا عملیــات آبخیــزداری در 
ــرای  ــوان از ایــن آب ب باالدســت، ایــن کار شــدنی اســت. می ت

تغذیــه ســفره، تأمیــن آب زراعــی و باغــی اســتفاده کــرد.

ــن ــای نوی فناوریه
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محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیان 
ــر  ــه طراحــی و ســاخت اینورت موفــق ب
ــک  ــبکه ت ــه ش ــل ب ــیدی متص خورش
فــاز پنــج کیلوواتــی بــه عنــوان بخشــی 

از پنــل هــای خورشــیدی شــدند.
ــرد  ــه ف ــر ب ــیدی منحص ــرژی خورش ان
ــر در  ــد پذی ــرژی تجدی ــع ان ــن منب تری
ــی  ــی تمام ــع اصل ــت و منب ــان اس جه
انرژی هــای موجــود در زمیــن بــه شــمار 
می آیــد. ایــن انــرژی بــه صــورت 
ــه  ــد ب ــتقیم می توان ــتقیم و غیرمس مس
ــا  اشــکال دیگــر انــرژی تبدیــل شــود. ب
توجــه بــه محــدود بــودن منابــع ســوخت 
فسیلی و مشــکالت ناشــی از احتراق این 
ــزون  ــی روز اف ــد آلودگ ــوخت ها مانن س
هــوا، اســتفاده از فناوری هــای خورشــیدی 

مــورد توجــه بســیاری از کشــورها قــرار گرفتــه و در حــال حاضــر 
کشــورهای زیــادی وجــود دارنــد کــه بــه دنبــال اســتفاده از نــور 
خورشــید بــه طــرق مختلــف هســتند تــا از آن بــه عنــوان مثــال 

بــرق تولیــد کننــد.

اشتغالزایی با پنل های خورشیدی
احمــد نیــک روش مدیــر عامــل یک شــرکت دانــش بنیــان در 
پــارک فنــاوری پردیــس کــه موفــق بــه تولیــد و بومی ســازی 
ــی  ــرد: یک ــار ک ــت اظه ــده اس ــیدی ش ــای خورش اینورتره
ــر در  ــال اخی ــی 5 س ــرژی ط ــوزه ان ــه در ح ــی ک از موضوعات
کشــور بــه موضوعــی جــدی تبدیل شــده، انــرژی خورشــیدی 
ــه  ــی ب ــه دارد ول ــران پتانســیل خوبــی در ایــن زمین اســت؛ ای

خوبــی از آن اســتفاده نکــرده اســت.
ــوان  ــا پرت ــیدی ی ــای خورش ــه نیروگاهه ــان اینک ــا بی وی ب
هســتند یــا خانگــی ادامــه داد: نیروگاههــای خانگــی 
نیروگاه هایــی هســتند کــه بــا ظرفیــت پنــج کیلــووات 
می تواننــد تأســیس شــوند؛ یکــی از رویکردهایــی کــه کمیتــه 
امــداد و بســیج مســتضعفین در پیــش گرفتــه ایــن اســت کــه 
ــه طریقــی  خانواده هــای تحــت پوشــش و کــم بضاعــت را ب
بــه ایــن نیروگاه هــا تجهیــز کننــد تــا درآمــدی داشــته باشــند 

ــند. ــداد نباش ــه ام ــه کمیت و وابســته ب
بــه گفتــه ایــن محقــق، نیروگاههــای خورشــیدی خانگــی بــا 
ــه یکــی از  ــد ک ــی دارن ــز اصل ــووات دو ج ــج کیل ــت پن ظرفی
آنهــا پنــل خورشــیدی و دیگــری اینورتــور خورشــیدی اســت؛ 
ــه بــرق  ــور خورشــید را جــذب و تبدیــل ب پنــل خورشــیدی ن
ــع  ــرق را در شــبکه نیروگاهــی توزی ــر ب ــد و اینورت DCمی کن

ــتند. ــم هس ــل ه ــن دو مکم ــد. ای می کن

ــیدی  ــل خورش ــزات پن ــی از تجهی ــاخت یک س
ــان ــش بنی ــرکت دان ــک ش ــط ی توس

ــی  ــای خارج ــون نمونه ه ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــک روش ب نی
اینورترهــا در کشــور مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتــه اســت، 
بیــان کــرد: مــا موفــق شــدیم کــه دانــش فنــی اینورتــر هــای 
خورشــیدی 5 کیلوواتــی را بــه دســت آوریــم و ایــن محصــول 
را بومــی ســازی کنیــم. ایــن محصــول مطابــق اســتانداردهای 
ــط  ــده توس ــت آم ــه دس ــه ب ــه ک ــت و آنچ ــی اس ــن الملل بی
کارشناســان پژوهشــگاه نیــرو مــورد تأییــد قــرار گرفته اســت.
ــان اینکــه شــرکت  ــا بی ــان ب ــن شــرکت دانــش بنی ــر ای مدی

دانــش بنیــان مــا در پــارک فنــاوری پردیــس مســتقر اســت 
ــرق شــرکت  ــر ب ــن اینورت ــا ای ــه ب ــال اســت ک ــن س و چندی
ــا ســازمان های  ــرد: مخاطــب م ــان ک ــم، بی ــن می کنی را تأمی
ــوده کــه خواســتار نصــب  اداری، دولتــی، مــردم عــادی و …ب

ــتند. ــیدی هس ــای خورش پنل ه
ــور  ــم کش ــرکت می توانی ــن ش ــا در ای ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
را در زمینــه تولیــد اینورتــر هــای خورشــیدی بــی نیــاز کنیــم، 
ــط  ــی توس ــیدی داخل ــل خورش ــر پن ــال حاض ــت: در ح گف
شــرکت های دیگــر تولیــد می شــود و از ســوی دیگــر مــا هــم 
در ایــن شــرکت اینورتــر خورشــیدی کــه جزئــی از پنل هــای 

خورشــیدی اســت تولیــد می کنیــم.
ــرژی  ــرق از ان ــد ب نیــک روش کــرد: موضــوع اصلــی در تولی
خورشــیدی بدســت آوردن تکنولــوژی اســت کــه ما همــواره به 
عنــوان یــک شــرکت دانــش بنیــان درصــدد هســتیم کشــور 
بــه جایگاهــی برســد کــه بتوانیــم صنعــت را در دســت بگیریم 
و دیگــر بــه فکــر واردات نباشــیم؛ در همیــن راســتا بــرای مــا 

تیــراژ تولیــد مهــم نیســت.
ــاب  ــیدی به حس ــروگاه خورش ــک نی ــی ی ــز اصل ــا ج اینورتره
می آینــد کــه تــوان ورودی ایجادشــده توســط پنل هــای 
ــن  ــه ای ــد ک ــرق شــهری می کنن ــه ب ــل ب خورشــیدی را تبدی
ــش  ــکان نمای ــگ، ام ــهولت مانیتورین ــن س ــول ضم محص
ــر و  ــوان لحظــه ای اینورت ــرژی، نمایــش ت ــق ان ــوابق تزری س

ــد ــم می کن ــز فراه ــا را نی پنل ه
احمــد نیــک روش در خصــوص کارایــی ایــن محصــول گفــت: 
ــاب  ــیدی به حس ــروگاه خورش ــک نی ــی ی ــز اصل ــا ج اینورتره
ــای  ــط پنل ه ــده توس ــاد ش ــوان ورودی ایج ــه ت ــد ک می آین
ــن  ــه ای ــد ک ــرق شــهری می کنن ــه ب ــل ب خورشــیدی را تبدی
ــش  ــکان نمای ــگ، ام ــهولت مانیتورین ــن س ــول ضم محص
ــر و  ــوان لحظــه ای اینورت ــرژی، نمایــش ت ــق ان ــوابق تزری س

ــد. ــم می کن ــز فراه ــا را نی پنل ه
ــی  ــرای جایگزین ــورها ب ــیاری از کش ــرد: بس ــح ک وی تصری
ســوخت های فســیلی ایــن محصــول را تولیــد کرده انــد.

نیـک روش گفت: عـالوه بر شـرکت های تولید کننـده انرژی و 
نیروگاه هـای تولید بـرق، اسـتفاده کننده های ایـن محصول که 
بـا عنـوان نیروگاه هـای خانگـی تلقی می شـوند تمامـی مردم، 
مخصوصـاً در مناطـق دورافتـاده و محـروم هسـتند، دولت هم 
برنامه هایـی برای تولید برق توسـط این اقشـار و خریـد از آن ها 

برای درآمدزایی شـان در نظـر دارد.
وی تصریــح کــرد: همچنیــن این حــوزه بــرای ســرمایه گذاران 

جذاب و درآمدزایی اســت.
ــول  ــن محص ــادرات ای ــوص ص وی در خص
گفــت: برنامه ریزی هایــی بــرای صــادرات 
ایــن محصــول انجام شــده امــا معتقدیــم 
ــای  ــازار صــادرات یــک محصــول از بازاره ب
ــان روی  ــاًل تمرکزم ــذرد و فع ــی می گ داخل

بــازار داخــل اســت.
رئیــس هیــأت مدیــره ایــن شــرکت در آخــر 
ــرژی  ــوزه ان ــی در ح ــیل های داخل ــه پتانس ب
خورشــیدی اشــاره کــرد و گفــت: بــازار انرژی 
ــی  ــر و بزرگ ــازار بک ــران ب ــیدی در ای خورش
اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایی 
ــود  ــوزه وج ــن ح ــادی در ای ــیل های زی پتانس
ــای  ــا برنامه ریزی ه ــد ب ــت می توان دارد و دول
صحیــح و توجــه بــه تولیــدات بومــی 
ــام  ــش انج ــن بخ ــی در ای ــرداری خوب بهره ب

دهد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا بــه ایــن تکنولــوژی رســیده ایــم، 
ــرژی  ــرای اســتفاده از ان ــا محــل مناســبی ب ــزود: کشــور م اف
ــم در  ــت بگویی ــا قاطعی ــم ب ــا می توانی ــت و م ــیدی اس خورش
زمینــه اینورتــور خورشــیدی نیــاز بــه واردات نداریــم. در حــال 
حاضــر اینورتــر هــا از کشــورهای آلمــان، اتریــش و چیــن وارد 

کشــور می شــوند.
ــا  ــی را در مقایســه ب ــر هــای ایران ــه اینورت ایــن محقــق نمون
نمونه هــای خارجــی گفــت: حداکثــر جریانــی کــه می توانیــم 
بــه اینورتــر بدهیــم تــا بــرق را در اختیــار شــبکه قرار دهــد 25 
آمپــر اســت ولــی اینورتــر هــای خورشــیدی خارجــی بیــش از 

22 آمپــر نیســتند.
بــه گفتــه وی، یــک مشــکل دیگــری کــه در اینورتــر هــای 
ــران در  ــام ای ــه ن ــن اســت ک ــود دارد ای ــواره وج خارجــی هم
اپلیکیشــن اینورتــر اروپایــی وجــود نــدارد؛ پــس لزومــی نــدارد 
بــه ایــن کشــورها حتــی تکیــه کنیــم زیــرا دانــش فنــی آن را 

ــت داریم. در دس
ــع  ــه نف ــن صنعــت ب ــدازی ای ــر اینکــه راه ان ــد ب ــا تاکی وی ب
کشــور اســت، بیــان کــرد: تولیــد ایرانــی بــا کیفیــت بــاال و بــا 
رعایــت اســتانداردهای بیــن المللــی مهم تریــن عامل اســتفاده 

از فنــاوری داخلــی در کشــور محســوب می شــود.
تولیــد اینورتــر هــای خورشــیدی یــک محصولــی اســت کــه 
بــا اســتفاده از ایــن دانــش بــه نتیجــه می رســد و بــه راحتــی 
قابــل انجــام اســت از ایــن رو می توانیــم خــود را از کشــورهای 
اروپایــی بــی نیــاز کنیــم رئیــس هیئــت مدیــره ایــن شــرکت 
در خطــاب بــه مســئوالن و تصمیــم گیرنــدگان کشــور گفــت: 
ــت و  ــبی اس ــت نس ــک دارای مزی ــش الکترونی ــران در دان ای
ــدارد؛  ــنگین ن ــین آالت س ــه ماش ــاز ب ــک نی ــش الکترونی دان
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــیدی محصول ــای خورش ــر ه ــد اینورت تولی
ــی  ــه راحت ــد و ب ــه می رس ــه نتیج ــش ب ــن دان ــتفاده از ای اس
قابــل انجــام اســت از ایــن رو می توانیــم خــود را از کشــورهای 

اروپایــی بــی نیــاز کنیــم.

افتتاح پروژه ای در کرمان
ــد اشــتغالزا باشــند،  ــا می توانن ــر ه ــان اینکــه اینورت ــا بی وی ب
گفــت: بناســت کــه 23 اســفندماه پــروژه ای بــا اســتفاده از این 
ــه  ــر کمیت ــر نظ ــه زی ــود ک ــاح ش ــان افتت ــتگاه ها در کرم دس

ــت. امداد اس

بومی سازی کامل بخشی از پنل های خورشیدی

اینورتر خورشیدی تولید شد
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ــن ــای نوی فناوریه

تولید آب شرب و نوشیدنی از رطوبت هوا
یــک شــرکت دانــش بنیــان ایرانــی 
ــتگاهی آب را از  ــاخت دس ــا س ــته ب توانس
ــتگاه  ــن دس ــد. ای ــد کن ــوا تولی ــت ه رطوب
ــش  ــرکت دان ــک ش ــان ی ــط محقق توس
بنیــان در شــهرک علمــی تحقیقاتــی 
اصفهــان بــه نتیجه رســیده و بــا اســتفاده از 
تکنولــوژی سیســتم تبرید و بــا روش جذبی 
و غیرجذبــی قــادر بــه تولیــد آب شــرب در 
ــا حداقــل مصــرف  هــر شــرایط جــوی و ب

ــت. ــرژی اس ان
ایــن دســتگاه ۹00 متــر مکعــب هــوا را دریافــت کــرده و در فصــول مختلف رطوبــت هــوا را به آب 
تبدیــل می کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه هــر چــه رطوبــت بیشــتر باشــد تولیــد آب بیشــتر اســت از 

ایــن رو در فصــول گــرم میــزان تولیــدی آب از رطوبــت هــوا بیشــتر خواهــد بــود.
 

ساخت کنترلری برای ویلچرهای برقی هوشمند با چرخشی شبیه تانک

ــال  ــه در س ــتاوردهایی ک ــی از دس یک
۹7 بــه مرحلــه رونمایــی رســید کنترلر 
هوشــمند ویلچــر برقــی هوشــمند 
ــان  ــن سیســتم توســط محقق ــود. ای ب
ــی  ــر طراح ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
ــل  ــر هوشــمند قاب شــده اســت. کنترل
نصــب روی ویلچرهــای برقــی اســت 
ــر را  ــتفاده از ویلچ ــر اس ــن ام ــه ای ک
بــرای افــراد راحــت تــر می کنــد. در واقــع ایــن سیســتم بــرای کنتــرل و درایــو الکترونیکــی انــواع 

ــت. ــده اس ــی ش ــی طراح ــای برق ویلچره
ایــن سیســتم یــک کنترلــر بســیار پیشــرفته، ایمن و هوشــمند اســت کــه حرکــت ویلچر را ســهل 

کــرده و عملکردی شــبیه تانــک دارد.
 

اتمام طرح مفهومی خودروی برقی »یاس«

ــی  ــودروی برق ــی خ ــرح مفهوم ط
و دونفــره »یــاس« در اســفندماه 
ســال ۹7 رونمایــی شــد. این وســیله 
نقلیــه بــا توجــه بــه شــرایط تهــران 
ــم و  ــگاه عل ــان دانش ــط محقق توس
ــت. در  ــده اس ــی ش ــت طراح صنع
ــی آن  ــه طراح ــر مرحل ــال حاض ح
ــه و  ــاخت نمون ــاده س ــل و آم تکمی

ــت. ــد اس تولی
ــار  ــا یــک ب ــد ب ــرای حمــل و نقــل شــهری طراحــی شــده می توان ایــن خــودروی برقــی کــه ب
ــر ســاعت اســت.  شــارژ 100 کیلومتــر را طــی کنــد و بیشــترین ســرعت آن نیــز 45 کیلومتــر ب
عــالوه بــر آن شــیب روی خــودرو بــا توجــه بــه شــرایط و وضعیــت تهــران، 15 درصــد بــه طــور 
متوســط تعییــن شــده اســت. ارتفــاع خــودرو تــا زمیــن نیــز بــا توجــه بــه پســتی و بلندی هــای 

شــهر تهــران محاســبه شــده اســت.
ــه صــورت ســازه فضایــی اســت کــه در پوشــش آن از کامپوزیــت اســتفاده  ــه خــودرو نیــز ب بدن
شــده اســت. بــا وجــود آنکــه کالس خــودرو بیــن موتــور ســیکلت و خــودرو معمولــی اســت، امــا 

ــا آن راحــت اســت. ــل ب ــک خــودرو را دارد و حمــل ونق ــل ی شاســی های کام
 

داروی گیاهی درمان آلزایمر

ــره  ــا به ــگاهی ب ــاد دانش ــان جه محقق
ــران  ــی ای ــش کهــن و بوم ــری از دان گی
ــا  ــز ب ــزی و نی ــان مشــکالت مغ در درم
بررســی مطالعــات روز دنیــا در ایــن 
ــمند  ــن داروی ارزش ــتند ای ــه توانس زمین
را تولیــد کــرده و پــس از آزمایــش 
اثربخشــی آن، طــی روزهــای آتــی 

معرفــی کننــد. ایــن محصــول دارای قابلیــت معرفــی در ســطوح بیــن المللــی و فــروش و عرضــه 
ــت. ــی اس ــای جهان ــه بازاره ب

داروی گیاهــی درمــان آلزایمــر توســط محققــان پژوهشــکده گیاهــان دارویــی جهــاد دانشــگاهی 
تولیــد شــده اســت.

 
پنجه کربنی ویژه معلوالن

از دیگــر دســتاوردهای محققــان 
کشــور کــه در دانشــگاه خواجــه 
ــه  ــه نتیج ــی ب ــن طوس ــر الدی نصی
ــن  ــت. ای ــی اس ــه کربن ــید پنج رس
واقــع  در  مصنوعــی  پنجه هــای 
یــک پروتــز اســت کــه از ســه 
بخــش تشــکیل شــده اند؛ یــک 
ــول در آن  ــای معل ــه پ ــوکت ک س
ــرو  ــه نی ــه ای ک ــرد، میل ــرار می گی ق
قســمت  و  می دهــد  انتقــال  را 

تحتانــی کــه از جنــس کامپوزیــت کربنــی اســت.
ــی  ــرژی باالی ــت جــذب ان ــری و قابلی ــن پنجه هــای مصنوعــی انعطــاف پذی ــی ای ویژگــی اصل
دارنــد آنهــا اســت کــه بــه فــرد معلــول کمــک می کنــد بتوانــد بــه شــکل راحــت تــر گام بــردارد 
و حتــی در مســابقات ورزشــی شــرکت کنــد. ایــن پروتــز آســیب های ناشــی از ضربــات در هنــگام 
دویــدن را بیــش از پیــش کاهــش می دهــد و بــه دویــدن راحــت و هــر چــه بیشــتر معلــول کمک 
می کنــد. هــدف از تولیــد ایــن پروتزهــا ارتقــا ســطح کیفــی زندگــی افــراد معلــول و فراهــم آوردن 

شــرایطی بــرای حضــور فعال تــر ایــن افــراد در عرصه هــای اجتماعــی و ورزشــی اســت.
 

تولید آنتی بادی های درمانی برای پیشگیری و درمان بیماری اسهال در دام
مؤثرتریــن  از  یکــی  آنتی بیوتیک هــا 
ــا  ــر بیماری ه ــان در براب ــالح های انس س
هســتند؛ امــروزه مصــرف بی رویــه و 
نادرســت آن در درمــان بیماری هــای 
ــد  ــک تهدی ــه ی ــر ب ــان و دام منج انس
جــدی شــده اســت و هرســاله حــدود 500 

ــه  ــان ب ــر جه ــر در سراس ــزار نف ه

آنچه در سال ۹۷ محقق شد؛

بی نیازی از خارج با ۱۶ دستاورد محققان
محققان کشور توانستند در سالی که گذشت در عرصه های متفاوتی از فناوری، کشور را از خارج بی نیاز کنند در این گزارش به مهمترین 

دستاوردهای آنها که به مرحله تولید و رونمایی رسیده می پردازیم.
طی سال های اخیر تأکیدات فراوان روی اختراعات و تجاری سازی از سوی مسئوالن کشوری موجب شده تا محققان بیش از گذشته توان خود را به این 
موضوع معطوف کنند تا بتوانند با تجاری سازی دستاوردهایشان در اقتصاد کشور سهیم باشند. در همین راستا در صدد برآمدیم تا دستاوردهای گزیده 

سال ۹۷ که به مرحله رونمایی و تجاری سازی رسیده اند را در ذیل معرفی می کنیم.
برخی از دستاوردهایی که در سال ۹۷ به بار نشسته به شرح زیر است؛
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ــت.  ــش اس ــال افزای ــرعت در ح ــا به س ــداد آن ه ــد و تع ــدا می کنن ــت پی ــا مقاوم آنتی بیوتیک ه
بیمــاری اســهال در دام هــای تــازه متولدشــده یکــی از عوامــل مؤثــر در بــروز تلفــات و یا از دســت 

رفتــن بــازده اقتصــادی اســت.
محققــان جهاددانشــگاهی در پژوهشــکده ابــن ســینا موفق شــدند آنتــی بــادی درمانــی را طراحی 
کننــد کــه در درمــان بیمــاری اســهال در دام بــه کار مــی رود. امــکان صــادرات ایــن محصــوالت 
ــایه در  ــورهای همس ــود در کش ــیل های موج ــه پتانس ــه ب ــا توج ــه )ب ــورهای خاورمیان ــه کش ب

ــزرگ و کوچــک( وجــود دارد. ــرورش دام ب پ
 

راه اندازی خط تولید مته های حفاری
ــوک پیــکان صنعــت  ــه حفــاری ن مت
نیــاز  مــورد  و  اســت  حفــاری 
چاه هــای  حفــاری  شــرکت های 
نفــت و گاز اســت. ایــن پــروژه در 
آزمایــش  تاییدیــه  حاضــر  حــال 
میدانــی و مجــوز تولیــد انبــوه را 
داراســت و راه انــدازی خــط تولیــد 
ــش  ــا دان ــاری ب ــای حف ــوه مته ه انب
ــت. ــاده اس ــاق افت ــی اتف ــاًل بوم کام

میــزان مــورد نیــاز کشــور بــرای ایــن محصــول، 1000 متــه در ســال و میــزان اشــتغال در صورت 
اســتفاده از تولیــد داخــل ،100 نفــر متخصــص اســت و ایــن پــروژه قابلیــت صــادرات بــه خــارج از 
کشــور در تمــام کشــورهای نفت خیــز مخصوصــاً عــراق، آذربایجــان و ترکمنســتان را داراســت. 
ایــن متــه هــای حفــاری توســط محققــان جهاددانشــگاهی بــه تولیــد رســیده کــه در ســال ۹7 

رونمایــی شــد.
 

ربات آرش و پهپاد امدادرسان

ربــات آرش یــک ربــات اجتماعــی ســیار اســت کــه بــه منظــور کمک رســانی بــه بهبــود فرآینــد 
ــات  ــن رب ــت. ای ــده اس ــی ش ــتانی طراح ــای بیمارس ــرطانی در محیط ه ــودکان س ــان ک درم
ــا وی  ــار کــودک ب ــا قــرار گرفتــن در کن ــد در محیط هــای بیمارســتانی حرکــت کنــد و ب می توان
ــرای  ــه ب ــتند ک ــا هس ــته ای از ربات ه ــی دس ــای اجتماع ــد. ربات ه ــرار کن ــل برق ــاط و تعام ارتب
ــابه  ــاً مش ــانی تقریب ــالت انس ــوند و در تعام ــی می ش ــر طراح ــا یکدیگ ــان ها و ب ــا انس ــل ب تعام

انســان ها عمــل می کننــد.
ــا  ــده اند ت ــز ش ــاص تجهی ــای خ ــق و موقعیت ه ــرای مناط ــان ب ــای امدادرس ــن پهپاده همچنی
بتواننــد بــه ارائــه خدمــات ســالمتی، ارســال دارو و بعضــی تجهیــزات معمولــی و ســبک بپردازنــد 

ــد. ــانی کنن و خدمت رس
 

بازوهای بارگیری نفت بومی شد
از  یکــی  نفــت  بارگیــری  بازوهــای 
تجهیــزات اســتراتژیک در پایانه هــای 
نفتــی کشــور اســت کــه در فرآینــد انتقال 
نفــت خــام و فــرآورده ای نفتــی از اســکله 
بــه کشــتی و یــا بالعکــس مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد. اســتفاده ایــن بازوهــا 
ــه انتقــال نفــت خــام نیســت و  محــدود ب

از آنهــا عــالوه بــر ترمینال هــای نفتــی در انبارهــای ذخیــره ســازی فــرآورده ای نفتــی نیز اســتفاده 
ــود دارد. ــا وج ــی در طراحــی و ســاخت آنه ــا تفاوت های ــرد بازوه ــه کارب ــه ب ــه باتوج می شــود ک

ــای  ــن بازوه ــد ای ــه تولی ــق ب ــان موف ــش بنی ــرکت دان ــک ش ــگاهی در ی ــان جهاددانش محقق
بارگیــری شــده اند.

تولید اینورتر های خورشیدی برای استفاده در پنل های خورشیدی

محققــان در پارک فنــاوری پردیــس موفق 
هــای  اینورتــر  فنــی  دانــش  شــدند 
خورشــیدی 5 کیلوواتــی را بــه دســت آورند 
و آن را بومــی ســازی کننــد. ایــن محصــول 
مطابــق اســتانداردهای بیــن المللــی اســت 
ــط  ــده توس ــت آم ــه دس ــه ب ــه ک و آنچ
کارشناســان پژوهشــگاه نیــرو مــورد تأییــد 

ــه اســت. ــرار گرفت ق
اینورترهــا جــز اصلــی یــک نیــروگاه 
کــه  می آینــد  به حســاب  خورشــیدی 
توســط  شــده  ایجــاد  ورودی  تــوان 

پنل هــای خورشــیدی را تبدیــل بــه بــرق شــهری می کننــد کــه ایــن محصــول ضمــن ســهولت 
مانیتورینــگ، امــکان نمایــش ســوابق تزریــق انــرژی، نمایــش تــوان لحظــه ای اینورتــر و پنل هــا 

را نیــز فراهــم می کنــد.
 

طراحی گاز نانوی ایرانی
ســطح ایــن گاز از فنــاوری نانــو پوشــیده 
شــده اســت. بــرای تولیــد اجــاق گاز 
ــی  ــو بیــش از ســه ســال کار تحقیقات نان
ــتفاده از  ــا اس ــت. ب ــه اس ــورت گرفت ص
ــود  ــازار موج ــون در ب ــه اکن ــن گاز ک ای
اســت هزینه هــای خانم هــای خانــه 
ــا  ــاق گازه ــردن اج ــز ک ــرای تمیی دار ب
کاهــش قابــل توجهــی می یابــد.در ایــن 
ــه آن شــوینده ها  نــوع اجــاق گاز دیگــر ب

ــت. ــازی نیس نی
 

تولید دو پنبه قابل کشت در شوره زار

محققــان پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در اراضــی شــور و بــا آب شــور، گیاهــی پــرورش 
ــو« و  ــت »پرت ــه موتان ــول پنب ــن دو محص ــت؛ ای ــر اس ــران قیمت ت ــدم گ ــه از گن ــد ک داده ان
ــیلیومی اســت.  ــی ورتیس ــاری پژمردگ ــوری و بیم ــه ش ــل ب ــات متحم ــان« دارای خصوصی »تاب
ایــن دو محصــول بــا تــالش محققــان مؤسســه تحقیقــات پنبه کشــور بــا همــکاری پژوهشــکده 

ــه ثمــر نشســته اســت. کشــاورزی هســته ای ب
ــبت  ــرم نس ــرد ۹70 کیلوگ ــش عملک ــامل افزای ــو« ش ــه »پرت ــم پنب ــاخص رق ــای ش ویژگی ه
ــه بیمــاری پژمردگــی و ورتیســیلیومی )قابــل کشــت  ــه میانگیــن راندمــان کشــور، متحمــل ب ب
در خاک هــای آلــوده(، متحمــل بــه شــوری خــاک )شــوری ۸ تــا 12 دســی زیمنــس برمتــر( و دارای 
کیفیــت الیــاف اســتاندارد بــا کیــل مطلــوب و مناســب بــرای مناطــق معتــدل تا گرم و خشــک اســت.
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طراحی کیتی برای تشخیص زردی کودک با تلفن هوشمند در ۱۰ دقیقه 
ــو حســگری را  ــاوری نان ــا فن ــران توانســتند ب محققــان پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی ای
طراحــی کننــد کــه در کمتــر از 10 دقیقــه بیمــاری زردی کــودکان را بــا یــک قطره خون تشــخیص 
می دهــد. در تولیــد ایــن محصــول هیــچ مــاده شــیمیایی بــه کار نرفتــه و کاماًل شــیمی ســبز اســت.

ایــن کیــت در کمتــر از 10 دقیقــه بــا اســتفاده از تلفــن همــراه قــادر بــه تشــخیص بیمــاری زردی 
نــوزادان و نارســایی های کبــدی اســت. ایــن کیــت تشــخیصی مبتنــی بــر تلفــن همــراه طراحــی 
شــده و بســیار ارزان، قابــل حمــل و ســریع بــوده و در ســاخت پلتفرم هــای میکروســیالی حســگری 

آن بــه طــور کامــل از ترکیبــات غیــر ســمی و دوســتدار محیــط زیســت اســتفاده شــده اســت.

داروی گالتیرامر برای درمان ام اس
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــاری ام اس م ــد بیم ــردن رون ــد ک ــه در جهــت کن ــر اســتات ک داروی گالتیرام
می گیــرد توســط شــرکت ایرانــی تولیــد شــد. ویژگــی دارو گلتیارامــر ایــن اســت کــه صفرتــا صــد 
ــه شــده و  ــران تهی ــه در ای ــواد اولی ــده م ــم توســط کارخانجــات تولیدکنن ــه ه ــواد اولی ــی م آن حت

ــود. ــوب می ش ــی محس ــی ایران ــد داروی بوم صددرص
 

سامانه جوشکاری پرتو الکترونی

ایــن محصــول در جوشــکاری قطعــات توربین هــای گازی صنایــع نیروگاهــی، نفــت و گاز و هوایــی، 
انــواع سنســورها و قطعــات مــورد نیــاز در صنایــع پتروشــیمی بــا فشــار کاری زیــاد و قطعــات خودرو 

کاربــرد دارد.
ــاخت  ــا و س ــوا فض ــع ه ــیمی، صنای ــت، گاز و پتروش ــع نف ــی، صنای ــای نیروگاه ــع توربین ه صنای
موتورهــای هوایــی، صنایــع الکترونیــک و صنعــت خــودرو از جملــه مشــتریان ســامانه جوشــکاری 
پرتــو الکترونــی بــه شــمار می رونــد. ایــن محصــول توســط محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیان 

در پــارک فنــاوری پردیــس بــه تولیــد رســیده اســت.
 

توسعه دانش فنی و ساخت ماشین بازیافت و زیست   پاالیی 
پسماندهای نفتی

ــت و  ــور بازیاف ــرح به منظ ــن ط ای
زیســت پاالیی تولیــد پســماندهای 
نفتــی کــه یکــی از مشــکالت 
پیــش روی صنایــع مختلــف نفتی 
ــت  ــت نف ــعه صنع ــیر توس در مس
ــای  ــاد آالینده ه ــع ایج ــت، رف اس
ــن پســماندها  ــی موجــود در ای نفت
کــه تهدیــدی جــدی را هــم 
بــرای محیط زیســت و هــم بــرای 
ــت،  ــت نف ســالمت پرســنل صنع
ــی، اســتفاده از روش هــای بیولوژیکــی )زیســت پاالیی(  ــواد نفت ــن م ــه اقتصــادی بازیافــت ای توجی
ــا محیط زیســت و افزایــش ســرعت اجــرای عملیــات پاک ســازی در  کم هزینــه و کامــاًل ســازگار ب

ــت. ــام گرف ــور انج ــر کش سراس
هم چنیــن طراحــی، ســاخت، مونتــاژ و تســت ماشــین بازیافــت و زیســت پاالیی پســماندهای نفتــی 
بــا اســتفاده از تــوان داخلــی در مجتمــع تحقیقاتــی جهاددانشــگاهی انجــام گرفتــه اســت. وضعیــت 
ــی در  ــماند نفت ــاب و پس ــت پس ــی و بازیاف ــی، الی روب ــر، لجن زدای ــال حاض ــروژه در ح ــرد پ کارب

جزیــره الوان بــه کارفرمایــی شــرکت نفــت فــالت قــاره اســت.
 

قرارداد تولید ١٠٠قلم دارو و 
مواد اولیه منعقد شد

 
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور از انعقــاد قــرارداد بــرای تولیــد 100قلــم دارو و 

مــواد اولیــه خبــر داد.
ســورنا ســتاری در مراســم انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری بــا شــرکت ســرمایه گــذاری 
ــت:  ــد، گف ــزار ش ــاوری برگ ــی و فن ــت علم ــه در معاون ــتا( ک ــی )شس ــن اجتماع تأمی
خوشــحال هســتیم کــه همــکاری خــود را بــا شســتا آغــاز کــرده ایــم زیــرا همــواره در 

ــزرگ تزریــق کنیــم. ــه شــرکتهای ب ــوآوری را ب صــدد هســتیم کــه ن
وی افــزود: ایــن شــرکت ســرمایه گــذاری در صــدد برآمــده تــا نــوآوری را بــا همــکاری 

شــرکت های دانــش بنیــان وارد کار خــود کنــد.
ســتاری خاطــر نشــان کــرد: ایــن شــرکت ظرفیــت و پتانســیل باالیــی در زمینــه فعــال 

ســازی اکوسیســتم نــوآوری دارد.
وی بــا بیــان اینکــه اپراتــوری کــه زیــر نظــر ایــن شــرکت فعالیــت می کنــد می بایســت 
در زمینــه تولیــد محتــوا نیــز فعــال شــود بیــان کــرد: بایــد اســتارت آپ هایــی در زمینــه 

تولیــد محتــوا بــا همــکاری شســتا شــکل بگیــرد.
ــذاری  ــرمایه گ ــن س ــرکت تأمی ــزود: ش ــور اف ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
ــان  ــش بنی ــرکتهای دان ــا ش ــی ب ــای مختلف ــد در زمینه ه ــی می توان ــن اجتماع تأمی

ــد. ــته باش ــل داش تعام
ــای  ــت: یکــی از حوزه ه ــان گف ــش بنی ــه فعالیت هــای شــرکتهای دان ــا اشــاره ب وی ب
مهــم فعالیــت شــرکتها ی دارویــی اســت؛ خوشــبختانه در این زمینــه اتفاقــات خوبی رخ 
داده اســت بــه طوریکــه تــا پایــان ســال 100قلــم دارو و مــواد اولیــه تــا پایــان ســال بــه 

مرحلــه انعقــاد قــرار داد مــی رســند.

نیازهای صنعت برق
 در حوزه فشار قوی تامین شد

 
یــک شــرکت دانــش بنیــان بــا تکیــه بــر دانــش بومــی ،ســوئیچ هــای متوســط و فشــار 

قــوی را بــه منظــور رفــع نیــاز صنعــت بــرق در حــوزه فشــار قــوی تولیــد کــرد.
ــد ســوئیچ هــای  ــاره تولی ــان درب ــش بنی ــات مدیرعامــل یــک شــرکت دان ــی اهلل بی ول
ــرق فشــار قــوی  متوســط و فشــار قــوی گفــت: محصــوالت تولیــدی مــا در حــوزه ب
در کشــورهای همســایه از جملــه ترکمنســتان، آذربایجــان، ارمنســتان، عــراق، ســوریه، 
افغانســتان و نخجــوان از طریــق پیمانکارانــی کــه در خــارج از کشــور فعالیــت می کننــد 

بــه فــروش رســیده اســت.
بیــات دربــاره میــزان اشــتغالزایی ایــن شــرکت دانــش بنیــان اظهــار کــرد: در شــرکت 
مــا حــدود 50 نفــر بــه صــورت مســتقیم و حــدود 250 نفــر بــه صــورت غیــر مســتقیم 

کار می کننــد.
ــدات در کشــور  ــن تولی ــت: ای ــری از خــروج ارز از کشــور گف ــزان جلوگی ــاره می وی درب

ــراه دارد. ــه هم ــه ارزی ب ــون دالر صرف ــل 20 – 30 میلی حداق
ــش  ــاً دان ــت: یقین ــت شــرکت ها گف ــان شــدن فعالی ــش بنی ــای دان ــاره مزای ــات درب بی
ــی  ــد و نوع ــک می کن ــا کم ــه م ــای فناوران ــعه فعالیت ه ــد توس ــه رون ــدن ب ــان ش بنی

ــه همــراه دارد. ــرای مــا ب ــار ب ــاز و اعتب امتی
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ــن ــای نوی فناوریه

تکثیر دام با یک محصول فناورانه؛

 چندقلوزایی و درمان نازایی گوسفند
 

ــاروری  ــر دام و ناب ــی پلیمــری شــدند کــه در تکثی ــه ســاخت محصول محققــان کشــور موفــق ب
ــر مــی شــود. ــه واســطه آن امــکان پذی ــی ب ــر دارد و چندقلوزای دام هــا تاثی

دکتــر ســید مجتبــی تقــی زاده مجــری طــرح »تولیــد فــرآورده دارویــی بــرای درمــان نابــاروری و 
تراکــم بــاروری در دام« و عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی اظهــار کــرد: مــا 
موفــق بــه تولیــد فــراورده پلیمــری شــدیم کــه در بــاروری، چندقلوزایی و رفع مشــکالت کیســتی 

دام )گوســفند( تأثیــر گــذار اســت.
وی افــزود: ایــن محصــول یــک فــراورده پلیمــری T شــکل اســت کــه در واژن دام طــی 12 تــا 
ــن پروســه باعــث می شــود  ــرد و از آن داروی پروژســترون آزاد می شــود؛ ای ــرار می گی 14 روز ق

ــرود. ــن ب کیســت های دام از بی
ــن محصــول  ــتفاده از ای ــا اس ــای محصــول گفــت: ب ــر مزای ــه دیگ ــاره ب ــا اش ــق ب ــن محق ای
پلیمــری کــه در بــدن دام قــرار می گیــرد تراکــم بــاروری ایجــاد خواهــد شــد؛ نازایــی در دام از 

ــد. ــاق می افت ــی اتف ــی رود و چندقلوزای ــن م بی
تقــی زاده بــا بیــان اینکــه نمونــه خارجــی از ایــن محصــوالت در بــازار بــه وفــور دیــده می شــود، 
ــود  ــای موج ــی نمونه ه ــش فن ــتند و دان ــت هس ــران قیم ــی گ ــای خارج ــرد: نمونه ه ــان ک بی
وجــود نــدارد؛ حتــی در برخــی مــوارد نمونه هــای اســفنجی وجــود دارد که باعــث عفونــت در دام 

می شــود. عفونــت در دام در مــدت زمــان طوالنــی نابــاروری را بــه بــار مــی آورد.
تقــی زاده تاکیــد کــرد: امــا مــا در پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی موفق شــدیم دانش فنــی این 

محصــول را بدســت آوریــم و ایــن محصــول را وارد بــازار کنیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اخیــراً مشــکل واردات دام مطــرح شــده اســت، گفــت: بــا توجــه بــه 
ایــن مشــکالت کــه بــرای دام بــه وجــود آمــده در ۶ مــاه دوم ســال جــدی تــر کار می کنیــم و 
در صــدد هســتیم کــه ایــن محصــول پلیمــری را بیشــتر وارد بــازار کنیــم زیــرا ایــن محصــول 

پلیمــری روی تراکــم بــاروری تأثیــر دارد.
ــراورده پلیمــری T شــکل گفــت: ایــن محصــول  تقــی زاده در خصــوص ویژگی هــای ایــن ف
هفــت ســانتیمتر ارتفــاع دارد و بــه بنــدی متصــل اســت؛ می تــوان بعــد از دوره درمــان آن بنــد 
را کشــید و پلیمــر را از بــدن دام خــارج کــرد. هــر قطعــه ایــن فــرآورده 3 بخــش دارد و مــواد 
موجــود در هــر قطعــه بــا قــرار گرفتــن درون واژن دام بــه مــرور آزاد و جــذب بــدن می شــود.

وی خاطــر نشــان کــرد: دامــداران در اســتان های خراســان، کرمانشــاه، همــدان و … تــا کنــون 
بــه واســطه ایــن فــراورده نتیجــه دیده انــد.

تقــی زاده بــا اشــاره بــه قیمــت ایــن محصــول گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه در شــرایط تحریــم 
هســتیم واردات ایــن محصــول بــه ســختی صــورت می گیــرد و قیمتــی کــه مــا تولیــد کرده ایــم 

نصــف نمونــه خارجی اســت.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه پلیمــر افــزود: همچنیــن اســتفاده از ایــن پلیمــر می توانــد در 
بــاروری خــارج از فصــل گوســفندان تأثیــر گــذار باشــد و از آنجایــی کــه ســاالنه یکبــار بــارور 

ــرد. ــارور ک ــار در ســال ب ــوان دام را 2 ب ــن محصــول می ت ــه واســطه ای می شــوند ب
ــی  ــوالت دام ــن دام و محص ــور در تأمی ــی کش ــکالت کنون ــه مش ــاره ب ــا اش ــی زاده ب تق
گفــت: کشــور بــه منظــور بــاروری دام هــای نــازا ســاالنه بــه 400 هــزار قطعــه از 
ایــن نــوع فــرآورده پلیمــری احتیــاج دارد و تــوان تولیــد ایــن میــزان نیــز بــه طــور کامــل 

ــت. موجود اس
وی افــزود: روش درمــان نازایــی دام بــا ایــن محصــول پلیمــری عــالوه بــر افزایــش ســرعت 
درمــان دام و کاهــش هزینه هــای مربــوط بــه درمــان امــکان تنظیــم زمــان بــارداری و همزمانی 

ــه دامــداران می دهــد. ــارداری در چنــد دام را ب دوره ب
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی گفــت: ایــن فنــاوری پــس از زالندنــو در 
پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی ایــران بــه صــورت بومی ســاخته شــده و در واقــع ایــران دومین 

کشــور دارای فنــاوری درمــان نازایی دام اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد: پلیمر Tشــکل بــا مجــوز ســازمان دامپزشــکی و پروانــه تولیــد وارد بازار 

است. شده 

ــن در  ــی روش ــگ صورت ــه رن ــک ب ــک 4 مارمول ــی ژنتی ــزار مهندس ــتفاده از اب ــه اس در نتیج
ــه جهــان  ــر ژنتیــک یافت ــا نخســتین مارمولــک هــای تغیی ــد. آنه ــد شــده ان آزمایشــگاه متول

ــتند. هس
 یــک نــوع مارمولــک بومــی کوبــا و جزایــر باهامــاس بــه نــامBahaman anole مشــهور 
ــه تازگــی 4 مارمولــک Bahaman anole در آزمایشــگاه  و قهــوه ای رنــگ اســت. امــا ب

دانشــگاه جورجیــا بــه رنــگ صورتــی روشــن متولــد شــده اند.
در حقیقــت ایــن مارمولک هــای آلبینــوو نتیجــه نخســتین آزمایــش تغییــر ژنتیکــی در خزندگان 

هســتند. چنیــن پژوهشــی احتمــااًل در حــوزه درمــان انســان کاربردهای بســیار زیــادی دارد.
»داگالس منــک« محقــق ارشــد ایــن پژوهــش، ایــن مارمولک هــای قهــوه ای را انتخــاب کــرد 
زیــرا ایــن گــروه از موجــودات ویژگی هــای متمایــزی دارنــد. بــه هرحــال محققــان بــرای ایجــاد 
تغییــر ژنتیــک از ابــزار CRISPR-Cas9 اســتفاده کردنــد تــا پروتئین هــای CRISPR را بــه 
تخم هــای نابالــغ مارمولــک تزریــق کننــد. ایــن تخم هــا هنــوز در تخمــدان مادرشــان بودنــد. 
در مرحلــه بعــد دانشــمندان منتظــر شــدند تــا ایــن تخمک هــا بــارور شــوند. در کل دانشــمندان 
ــات از کار  ــن تزریق ــدف ای ــد. ه ــده انجــام دادن ــرای 14۶ تخــم در 21 خزن ــات را ب ــن عملی ای

انداختــن ژن tyrosinase بــود. بــا از کار افتــادن ایــن ژن ، آلبینیســم اتفــاق می افتــد.
به هرحال پس از چند هفته 4 مارمولک به رنگ صورتی روشن متولد شدند.

بــه گفتــه محققــان ایــن پژوهش بــه ارتقــای درمــان بــرای مشــکالت بینایــی در انســان کمک 
می کنــد. ژنtyrosinase بــرای توســعه چشــم در انســان و ایــن نــوع مارمولــک ضــروری 
اســت. جالــب آنکــه ایــن ژن در حیوانــات دیگــر ماننــد موش هــا وجــود نــدارد. بنابرایــن می توان 

از ایــن نــوع مارمولــک در پژوهش هــای انســان دربــاره چشــم اســتفاده کــرد.

نخستین مارمولک های مهندسی ژنتیکی جهان متولد شدند
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چسب زخم نانو جایگزین واکسن می شود
 

تزریــق واکســن بــه افــراد نیازمنــد بــه خصــوص در کشــورهای کمتر توســعه یافتــه کار دشــواری 
اســت، امــا یــک چســب زخــم نانــوی مجهــز بــه ریزســوزن هــای خــاص می توانــد جایگزیــن 

ــود. ــادی ش ــن های ع واکس
تولیــد واکســن و دسترســی بــه آن در برخــی نقــاط جهــان کار ســاده ای نیســت و در برخــی موارد 
ــود.  ــی می ش ــم تلق ــی مه ــز چالش ــتی نی ــن و بهداش ــیوه ای ایم ــه ش ــن ها ب ــداری از واکس نگه
ــه کار  ــر ب ــای مض ــتن باکتری ه ــرای کش ــد ب ــوزنی می توانن ــای س ــب زخم ه ــن رو چس از همی

گرفتــه شــوند.
تولیــد چســب زخم هــای مجهــز بــه ســوزن های ریــز کــه بــا فــرو رفتــن در بــدن برخــی داروهــا 
را بــا ســرعت بیشــتری بــه نقــاط حیاتــی منتقــل می کننــد، چنــد ســالی اســت متــداول شــده و 
حــاال قــرار اســت از ایــن روش بــرای تزریــق بــدون درد، ایمــن و کــم هزینــه واکســن اســتفاده 

شــود.
ــر خــالف واکســن های حســاس در یخچــال نگهــداری شــوند و  ــد ب ــا نبای ــن چســب زخم ه ای
عــوارض جانبــی چندانــی را نیــز بــه دنبــال نمی آورنــد. هــر یــک از ایــن چســب زخم هــا حــاوی 
ــدن  ــبانده ش ــد از چس ــده بع ــوزن های یادش ــتند. س ــن هس ــه واکس ــته ب ــز آغش ــوزن های ری س
ــاب  ــه اعص ــون ب ــد و چ ــرو می رون ــی آن ف ــای باالی ــا در الیه ه ــت تنه ــه پوس ــم ب ــب زخ چس
ــد. مــواد موجــود در ایــن چســب  ــه وجــود نمی آورن ــز ب ــد، دردی نی زیرپوســتی برخــورد نمی کنن

ــوند. ــل می ش ــون ح ــان خ ــرعت در جری ــه س ــم ب ــا ه زخم ه
ــده  ــد ش ــی تولی ــترالیای جنوب ــگاه اس ــان دانش ــط محقق ــه توس ــور ک ــای مذک ــب زخم ه چس
انــد عــالوه بــر واکســن دارای نانوذراتــی از جنــس نقــره نیــز هســتند کــه بــه حفــظ اســتحکام 
ــونده و  ــل ش ــر ح ــی پلیم ــده از نوع ــوزن های یادش ــد س ــد. در تولی ــک می کنن ــوزن ها کم س
ضدعفونــی شــده بــرای پاکســازی پوســت از باکتری هــای خطرنــاک هــم اســتفاده شــده اســت.

محققــان کشــور موفــق بــه تولیــد آزمایشــگاهی ســلول هــای 
کبــدی و قلبــی -عروقــی شــدند کــه در آینــده بــرای بازســازی 

کبــد و قلــب قابــل اســتفاده خواهــد بــود.
دکتــر حســین بهارونــد، برگزیــده ســی و دومیــن جشــنواره بین 
المللــی خوارزمــی و عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه رویــان بــا 
ــل  ــی از عوام ــدی و قلبی-عروق ــای کب ــان اینکــه بیماری ه بی
اصلــی مــرگ و میــر در دنیــا محســوب می شــوند، اظهــار کــرد: 
ــه شــدت  ــد ب ــی جدی ــتراتژی های درمان ــه اس ــاز ب ــن نی بنابرای
ــتفاده از  ــردی، اس ــه راهب ــک گزین ــه ی ــود ک ــاس می ش احس

ــت. ــا اس ــتقات آنه ــادی و مش ــلول های بنی س
ــه کــه منجــر  ــه تحقیقــات خــود در ایــن زمین ــا اشــاره ب وی ب
بــه اخــذ جایــزه خوارزمــی شــد، افــزود: در ایــن تحقیقــات ابتدا، 
ســلول های بنیــادی پرتــوان اعــم از ســلول های بنیــادی 
جنینــی و ســلول های بنیــادی پرتــوان القایــی انســانی و 
ســلول های بنیــادی را بــه عنــوان منابــع مختلــف رســیدن بــه 

ــم. ــد کردی ــی تولی ــی عروق ــدی و قلب ــلول های کب س
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــگاه روی ــی پژوهش ــأت علم ــو هی عض
ــادی  ــلول های بنی ــی از س ــدی و قلبی-عروق ــلول های کب س
ــدی  ــد ســلول های کب ــد شــدند، خاطــر نشــان کــرد: تولی تولی
ــتفاده  ــا اس ــود، ب ــه خ ــود ب ــز خ ــای تمای ــا راهکاره ــی ب و قلب
ــا  ــتی ب ــم کش ــا و ه ــک مولکول ه ــد و کوچ ــل رش از عوام
ســلول های دیگــر را انجــام دادیــم و ســپس دســتکاری هــای 

ــم. ــق کردی ــی را محق ژنتیک
ــد و دســتکاری  ــر تولی ــر اینکــه عــالوه ب ــد ب ــا تاکی ــد ب بهارون
ــو  ــت و نان ــی باف ــر مهندس ــا تأثی ــم ت ــی، در صــدد آمدی ژنتیک
ــف بررســی و مشــاهده  ــد ســلول های مختل ــز و تولی را در تمای
کنیــم، ادامــه داد: تولیــد ســلول های بنیــادی و پرتــوان القایــی 
ــبب  ــز س ــانی نی ــی انس ــوان القای ــادی پرت ــلول های بنی از س
فراهــم آوردن ســلول بنیــادی خــاص هــر فــرد می شــود 
ــوان  ــادی پرت ــلول های بنی ــد س ــرای تولی ــی ب ــن فرصت و ای
ــن موضــوع ســبب  ــاران می شــود؛ همی ــی انســانی از بیم القای
ایجــاد مــدل بیماری هــای کبــدی و قلبی-عروقــی در محیــط 

ــد. ــد ش ــگاهی خواه آزمایش
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه رویــان خاطــر نشــان کــرد: 

ــی  ــدی و قلبی-عروق ــلول های کب ــپس در گام دوم از س س
ــدی  ــیب های کب ــدل آس ــات م ــه حیوان ــد ب ــل، در پیون حاص
ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــا را م ــم و آنه ــتفاده کردی ــی اس و قلب

ــم. دادی
هــای  کارآزمایــی  ســوم،  گام  در  داد:  ادامــه  بهارونــد 
بالینــی مختلفــی بــا اســتفاده از ســلول های بنیــادی در 
ــی  ــی و عروق ــدی، قلب ــیب های کب ــر آس ــی نظی بیماری های
ــادی انجــام  ــش ســلول های بنی ــردی کــردن دان ــرای کارب ب

ــم. دادی
ــوع  ــزود: مجم ــود اف ــات خ ــه تحقیق ــه نتیج ــاره ب ــا اش وی ب
ــد  ــادی می توانن ــلول های بنی ــه س ــان داد ک ــا نش ــن داده ه ای
ــراوان در  ــدار ف ــه مق ــی را ب ــدی و قلبی-عروق ــلول های کب س
ــی در  ــت فراوان ــه قابلی ــد ک ــد کنن ــگاهی تولی ــط آزمایش محی
مطالعــات تکوینــی و تحقیقــات ترجمانــی در حیوانــات را دارنــد.

بــه گفتــه عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه رویــان عــالوه بــر 
ایــن، امــکان ایجــاد مــدل انســانی از بیمــاران کبــدی و قلبــی 
ــط  ــی در محی ــوان القای ــادی پرت ــلول های بنی ــد س ــا تولی ب

ــود. ــم می ش ــگاهی فراه آزمایش
ــلول ها دارای  ــن س ــر، ای ــوی دیگ ــرد: از س ــوان ک ــد عن بهارون
قابلیــت ترمیــم و بازســازی کبــد، قلــب و عــروق را دارنــد کــه 
در کارآزمایــی هــای بالینــی طــب پیونــد مــورد اســتفاده واقــع 
ــی  ــالمت و اثربخش ــان از س ــل اطمین ــج حاص ــدند و نتای ش
ســلول های بنیــادی خــاص بافتــی انســانی در ترمیــم و 

ــان داد. ــروق را نش ــب و ع ــد، قل ــازی کب بازس
ــی  ــه صــورت تحقیقات ــن موضــوع را ب ــا ای ــد کــرد: م وی تاکی
شــروع کردیــم و در نــوع حیوانــی بــه نتیجــه رســیده ایم؛ هنــوز 
ــدوار  ــی امی ــیده ایم ول ــخ نرس ــه پاس ــی ب ــی بالین در کارآزمای

هســتیم کــه ایــن اتفــاق بیافتــد.

بازسازی کبد و قلب با سلولهای بنیادی توسط محققان کشور
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روشــی نویــن بــرای درمــان تومورهــای مغــزی بدخیــم بــرای 
ــز و  ــراح مغ ــان ج ــط متخصص ــان توس ــار در جه ــتین ب نخس
ــهید  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــرات دانش ــتون فق ــاب و س اعص

ــداع شــد. بهشــتی اب
ــز و اعصــاب و مجــری طــرح  ــی جــراح مغ ــر علیرضــا زال دکت
درمــان تومورهــای العــالج مغــزی در توضیح ایــن روش گفت: 
ایــن روش نویــن ابداعــی اســت کــه در کشــور مــا بــرای اولیــن 
بــار انجــام شــده اســت و از حــدود پنج ســال پیــش در دانشــگاه 
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــه صــورت طــرح تحقیقاتــی 
ــن روش  ــم ای ــالم می کنی ــر اع ــال حاض ــد و در ح ــاز ش آغ
ــی  ــای درمان ــایر روش ه ــار س ــژه را در کن ــی وی ــی خدمت درمان
ــژه  ــه وی ــم ب ــزی بدخی ــای مغ ــان توموره ــارف در درم متع

ــه جامعــه عرضــه خواهــد کــرد. گلوبالســتوما ب
ــه  ــال ب ــاران مبت ــن بیم ــر پایی ــول عم ــه ط ــاره ب ــا اش وی ب
تومورهــای مغــزی، حتــی بعــد از اعمــال جراحــی، رادیوتراپــی 
و یــا شــیمی درمانــی اظهــار امیــدواری کــرد ایــن روش ابداعی 
ــی  ــا معرف ــن توموره ــان ای ــار در درم ــتین ب ــرای نخس ــه ب ک
ــای  ــه ارتق ــاران ب ــش طــول عمــر بیم ــر افزای شــده، عــالوه ب

ــد. ــز کمــک کن ــان نی ــت زندگــی مبتالی کیفی

در روش ابداعــی بــا اســتفاده از ترکیــب ویروســی 
ــوند ــرده می ش ــن ب ــرطانی از بی ــلول های س س

ــا  ــی ب ــن روش ابداع ــگاه در ای ــتاد دانش ــن اس ــه ای ــه گفت ب
ــندگی  ــت کش ــه خاصی ــی ک ــب ویروس های ــتفاده از ترکی اس
ــرده  ــردن ســلول های ســرطانی بهــره ب ــرای از بیــن ب ــد ب دارن
ــزی  ــای مغ ــلول ها و توموره ــن روش س ــت. در ای ــده اس ش
بــا ایــن ویروس هــای کشــنده نشــان دار می شــوند و دارو 
می توانــد بــه عنــوان یــک مــاده ســمی مؤثــر کشــنده بــر روی 

ــد. ــل کن ــرطانی عم ــلول های س س
زالــی ادامــه داد: تــالش بــر ایــن اســت در ایــن روش دارویــی را 
بــه بیمــار تجویــز کنیــم کــه بــا نشــان دار کــردن ســلول های 
مغــزی و ســرطانی ایــن ویروس هــا بــه داخــل ســلول راه پیــدا 
ــته  ــب کش ــلول ها موج ــن س ــدن ای ــان دار ش ــا نش ــد و ب کنن

ــوند. ــورال ش ــلول های توم ــدن س ش

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی 
افــزود: بعــد از ایــن درمــان و از بیــن رفتــن ســلول های 
ســرطانی؛ مــواد ســمی بــرای ثبــوت و اثــر بخشــی ایــن داروها 
ــمیت و  ــا س ــرد ت ــد ک ــدا خواهن ــاور راه پی ــلول های مج ــه س ب

ــرود. ــن ب ــا از بی ــندگی ویروس ه کش
ــر  ــتر در اث ــوت بیش ــاد ثب ــرای ایج ــن روش ب ــت: در ای وی گف
و  ویروس هــای  کشــندگی  و  ســمی  داروهــای  بخشــی 
ــب را  ــن ترکی ــای ای ــان بق ســلول های مجــاور، الزم اســت زم
افزایــش دهیــم؛ بنابرایــن بــا اســتفاده از روش ابداعی اســتفاده از 
ســلول های بنیــادی کــه از مغــز اســتخوان گرفتــه شــده اســت 

ــم. ــم آورده ای ــلول ها را فراه ــن س ــور ای ــات حض موجب
زالــی افــزود: بــرای بیمــاری کــه در تشــخیص آســیب شناســی 
دارای تومــور بدخیــم تشــخیص داده شــده اســت و درمان هــای 
ــد در  ــی را دریافــت می کن ــی و شــیمی درمان متعــارف رادیوتراپ
مرحلــه بعــدی در محلــی کــه ضایعــه وجــود دارد بــا محاســبات 
ریاضــی و اقــدام استروتاکســی در بســتر تومــور مخلوط ســلولی 
ــی  ــوان عامل ــه عن ــن بســتر ب ــع ای ــم کاشــت و در واق را خواهی
ــردن  ــن ب ــب و از بی ــرای تخری ــن ب ــنده نوی ــی و کش کمک

ــد. ــل می کن ــرطانی عم ــلول های س س

ایــن روش پیشــرفته درمانــی روشــی بــی خطــر و 
ایمــن اســت

دکتــر ســعید اورعــی یزدانــی جــراح مغــز و اعصــاب و ســتون 
فقــرات بیمارســتان شــهدای تجریــش نیــز در خصــوص ابــداع 
ــن طــرح از  ــی اظهــار داشــت: در ای ــن روش پیشــرفته درمان ای
ــای  ــل ژن ه ــوان حام ــه عن ــوگ ب ــیم اتول ــلول های مزانش س
ــزی  ــای مغ ــان توموره ــرطانی در درم ــلول های س ــنده س کش
ــرم اســتفاده  ــه گلیوبالســتوم مولتیف ــوع 4 موســوم ب ــم ن بدخی

می شــود.
ــن  ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی گفــت: ای جــراح دانشــگاه عل
ــازی  ــاده س ــور پی ــل کش ــرفته در داخ ــیار پیش ــوژی بس تکنول
شــد و بــا اضافــه کــردن ســلول های بنیــادی مزانشــیمال یــک 
ــه نتایــج  ــا توجــه ب ــه آن افــزوده شــد. ب ــوآوری جدیــد نیــز ب ن
امیدوارکننــده اولیــه انتظــار داریــم در آینــده نزدیــک بــه عنــوان 

ــاران  ــی بیم ــای قبل ــار درمان ه ــی در کن ــان تکمیل ــک درم ی
ــری داشــته باشــد. نقــش مؤث

ــل  ــور مراح ــی مذک ــه روش درمان ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــه از  ــی ک ــن روش درمان ــت: ای ــت گف ــده اس ــی را گذران حیوان
ســال ۹4 بــه صــورت محــدود بــرای درمــان تعــدادی از بیماران 
ــده ای داشــته اســت و  ــدوار کنن ــه امی ــج اولی انجــام شــده، نتای
ــته  ــاران نداش ــویی در بیم ــر س ــچ اث ــن روش هی ــتفاده از ای اس

ــت. اس
ــه اندیکاســیون هــای  ــا اشــاره ب ایــن جــراح مغــز و اعصــاب ب
ایــن روش درمانــی گفــت: بیمارانــی کــه بــه تازگــی تومــور آنها 
تشــخیص داده شــده و حــال عمومــی خوبــی دارنــد می تواننــد 

از ایــن روش بهــره منــد شــوند.

ــر  ــوم نظی ــای مرس ــن روش ه ــن روش جایگزی ای
ــت ــیمی درمانی نیس ــی و ش رادیوتراپ

ــن  ــن روش جایگزی ــه ای ــب ک ــن مطل ــان ای ــی بابی یزدان
روش هــای مرســوم نظیــر رادیوتراپــی و شــیمی درمانی 
ــی  ــای قبل ــار درمان ه ــان در کن ــن درم ــزود: ای ــت، اف نیس
بایــد انجــام شــود. بیمــاران در مرحلــه ابتدایــی تحــت نظــر 
ــر  ــی نظی ــای تکمیل ــد درمان ه ــوژی بای ــص انکول متخص
ــس از آن  ــرده و پ ــت ک ــی و شــیمی درمانی را دریاف رادیوتراپ
ــان  ــن روش در درم ــج از ای ــک معال ــد پزش ــق صالحدی طب

آن هــا اســتفاده می شــود.
وی افــزود: جراحــان مغــز و اعصــاب و ســتون فقــرات در 
سراســر کشــور کــه ایــن تومورهــا را بــه روش بــاز یــا بیوپســی 
ــس از  ــد پ ــرار می دهن اســتروتاکتیک تحــت عمــل جراحــی ق
اطمینــان از نــوع تومــور در صــورت صالحدیــد می تواننــد بیمار 
ــز ارجــاع  ــن مرک ــه ای ــن روش ب ــه ای ــان ب ــه درم ــرای ادام را ب

ــد. دهن
جــراح دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــا اشــاره بــه 
ــج  ــت: نتای ــار داش ــی اظه ــن روش درمان ــی ای ــزان اثربخش می
ــدودی  ــداد مح ــر روی تع ــی ب ــن روش درمان ــری ای به کارگی
ــان  ــا اطمین ــت و ب ــوده اس ــده ب ــیار امیدوارکنن ــاران بس از بیم

ــت. ــن اس ــر و ایم ــی بی خط ــت روش ــوان گف می ت

جدیدترین روش درمان تومورهای مغزی بدخیم در کشور ابداع شد
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ــن ــای نوی فناوریه

 »تونــل صــدا« محصولــی از فنــاوران ایرانــی اســت کــه بــا تولید 
آن ایــران در جایــگاه پنجــم کشــورهای دارای ایــن فنــاوری قــرار 

گرفــت.
تونــل صــدا« ایــده ای جالــب و هیجــان انگیــز اســت کــه توســط 
گروهــی اســتارت آپــی بــه محصــول تبدیــل شــد. ایــن محصول 
نوعــی اســپیکر اســت کــه صــدا را تنهــا در یــک جهــت ارســال 
مــی کنــد. بــه ایــن معنــا کــه اگــر دســتگاه به ســمت شــما باشــد 
صــدای آن را مــی شــنوید امــا افــراد دیگــری کــه تونــل صــدا بــه 

ســمت آنهــا نیســت صدایــی نمی شــنوند.
ــل صــدا«  ــاره »تون ــر ایــن اســتارت اپ درب رضــا منتظــری، مدی
گفــت: در توســعه ایــن محصــول از فنــاوری فراصــوت اســتفاده 
شــده بــه گونــه ای کــه صــدا در هــوا و نزدیکــی گــوش مخاطــب 

تولیــد شــود.

منتظــری عنــوان کــرد: کاربــرد ایــن دســتگاه در مــکان های 
نیازمنــد صــدا اســت امــا آلودگــی صوتــی را بایــد حــذف کرد؛ 
پــس در فضایــی همچــون نمایشــگاه مــی تــوان صــدا را تنها 
در مــکان هــای مدنظــر پخــش کــرد و از ایجــاد ســر و صــدا 

در ســایر مــکان هــا خــودداری کــرد.
بــه گفتــه وی، ایــن دســتگاه فنــاوری جدیــدی اســت کــه 
پیــش از ایــن در امریــکا، لهســتان، فرانســه و چیــن تولیــد 
ــران  ــی ای ــاوران ایران ــا ایــن اقــدام فن شــده اســت. پــس ب
ــت.  ــرار گرف ــاوری ق ــن فن ــدگان ای ــگاه پنجــم دارن در جای
ــاری  ــال ج ــاه س ــدا« از مهرم ــل ص ــازی »تون ــاری س تج

ــاز شــده اســت. آغ
ایــن اســتارت آپ در مجتمــع خدمــات فنــاوری شــریف 

ــت. ــتقر اس مس

هوشمندسازی پخش صدا؛

ایران به جمع دارندگان »تونل صدا« پیوست

دومین کارخانه نوآوری راه اندازی می شود
ــوآوری  ــه ن ــن کارخان دومی
ــن شــعبه  ــوان دومی ــه عن ب
ــس از  ــاوری پردی ــارک فن پ
ــدازی  ــال راه ان ــل امس اوای

ــود. ــی ش م
ــر  ــان مدی ــدی عظیمی مه
آزادی  نــوآوری  کارخانــه 
ــوآوری  ــه ن ــت: کارخان گف
»هــای وی« بــه عنــوان 
ــوآوری  ــه ن ــن کارخان دومی
بــه واســطه قــراردادی کــه 
ــد  ــزار منعق ــا طــرف کارگ ب
کردیــم تاســیس شــده کــه 
اکنــون در مرحلــه عملیــات 

ــت. ــازی اس بازس
ــن  ــان کــرد: ای ــاوری اســت، بی ــت علمــی و فن ــرای معاون ــه ب ــن کارخان ــان اینکــه ســاختمان ای ــا بی وی ب
کارخانــه نــوآوری بــه عنــوان دومیــن کارخانــه و دومیــن شــعبه پــارک فنــاوری پردیــس راه انــدازی مــی 

شــود.
ــا 500 نفــر را دارد، خاطــر نشــان  ــر ب ــر اینکــه »هــای وی« ظرفیتــی براب ــا تاکیــد ب ــوآوری ب ــه ن مدیــر کارخان
کــرد: در حــال حاضــر حــدود 10 تــا 15 تیــم اســتارت آپــی مســتقر هســتند؛ ولــی هنــوز صنــدوق های ســرمایه 
ــوآوری  ــه ن ــاد در کارخان ــا وجــود درخواســت هــای زی گــذاری خطــر پذیــر، شــتابدهنده هــا و بانــک هــا و ... ب

مســتقر نشــده انــد.
وی افــزود: طــی یــک الــی دو مــاه آینــده ایــن ســرمایه گــذاران مســتقر خواهنــد شــد و مــا شــاهد خواهیــم بــود 

کــه تیــم هــای اســتارت آپــی در کنــار صنــدوق هــا و شــتابدهنده هــا حضــور بیابنــد و فعالیــت کننــد.
عظیمیــان بــا اشــاره بــه حــوزه هــای فعالیــت هــای اســتارت آپــی مســتقر در ایــن کارخانه گفــت: مــا محدودیت 
حــوزه نخواهیــم داشــت و هــر تیــم اســتارت آپــی بــا هــر حــوزه ای مــی تواننــد فعالیت هــای خــود را آغــاز کنند 

تــا بــه نتیجه برســند.
وی تاکید کرد: حامی اصلی این کارخانه معاونت علمی و فناوری است.

مدیــر کارخانــه نــوآوری افــزود: فرصــت هم افزایــی بیــن اســتارت آپ ها، اســتفاده از خدمــات مربیــان مجــرب، 
ــن  ــای ای ــی از حمایت ه ــورانه، بخش ــرمایه گذاری جس ــا و س ــرمایه گذاران، صندوق ه ــبکه س ــا ش ــاط ب ارتب

کارخانــه از اســتارت آپهــا اســت.
عظیمیــان گفــت: تیم هــای اســتارت آپی پــس از طــی کــردن فرآینــد عضویــت و اســتقرار در کارخانــه، مشــمول 

بخشــی از مزایــای عضویــت در پــارک بــوده و از حمایت هــای مربوطــه بهره منــد خواهنــد شــد.
وی ادامــه داد: کارخانــه نــوآوری »هــای وی« در زمینــی بــه ابعــاد حــدوداً 5000 مترمربــع و در حوالــی میــدان 

ــت. ــده اس ــران تأسیس ش ــاد ته نوبنی

با ترکیب دی ان ای سه فرد؛

نوزادی با ۳ والد در یونان 
متولد شد

 
پژوهشــی در یونــان بــا ترکیــب دی ان ای ســه فــرد بــه تولــد یــک نــوزاد 
منجــر شــد. محققــان یونانــی و اســپانیایی ایــن پژوهــش را انجــام داده اند.
یــک زن یونانــی بــا اســتفاده از روش جنجالــی کــه دی ان ای ســه فــرد را 
ترکیــب می کنــد، فرزنــدی بــه دنیــا آورده اســت. ایــن نخســتین آزمایــش 

کلینیکــی در نــوع خــود بــرای درمــان نابــاروری اســت.
نــوزاد پســر مذکــور در ۹ آوریــل متولــد شــد. مــادر 32 ســاله او بارهــا از 
طریــق IVF تــالش کــرده بــود بــاردار شــود امــا موفــق نشــده بــود. در 

حــال حاضــر نــوزاد و مــادر در ســالمت کامــل در آتــن هســتند.
محققــان اســپانیایی و یونانــی ایــن پژوهــش را انجــام داده انــد. آنهــا ادعا 
می کننــد بــا انجــام ایــن فراینــد نقطــه عطفــی در تاریــخ علــم پزشــکی 
بــه وجــود آورده انــد امــا عــده ای از کارشناســان دربــاره اســتفاده از ایــن 

تکنیــک بــرای درمــان نابــاروری اظهــار نگرانــی کردنــد.
بــه گفتــه پزشــکان مســئول ایــن پــروژه، موفقیــت آنهــا اکنــون می تواند 
بــه زوج هایــی کــه در سراســر جهــان از نابــاروری و بیماری هــای 

ــد. ــک کن ــد کم ــج می برن ــدری رن میتوکن
ایــن روش بــرای کمــک بــه خانواده هایــی بــه کار گرفتــه می شــود کــه 
بــه بیماری هــای میتوکندریایــی کشــنده کــه از مــادر بــه نــوزاد منتقــل 

ــال هســتند. می شــوند، مبت
ــای  ــل بیماری ه ــه دلی ــود را ب ــودک خ ــن ک ــا چندی ــی خانواده ه بعض
ــاری باعــث  ــن بیم ــد. ای ــدری از دســت داده ان ــان میتوکن ــل درم غیرقاب
ــب نداشــته  ــان قل ــه ضرب ــرای ادام ــی ب ــرژی کاف ــرد ان ــه ف می شــود ک

باشــد.
بــه هرحــال در روش IVF تخمــک مــادر، اســپرم پــدر و تخمــک از یک 
 spindle nuclear ــور ــد. روش مذک ــب ش ــده ترکی ــدا کنن زن اه
ــه  ــه ب ــدری دی ان ای ک ــی آن میتوکن ــه ط ــام دارد ک transfer, ن
عنــوان نیــروگاه ســلول شــناخته می شــود را از تخمــک مــادر اصلــی جدا 
کــرده و بــا DNA ســالم تخمــک اهــدا کننــده جایگزیــن کــرده انــد. در 
مرحلــه بعــد تخمــک مذکــور بــا کمــک اســپرم پــدر بــارور و بــه بــدن 

مــادر منتقل شــد.
نــوزاد متولــد شــده ویژگی هــای ژنتیکــی مــادر و پــدر و اندکــی از ژن هــای 

فرد اهــدا کننــده تخمــک را در خــود دارد.
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ــن ــای نوی فناوریه

تصاویری از نمایشگاه فناوری های صنعتی در آلمان
 

نمایشگاهی از جدیدترین و برترین فناوری های صنعتی در هانور آلمان برپا شد.
در این نمایشگاه که تا ۵ آوریل ادامه دارد، جدیدترین و برترین فناوری های صنعتی به نمایش در می آید. در سال جاری 

نیز ۶۵۰۰ شرکت کننده از ۷۵ کشور و منطقه جهان در این نمایشگاه حاضر شدند.
در این نمایشگاه فناوری های مختلف از جمله فناوری های سبک تولیدی، شبکه اینترنتی ۵ و هوش مصنوعی به نمایش 

درآمدند. در زیر بخش هایی از این نمایشگاه را ببینید:
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ــن ــای نوی فناوریه
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ــن ــای نوی فناوریه
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ــن ــای نوی فناوریه
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اهمیت منابع و ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور به عنوان 
سرمایه عظیم ملی و رکن اصلی تحقیقات، پژوهش ها 
و پیشرفت ها در حوزه های مختلف بیولوژی و زیست 
فناوری بر متخصصان و سیاستگذاران پوشیده نیست. 
این ذخایر از آنجایی که در ارتباط مستقیم با امنیت 
غذایی، امنیت سالمت، امنیت اقتصادی و در نهایت 
امنیت ملی هستند و منتج به حفاظت از تنوع  زیستی 

کشور می شوند، حائز اهمیت هستند.

علم و دانـش
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علـــم و دانش

ــی  ــز مل ــه مرک ــه اینک ــه ب ــا توج ــر ب ــای دکت *آق
ــتای  ــران در راس ــتی ای ــی و زیس ــر ژنتیک ذخای
ــور  ــی کش ــای ژنتیک ــداری نمونه ه ــظ و نگه حف
ــی  ــای مهم ــواره مأموریت ه ــده و هم ــاد ش ایج
ــن  ــت ای ــاره اهمی ــدا درب ــده دارد در ابت ــر عه را ب

مأموریت هــا توضیــح بفرمائیــد.
ــر ژنتیکــی  ــع در هــر کشــوری ذخای ــن مناب یکــی از مهم تری
آن اســت. ایــن ذخایــر در واقــع یــک میــراث ارزشــمند 
ــده  ــاد ش ــه ای ایج ــر منطق ــه در ه ــت ک ــتگان اس از گذش
ــتگاه  ــای زیس ــا ویژگی ه ــتی ب ــای زیس ــه گونه ه ــت. هم اس
ــوان  ــر می ت ــن نظ ــذا از ای ــد ل ــده ان ــازگار ش ــود س ــی خ اصل
نمونه هــای زیســتی هــر منطقــه را منحصــر بــه فــرد دانســت.
ــه محیــط اســت.  تنــوع گونه هــای زیســتی بســیار وابســته ب
لــذا از آنجــا کــه کشــور مــا از نظــر آب و هوایــی، منطقــه ای، 
ــوع اســت، گونه هــای زیســتی بســیار  ــی بســیار متن جغرافیای
متنوعــی در آن دیــده می شــود. ارزش ایــن گونه هــای 
ــرایط  ــا ش ــه ب ــت ک ــان اس ــا و صفاتش ــتی در ویژگی ه زیس
ــز  ــد. مرک ــابه ندارن ــاًل مش ــد و اص ــده ان ــازگار ش ــه س منطق
ــه  ــن و ارائ ــتای تدوی ــم در راس ــتی ه ــی و زیس ــر ژنتیک ذخای
اســتانداردهای جمــع آوری، شناســایی، ذخیــره، تولیــد، توزیــع 
و مبادلــه مــواد و ذخایــر زیســتی و ایجــاد ســاز و کار ثبــت مواد 

و ذخایــر زیســتی ایجــاد شــده اســت.
ــتی از  ــر زیس ــواد و ذخای ــری م ــات تهات ــه خدم ــه و ارائ تهی
منابــع داخلــی و خارجــی از ســوی دیگــر از جملــه وظایــف و 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــز ب ــای مرک مأموریت ه
 

ــی  ــای ژنتیک ــما، نمونه ه ــه ش ــاس گفت ــر اس *ب
ــون ســوالی کــه  ــع ارزشــمندی هســتند؛ اکن مناب
در ذهــن همــه ایجــاد می شــود ایــن اســت کــه 
ــد؟  ــردی دارن ــه کارب ــمند چ ــر ارزش ــن ذخای ای
ــع  ــن مناب ــرد ای ــتر از کارب ــم بیش ــا می خواهی م

ــم. ــی بدانی ژنتیک
ــرار  ــان ق ــتفاده خودم ــورد اس ــت م ــی در نهای ــع ژنتیک مناب
می گیــرد؛ ایــن منابــع ژنتیکــی در حوزه هــای مختلفــی 
هســتند؛ ســلول های انســانی، جانــوری، میکروارگانیســم هــای 
ــی در  ــع ژنتیک ــای مناب ــه حوزه ه ــی از جمل ــی و مولکول گیاه
ــده  ــیم ش ــش تقس ــه 4 بخ ــا ب ــن حوزه ه ــتند؛ ای ــور هس کش
انــد از ایــن رو بانــک ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران چهــار 

ــت. موضوعی اس
ــان  ــد. درم ــادی دارن ــای زی ــی کاربرده ــع ژنتیک ــن مناب ای
ــوری در حــال  بیماری هــای ژنتیکــی، احیــای نمونه هــای جان
انقــراض، تحقیقــات کاربــردی، تولیــد گیاهــان رو بــه انقراض، 
ــع  ــای مناب ــه کاربرده ــد و … از جمل ــای هیبری ــد بذره تولی
ــع  ــا در مجتم ــان م ــه محقق ــد ک ــمار می رون ــه ش ــی ب ژنتیک
تحقیقاتــی جهــاد دانشــگاهی در هــر کــدام از بخش هــا 

تحقیقاتــی در دســت اجــرا دارنــد.
ایــن ذخایــر در امنیــت غذایــی و تولیــد فــراورده هــا نیز بــه کار 
ــد؛ اگــر بخواهیــم از ایــن ویژگی هــا بــه نفــع پیشــبرد  می رون
امنیــت غذایــی، ســالمت و تولیــد فرآورده هــا اســتفاده کنیــم، 

بایــد از آنهــا محافظــت کنیم.

ــل  ــد در ح ــه می توانن ــی چگون ــای ژنتیک *نمونه ه
مشــکالت فعلــی کشــور بــه مــا کمــک کننــد؟

در بســیاری از مناطــق، همیــن گونه هــای جانــوری، گیاهــی، 
ــازگار  ــخت س ــرایط س ــا ش ــه ب ــتند ک ــمی هس میگروارگانیس
شــده انــد؛ خشکســالی و بحــران کــم آبــی در کشــور مــا وجود 

دارد از ایــن رو نمونه هــای ژنتیکــی موجــود خیلــی می تواننــد 
کاربــردی باشــند.

تحقیــق روی ایــن نمونه هــا و شناســایی رفتــار آنهــا در مقابلــه 
ــات و  ــتفاده از خصوصی ــی و اس ــاعد محیط ــرایط نامس ــا ش ب
ــه امنیــت  ــرای دســتیابی ب ــد ب صفــات ژنتیکــی آنهــا می توان
ــود  ــی موج ــای ژنتیک ــد. نمونه ه ــک کن ــا کم ــه م ــذای ب غ
ــان  ــی خودم ــرایط آب و هوای ــا ش ــتند و ب ــر هس ــل تکثی قاب
ســازگارند؛ معمــواًل در ایــن مواقــع از ایــن نمونه هــا اســتفاده 

ــم. می کنی
ــه  ــی هم ــای ژنتیک ــی از نمونه ه ــرایط آب و هوای ــن ش در ای
4 موضــوع گیاهــی، انســانی، جانــوری و مولکولــی می توانیــم 

اســتفاده کنیــم.

*از آنجــا کــه هــر یــک از نمونه هــا بــا منطقــه ای 
کــه در آن رشــد یافتــه انــد خــو گرفتــه انــد؛ ایــن 
ــی در  ــای ایران ــه نمونه ه ــت ک ــا اس ــدان معن ب

ــوند؟ ــده نمی ش ــا دی ــای دنی ــچ کج هی
ــا  ــای دنی ــچ ج ــا در هی ــی و DNA آنه ــای ژنتیک نمونه ه

امنیت غذایی در گروی ذخایر زیستی؛

ژنتیک مشکل کمبود دام را رفع می کند
 محققان مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در صدد هستند با منابع 
ذخیره شده در بانک ذخایر ژنتیکی، مشکل کمبود دام، آبزیان، ماکیان، مواد 

غذایی و نهاده های کشاورزی را برطرف کنند.
با توجه به اهمیت ذخایر ژنتیکی و زیستی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی 
ایران در سال ۱۳۸۶، با فرمان مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در جهاد 

دانشگاهی پایه گذاری شد.
هدف اصلی از تأسیس این مرکز مرجعی برای حفاظت از منابع و ذخایر 
ژنتیکی کشور و به کارگیری آنها برای پیشبرد اهداف تحقیقاتی و افزایش 
امنیت غذایی و سالمت جامعه با استفاده از منابع طبیعی و تنوع زیستی کشور 
و حمایت از فعالیت های این عرصه است. در همین راستا، این مرکز ضمن 
پشتیبانی از مراکز ذخایر زیستی کشور و ایجاد شبکه ملی ذخایر زیستی، 
در تالش است تا به مرکزی پیشتاز برای گردآوری، تکمیل، سامان دهی، 
استاندارد سازی و حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی برای توسعه دانش، فناوری 

و افزایش کیفیت زندگی تبدیل شود.
از فعالیت های مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران می توان به گردآوری، 

تعیین هویت، کنترل کیفی، طبقه بندی، ثبت، نگهداری، تکثیر و توزیع انواع 
میکروارگانیسم و باکتری، قارچ، ویروس ، بذر و سلول های قابل کشت گیاهی 
و جانوری و فرآورده های نوکلئوتیدی و DNA ژنومی برای توسعه دانش، 
فناوری و حفظ تنوع زیستی در کشور و عرضه آن به جامعه جهانی اشاره کرد.
نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری به حفظ نمونه های زیستی در کشور و 
اهمیت فعالیت مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی روز ۱۵ فروردین به نام »روز 
ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی« نامگذاری شده است؛ این روز در سال ۹۳ 

برای اولین بار به عنوان »روز ملی« در تقویم به ثبت رسیده است.
در راستای فعالیت یازده ساله مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی در صدد برآمدیم 
تا با دکتر »سید مجید تولیت«، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 
گفتگویی داشته باشیم. مبنای این گفتگو بر اساس اهمیت حفظ و نگهداری 
نمونه های زیستی، پروژه های در حال اجرای مرکز، حفظ نمونه های مقاوم به 
خشکی، نمونه های ذخیره شده کاربردی در شرایط بحران، نمونه های قابل 
استفاده برای جلوگیری از واردات گوشت دام، ماکیان و آبزیان، مهم ترین و 

جذاب ترین نمونه های ژنتیکی ایران و … است.
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علـــم و دانش

مســاوی نیســت و همیــن ارزشــمند اســت، زیــرا ایــن ذخایــر 
ــد.  ــده ان ــازگار ش ــا س ــور م ــوای کش ــا آب و ه ــع ب و مناب
ــوران، انســان  میکروارگانیســم هــا، مولکول هــا، گیاهــان، جان
ــتند  ــی هس ــای خاص ــات و ویژگی ه ــا دارای صف ــه اینه هم
کــه کشــور مــا غنــی از ایــن نمونه هــا اســت. بنابرایــن منابــع 
ــوب  ــور محس ــرای کش ــره گاه ب ــع و ذخی ــک منب ــک ی ژنتی
می شــوند. ایــن در طــی ســالیان ســال در یــک جامعــه رشــد 
ــدا  ــا ســازگار شــده بلکــه تکامــل هــم پی ــه تنه ــد و ن می کن

کرده انــد.
ــر زیســتی را دارد  ــن ذخای ــا یکــی از غنی تری ــاً کشــور م قطع
ــا از  ــی اســت. کشــور م ــوع جغرافیای ــه خاطــر تن و آن هــم ب
ــن 5  ــه واســطه ای ــم را دارا اســت و ب ــج اقلی ــم پن شــش اقلی
ــا  ــور م ــوری در کش ــتی و جان ــای زیس ــوع گونه ه ــم، تن اقلی
بســیار بــاال اســت و بــه لحــاظ غنــای گیاهــی و تنوع زیســتی 
دارای 11 اقلیــم از 13 اقلیــم شــناخته شــده جهانــی اســت. از 
ــش از دو  ــور، بی ــود در کش ــی موج ــه گیاه ــزار گون ــت ه هش
هــزار و 300 گونــه دارای خــواص دارویــی هســتند و از تعــداد 
ــه،  ــز 172۸ گون ــور نی ــده در کش ــناخته ش ــای ش کل گونه ه
گیاهــان بومــی ایــران هســتند و فقــط در ایــن ســرزمین مــی 
ــوان یــک ظرفیــت انحصــاری در کشــور  ــه عن ــد کــه ب روین
ــمی  ــی و میکروارگانیس ــع مولکول ــوند و مناب ــوب می ش محس

هــم کــه جــای خــود را دارد.
 

* در حــال حاضــر موضــوع دام و واردات آن در 
ــدر  ــه چق ــد ک ــت؛ بفرمائی ــرح اس ــور مط کش
ــت و  ــذار اس ــه دام تأثیرگ ــک در قضی ــع ژنتی مناب
می توانیــم بــا اســتفاده از آن مشــکل کمبــود 
گوشــت دام را برطــرف کنیــم و بــی نیــاز از 

ــیم؟ ــده باش ــادر کنن ــورهای ص کش
ــازگاری  ــورمان س ــرایط کش ــا ش ــه ب ــم ک ــی داری ــا دام های م
زیــادی دارنــد. شــتر دوکوهانــه، گاو سیســتانی و … ســازگار با 
کــم آبــی و شــرایط گــرم و خشکســالی هســتند که ســازگاری 
نمونه هــای خارجــی بــا ایــن شــرایط کمتــر اســت. قطعــاً بــا 
اصــالح دام می تــوان تولیــد پروتئیــن را بــا شــرایط محیطــی 
کشــور افزایــش داد و وابســتگی بــه کشــورهای دیگــر را کمتر 

کــرد.

ــای  ــه دام ه ــم ک ــمتی می روی ــن س ــه ای ــا ب * آی

ــم  ــطه عل ــه واس ــر ب ــای بهت ــا ویژگی ه ــی ب اهل
ژنتیــک تولیــد کنیــم؟ همچنیــن آیــا اقدامــی برای 
ــطه  ــه واس ــور ب ــی دام و طی ــواد غذای ــد م تولی

ژنتیــک کرده ایــد؟
بلــه مــا در حــال تحقیــق روی چنــد گونــه بومــی هســتیم نــه 
فقــط مــا بلکــه دیگــر محققــان کشــور نیــز در ایــن حــوزه در 
حــال فعالیت هســتند. در حــال حاضــر روی »گاو سیســتانی« 
ــه  ــا را ب ــم آنه ــا بتوانی ــم ت ــت می کنی ــز« فعالی ــز مرخ و »ب

تولیــد برســانیم.
ــال  ــه در ح ــت ک ــی دام اس ــواد غذای ــود دام، م ــر از خ مهم ت
ــم،  ــا برخــی از نهاده هــای کشــاورزی را وارد می کنی حاضــر م
ایــن نهاده هــا مــواد غذایــی دام و طیــور هســتند. اگــر در گیــاه 
و دام خودکفــا شــویم، امنیــت غذایــی داریــم کــه علــم ژنتیک 
ــه  ــتگی ب ــد و وابس ــذار باش ــه تأثیرگ ــن پروس ــد در ای می توان

خــارج را کمتــر می کنــد.

*روی حیوانــات دیگــر مثــالً ماکیــان چــه برنامه ای 
دارید؟

بلــه، در حــال حاضــر طــرح تحقیقاتــی روی مرغ هــای بومــی 
ــازگار  ــورمان س ــی کش ــرایط آب و هوای ــا ش ــه ب ــم ک داری
ــرایط آب و  ــا ش ــی ب ــت خوب ــا مقاوم ــن مرغ ه ــتند. ای هس
ــداد«  ــرغ اج ــد م ــن طــرح »تولی ــد. ای ــان دارن ــی خودم هوای
ــی  ــای بوم ــن مرغ ه ــوب از بی ــای مرغ ــع ژن ه اســت. در واق
ــا، … هســتند  ــاری، گرم ــه بیم ــاوم ب ــاًل مق ــه مث ــان ک خودم
در ایــن مرغ هــا وجــود خواهنــد داشــت؛ تکثیــر ایــن مرغ هــا 

ــا  ــد تأثیــر بســزایی در اقتصــاد کشــور داشــته باشــد ت می توان
مــا از واردات مــرغ نیــز بی نیــاز شــویم. تــالش می شــود کــه 
ــش  ــان افزای ــوب را در دام و ماکی ــای خ ــات و ویژگی ه صف

ــم. دهی
 

* آیـا در حـال حاضر الیـن مـرغ اجـداد راه اندازی 
؟ ه شد

بلــه. تحقیقــات بــرای تولید مــرغ اجــداد در ســال ۹7 آغاز شــد 
و از ســال ۹۸ در مجتمــع تحقیقاتــی جهــاد دانشــگاهی رســمًا 
آغــار خواهــد شــد. خروجــی ایــن الیــن ســال بعــد مشــخص 

می شــود.

ــک و  ــداد و ژنتی ــرغ اج ــا م ــورهایی ب ــه کش * چ
ــده اند؟ ــت ش ــه رقاب ــوب وارد عرص ــات خ صف

آمریکا و انگلستان و بلژیک.
ــا در  ــات و فعالیت هــای ســالهای گذشــته در کشــور م تحقیق
ــر  ــر کمت ــالهای اخی ــفانه در س ــداد متأس ــرغ اج ــوص م خص
مــورد توجــه بــوده اســت، تمرکــز تحقیقــات مــا در خصــوص 
مــرغ اجــداد بــر روی نمونه هــای بومــی کشــور اســت کــه در 

حــال حاضــر فــاز مطالعاتــی آغــاز شــده اســت.

* اگــر بــه موضــوع تکثیــر دام، ماکیــان و آبزیــان 
وارد شــویم چقــدر در درآمــد زایــی بــرای کشــور 

مؤثــر خواهــد بــود؟
کشــورهای دیگــر سال هاســت روی ایــن موضــوع کار 
کرده انــد. بایــد بــه ســراغ تأمیــن نیــاز داخلــی برویــم و اگــر 
بتوانیــم در کاهــش واردات تأثیــر بگذاریــم، بســیار ســودآوری 
خواهیــم داشــت. در صــورت تأمیــن نیــاز وابســتگی بــه بیرون 
ــراغ  ــم س ــه می توانی ــت ک ــت اس ــد؛ آن وق ــد ش ــم خواه ک

ــم. ــادرات بروی ص

* پیــش از ایــن اشــاره کردیــد کــه بــرای 
ــی دام  ــواد غذای ــان م ــا هم ــای ی ــد نهاده ه تولی
ــه واســطه منابــع ژنتیکــی اقداماتــی را  و طیــور ب
ــت؛ در  ــی اس ــر خوب ــن خب ــد و ای ــاز کرده ای آغ
ــت  ــه در نهای ــد ک ــای هیبری ــد بذره ــورد تولی م
مــورد اســتفاده انســان قــرار می گیــرد نیــز 
صحبت هایــی شــده بــود، ســرانجام ایــن بذرهــا 

ــید؟ ــا رس ــه کج ب
متأســفانه مــا هنــوز بســیاری از بذرهــای هیبریــد را وارد 
می کنیــم؛ بذرهــای هیبریــد را بعــد از کشــت دوبــاره 
ــد  ــد نیازمن ــواره بای ــا هم ــن رو م ــت داد؛ از ای ــوان کش نمی ت
ــاز از  ــی نی ــم ب ــد کنی ــان تولی ــر خودم ــا اگ ــیم ام واردات باش
واردات مــی شــویم؛ مــا در صــدد هســتیم بذرهــای ی را تولید 
ــان ســازگار اســت. ــا ویژگی هــای کشــور خودم ــم کــه ب کنی
ــار هیبریــد اقداماتــی را انجــام داده ایــم و  ــذر خی روی تولیــد ب
ــز  ــا ج ــون ه ــی، مل ــه فرنگ ــل، گوج ــبزیجات، فلف ــایر س س

ــتند. ــا هس ــای م برنامه ه

ــک در  ــم ژنتی ــق عل ــوان از طری ــه می ت *چگون
ــت؟ ــر گذاش ــی تأثی ــت غذای امنی

ــه، در  ــراد یــک جامع ــه اف ــه دسترســی هم ــی ب ــت غذای امنی
تمــام عمــر بــه غــذای کافــی و ســالم بــرای داشــتن زندگــی 
ــل  ــوار از عوام ــد خان ــود و در آم ــه می ش ــال گفت ــالم و فع س
مهــم در تأمیــن امنیــت غذایــی در یــک جامعــه اســت. عامــل 
مهــم دیگــر در تأمیــن امنیــت غذایــی جامعــه، ذائقــه و دانــش 
تغذیــه ای خانواده هــا در نحــوه تخصیــص بودجــه بــرای 
تهیــه بهتریــن نــوع غــذای در دســترس و چگونگــی تقســیم 
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ــه ایــن تعریــف  ــه ب ــه شــمار مــی رود. البت ــواده ب غــذا در خان
ــد مــواد  ــرای تولی ــه کشــورهای خارجــی ب عــدم وابســتگی ب
غذایــی را می تــوان اضافــه کــرد. رقابــت بــر ســر زمین هــای 
کشــاورزی و منابــع آب، قیمــت بــاالی انــرژی و تغییــرات آب 
و هوایــی همگــی نشــان می دهــد کــه بایــد بــا منابــع کمتــر، 
ــرای مــردم سرتاســر جهــان تولیــد شــود.  غــذای بیشــتری ب
ــرای  ــی ب ــی حیات ــاورزی، عامل ــش کش ــدار در بخ ــد پای رش

ــه جهــان در دهه هــای آتــی اســت. تغذی
ــم  ــد می کنی ــان تولی ــر خودم ــه خاط ــاه را ب ــوان و گی ــا حی م
ــاز  ــان ب ــه خودم ــه ب ــی اســت ک ــا امینــت غذای ــد اینه و تولی
می گــردد. در اصــل اگــر غــذای دام وابســته بــه خــارج باشــد 

ــا امنیــت غذایــی نداریــم. م
ــن  ــا چندی ــک ه ــد پروبیوتی ــا در تولی ــال م ــوان مث ــه عن ب
پــروژه تعریــف کرده ایــم. همچنیــن بــه تازگــی قصــد داریــم 
ــتفاده  ــذای دام اس ــرای غ ــری ب ــی کمت ــای واردات از نمونه ه
کنیــم چــون اکنــون وارد کشــور می شــود و بــه نوعــی مــواد 
خوراکــی دام و ماکیــان مــا وارداتــی هســتند کــه ایــن می تواند 
ــن چرخــه ســالمت  ــر در ســالمت دام داشــته باشــد و ای تأثی
ــان  ــوراک دام و ماکی ــی خ ــدازد. وقت ــر بیان ــه خط ــان را ب انس
ــتفاده  ــه اس ــا ب ــن دام و مرغ ه ــد ای ــی باش ــک ایران پروبیوتی

انســان می رســد و ایــن امنیــت غذایــی بــرای افــراد جامعــه ما 
فراهــم می شــود. ایــن یــک چرخــه اســت و ســالمت انســان 

را تأمیــن می کنــد.
 

*آیــا ایــن موضــوع بــه تولیــد محصــوالت 
ارگانیــک نیــز ارتبــاط دارد؟

ــا و  ــه دام ه ــک تغذی ــول ارگانی ــد محص ــی از تولی ــه بخش بل
ماکیــان بــا مــواد ســالم و طبیعی اســت. گوشــت و محصوالت 
دامــی ارگانیــک از دام هایــی تولیــد می شــوند کــه در شــرایط 

ــد. ــرورش یافته ان ــی دام پ ــای طبیع ــا عادت ه ــی و ب طبیع

ــدن  ــاد ش ــال زی ــت در ح ــه جمعی ــی ک *از آنجای
اســت و مشــکالتی مثــل کمبــود مــواد غذایــی نیز 
ــرای  ــوان ب ــه می ت ــت، چگون ــد داش ــود خواه وج

ــرد؟ ــده کاری ک ــل های آین ــی نس ــواد غذای م
بلــه ایــن بحــث جمعیــت در هر کشــوری مهــم اســت. غذایی 
کــه تولیــد می شــود بــرای یــک جمعیــت خــاص اســت. ولــی 
وقتــی جمعیــت زیــاد شــود و غــذا کــم شــود. بایــد جایگزیــن 

ــته باشیم. داش
مــا می توانیــم ژنتیــک را بــه کمــک تولیــد کننــدگان بیاوریــم. 
بــه جــای تولیــد یــک تــن می شــود تــا 10 تــن را در همــان 
ــن موضــوع  ــرد. ای ــد ک ــا همــان آب و خــاک تولی ســطح و ب

کمــک بــه نســل های آینــده اســت.
ــا آب  ــا دام و غــذای دام را ب ــد ت ــد کمــک کن ژنتیــک می توان
و خــاک مرغــوب خودمــان تولیــد کنیــم. ژنتیــک ســازگار بــا 

شــرایط تنهــا راه چــاره اســت.

*در زمــان وقــوع حــوادث و بالیــای طبیعــی مثــل 
ــا از بیــن  ــه و… مــا ب آتــش ســوزی، ســیل، زلزل
ــه  ــی مواج ــای ژنتیک ــیاری از گونه ه ــن بس رفت
می شــویم کــه تهدیــدی بــرای حیوانــات اهلــی با 
ژن بومــی یــا گیاهــان بومــی اســت. آیــا امــکان 

ــود دارد؟ ــا وج ــن گونه ه ــای ای احی
قطعــاً آفــت، آتــش ســوزی، حــوادث غیــر مترقبــه، می توانــد 
دام و طیــور و گونه هــای گیاهــی و درنهایــت انســان را تهدیــد 
کنــد؛ ژنتیــک می توانــد بــه ســراغ رفــع ایــن تهدیدهــا بیایــد. 
ــا کنیــم. همیــن  ــه را داشــته باشــیم می توانیــم احی اگــر نمون

موضــوع بــرای حیــوان قابــل تکرار اســت.

*اشــاره کردیــد یکــی از پروژه هــای مرکــز 
ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی اســتفاده از نهاده هــای 
ــری را  ــای دیگ ــا روش ه ــت؛ آی ــک اس پروبیوتی

کــه طبیعی تــر باشــد و نیــاز غذایــی دام و طیــور، 
آبزیــان و ماکیــان را برطــرف کنــد در دســت اجــرا 

ــد؟ داری
بلــه. یکــی از طرح هایــی کــه در ایــن مرکــز پیگیــری 
می شــود تغذیــه دام از جلبک هــا اســت. جلبک هــا منبــع 
غنــی از آمینــو اســید، چربــی، نشاســته و … هســتند. برخــی 
ــی  ــتند و از آنجای ــی هس ــلول های چرب ــا دارای س از جلبک ه
کــه همــه موجــودات زنــده دارای ژنتیــک هســتند می تواننــد 
انــرژی مــورد نیــاز دام را برطــرف کننــد و در نهایــت ایــن دام 
مــورد اســتفاده انســان ها قــرار می گیــرد. ایــن پــروژه اکنــون 
ــه  ــت ک ــر اس ــز ذخای ــات در مرک ــری و تحقیق ــال پیگی در ح
امیــدوار هســتیم بدیــن واســطه نیــاز تغذیــه دام را بــه واســطه 

ــازیم. ــرف س ــر ط ــا ب جلبک ه

*بــا توجــه بــه اهمیــت ذخایــر ژنتیکــی در 4حوزه 
ــم  ــوری، میکروارگانیس ــانی، جان ــلول های انس س
ها، گیاهــی، مولکولــی عالقمنــد هســتیم بدانیم در 
ایــن ذخیــره گاه، چــه تعــداد و میــزان نمونه هــای 
ــه در  ــد ک ــد؟ می فرمایی ــده ان ــره ش ــی ذخی ژنتیک
ــک  ــت بان ــال فعالی ــن س ــه یازدهمی ــال 97 ک س

بــوده چــه تعــداد نمونــه ذخیــره شــده اســت؟
تعــداد کل نمونه هــا در مرکــز ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران 

ــه در ســال 13۹7  ــه اســت ک ــزار و 500 نمون ــا 4۹ ه ــر ب براب
ــزار و  ــک ه ــدود ی ــده ح ــع آوری ش ــای جم ــزان نمونه ه می
ــای  ــده نمونه ه ــک ش ــار تفکی ــت. آم ــوده اس ــه ب 300 نمون
ــلولی  ــای س ــزار، نمونه ه ــا 22 ه ــر ب ــی براب ــی گیاه ژنتیک
ــا 4  ــر ب ــا براب ــم ه ــزار و 330، میکروارگانیس ــوری ۹ ه و جان
هــزار و 450، نمونه هــای مولکولــی برابــر بــا 13 هــزار و ۶50 

هســتند.
ــی،  ــه گیاه ــدند 353 نمون ــق ش ــان موف ــال ۹7 محقق در س
هــزار و 340 نمونــه نمونه هــای ســلولی و جانــور، 110 نمونــه 
ــه مولکولــی را جمــع آوری کننــد. میکروارگانیســم و ۹0 نمون

 
ــران  ــد ای ــاره کردی ــه اش ــه اینک ــه ب ــا توج *ب
ــم  ــوا و اقلی ــل آب و ه ــه دلی ــادی ب ــای زی گونه ه
ــا  ــورها دارد، آی ــایر کش ــه س ــبت ب ــاوت نس متف
تعــداد نمونه هــای ژنتیکــی نبایــد بیشــتر از ایــن 

ــد؟ ــداد باش تع
ــان  ــا تــالش محقق ــه. همیــن نمونه هــای ژنتیکــی هــم ب بل
ــاال  ــا هزینه هــای ب ــره شــده اســت؛ ام کشــور در بانــک ذخی
از جملــه عواملــی هســتند کــه مانــع از جمــع آوری 
بســیاری از نمونه هــا می شــود. بــرای جمــع آوری ایــن 

ــاط  ــی نق ــه اقص ــان ب ــت کارشناس ــی الزم اس ــع ژنتیک مناب
کشــور برونــد کــه محدودیــت بودجــه مانــع از انجــام بســیاری 

ــود. ــا می ش از کاره

ــی و  ــر ژنتیک ــی ذخای ــز مل ــه مرک ــی بودج *یعن
ــی  ــای دولت ــی نهاده ــد برخ ــم مانن ــتی ه زیس
ــع آوری  ــع از جم ــه مان ــرده ک ــدا ک ــش پی کاه

می شــود؟ نمونه هــا 
خیــر، بودجــه مرکــز ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی کاهــش پیــدا 
ــن  ــه همی ــوده و ب ــاد نب ــی درصــد افزایــش آن زی ــرده، ول نک
دلیــل شناســایی برخــی گونه هــا بــا افزایــش هزینه هــا کمتــر 
ــد  ــه بای ــع آوری نمون ــرای جم ــر ب ــال حاض ــود. در ح می ش
هزینــه شــود و ایــن هزینــه نســبت بــه ســالهای گذشــته نیــز 

تغییــر کرده اســت.

ــد  ــورهایی می توانن ــه کش ــادرات چ ــرای ص *ب
ــه دارای  ــند ک ــی باش ــوالت ایران ــی محص متقاض
صفــات مرغــوب در یــک گیــاه یــا حیــوان 

ــتند؟ هس
کشــورهای همســایه، عــراق، افغانســتان، قرقیزســتان. 
ــتند  ــن هس ــتار ای ــواره خواس ــورها هم ــن، کش ــدا از ای ــا ج ام
ــا  ــا م ــند. ام ــته باش ــران را داش ــی ای ــای ژنتیک ــه نمونه ه ک
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ــذر را از کشــور خــارج کنیــم. ــه ب نمی توانیــم حتــی یــک دان

*بــرای جلوگیــری از ورود نمونه هــای ژنتیکــی 
ــا خــارج شــدن چــه  ــه کشــور و ی ــر مجــاز ب غی

ــد؟ ــام داده ای ــی انج اقدام
ــکوک را  ــروج مش ــوی ورود و خ ــواره جل ــور هم ــرک کش گم
ــرق  ــه ط ــی ب ــای ژنتیک ــفانه نمونه ه ــا متأس ــرد. ام می گی

ــوند. ــور وارد می ش ــه کش ــا ب ــارج ی ــور خ ــی از کش مختلف
ورود نمونه هــای مشــکوک بــه کشــور مــا لطمــه وارد می کنــد؛ 
ــم  ــه مهاج ــک نمون ــورت ی ــه ص ــد ب ــا می توان ــن نمونه ه ای
ــرار داده و  ــد ق ــورد تهدی ــی را م ــای ژنتیک ــا، نمونه ه گونه ه

از بیــن ببــرد.

*نمونه های وارداتی شناسنامه دارند؟
بلــه در گمــرک از نمونه هــا بازدیــد می شــود، در هــر صــورت 
ــود  ــرل وج ــی کنت ــای ژنتیک ــروج نمونه ه ــد در ورود و خ بای
ــر  ــل و ذخای ــک نس ــودی ی ــه ناب ــر ب ــا منج ــد ت ــته باش داش

ژنتیــک نشــود.

ــای  ــا در ذخیره ه ــطح م ــورهایی همس ــه کش *چ
ــتند؟ ــی هس ــای ژنتیک نمونه ه

ــر  ــظ ذخای ــدرت حف ــایه ق ــا و همس ــراف م ــورهای اط کش
ژنتیکــی را ندارنــد. مــا چهــار بانــک گیاهــی، جانــوری، 
ــر  ــا دیگ ــم ام ــم داری ــا ه ــی را ب ــمها و مولکول میکروارگانیس
کشــورها 2 موضوعــی یــا 3 موضوعی هســتند و 4 موضــوع را 

ــد. ــم را ندارن ــا ه ب

ــادل  ــکاری و تب ــه هم ــا را ب ــوری بن ــا کش ــا ب *آی
گذاشــته اید؟

بلــه کشــور مالــزی اخیــراً از بانــک ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی 

بازدیــد داشــت و عالقــه دارنــد کــه بــرای توســعه همکاریهای 
ــا  ــود. م ــاد ش ــان ایج ــی در کشورش ــن بانک ــترک چنی مش
می توانیــم بــرای راه انــدازی مرکــز ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی 
ــذا  ــم. ل ــا منتقــل کنی ــه آنه ــزی دانــش فنــی الزم را ب در مال
ــا  ــاز در آنج ــورد نی ــاختهای م ــر س ــدا زی ــه ابت ــت ک الزم اس

توســط کارشناســان مــا ایجــاد شــود.
ذخایــر ژنتیکــی در واقــع مثــل خزانــه هســتند امــا مهــم 
ــت.  ــی اس ــر ژنتیک ــد روی ذخای ــرد جدی ــرد و رویک کارب
ــم  ــگ مه ــره و بانکین ــی از بحــث ذخی ــه جدای ــزی ک چی
ــر  ــوارد اگ ــرداری اســت؛ در بســیاری از م ــره ب اســت به
ــم  ــیم مه ــته باش ــی داش ــدش درآمدزای ــا تولی ــم ب بتوانی

است.

ــی از  ــه ژنتیک ــن نمون ــذاب تری ــن و ج *نادرتری
ــت؟ ــما چیس ــدگاه ش دی

ــم  ــور میکروارگانیس ــی کش ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــتند  ــاوم هس ــا مق ــوری و گرم ــکی، ش ــه خش ــه ب ــی ک های
ــادی در  ــر زی ــد تأثی ــا می توانن ــتند آنه ــب هس ــیار جال بس
ــی و  ــا بررس ــند، ب ــته باش ــا داش ــده م ــی آین ــت غذای امنی
شناســایی ویژگی هــای آنهــا و انتقــال ایــن ویژگی هــا 
می تــوان گیاهــان مقــاوم بــه شــرایط نامســاعد بــا 
عملکــرد مناســب تولیــد کــرد؛ اینهــا می تواننــد در شــرایط 
زمینهــای کــم بــازده رشــد و نمــو کــرده و بــه آب کمتــری 
ــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی کشــور  نیــاز داشــته باشــند. ب
ــا  ــه خشــکی، شــوری و گرم ــه ب ــی ک میکروارگانیســم های
مقــاوم هســتند بســیار جالــب هســتند آنهــا می تواننــد 
ــا داشــته باشــند ــده م ــی آین ــادی در امنیــت غذای ــر زی تأثی

* در پایــان عالقمنــد هســتیم کــه رویکــرد مرکــز 
ــه  ــبت ب ــران را نس ــتی ای ــی و زیس ــر ژنتیک ذخای

آینــده بدانیــم و اینکــه قــرار اســت از نمونه هــای 
ــرداری  ــره ب ــه به ــی چگون ــت ژنتیک ــز و درش ری

کنــد؟
در ســالهای اخیــر فعالیت هــای انســان ســبب افزایــش 
ــت،  ــده اس ــن ش ــره زمی ــدن ک ــرم ش ــه ای و گ ــر گلخان اث
ــرب،  ــی مخ ــت محیط ــرات زیس ــر تغیی ــالوه ب ــه ع بطوریک
ــرای حیــات و بقــای بســیاری از  یــک خطــر بســیار جــدی ب
ــی از  ــب برخ ــبب تخری ــت و س ــده اس ــود آم ــودات بوج موج

ــت. ــده اس ــی ش ــتم های طبیع اکوسیس
ــش  ــبب افزای ــفر س ــدن اتمس ــر ش ــده گرم ت ــالهای آین در س
خشــکی، کاهــش منابــع آبــی و کاهــش اراضــی قابــل کشــت 
در بســیاری از نقــاط مختلــف جهــان خواهــد شــد، لــذا بنظــر 
می رســد از ایــن پــس بشــر بایــد بــه دنبــال منابــع ژنتیکــی 
مقاومــی باشــد کــه توانایــی زندگی و رشــد در شــرایط ســخت 

اقلیمــی آینــده را داشــته باشــند.
و  جانــوران  گیاهــان،  از  بســیاری  میــان  ایــن  در 
ــا بارندگــی  میکروارگانیســم هــای کشــور مــا در مناطقــی ب
کــم، دمــا و شــدت نــور زیــاد رشــد می کننــد کــه بــه نظــر 
می رســد دارای توانایی هــای نهفتــه ای بــرای تحمــل 
ــان و  ــت گیاه ــه اهمی ــه ب ــا توج ــند. ب ــرایط باش ــن ش ای
میکروارگانیســم هــا در ســالمت و توســعه اقتصــادی 
جامعــه، شناســایی نیازهــای اکولوژیکــی آنهــا نظیــر میــزان 
ــتانه  ــن آس ــت و همچنی ــرارت و رطوب ــه ح ــع و درج تشعش
تحمــل آنهــا در مقابــل کمبــود و یــا زیــادی عوامــل 

محیطــی ضــروری اســت.
بســیاری از گیاهــان و جانــوران بومــی کشــور مــا عمومــاً برای 
رشــد نیــاز بــه نهــاده زیــادی ندارنــد. لــذا رویکــرد آینــده مرکز 
ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی، تحقیقــات کاربــردی و اســتفاده از 
نتایــج آنهــا بــرای برطــرف کــردن مشــکالت صنایــع غذایی و 

دارویــی و دامی کشــور اســت.
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دانشمند ایرانی میزان برخورد سیارک ها با زمین را تخمین زد

ــو نشــان داد طــی 2۹0 میلیــون  تحقیقــات »ســارا مزروعــی« محقــق ایرانــی دانشــگاه تورنت
ســال گذشــته، تعــداد ســیارک هایی کــه بــه زمیــن برخــورد می کننــد، نســبت بــه 700 میلیــون 

ســال قبــل از آن، 2 برابــر بیشــتر شــده اســت.
ــایی  ــرد شناس ــدار گ ــات م ــتفاده از اطالع ــا اس ــش ب ــی و همکاران ــق مزروع ــور دقی ــه ط ب
ــاه)Lunar Reconnaissance Orbiter( چاله هــای ناشــی از برخــورد ســیارک ها  م
ــل از  ــای حاص ــداد چاله ه ــا تع ــد آی ــخص کردن ــا مش ــپس آنه ــد. س ــی کردن ــاه را بررس ــا م ب
برخــورد ســیارک بــا عــرض بیــش از 10 کیلومتــر روی مــاه و زمیــن بــه یــک انــدازه اســت یــا 
خیــر. آنهــا در مســیر تحقیقــات خــود متوجــه شــدند دو ســیاره در ایــن زمینــه مشــابهت های 
ــورد  ــزان برخ ــل می ــال قب ــون س ــدود 2۹0 میلی ــان داد ح ــر نش ــن ام ــد. همی ــی دارن فراوان
ســیارک های عظیــم بــه دو ســیاره مــاه و زمیــن کــه چنیــن چاله هــای عمیقــی را ایجــاد کنــد 

نســبت بــه 700 ســال قبــل از آن 2.۶ برابــر بیشــتر شــده اســت.
 

تحقیقات پژوهشگر ایرانی برای درمان لوسمی

علــی شــیالتی فــرد، دانشــمند ایرانــی همــراه گروهــی از محققــان دانشــگاه »نــورث وســترن« 
ــد کــه پیشــروی لوســمی در کــودکان  ــز درمانــی کشــف کرده ان ــه طــور موفقیت آمی ــکا ب آمری
ــروز لوســمی نقــش دارد،  ــد پروتئیــن MLL کــه در ب ــد. طبــق تحقیقــات جدی ــد می کن را کن

می توانــد رونــد رشــد ایــن بیمــاری را کنــد کنــد. در مرحلــه بعــد دانشــمندان بایــد درمان هایــی 
کــه در 2 تحقیــق قبلــی در حــوزه لوســمی کــودکان کشــف شــده را با یکدیگــر ترکیــب کنند تا 

ابــر دارویــی بــرای آزمایش هــای کلینیکــی روی انســان ارائــه کننــد.
 

ابداع ماهیچه مصنوعی قدرتمند با الهام از اریگامی

ــه همــراه دو محقــق دیگــری در دانشــگاه بریســتول یــک  ــی ب ــد تقــوی دانشــمند ایران مجی
ماهیچــه مصنوعــی ابــداع کرده انــد کــه قــدرت هــر چیــزی از میکــرو ربات هــا تــا ســاختارهای 
فضایــی را افزایــش می دهــد. آنهــا بــا الهــام از هنــر اریگامــی ایــن فنــاوری را ابــداع کرده انــد. 
ــدازه ماهیچــه انســان قدرتمنــد اســت  ــه ان ــد کــه ب ــداع کرده ان آنهــا در حقیقــت دســتگاهی اب
ــای  ــتفاده از نیروه ــا اس ــا ب ــراع آنه ــد. اخت ــد کن ــود را بلن ــر وزن خ ــزار براب ــد ه و می توان
ــوان از ترکیــب مــواد عایــق و رســانا  الکترواســتاتیکی فعــال می شــود. ایــن ســاختارها را می ت

ماننــد فلــز و پالســتیک و حتــی کاغــذ و قلــم نیــز ســاخت.
 

ابداع محقق ایرانی برای سنجش باروری زنان

هــادی شــفیعی محقــق ایرانــی دانشــگاه هــاروارد مشــغول توســعه فنــاوری نوینــی شــده کــه با 
کمــک گوشــی هوشــمند، بــزاق کاربــران خانــم را بــرای بررســی بــاروری یــا همــان تخمــک 

گــذاری آنهــا می ســنجد.

تحول در دنیای پزشکی با ۹ دستاورد نخبگان ایرانی خارج از کشور 
نخبگان ایرانی هر ساله منشأ بسیاری از اکتشافات و ابداعات علمی در سراسر دنیا می شوند و دستاورهای آنان در 

جدیدترین عرصه های علم و تکنولوژی گره گشای مسائل و مشکالت زیادی است.
محققان ایرانی در دانشگاه های مهم از سراسر دنیا هر ساله موفق به کشفیات و دستاوردهای بزرگی در عرصه های علمی و 
فناوری می شوند. در سال ۹۷ نیز بسیاری از پروژه های علمی با رهبری نخبگان ایران خارج از کشور به سرانجام رسید. عالوه 
بر این ایرانیان در سالی که گذشت موفق به دریافت جایزه های بین المللی زیادی شدند که در این گزارش تالش کرده ایم 

مروری بر این دستاوردها و موفقیت ها داشته باشیم.
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علـــم و دانش

ایــن در حالــی اســت کــه بــه طــور معمــول زنــان بــرای بررســی بــاروری خــود بایــد آزمایــش 
ــان  ــذر زم ــا گ ــه کیت هــای آزمایــش خانگــی ب ــان هزین ــه محقق ــه گفت ــد. ب ادرار انجــام دهن
بــاال مــی رود. عــالوه بــر آن کاربــران بــه ســختی می تواننــد نتیجــه را درک کننــد. 
امــا محقــق ایرانــی و همکارانــش سیســتمی ابــداع کرده انــد کــه می تــوان بارهــا آن 
را اســتفاده کــرد. همچنیــن نتایــج آزمایــش را بــه طــور واضــح و ســاده روی نمایشــگر موبایــل 
کاربــر ارائــه می کنــد. ایــن سیســتم بــرای ۶ زن کــه قبــاًل آزمایــش ادرار داده بودنــد، انجام شــد 

و بــا دقــت ۹۹ درصــد تخمــک گــذاری را تشــخیص داد.
 

دانشمند ایرانی برنده جایزه آکادمی جهانی علوم شد

حســین بهارونــد محقــق حــوزه ســلول های 
بنیــادی در پژوهشــگاه رویــان برنــده جایــزه 
آکادمــی جهانی علــوم )تــواس( در ســال 201۹ و 
در رشــته زیســت شناســی شــد. بهارونــد بــه دلیل 
ــلول های  ــداری س ــد و نگه ــر در تولی ــش مؤث نق
ــی و  ــی از پرتوان ــم جامع ــه مفاهی ــادی و ارائ بنی
تمایــز ایــن ســلول های بــه ســلول های عصبــی، 
ــد. وی  ــزه ش ــن جای ــده ای ــدی برن ــی و کب قلب
ــی  ــی و بین الملل ــزه مل ــده 30 جای ــون برن تاکن

ــده است. ش
 

بررسی سریع نمونه آزمایشگاهی با حسگر زیستی دانشمند ایرانی

اسـتادیار  ظریفـی  محمدحسـین 
کانـادا  کلمبیـا  بریتیـش  دانشـگاه 
بـا رهبـری گروهـی از محققـان و 
بـا همـکاری بـا دانشـگاه کلگـری 
یک حسـگر زیسـتی ابـداع کرده اند 
کـه می توانـد زیـان آوری باکتری ها 
بیمـار  بیولوژیـک  نمونه هـای  در 
بررسـی  محـل  در  بالفاصلـه  را 
کنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه در 
آزمایش هـای معمـول ایـن روند 2تـا5 روز طول می کشـد. نمونه اولیه این حسـگر سـاخته شـده 
کوچک و ارزان اسـت. دسـتگاه مذکور سـیگنال های میکروویو 2.5 گیگاهرتـزی را به نمونه های 
مایـع زیسـتی وارد می کنـد. حسـگر بـا تحلیل تغییـرات در دامنـه رزونانـس و فرکانس سـیگنال 

می توانـد هـر گونـه باکتـری را شناسـایی و میـزان غلظـت آن در نمونـه را تعییـن کنـد.
 

هیدرو ژل ابداعی که غضروف زانو را ترمیم می کند

ــه  ــد ک ــداع کرده ان ــدرو ژل اب ــی« نوعــی هی ــان کرم ــکاری »پیم ــا هم ــان سوئیســی ب محقق
ویژگــی چســبندگی خارق العــاده ای دارد. ایــن ویژگــی بــه خصــوص هنــگام ترمیــم غضــروف 
و منیســک زانــو کارآمــد اســت. غضــروف و منیســک برخــالف بافت هــای دیگــر بــدن انســان 
ــا نمی کننــد.  ذخیــره خونــی محــدودی دارنــد و بــه همیــن دلیــل هنــگام آســیب خــود را احی
محققــان دانشــگاه پلــی تکنیــک لــوزان معتقدنــد ایــن مــاده جدیــد می توانــد ایــن بافت هــا را 
ترمیــم کنــد. ســاختار ایــن مــاده 10 برابر چســبنده تر از چســب های زیســتی فعال اســت زیــرا درصد 

آب باالیــی در آن وجــود دارد و قــدرت تحمــل آن شــبیه بافــت طبیعــی بدن انســان اســت.

نرم افزار ایرانی سرعت محاسبات رایانشی را می افزاید

ــی  ــوی« یک ــری دهن ــم مه »مری
از اســتادیاران علــوم رایانشــی در 
دانشــگاه تورنتــو بــه همــراه »کاظم 
چشــمی« یکــی از دانشــجویان 
مقطــع دکتــرا مشــغول انجــام 
ــددی،  ــای ع ــی در تحلیل ه پژوهش
کامپایلرهــا  و  مــوازی  رایانــش 
هســتند. دهنــوی و کاظــم چشــمی 
ــاال  ــا عملکــرد ب ــزار ب ــرم اف یــک ن

ــک و  ــارف رباتی ــی، مص ــای رایانش ــد گرافیک ه ــی مانن ــف در زمینه های ــای مختل ــا کاربرده ب
ــا همــکاری یکــی از محققــان شــرکت ادوب و میشــل  یادگیــری ماشــینی ســاخته اند. آنهــا ب
 ParSy: Inspection »میلز اســتراوت اســتاد علــوم رایانشــی در دانشــگاه آریزونــا تحقیــق
 and Transformation of Sparse Matrix Computations for
ــد. در ایــن کنفرانــس  ــه کردن ــر رایانــش ارائ Parallelism را در کنفرانــس بیــن المللــی اب
بیــش از 11 هــزار نفــر از صدهــا شــرکت و مرکــز تحقیقاتــی از سراســر دنیــا شــرکت کردنــد.

 
اختراع محقق ایرانی برای انجام ایمپلنت بدون ریسک عفونت

ــداع  ــمندی اب ــطوح هوش ــدار س ــد دی ــر توحی ــری دکت ــه رهب ــی ب ــان ایران ــی از محقق گروه
ــده را دفــع می کننــد. ایــن  ــد کــه عناصــری ماننــد باکتــری، ویــروس و ســلول های زن کرده ان
ــوان از  ــک آن می ت ــه کم ــن ب ــکی دارد. همچنی ــای پزش ــادی در کاربرده ــت زی ــف اهمی کش
ــد پیوندهــای عروقــی، دریچه هــای قلــب جایگزیــن و مفاصــل مصنوعــی  ایمپلنت هایــی مانن
بــدون ریســک عفونــت یــا لختــه خــون اســتفاده کــرد. مریــم بــدو دیگــر محقــق ایرانــی ایــن 
پــروژه می گویــد: در علــم پزشــکی همیشــه بــه ابــزاری بــا عملکــرد بهتــر نیــاز اســت تــا بــدن 

انســان آن را رد نکنــد. ایــن پژوهــش دســتاورد مهمــی در علــم پزشــکی اســت.
 

دانشمندان راه تولید سیمان قدرتمندتر را یافتند

محقــق  شهســواری  روزبــه 
حــوزه مــواد در دانشــگاه رایــس 
ســیلیکات  ریــز  کره هــای 
کــه  کــرده  ابــداع  کلســیم 
بــه تولیــد ســیمان ســبزتر و 
ــود. او  ــر می ش ــر منج قدرتمندت
ــیمان  ــت: س ــاره گف ــن ب در ای
ــدارد.  ــی ن ــدان جالب ســاختار چن
ــتند  ــیمان نامنظــم هس ذرات س
بــه همیــن دلیــل احتمــال 
دارد تــرک بردارنــد. امــا مــا 
ــد را  ــاده جدی ــای م محدودیت ه

می دانیــم و می توانیــم پلیمــر یــا مــواد دیگــر را بیــن کره هــا قــرار دهیــم و ســاختار را از ابتــدا 
تــا انتهــا کنتــرل کنیــم. بــه ایــن ترتیــب دقیق تــر می تــوان شــیوه تــرک خــوردن ســیمان را 
پیــش بینــی کــرد. بــه گفتــه او ایــن کره هــا بــرای مهندســی اســتخوان- بافــت، عایــق بنــدی، 

ســرامیک و کامپوزیــت و البتــه تولیــد ســیمان بــه کار می رونــد.
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دانشمند ایرانی برنده مدال فیلدز ٢٠١٨ میالدی

در ســالی کــه گذشــت کوچــر بیــرکار ریاضیــدان کــرد تبــار ایرانــی برنــده مــدال فیلدز در رشــته 
ــه  ریاضیــات در ســال 201۸ میــالدی شــد. او هــم اکنــون در دانشــگاه کمبریــج انگلســتان ب
تدریــس و پژوهــش مشــغول اســت. بیــرکار بــرای تحقیقــات در حــوزه هندســه جبــری مشــهور 
شــده اســت. او پیــش از ایــن برنــده جایــزه لورهولــم نیــز شــده اســت. بــه هــر حــال مــدال 
فیلــدز بــرای مطالعــات ایــن دانشــمند دربــاره طــرح فانــو بــه او اعطــا شــده اســت. این طــرح به 

نــام جینــو فانــو ریاضیــدان ایتالیایــی نامگذاری شــده اســت.
 

محقق ایرانی ماده خودترمیم ساخت

کارمــل مجیــدی محقــق ایرانــی همــراه گروهــی از دانشــمندان مــاده ای ســاخته اند کــه خــود 
ــارت های  ــس از خس ــی پ ــد حت ــکان می ده ــین ها ام ــه ماش ــاده ب ــن م ــد. ای ــم می کن را ترمی
مکانیکــی زیــاد، خــود را ترمیــم کننــد. ایــن مــاده نــه تنهــا از لحــاظ فیزیکــی خــود را ترمیــم 
ــر  ــن ام ــد. ای ــا کن ــاره احی ــده را دوب ــع ش ــی قط ــاالت الکتریک ــد اتص ــه می توان ــد بلک می کن
ــه کار  ــاک ب ــای خطرن ــه در محیط ه ــت ک ــی اس ــین ها و ربات های ــرای ماش ــی ب ــت بزرگ مزی

گرفتــه می شــوند.
 

دانشمند ایرانی برای بافت مصنوعی چاپگر سه بعدی ابداع کرد

محققــان  از  گروهــی 
ــه رهبــری  دانشــگاهی ب
علــی خــادم حســینی 
دانشــمند ایرانــی روش 
جدیــدی بــرای چــاپ 
طبیعــی  بافت هــای 
پیچیــده از چنــد مــاده 
ــا  ابــداع کرده انــد. آنهــا ب
ــر  اســتفاده از یــک پرینت
ــن بافــت  ســه بعــدی ای

ــر روش stereolithography چاپگــری  ــه ب ــا تکی ــد. خــادم حســینی ب را چــاپ کرده ان
ســاخته کــه دارای یــک تراشــه microfluidic )میکــرو ســیال( بــه انــدازه و شــکل یــک 
ــن  ــت، بنابرای ــه اس ــای چندگان ــتی دارای ورودی ه ــر زیس ــن چاپگ ــت. ای ــه اس ــرو تراش میک

ــد. ــاپ کن ــان چ ــک زم ــلول در ی ــاوی س ــاده ح ــک م ــش از ی ــد بی می توان

ــود و در آن  ــام می ش ــور انج ــک ن ــا کم ــه ب ــت ک ــدی اس stereolithographyفراین
ــب  ــدی ترکی ــه بع ــر س ــک پرینت ــده در ی ــرار داده ش ــن ق ــلول های بنیادی ــا س ــدرو ژل ب هی
می شــود و همزمــان اشــعه نــور ســبب می شــود پیونــدی مولکولــی ایجــاد و ژل ســخت شــود. 
به هرحــال ایــن چاپگــر دارای یــک آینــه میکروســکوپی دیجیتالــی اســت کــه از یــک میلیــون 
آینــه ســاخته شــده کــه مســتقل از یکدیگــر حرکــت می کننــد. در ایــن آینه هــای خــودکار یــک 
ــه در حــال چــاپ اســت ایجــاد شــده اســت. در حــال حاضــر، چاپگــر از  ــرای هــر الی الگــو ب
چهــار »جوهــر زیســتی« اســتفاده می کنــد، امــا ایــن تعــداد را می تــوان گســترش داد. تاکنــون، 
ایــن چاپگــر بــرای ایجــاد اشــکال ســاده، شبیه ســازی 3 بعــدی بافــت عضالنــی و بافت هــای 
هم بنــدی عضلــه بــا اســکلت و همچنیــن تومورهــای جعلــی همــراه بــا عــروق خونــی اســتفاده 
شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، بافت هــای تولیــد شــده در بــدن موش هــا کار گذاشــته شــده و 

بــدن مــوش آنهــا را پــس نــزده اســت.
 

دانشمند ایرانی راز الماس های شهاب سنگی را کشف کرد

ــه رهبــری  گروهــی از محققــان ب
دانشــگاه  از  نایبــی  فرهنــگ 
 École Polytechnique
Fédérale de Lausanne
شــده اند  متوجــه  ســوئیس  در 
ــه  ــک ده ــه ی ــنگی ک ــهاب س ش
ــرد،  ــورد ک ــن برخ ــا زمی ــل ب قب
ــده  ــیاره گمش ــک س ــی از ی بخش
اســت. ایــن ســیاره در اوایــل 
ــی و در  ــه شمس ــش منظوم پیدای
حقیقــت چنــد میلیــون ســال پس 
از تولــد خورشــید بــه وجــود آمــده 
بــوده اســت. شــهاب ســنگ Almahata Sittaدر ســال 200۸ میــالدی بــاالی منطقــه ای 
در ســودان منفجــر شــد و نامگــذاری آن نیــز بــا توجــه بــه منطقــه انفجــار انجــام 
شــد. حــدود 50 قطعــه از ایــن ســیاره ۸3 تنــی از صحــرای شــمال ســودان جمــع آوری شــد. 
Almahata Sitta گونــه نــادری از شــهاب ســنگ مشــهور بــه اوریلیــت اســت. بــه گفتــه 
دانشــمندان شــهاب ســنگAlmahata Sitta کــه حاوی الماس های میکروســکوپی اســت 
از یــک ســیاره مرمــوز ) embryonic planet( اســت کــه حــدود 4.5 میلیــارد ســال قبل 

ــت. ــده اس ــید می چرخی دور خورش
 

معرفی دندانپزشک ایرانی به عنوان چهره پیشرو در 
»درمان های میکروسکوپی ایمپلنت«

ــکوپی  ــای میکروس ــد جراحی ه ــزارآالت جدی ــا و اب ــی »روش ه ــدع ایران ــکیبایی، مب ــام ش بهن
ایمپلنتولــوژی« در »کنفرانــس جهانــی ایمپلنتولــوژی« بــه عنــوان چهــره پیشــرو ایــن علــم 

جدیــد در دنیــا معرفــی شــد.
ایــن کنفرانــس بــا حضــور بیــش از 50 ســخنران برتــر جهــان از 40 کشــور و ۶ قــاره مختلــف 
یکــی از مهمتریــن همایش هــای علمــی بین المللــی ایمپلنتولــوژی در ســال جــاری در جهــان 

ــد. ــمار می آی ــه ش ب

علـــم و دانش
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ــی  ــل توجه ــد قاب ــران رش ــم ای ــد عل ــزان تولی ــال ۹7 می س
داشــت و بــر اســاس ارزیابــی میــزان تولیــد علــم بــا کیفیــت، 
جمهــوری اســالمی ایــران رشــد 7 درصدی را نســبت به رشــد 

جهانــی تجربــه کــرد.
ــزان  ــی می ــا بررس ــت ب ــا کیفی ــم ب ــد عل ــم و تولی ــد عل تولی
مقــاالت و همچنیــن اســتنادات بــه آن مــورد ارزیابــی جهانــی 
قــرار دارد. اســکوپوس )Scopus( یکــی از نمایه هــای 
اســتنادی معتبــر و شــناخته شــده در دنیــا اســت کــه اطالعات 
کتاب شــناختی بیــش از ۶0 میلیــون ســند را در خــود 

ــد. ــع آوری می کن جم
ــر  ــزار ناش ــدود 5 ه ــوالت ح ــات محص ــکوپوس اطالع اس
علمــی را از سراســر جهــان در خــود جــای داده و بیــش 
از 1۶ هــزار و پانصــد مجلــه علمــی پژوهشــی را نمایــه 

کــرده اســت.
اســکوپوس همــه حیطه هــای علــوم را در برمی گیــرد و 
ــش  ــد پوش ــود 20 درص ــبیه خ ــع ش ــایر مراج ــه س ــبت ب نس
ــرای هــر نویســنده، پروفایــل  بیشــتری دارد، ضمــن اینکــه ب
ایجــاد می کنــد و تعــداد آثــار چــاپ شــده و اطالعــات 
کتابشناســی آنهــا، مراجــع و تعــداد اســتنادات را نشــان 

می دهــد.

از همیــن رو اســکوپوس یکــی از مراجعــی اســت کــه می توان 
بــر اســاس آن میــزان تولیــد علــم هــر کشــور در مقایســه بــا 
ســایر کشــورها و میــزان اســتنادات و تولیــد علــم بــا کیفیــت 

را بررســی کــرد.
تازه تریــن بررســی های میــزان تولیــد علــم جمهــوری 
اســالمی ایــران بــر اســاس منابــع پایــگاه اســکوپوس نشــان 
می دهــد تعــداد مقــاالت ایــران از ۸ هــزار و 34۸ مقالــه 
ــال 201۸  ــه در س ــزار و 575 مقال ــه ۶0 ه ــال 2005 ب در س

ــیده است. رس
ایــن در حالــی اســت کــه تعــداد مقــاالت دنیــا در ســال 2005 
حــدود یــک میلیــون و ۹0۶ هــزار و 53۶ مقالــه بــوده اســت و 
در مــدت 13 ســال تــا ســال 201۸ بــه تعــداد ســه میلیــون و 

5۶ هــزار و ۸42 مقاله رســیده اســت.
ــال  ــه دو س ــران در فاصل ــاالت ای ــداد مق ــان تع ــن می در ای
ــه  ــت. ب ــی داش ــد خوب ــز رش ــا 201۸ نی ــالدی 2017 ت می
گونــه ای کــه در ســال 2017 تعــداد مقــاالت ایــران 5۶ 
هــزار و 102 مقالــه بــوده و در ســال 201۸ ایــن میــزان بــه ۶0 

ــه در ســال 201۸ رســید. ــزار و 575 مقال ه
در مقایســه بــا دنیــا، تعــداد کل مقــاالت دنیــا در ســال 2017 
ــه در  ــوده ک ــه ب ــزار و 534 مقال ــون و 10 ه ــزان ســه میلی می
ســال 201۸ ایــن میــزان بــه تعــداد ســه میلیــون و 5۶ هــزار 
ــاالت  ــداد مق ــر تع ــا از نظ ــن دنی ــید. بنابرای ــه رس و ۸42 مقال
ــل  ــا در مقاب ــرده اســت ام ــه ک ــد 1.54 درصــدی را تجرب رش
ــل  ــد قاب ــاالت رش ــداد مق ــران در تع ــالمی ای ــوری اس جمه

توجــه 7.۹7 درصــدی داشــته اســت.

البتــه امــروزه نــگارش مقالــه بــه تنهایــی بــه معنــای تولیــد 
ــوب  ــت محس ــا کیفی ــی ب ــد علم ــه تولی ــت بلک ــم نیس عل
ــرد  ــرار گی ــران ق ــر دیگ ــد و نظ ــرض نق ــه در مع ــود ک می ش
ــن  ــاع شــود. ای ــه آن ارج ــودن ب ــورد توجــه ب و در صــورت م
ــد مــالک  ــتنادات می توان ــوان اس ــا عن ــزاری ب ــا اب موضــوع ب

ســنجش کیفیــت مقــاالت قــرار گیــرد.
ــز رشــد مناســبی را در  ــا نی ــران از کل اســتنادات دنی ســهم ای
ســال ۹7 داشــته اســت بــه گونــه ای کــه ســهم 0.3 درصــدی 
ــهم 2.۶  ــه س ــال 2005 ب ــا در س ــتنادات دنی ــران از کل اس ای
ــا رســیده اســت و همیــن امــر  درصــدی از کل اســتنادات دنی
ــده از  ــر ش ــاالت منتش ــت مق ــش کیفی ــده افزای ــان دهن نش

ســوی محققــان ایرانــی بــوده اســت.
ــم  ــد عل ــر )تولی ــد برت ــک درص ــاالت ی ــداد مق ــن تع همچنی
ــر  ــد برت ــج درص ــاالت پن ــداد مق ــان، تع ــران و جه ــر( ای برت
)تولیــد علــم برتــر( ایــران و جهــان و تعــداد مقــاالت 
10 درصــد برتــر )تولیــد علــم برتــر( ایــران و جهــان نیــز در 

پایــگاه اســکوپوس نیــز بررســی شــد.
نمــودار تعــداد مقــاالت یــک درصــد برتــر )تولیــد علــم برتــر( 
ایــران در فاصلــه زمانــی 2005 تــا 201۸ نشــان می دهــد کــه 
ایــن تعــداد از 25 مقالــه در 2005 بــه یــک هــزار و 100 مقالــه 
برتــر در ســال 201۸ رســید و جمهــوری اســالمی ایران شــیب 

ــرد. ــه ک ــر تجرب ــاالت برت ــداد مق ــدی را در تع ــیار تن بس
ــه  ــن فاصل ــا در همی ــر در دنی ــاالت برت ــداد مق ــل تع در مقاب
زمانــی رشــد ناچیــزی را شــاهد اســت. تعــداد مقــاالت یــک 
ســال  در  جهــان  برتــر(  علــم  )تولیــد  برتــر  درصــد 

ایران در قله پرافتخار تولید علم باکیفیت؛ 

سال ۹۷ چقدر علم تولید شد
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2005 تعــداد 1۹ هــزار و 105 مقالــه بــود کــه ایــن تعــداد در ســال 201۸ 
ــید. ــه رس ــزار و 7۸1 مقال ــه 31 ه ب

امــا نکتــه قابــل توجــه کاهــش مقــاالت برتــر دنیــا در ســال 201۸ نســبت 
ــزار و  ــا از 32 ه ــر دنی ــاالت یــک درصــد برت ــداد مق ــه 2017 اســت. تع ب
ــال 201۸  ــه در س ــزار و 7۸1 مقال ــه 31 ه ــال 2017 ب ــه در س 442 مقال

ــت. کاهش یافته اس
تعــداد مقــاالت پنــج درصد برتــر )پــر اســتناد( ایــران در پایگاه اســکوپوس 
ــل  ــد قاب ــا رش ــم ب ــش ه ــن بخ ــران در ای ــه ای ــد ک ــان می ده ــز نش نی
توجهــی روبــرو بــوده اســت. ایــن میــزان مقــاالت از 241 مقالــه در ســال 
2005 بــه رقــم 5 هــزار و 253 مقالــه در ســال 201۸ رســیده کــه رشــدی 

ــد. ــان می ده ــری را نش 21 براب
ــر اســتناد( از رقــم ۹۶  ــر )پ ــا نیــز تعــداد مقــاالت پنــج درصــد برت در دنی
هــزار و 7۶3 مقالــه در ســال 2005 بــه 1۸4 هــزار و 141 مقالــه در ســال 

201۸ رســیده کــه نشــان دهنــده رشــد حــدود 2 برابــری اســت.
آمــار بررســی های اســکوپوس نشــان می دهــد تعــداد مقــاالت 10 درصــد 
برتــر )پــر اســتناد( ایــران در فاصلــه ســال های 2005 تــا 201۸ نیــز رشــد 
21 برابــری کــه بســیار قابــل توجــه بــوده را تجربــه کــرده اســت. از این رو 
از تعــداد 557 مقالــه پــر اســتناد در ســال 2005 بــه تعــداد 12 هــزار و 252 

ــه پر اســتناد رســید. مقال
ایــن میــزان در مقابــل مقــاالت 10 درصــد برتــر پــر اســتناد دنیــا نیــز قابل 
ــن دســته  ــا در ای ــتناد دنی ــر اس ــاالت پ ــداد مق ــه تع ــرا ک توجــه اســت چ

ــت. ــه اس ــزار و 47 مقال ــداد 4۸۹ ه ــال 201۸ تع ــدی در س بن
ــداد  ــده اند و تع ــدی ش ــکوپوس رده بن ــر اس ــز از نظ ــا نی ــالت دنی مج
ــز در  ــده اند نی ــر ش ــر منتش ــد برت ــالت 25 درص ــه در مج ــی ک مقاالت

ــد. ــرار گرفتن ــه ق ــورد توج ــگاه م ــن پای ــی های ای بررس
در ایــن بخــش تعــداد مقــاالت ایرانــی رشــدی 10 برابــری داشــته اند بــه 
گونــه ای کــه تعــداد مقــاالت جمهــوری اســالمی ایــران در مجــالت 25 
ــزار و ۶3  ــه 23 ه ــه در ســال 2005 ب ــزار و 337 مقال ــر از 2 ه درصــد برت

مقاله در ســال 201۸ رســیده اســت.
ــد  ــالت 25 درص ــا در مج ــاالت دنی ــداد مق ــه تع ــت ک ــی اس ــن در حال ای
برتــر از ۶53 هــزار و 245 مقالــه در ســال 2005 بــه یــک میلیــون 

و 30۶ هــزار و ۹07 مقالــه در ســال 201۸ رســیده اســت.

بــر اســاس اعــالم معاونــت علمــی و فنــاوری ایــران جــزء 20 کشــور اول و در گــزارش بانــک 
جهانــی جــزء 30 کشــور اول مهاجرفرســت دنیــا قــرار نــدارد.

ــرار مغزهــا یکــی از مســائلی اســت کــه در رســانه ها بســیار  ــا ف مســاله مهاجــرت نخبــگان ی
بــه آن پرداختــه می شــود. بــا ایــن وجــود، طبــق گزارش هــای معتبــر بیــن المللــی، ایــران جــز 

ــا محســوب نمی شــود. کشــورهای اصلــی مهاجــر فرســت دنی
ایــران در گــزارش ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه )2015( 
ــی )201۶( جــز 30  ــزارش بانــک جهان جــز 20 کشــور اول و در گ
ــران  ــرت ای ــرخ مهاج ــت. ن ــا نیس ــت دنی ــر فرس ــور اول مهاج کش
بــه کل جمعیــت تــا ســال 2013 بــه صــورت تجمعــی 1.5 درصــد 
بــوده اســت کــه از میانگیــن جهانــی )3/2 درصــد( و نیــز از اکثــر 

کشــورهای مشــابه پایین تــر اســت.
معاونــت علمــی اعــالم کــرد: کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری 
اقتصــادی و توســعه )OECD( بــه عنــوان مهمتریــن کشــورهای 
ــد  ــش از ۹0 درص ــان بی ــون میزب ــان، تاکن ــه در جه ــعه یافت توس
ــد، و اصلــی  ــوده ان ــا ب مهاجــران متخصــص و تحصیــل کــرده دنی
تریــن مقصــد مهاجــرت ایرانیــان را نیــز تشــکیل داده اند. امــا بنا به 
گــزارش OECD، ایــران جــز 20 کشــور مبــدا اول مهاجــران جدید 
بــه ایــن کشــورها نبــوده اســت، بلکــه بــا مجموعــاً ۸45 هــزار نفــر 
ایرانــی مهاجــر در کشــورهای OECD فاصلــه زیــادی با فهرســت 

20 کشــور مبدا اول داشــته اســت.
گرچــه بیــش از نیمــی از مهاجــران ایرانــی بــه کشــورهای OECD دارای تحصیــالت 
دانشــگاهی هســتند، امــا بــر اســاس آمــار، هــم تعــداد مهاجــران ایرانــی با مــدرک دانشــگاهی و 
هــم نســبت ایــن افــراد بــه کل افــراد دارای تحصیــالت دانشــگاهی کشــور، در مقایســه با ســایر 

کشــورها بســیار پایین اســت.
ــا حضــور در پایین تریــن ســطح  ــران ب ــل و OECD ای طبــق گــزارش مشــترک ســازمان مل
طبقــه بنــدی جهانــی از نظــر ایــن شــاخص، در زمــره کشــورهایی اســت کــه نــرخ مهاجــرت 
افــراد تحصیــل کــرده بــه کل جمعیــت تحصیــل کــرده در آن، در طبقــه کمتــر از 5 درصــد قــرار 
دارد. در واقــع ایــن نــرخ بــرای ایــران )حــدود 4 درصــد(، از بســیاری از کشــورهای بــا وضعیــت 

توســعه مشــابه کمتر اســت.

۲۰کشور اول دنیا در زمینه مهاجرت تحصیل کرده ها؛

ایران در صدر نیست

20 کشور ارسال کننده بیشترین مهاجر )باالی 15 سال( 
OECD در سال 2011 به کشورهای
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ــاله  ــک دوره 30 س ــت در ی ــرده اس ــالم ک ــت اع نیوساینتیس
از ســال 1۹۸0 تــا 2010 میــالدی، رشــد خروجی هــای 
ــوده  ــان ب ــط جه ــتر از متوس ــر بیش ــران 11 براب ــی ای علم

است.
رشــد پایــدار و شــتابان تولیــد علــم ایــران در دو دهــه اخیــر، 
ــرار  ــی ق ــی و بین الملل ــران داخل ــین صاحب نظ ــورد تحس م
گرفتــه اســت. افزایــش 50 برابــری شــمار انتشــارات در فاصله 
ــگاه  ــق پای ــالدی )طب ــا 2017 می ــال 1۹۹7 ت ــه از س دو ده
ســایماگو(، نشــان از ایجــاد تــوان علمــی کم نظیــر در جهــان 

دارد.
ــود شــاخص های کیفــی  ــا بهب ــداد مقــاالت ب رشــد کّمــی تع
مثــل شــاخص h )شــاخص h عددی اســت کــه تأثیرگــذاری 
ــداد  ــن شــاخص تع علمــی دانشــمندان را نشــان می دهــد. ای
ــار آنهــا  ــه آث ــداد اســتنادات ب ــراد و تع ــر اســتناد اف مقــاالت پ
را بــه عنــوان معیــار تأثیرگــذاری در نظــر می گیــرد( و ســهم 

مقــاالت داغ دنیــا نیــز همــراه بــوده اســت.
 )ISC( طبــق داده هــای پایــگاه اســتنادی علوم جهــان اســالم
در ســال 2017، رتبــه ایــران از نظــر مقاله هــای داغ در جهــان 

33 و در میــان کشــورهای اســالمی 2 بــوده اســت.
ــران  ــه شــایان توجــه ایــن اســت کــه دســتاوردهای ای نکت
ــارات  ــه اعتب ــده ک ــب ش ــرایطی کس ــم، در ش ــد عل در تولی
پژوهشــی کشــور از ســهم 1 درصــدی تولیــد ناخالــص ملــی 
ــای  ــگاه ها، اعض ــداد دانش ــد تع ــت. رش ــه اس ــر نرفت فرات
هیئــت علمــی و دانشــجویان و نیــز در نظــر گرفتــن 
انتشــارات علمــی بــه عنــوان معیــاری در ارزیابــی عملکــرد 
ــرش  ــن پذی ــی و همچنی ــت علم ــای هیئ ــای اعض و ارتق
ــی و اعطــای  ــالت تکمیل ــای تحصی دانشــجویان در دوره ه
ــت  ــود وضعی ــل بهب ــن عوام ــا از مهم تری ــه آنه ــت ب گرن

تولیــد علــم در ایــران اســت.
ــنجی  ــز علم س ــب )Scimago Lab(، از مراک ــایماگو ل س
جهانــی، تــوان علمــی کشــورها را بــا شــاخص های گوناگــون 
ــه  ــران رتب ــایماگو، ای ــدی س ــق رتبه بن ــد. طب ــی می کن ارزیاب
1۶ جهــان را از نظــر شــمار انتشــارات علمــی در ســال 2017 

کســب کرده اســت.
ــاله  ــک دوره 30 س ــت در ی ــرده اس ــالم ک ــت اع نیوساینتیس
از ســال 1۹۸0 تــا 2010 میــالدی، رشــد خروجی هــای 
علمــی ایــران 11 برابــر بیشــتر از متوســط جهــان و 

بیــش از هــر کشــور دیگــری بــوده اســت.

روند چشمگیر رشد علمی
طــی دو دهــه اخیــر، رتبــه ایــران در شــمار انتشــارات علمــی، 
پیوســته بهبــود یافتــه و طبــق فهرســت ســایماگو از جایــگاه 
ــال 2017  ــگاه 1۶ در س ــه جای ــال 1۹۹7 ب ــان در س 51 جه
رســیده اســت. در یــک دوره 30 ســاله از ســال 1۹۸0 تــا 2010 
میــالدی، رشــد خروجی هــای علمــی ایــران 11 برابــر بیشــتر 
از متوســط جهــان و بیــش از هــر کشــور دیگــری بوده اســت.
ــران  ــالم، ای ــان اس ــتنادی جه ــگاه اس ــای پای ــق داده ه طب
از نظــر شــمار انتشــارات در 10 ســال گذشــته در حــوزه 
ــه  ــیمی رتب ــه 11، ش ــواد رتب ــوم م ــه 12، عل ــی رتب مهندس
ــه دســت آورده اســت.  ــه 14 در جهــان را ب 12 و ریاضــی رتب
ــواد،  ــوم، م ــی، عل ــیمی، مهندس ــای ش ــن در حوزه ه همچنی

فیزیــک، ریاضــی، داروســازی و سم شناســی، علــوم کامپیوتــر، 
ــه یــک را  ــوم فضــا رتب زمین شناســی، میکروب شناســی و عل

ــان کشــورهای اســالمی کســب کــرده اســت. می
نــرخ رشــد تولیــد علــم در کشــور بــه گونــه ای بــوده اســت که 
دســتیابی بــه رتبــه اول تولیــد علــم منطقــه چنــد ســال زودتــر 
ــن از  ــی گرفت ــا پیش ــده، ب ــی ش ــم انداِز پیش بین ــق چش از اف

ترکیــه در ســال گذشــته، محقــق شــده اســت.

رشد کیفی و کّمی نشریات علمی
نشــریات علمــی، نتایــج دســتاوردهای پژوهشــی را بــه 
انتشــار می رســانند و تعــداد و کیفیــت آنهــا می توانــد از 
کشــور  پژوهشــی  تــوان  نشــان دهنده  شــاخص های 
باشــد. یکــی از نظام هــای ارزیابــی نشــریه های علمــی، 
ــریات  ــران، نش ــه ناش ــت ک ــتنادی« اس ــای اس »نمایه نامه ه
ــس از  ــا پ ــتند ت ــا می فرس ــای داوری آنه ــه هیئت ه ــود را ب خ
ارزیابــی و احــراز کیفیــت الزم، نــام نشــریه در نمایه نامــه ثبــت 

ــود. ش
نشــان دهنده  نمایه نامه هــا  ایــن  در  حضــور  بنابرایــن، 

نیوساینتیست اعالم کرد؛

رشد خروجی های علمی ایران ۱۱ برابر بیشتر از متوسط جهانی
جایگاه ایران در 6 حوزه فناوری نمودار سهم کشورهای مختلف منطقه در تولید علم در سال 2017

تعداد نشریه های ایرانی نمایه شده در نمایه نامه های وب آوساینس و اسکوپوس
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اعتبــارات نشــریات اســت. وب آوســاینس و 
اســکوپوس دو مــورد از نظام هــای ارزیابــی 

بســیار معتبــر در جهــان هســتند.
ــی  ــد کیف ــرای رش ــر ب ــواهد دیگ ــه ش از جمل
ــی  ــر، بررس ــال های اخی ــی در س ــریات علم نش
رونــد میــزان ضریــب تأثیــر ایــن نشــریات 
ــاخص های  ــی از ش ــر یک ــب تأثی ــت. ضری اس
علم ســنجی اســت کــه بــرای اندازه گیــری 
تأثیــر یــک نشــریه علمــی بــر پیشــرفت علــم و 
مقایســه نشــریات بــا یکدیگر اســتفاده می شــود. 
ــتنادها  ــی اس ــان دهنده فراوان ــاخص نش ــن ش ای
در یــک دوره زمانــی )معمــواًل دوســاله( بــه 

ــت. ــریه اس ــک نش ــای ی مقاله ه نمودار روند ساالنه میانگین ضریب تأثیر نشریات ایرانی در وب آوساینس

یک گام نزدیک تر به درمان نارسایی 
قلبی با تولید ریزارگانهای قلب

 
موفــق  کشــور  محققــان 
ریزارگانهــای  ســاخت  بــه 
ــن  ــه ای ــده شــدند ک ــب تپن قل
ــک گام  ــود ی ــی ش ــث م باع
ــی  ــایی قلب ــان نارس ــه درم ب

نزدیکتــر شــویم.
ســلول های  تولیــد 
قلبــی  عضلــه 
)Cardiomyocytes( از 
ــوان  ــادی پرت ــلول های بنی س
آزمایشــگاهی  شــرایط  در 

باشــد. قلبــی  نارســایی های  درمانــی  ســلول  بــه  شــایانی  کمــک  می توانــد 
در حــال حاضــر ســلول های عضلــه قلبــی حاصــل از تمایــز ســلول های پرتــوان کــه در شــرایط 
دو بعــدی کشــت داده می شــوند، نابالــغ هســتند و همیــن مســئله اســتفاده از آنــان را در مصــارف 

درمانــی محــدود می کنــد.
ــتفاده  ــی و تســهیل اس ــه قلب ــلول های عضل ــز س ــد و تمای ــازه در تولی ــن راهــی ت به منظــور یافت
درمانــی از ایــن ســلول ها، محققــان کشــور بــا همــکاری محققــان آلمانــی پژوهشــی را طراحــی 
ــاز  ــلول های پیش س ــتی س ــی از هم کش ــد( قلب ــای )ارگانوئی ــز ارگان ه ــی آن ری ــه ط ــد ک کردن
ــلول های  ــیمی و س ــلول های مزانش ــار س ــوان، در کن ــلول های پرت ــز س ــل از تمای ــی حاص قلب

ــی( ایجــاد شــدند. ــروق خون ــواره ع ــاننده دی ــال )ســلول های پوش اندوتلی
ســلول های پیش ســاز قلبــی در ایــن شــرایط نــه تنهــا شــروع بــه تپیــدن کردنــد، بلکــه بررســی 

بیــان ژن هــا نشــان داد کــه بــه ســلول های قلبــی بالــغ تمایــز یافته انــد.
پیونــد ایــن ســاختارهای ســه بعدی بــه حفــره شــکمی موش هــای فاقــد سیســتم ایمنــی نشــان 
داد، ایــن ریــز ارگان بــا عــروق خونــی مــوش دریافــت کننــده پیونــد ارتبــاط برقــرار کــرده، عــروق 
خونــی جدیــد درون آن ایجــاد شــد؛ همچنیــن ســلول های عضلــه قلبــی موجــود در ریــز ارگان بــه 

رونــد بلــوغ خــود ادامــه دادند.
بررســی های عملکــردی مشــخص کــرد، چــه در شــرایط پیونــد و چــه بــا نگهــداری در محیــط 
ــی رســیده دارای  ــوغ نهای ــه بل ــز ارگان ب ــی موجــود در ری ــه قلب آزمایشــگاهی، ســلول های عضل

ــغ انســانی شــدند. کارکــردی مشــابه ســلول های قلبــی بال
ــه چــاپ رســیده  ــه بین المللــی و معتبــر Biomaterials ب نتایــج ایــن پژوهــش کــه در مجل
ــلول های  ــار س ــی در کن ــه قلب ــاز عضل ــلول های پیش س ــه بعدی س ــت س ــان داد، کش ــت، نش اس
مزانشــیمی و اندوتلیالــی می توانــد امــکان تمایــز و بلــوغ نهایــی آنهــا را فراهــم کنــد، باعــث شــود 

ظاهــر و عملکــردی مشــابه ســلول های بالــغ عضلــه قلبــی انســان داشــته باشــند.
ــس از پژوهش هــای بیشــتر، در  ــوان، پ ــی می ت ــن طــرح تحقیقات ــز ارگان ســاخته شــده در ای از ری

ــرد. ــی اســتفاده ک ــای داروی ــن در آزمایش ه ــی و همچنی ــی نارســایی های قلب ســلول درمان
ایــن پــروژه توســط فهیمــه ورزیــده، حســن انصــاری، محمــد صــادق فیــض، دکتــر ناصــر اقدمــی، 
دکتــر حســین بهارونــد و همکارانشــان در پژوهشــگاه رویــان، دانشــگاه شــهید بهشــتی و انیســتیتو 

ماکــس پالنــک آلمــان انجــام گرفتــه اســت.

محققان رویان دلیل شیوع 
سزارین در میان تهرانی ها را 

بررسی کردند
 

محققــان پژوهشــگاه رویــان موفــق شــدند طــی تحقیقاتــی علــل شــیوع ســزارین در 
تهــران را بررســی کننــد و رابطــه آن را بــا شــرایط اقتصــادی بســنجند.

ایــران یکــی از کشــورهای خاورمیانــه اســت کــه در بیــن کشــورهای دارای درآمــد کــم 
تــا متوســط جــای می گیــرد؛ امــا در ســی ســال گذشــته افزایــش قابل توجهــی در تعــداد 

ــت. ــزارین روی داده اس ــای س زایمان ه
ــا ایجــاد برشــی در  ــوزاد ب ــوع زایمــان غیرطبیعــی اســت کــه در آن ن ســزارین یــک ن
ــه  ــاردار ب ــه زن ب ــژه ای ک ــارج می شــود. در شــرایط وی ــادر خ ــواره شــکم و رحــم م دی
دالیــل پزشــکی توانایــی یــک زایمــان طبیعــی را نداشــته باشــد از روش ســزارین کــه 

ــا زایمــان میســر شــود. نوعــی عمــل جراحــی اســت اســتفاده می شــود ت
مطالعــات فراوانــی بــه بررســی شــیوع و خطــر ناشــی از ایــن نــوع زایمــان شــده امــا 
ــوع  ــن ن ــیوع ای ــر مســائل اجتماعی-اقتصــادی در ش ــی در خصــوص اث ــه اندک مطالع

ــه اســت. ــان صــورت گرفت زایم
در ایــن میــان محققــان پژوهشــگاه رویــان، دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک، دانشــگاه 
علــوم پزشــکی مراغــه، دانشــگاه علوم پزشــکی تهــران، دانشــگاه علــوم پزشــکی ایران 
و دانشــگاه لیورپــول، پژوهشــی را طراحــی کردنــد کــه طــی آن 5170 بــارداری از ســال 
2015 در تهــران بررســی شــده اســت. اســاس بررســی ها بــر پایــه دارایی هــای مــادی 

و ســطح اقتصــادی قــرار گرفتــه بــود. 
ــواده باالتریــن نقــش را یعنــی  نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد، ســطح اقتصــادی خان
4۹.2 درصــد در انتخــاب ســزارین بــرای زایمــان دارد. تحصیــالت مــادر 14.۹ درصــد، 
شــغل پــدر 13.3 درصــد و ملیــت پــدر ۹.7 درصــد در رتبه هــای بعــدی قــرار می گیرنــد. 
ــا ســطح اقتصــادی  ــی ب ــن زنان ــن پژوهــش نشــان می دهــد، ســزارین در بی ــج ای نتای

ــتری دارد. ــاال رواج بیش ب

علـــم و دانش
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یک ماهی عظیم در ساحل کالیفرنیا کشف شد 
یــک گونــه نــادر از خورشــید 
ماهــی عظیــم در ســواحل 
کالیفرنیا کشــف شــده اســت. 
ــم  ــتر در نی ــزی بیش ــن آب ای
کــره جنوبــی زمیــن زندگــی 

مــی کنــد.
دریایــی  موجــود  یــک 
عظیــم در ســاحل جنــوب 

کالیفرنیــا کشــف شــده کــه 
خورشــیدماهی  عنــوان  بــه 
شناســایی   hoodwinker
ــادر  ــه ن ــن گون ــت. ای ــده اس ش
ــم  ــده و در نی ــف ش ــرا کش اخی
ــی  ــن زندگ ــی زمی ــره جنوب ک

ــد. ــی کن م
اقیانوســی  خورشــیدماهی 
ــن  ــه یــک ت ــن وزن آن ب ــه میانگی ســنگینترین ماهــی اســتخوان دار شــناخته شــده اســت ک
ــوع ماهــی گرمســیری اســت. ایــن موجــود  ــد( می رســد. خورشــید ماهــی یــک ن )2200 پون
از نظــر ســر و دم بــه ماهــی شــبیه اســت و قســمت اصلــی بــدن آن، از پهلــو مســطح اســت.
بــه هرحــال دانشــگاه کالیفرنیــا اعــالم کــرده هفتــه گذشــته ایــن ماهــی را در ســاحل »ســندز 

بیــچ«  رصــد کــرده اســت.  
این گونه از خورشید ماهی در سال 2017میالدی کشف شده است.

کشف فسیل ۱۲۵ میلیون ساله دایناسور در استرالیا

محققــان موفــق بــه کشــف پنــج فســیل 125 میلیــون ســاله دایناســور در اســترالیا شــده اند که 
از نظــر ابعــاد مشــابه بــا کانگوروهــای بالــغ امروزی هســتند.

ایــن دایناســورها دارای پاهایــی بــزرگ و دســت هایی کوچــک بــوده و بــر روی دوپــای عقبــی 
ــای اســترالیا کشــف شــده اند. ــت ویکتوری ــور در ایال ــد. فســیل های مذک خــود راه می رفته ان

حداکثــر قــد ایــن دایناســورها در حــدود یــک متــر بــوده و بخــش عمــده فســیل های کشــف 
ــی  ــه آرواره هــای آنهاســت. دایناســورهای مذکــور ســرعت حرکــت باالی ــوط ب ــز مرب شــده نی
داشــته و جــز خانــواده ornithopod هــا هســتند. آنهــا بــه علــت جابجایــی ســریع، توانایی 

ــرای مخفــی کــردن خــود داشــته اند. باالیــی ب
فســیل های مربــوط بــه آرواره هــای ایــن دایناســورها نمونه هــای جــوان تــا بالــغ دایناســورهای 
ــای  ــان و برگ ه ــا از گیاه ــه آنه ــا از تغذی ــن آرواره ه ــکل ای ــوند و ش ــامل می ش ــور را ش مذک
درختــان حکایــت می کنــد. کشــف جدیــد ثابــت کــرده کــه تنــوع دایناســورهای کوتــاه قامــت 

بیشــتر از حــد تصــور قبلی دانشــمندان اســت.

ایــن دایناســورها بــه دنبــال فعــال شــدن گســترده آتشفشــان های اســترالیا در میلیون هــا ســال 
قبــل، افزایــش دمــای آب رودخانه هــا و ســمی شــدن آنهــا و از بیــن رفتــن پوشــش گیاهــی 

محلــی بــه تدریــج منقــرض شــدند.

کشف یک نهنگ ۱۰ تنی در جنگل های آمازون!

در جنــگل هــای آمــازون جســد یــک نهنــگ 10 تنی کشــف شــده اســت. هــر چند دانشــمندان 
تصــور مــی کننــد حیــوان هنــگام طوفــان بــه خشــکی پرتــاب شــده امــا هنــوز نمــی داننــد 

چگونــه ایــن مســافت را طــی کرده اســت.
کارشناســان حیــات وحــش برزیــل پــس از کشــف یــک نهنــگ کوهــان دار در جنــگل هــای 

آمــازون ســردرگم شــده اند.
ایــن پســتاندار 10 تنــی میــان بوتــه هــای جنگلــی در جزیــره Marajo کشــف شــده اســت. 

جزیــره مذکــور در دهانــه رودخانــه آمــازون قــرار دارد.
هرچنــد دانشــمندان معتقدنــد ایــن حیــوان عظیــم الجثــه طــی یــک طوفــان بــه ســاحل  پرتاب 
شــده اســت، امــا هنــوز  دقیقــا نمــی داننــد وال چگونــه ایــن مســافت را در خشــکی طــی کــرده 

یــا چــرا در ســاحل رودخانــه شــنا مــی کرده اســت.
مقامــات  بهداشــت، پاکســازی و محیــط زیســت ایالــت »پــارا« اعــالم کرده انــد زمانــی وال 11 

متــری را یافتــه انــد کــه پرنــدگان بــاالی ســر الشــه او پــرواز مــی کردنــد.
بقایــای جســد حیــوان در منطقه ای بســیار دور افتــاده قــرار دارد و  کارشناســان برای  دسترســی 

بــه این مــکان  دو ســفر انجــام دادند.
به گفته کارشناسان این نهنگ احتماال  چند روز قبل از کشف مرده است.

بزرگترین زنبور جهان دوباره کشف شد
ــال ۶ ســانتی متــر در جنــگل هــای یــک  ــا طــول ب دانشــمندان بزرگتریــن زنبــور جهــان را ب
جزیــره اندونــزی دوبــاره کشــف کــرده انــد. ایــن زنبــور آخریــن بــار در 3۸ ســال قبــل دیــده 

ــود. شــده ب

شگفتیهای دنیای حیوانات 

علـــم و دانش

http://mehrnews.com


صفحه 33 | شماره 24 | فروردین 98 MEHR NEWSAGENCY

ــاره  ــون دوب ــود، اکن ــی گــم شــده ب ــور جهــان پــس از آنکــه دهــه هــای متوال ــن زنب بزرگتری
کشــف شــده اســت.

ایــن زنبــور بســیار بــزرگ کــه بــه انــدازه انگشــت شســت یــک انســان اســت، در یکــی از جزایر 
اندونــزی کشــف شــده اســت. کارشناســان حیــات وحــش پــس از چنــد روز جســتجو یــک زنبور 

ــده یافتند.   ــاده را زن م
 ایــن حشــره کــه »زنبــور بــزرگ Wallace« نــام دارد بــه  احتــرام »آلفــرد راســل واالس« 

دانشــمند و طبیعــت شــناس انگلیســی نــام گذاری شــده اســت.
دانشــمندان چنــد نمونــه از ایــن زنبــور را در ســال 1۹۸1 میــالدی یعنــی 3۸ ســال قبــل یافتنــد 
امــا از آن زمــان تاکنــون اثــری از حشــره دیــده نشــد و دانشــمندان تصورمــی کردنــد منقــرض 
شــده اســت. در مــاه ژانویــه گروهــی از محققــان ردپــای زنبــور واالس را در ســفری بــه اندونزی 

دنبــال کردنــد تــا از آن عکاســی کننــد.
ــا طــول بــال ۶ ســانتی متــر، بزرگتریــن زنبــور جهــان شــناخته  بــه هرحــال حشــره مذکــور ب
ــن  ــاده ای ــه م ــی اســت.  گون ــر زنبورعســل اروپای ــن حشــره 4 براب ــن ای شــده اســت. همچنی
حشــره در تپــه هــای موریانــه ای النــه مــی ســازد و بــا کمــک فــک بزرگــش مــی توانــد صمغ 
ــازی آن را در  ــه س ــغ در الن ــتفاده از صم ــا اس ــاده ب ــره م ــد. حش ــع آوری کن ــان را  جم درخت

ــد. ــی کن ــا محافظــت م ــه ه ــر موریان براب
ــور  ــور مذک ــه از زنب ــت ک ــردی اس ــتین ف ــت، نخس ــان طبیع ــی از عکاس ــت« یک ــی بول »کل

عکاســی کــرده اســت.
بــه هرحــال ایــن کشــف در جزیــره North Moluccas متعلــق بــه اندونــزی دانشــمندان را 
امیــدوار کــرده کــه جنــگل هــای این منطقــه هنــوز هــم حــاوی نادرترین  حشــرات جهان هســتند.

بچه الک پشتی که قلبش خارج از بدن می تپد
الک پشــت آلبینــوی کوچکــی کــه 
هنــگام تولــد قلبــش خــارج از بــدن قــرار 
ــا  ــی ه ــش بین ــام پی ــالف تم دارد، برخ

همچنــان زنــده مانــده اســت.
یــک بچــه الک پشــت آلبینــو کــه قلــب 
ــود،  ــرده ب ــد ک ــش رش ــرون از بدن آن بی
برخــالف تصــورات همچنــان زنــده 

است.
 ایــن خزنــده کوچــک کــه »هــوپ« نــام 
ــادری اســت کــه  گرفتــه دارای شــرایط ن
ــذاری  ــکی نامگ ــم دامپزش ــوز در عل هن

ــده است. نش
 شــرایط مشــابهی در انســان وجــود دارد 
ــام دارد و در  ــه ectopia cordis ن ک
ــوزاد  ــد، فقــط یــک ن هــر 12۶ هــزار تول

ــه آن اســت. مبتال ب
ــن الک  ــب ای ــا« صاح ــک آکیلین »مای
پشــت  در خانــه اش در نیوجرســی از 
ــن  ــد. همچنی ــی کن ــب م ــوان مراق حی
ــچ  ــوان هی ــب از حی ــرای مراق ــا ب آکیلین
راهنمایــی نــدارد و ســعی مــی کنــد  

هرطــور کــه شــرایط ایجــاب مــی کنــد، مراقبت 
ــد.   ــم کن ــرای آن فراه ــژه ای ب ــای وی ه

ــت  ــه الک پش ــه بچ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
مذکــور بایــد بــه طــور جــدا از الک پشــت 
نیازمنــد  و  شــود  نگهــداری  دیگــر  هــای 
مــواد خوراکــی و داروهــای خــاص اســت.

ــک  ــت  کوچ ــن  الک پش ــای ای ــذا و داروه غ
 ZooMed Laboratories توســط 
تامیــن مــی شــود. البتــه هنــوز هیــچ تصمیمــی 
ــاره اصــالح وضعیــت پزشــکی ایــن حیــوان  درب

ــت. ــده اس ــه نش ــی گرفت ــیله جراح ــه وس ب

کوچکترین نوزاد پسر دنیا زنده ماند 
 

کوچکتریــن نــوزاد پســر دنیــا کــه بــا وزن 2۶۸ گــرم در مــاه آگوســت متولــد شــده بــود، پــس از مراقبــت هــای 
ویــژه زنــده مانــد و اکنــون اجــازه یافتــه همــراه والدینــش بــه خانــه بــرود.

کوچکتریــن  نــوزاد پســر دنیــا در در ژاپــن متولــد شــده اســت. ایــن نــوزاد پــس از گذرانــدن یــک دوره طوالنــی 
در بیمارســتان، اکنــون مــی توانــد همــراه والدینــش بــه خانه بــرود.

ایــن پســربچه کــه هنــوز نامــی بــرای او انتخــاب نشــده، در مــاه آگوســت و بــا وزن 2۶۸ گــرم )0.5۹ پونــد( بــا 
عمــل جراحــی ســزارین دنیــا آمــد. پزشــکان در هفتــه 24 بــارداری مــادر بــا کمــک اســکن متوجــه شــدند این 

نــوزاد رشــد نمــی کنــد. در نتیجــه نگــران ســالمت نــوزاد شــدند.

ایــن نــوزاد کــه حتــی پــس از تولــد در دســتان پزشــکان 
ــژه  ــای وی ــت ه ــش مراقب ــت، در بخ ــی گرف ــای نم ج
نــوزادان نگهداری شــد و پــس از مدتــی وزن آن بــه 3.2 
کیلومتــر رســید. او چهارشــنبه هفتــه گذشــته توانســت 

بیمارســتان را تــرک کنــد.
 رکــورد پیشــین کوچکتریــن نــوزاد زنــده دنیــا بــه یــک 
ــه بیســت  ــه در هفت ــق داشــت ک ــی تعل پســربچه آلمان
ــالدی  ــال 200۹ می ــرم درس ــا وزن 274 گ ــارم ب و چه

ــود.  ــد شــده ب متول
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ــد دوقلوهــای نیمــه همســان جهــان را گــزارش  ــه تول محققــان طــی پژوهشــی دومیــن نمون
کــرده انــد. ایــن دوقلوهــا اکنــون در اســترالیا زندگــی مــی کننــد.

از نظــر علــم پزشــکی دو نــوع دوقلــو همســان و غیرهمســان وجــود دارد. امــا اکنــون محققــان 
ــد کــه »نیمــه- ــده ان ــا آم ــه دنی ــادری ب ــوی ن ــد اســترالیا دوقل ــد در کوئینزلن ــرده ان اعــالم ک
همســان« هســتند.  ایــن دومیــن نمونــه دوقلــوی نیمــه همســان در جهــان اســت و  همچنیــن 
ــا اســتفاده از تســت  ــادر و ب ــارداری م ــگام ب ــو هن ــوع دوقل ــاری اســت کــه ایــن ن نخســتین ب

ژنتیــک مشــخص شــده اســت.
دوقلوهـای غیـر همسـان از دو اسـپرم و دو تخمـک متفـاوت زاده مـی شـوند. ولـی دوقلوهـای 
همسـان یـک تخمـک تنها توسـط یک اسـپرم بـارور و سـپس بـه دو جنین تقسـیم می شـود.
در مــواردی بســیار نــادر، نــوع دیگــری از دوقلــو نیــز وجــود دارد کــه بــه عنــوان دوقلوهــای نیمه 
ــی  ــا sesquizygotic( شــناخته مــی شــود. دوقلوهــای نیمــه همســان زمان همســان )ی
بــه وجــود مــی آینــد کــه یــک تخمــک توســط دو اســپرم همزمــان بــارور مــی شــود، بــه ایــن 
ترتیــب تخمــک ماننــد دوقلوهــای همســان بــه دو قســمت تقســیم مــی شــود امــا هرکــدام 

ازآنهــا اطالعــات ژنتیکــی مختلفــی از پــدر را در خــود دارنــد.
در نتیجــه، فقــط ســه چهــارم دی ان ای دوقلوهــای نیمه همســان از ســمت پدر یکســان اســت.
امــا دی ان ای آنهــا از ســمت مــادر 100 درصــد یکســان اســت. زیــرا آنهــا از یــک تخمــک بــه 
وجــود آمــده انــد، امــا از آنجــا کــه از دو اســپرم بــه وجــود آمــده انــد دی ان ای آنهــا از ســمت 

پــدر متفــاوت خواهــد بــود.
هرچنــد دوقلوهــای همســان و ناهمســان در جهــان بســیار متعــدد هســتند امــا دوقلوهــای نیمه 
همســان در جهــان بســیار نــادر هســتند و نخســتین نمونــه  آن در 2007 میــالدی در آمریــکا 

مشــاهده شد.
نیــکالس فیســک محقــق ارشــد ایــن پژوهــش مــی گویــد: در ســونو گرافــی در هفتــه ششــم 
بــارداری وجــود یــک جفــت و نحــوه قــرار گرفتــن کیســه هــای آمنیوتیــک نشــان داد جنیــن 
هــا دوقلوهــای همســان هســتند . امــا ســونوگرافی هفتــه چهاردهــم نشــان داد جنیــن هــا یک 

دختــر و یــک پســر هســتند بنابرایــن آنهــا همســان نبودنــد. 
در همیــن راســتا محققــان روی نمونــه ای از کیســه هــای آمنیوتیــک هــر جنیــن آزمایــش های 
ژنتیــک انجــام دادند.آنهــا متوجــه شــدند هرچنــد هــر دو جنیــن 100 درصــد دی ان ای مــادر 
را دارنــد امــا هــر کــدام فقــط 7۸درصــد دی ان ای پــدر را حمــل مــی کننــد. در نتیجــه آنهــا 

دوقلوهــای ناهمســان هســتند . در کل ایــن دوقلــو هــا۸۹ درصــد همســان هســتند. 
بــه هــر حــال ایــن دوقلوهــا اکنــون 4 ســاله هســتند و در ســالمت کامــل در کویینزلند اســترالیا 

ــی کنند.  ــی م زندگ
این تحقیق در نشریهnew england journal of medicine منتشر شده اند.

دومین دوقلوهای نیمه همسان جهان ۴ ساله شدند

دماغ یک مرد دانمارکی دندان درآورد!
 

مــردی کــه بــه دلیــل انســداد مجــرای بینــی، قابلیــت بویایــی خــود را از دســت داده بــود، بــا مراجعــه بــه پزشــک 
متوجــه شــد، دندانــی درون بینــی او روییــده اســت.

ــال  ــی در ژورن ــه طــوری کــه حت ــب کــرد، ب ــب توجــه بســیاری از کارشناســان را جل ــه پزشــکی عجی یــک نمون
ــه آن اشــاره شــد. ــز ب پزشــکی نی

مــردی دو ســال بــا مشــکل تنفــس روبــرو بــود و یکــی از مجراهــای بینــی او مســدود شــده بــود بــه طــوری کــه 
توانایــی بویایــی خــود را از دســت داده بــود. او هنــگام مراجعــه بــه پزشــک متوجــه شــد دلیــل ایــن مشــکل ویروس 

یــا عفونــت باکتریایــی نیســت، بلکــه دندانــی اســت کــه درون بینــی اش روییــده اســت!
طبــق گزارشــی کــه در BMJ Case Reports منتشــر شــده پزشــکان از انبــرک بــرای خــارج کــردن دندان 

از مجــرای بینــی ایــن مــرد اســتفاده کردند.
قبــل از ایــن تشــخیص پزشــکی عجیــب مــرد 5۹ ســاله روش هــای مختلفــی را بــرای درمــان گرفتگــی مجــرای 
بینــی خــود آزمایــش کــرد و پــس از آنکــه نتیجــه ای نگرفــت بــه بخــش گــوش و حلــق و بینــی بیمارســتان 
ــوده ای در کــف  دانشــگاه Aarhus در دانمــارک مراجعــه کــرد. در آنجــا یــک ســی تــی اســکن نشــان داد ت
مجــرای بینــی او وجــود دارد. پزشــکان ایــن مــرد ابتــدا تصــور می کردنــد ایــن برجســتگی یــک کیســت پوســتی 

یــا یــک دنــدان باشــد کــه در مــکان معمــول خــود نروییــده اســت.
بررسی بیشتر نشان داد این توده یک دندان است که با بافت متورم مجرای بینی پوشیده شده است.

هنــوز کامــاًل مشــخص نیســت چــرا ایــن دنــدان در مجــرای بینــی فــرد روییده 
اســت. بــه گفتــه پزشــکان نمونه هایــی ماننــد ایــن مــورد بســیار نــادر هســتند.

طبــق گــزارش مذکــور گاهــی اوقــات بــه دلیــل عفونــت ممکــن اســت دنــدان 
درون بینــی فــرد برویــد.

علـــم و دانش
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اچ آی وی ویروســی فریــب کار و 
باهــوش اســت و از قابلیت هــای 
فراوانــی بــرای مخفــی کــردن 
ــدن  ــی ب ــلول های دفاع ــود در س خ
برخــوردار اســت، امــا محققــان 
بــرای مقابلــه بــا آن روشــی خــاص 

ابــداع کــرده انــد.
روش هــای درمانــی فعلــی متــداول 
ــروس اچ آی  ــا وی ــه ب ــرای مقابل ب
وی، مبتنــی بــر مصــرف داروهایــی 
اســت کــه موجــب مخفــی شــدن و 
ــروس  ــن وی توقــف فعالیت هــای ای
می شــود. امــا مشــکل اساســی 
ایــن اســت کــه بــه محــض 
توقــف اســتفاده از داروهــای مذکــور 
ویــروس اچ آی وی فعالیت هــای 
خــود را بــه شــیوه ای تهاجمــی 

ــد. ــاز می کن ــدداً آغ مج
ــی  ــای درمان ــن رو، روش ه از همی
موجــود بــرای مقابلــه بــا اچ آی 

وی بایــد در تمــام طــول عمــر ادامــه یافتــه و هرگــز متوقــف نشــوند. امــا محققــان دانشــگاه 
ــا  ــه تنه ــد کــه ن ــداع کرده ان ــور اب ــروس مذک ــا وی ــه ب ــرای مقابل ــازه ای ب پیتســبورگ، روش ت
ایــن ویــروس مــوذی را از مخفیــگاه خــود در ســلول های ایمنــی بــدن بیــرون می کشــد، بلکــه 

ــد. ــده را بکش ــروس یادش ــد وی می توان
ایــن روش درمانــی ایمــن ســاز بــه MDC1 شــهرت یافتــه کــه نــه تنهــا ویــروس اچ آی وی 
را نابــود می کنــد، بلکــه قــادر بــه نابــودی ویــروس دیگــری موســوم بــه ســی ام وی اســت کــه 

عامــل ابتــالی ۹5 درصــد مردم جهــان بــه اچ آی وی اســت.
در جریــان اجــرای عملیاتــی ایــن روش درمانــی، ویــروس اچ آی وی کــه خــون را دچــار عفونت 

کــرده بــود، شناســایی و بــا موفقیت نابود شــد.
محققــان بــرای تکمیــل ایــن روش درمانــی در تــالش بــرای تأمیــن منابــع مــادی هســتند 
ــای  ــه ج ــه ب ــرد ک ــد ک ــن هایی تولی ــوان روزی واکس ــق می ت ــن طری ــد از همی و معتقدن
ــل  ــوند، قاب ــرف ش ــه اچ آی وی مص ــال ب ــراد مبت ــط اف ــه توس ــد روزان ــه بای ــی ک داروهای

اســتفاده باشــد.

عالئم ایدز در 2 بیمار خاموش شد
طبــق پژوهشــی جدیــد پــس از آنکــه یــک بیمــار مبتال بــه ایــدز، ســلول هــای بنیــادی دریافت 

ــد.  ــوش ش ــدن او خام ــاری در ب ــن بیم ــم ای ــرد عالئ ک
گروهــی بین المللــی از محققــان، پژوهشــی دربــاره خاموشــی عالئــم بیمــاری ایــدز در بــدن یک 

بیمــار منتشــر کرده انــد.
ــز  ــادی مغ ــلول های بنی ــد س ــده پیون ــهور ش ــی« مش ــار لندن ــام »بیم ــه ن ــه ب ــرد ک ــن ف ای
اســتخوان از یــک اهــدا کننــده دریافــت کــرد کــه نســبت بــه ویــروس HIV مقــاوم اســت.
ــدن ایــن فــرد خامــوش شــده و هیــچ  ــدز در ب ــم بیمــاری ای اکنــون 1۸ مــاه اســت کــه عالئ

ــود. ــده نمی ش ــون او دی ــروس HIV-1 در خ ــانی از وی نش
ایــن تحقیــق توســط دانشــمندان دانشــگاه ملبــورن، انســی ســت و وســتمید بــرای تحقیقــات 

پزشــکی و دانشــگاه کمبریــج انجــام شــده اســت.
در ســال 2003 تشــخیص داده شــد بیمــار لندنــی مبتــال بــه ایــدز اســت و در ســال 2012 
ــالدی نیــز پزشــکان تشــخیص دادنــد وی مبتــال بــه لنفــوم هاجکیــن اســت. او  می
ــده  ــدا کنن ــک اه ــتخوان از ی ــز اس ــادی مغ ــلول های بنی ــرطان س ــن س ــان ای ــرای درم ب
ــر  ــدن او در براب ــل ب ــن دلی ــه همی ــود و ب ــه ب ــش یافت ــرد. ژن CCR5 او جه ــت ک دریاف

ویــروس HIV مقاومــت بیشــتری داشــت.
 HIV یــک روش معمــول بــرای کنتــرل عفونــت )ART( درمان هــای ضــد پســگرد ویــروس
اســت. امــا 1۶ مــاه پــس از دریافــت پیونــد ســلول بنیادیــن ایــن بیمــار دیگــر نیــازی بــه درمان 

نداشت.

ــان  ــف درم ــاه از توق ــون 1۸ م اکن
ART نیــز می گــذرد و ســطح 
HIV-1 در آر ان ای و دی ان ای 
هنــوز در حــد بســیار پاییــن و غیــر 
ــدان  ــن ب ــت. ای ــی اس ــل ردیاب قاب
معناســت کــه عالئــم ایــدز در بیمار 
لندنــی همچنــان خامــوش اســت و 
بــه نظــر می رســد او بــه طــور 
ــده اســت.  ــان ش ــز درم موفقیت آمی
البتــه محققــان هنــوز معتقدنــد 

ــرد. ــری ک ــد نتیجه گی نبای
ایــن دومیــن بیمــار مبتــال بــه 
ویــروس HIV در جهــان اســت که 

ــت. ــده اس ــان ش درم
پیــش از ایــن در ســال 2007 فردی 
کــه بــه نــام بیمــار برلینــی مشــهور 
شــده بــود بــا روشــی مشــابه درمان 
شــد. ایــن شــخص کــه بعــداً 
ــی  ــد »تیموت ــاش ش ــت او ف هوی
ــراون  ــود. ب ــی ب ــراون« آمریکای ب
نیــز ســلول بنیــادی مغــز اســتخوان از یــک اهــدا کننــده بــا همیــن جهــش ژنتیکــی دریافــت 

ــود. ــان ش ــدن او درم ــا در ب ــان لوکیمی ــور همزم ــه ط ــا ب ــرد ت ک

ایدز در یک بیمار دوسلدورفی هم درمان شد
محققــان اعــالم کــرده انــد نشــانگرهای ایــدز در یــک بیمــار دیگــر در دوســلدورف آلمــان نیــز 
خامــوش شــده اســت. ایــن فــرد نیــز ســلول های بنیــادی مغــز اســتخوان از فــردی بــا جهــش 

ژنتیکــی CCR5دریافــت کرده اســت.
پــس از انتشــار خبــر درمــان یــک بیمــار مبتــال بــه ایــدز در انگلیــس، محققــان از درمــان یــک 

بیمــار دیگــر بــا شــیوه ای یکســان در آلمــان خبــر دادنــد.
 Retroviruses کنفرانــس  در  ایــدز  درمــان  احتمالــی  نمونــه  ســومین  اخبــار 
Opportunistic Infections در ســیاتل اعــالم شــد. بــه گفتــه آن مــاری ونســینگ از 
دانشــگاه پزشــکی Utrecht در هلنــد، 3.5 مــاه پــس از قطــع داروهــای ضدویروســی ایــدز در 
یــک بیمــار در آلمــان، در بیوپســی هــای معــده و غــدد لنــف او هیــچ نشــانی از ایــدز دیده نشــد. 

ایــن فــرد بــه »بیمــار دوســلدورفی« مشــهور شــده اســت.
بــه گفتــه ایــن محققــان نشــانگرهای ایــدز در ایــن بیمــار پــس از دریافت پیونــد مغز اســتخوان 
ــار  ــدز در بیم ــان ای ــوص درم ــای مخص ــع داروه ــاه از قط ــط 3.5 م ــه فق ــد. البت ــوش ش خام
دوســلدورفی می گــذرد. بــه عبــارت دیگــر هنــوز نمی تــوان بــا قطعیــت اعــالم کــرد ایــن فــرد 

درمان شــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه نشــانگرهای ایــدز در بیمــار لندنــی 1۸ مــاه پــس از قطــع داروهــای 

مخصــوص ایــن بیمــاری خامــوش مانــده بــود.
هــر دوی ایــن بیمــاران پیونــد مغــز اســتخوان از اهداکنندگانــی دریافــت کردنــد کــه یک جهش 
ژنتیــک نــادر )CCR5( داشــتند. ایــن جهــش ژنتیــک بــه مقاومــت بــدن در برابــر ویــروس 
HIV کمــک می کنــد. در اصــل ایــن جهــش ژنتیــک اجــازه نمی دهــد ویــروس مذکــور وارد 

ــراد شــود. ــدن اف ســلول های ب
ــی اســتاندارد  ــوان ایــن روش را درمان ــز اســتخوان نمی ت ــد مغ ــه خطــرات پیون ــه باتوجــه ب البت
بــرای HIV قلمــداد کــرد. عــالوه بــر بیمــار دوســلدورفی، بیمــار لندنــی و فــردی کــه در ســال 
ــد مغــز اســتخوان دریافــت  ــرای درمــان ســرطان پیون 2007 از ایــن بیمــاری رهــا شــد نیــز ب

کردنــد.
محققــان مشــغول بررســی افــراد مبتــال بــه ایــدز دیگــری هســتند کــه پیونــد مغــز اســتخوان از 

فــردی بــا جهــش ژنتیکــی CCR5 دریافــت کــرده باشــند.
بــه گفتــه خاویــر مارتینــز پیــکادو از انسیســتو تحقیقــات ایــدزIrisiCaixa در بارســلون، عالوه 
بــر ســه نمونــه درمــان شــده، محققــان مشــغول پژوهــش دربــاره دو بیمــار دیگــر هســتند کــه 

هنــوز داروهــای مخصــوص درمــان ایــدز را مصــرف می کننــد.

گامهای موفق برای درمان ایدز؛

ویروس ایدز با موفقیت نابود شد 

علـــم و دانش
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درسال »رونق تولید« محقق می شود؛ 

استفاده از تولید داخل در شبکه 
زیرساخت ارتباطی

 

ــری از  ــتفاده حداکث ــرای اس ــزی ب ــه ری ــت: برنام ــاخت گف ــات زیرس ــرکت ارتباط ــاون ش مع
ــی در توســعه ظرفیت هــای شــبکه زیرســاخت ارتباطــی کشــور در جهــت  توانمندی هــای داخل

ــد. ــاز ش ــال ۹۸ آغ ــعار س ــق ش تحق
ــعه  ــای توس ــرداری از پروژه ه ــره ب ــرای به ــزی ب ــه ری ــه برنام ــاره ب ــا اش ــی ب ــماعیل رادکان اس
ــرای ســال ۹۸  زیرســاخت شــبکه ملــی اطالعــات در کشــور در ســال جــاری، اظهــار داشــت: ب
افتتــاح پروژه هــای مرتبــط با توســعه زیرســاخت شــبکه ملــی اطالعــات در دســتور کار قــرار دارد.

وی بــا بیــان اینکــه عــالوه بــر افزایــش ظرفیــت ایــن شــبکه، یکــی از پروژه هایــی کــه در ایــن 
بخــش تعریــف شــده اســت، بــه توســعه مــاژول هــای مرتبــط بــا ایــن شــبکه مربــوط می شــود، 
افــزود: یکــی از پروژه هــای خوبــی کــه تعریــف شــده و در ســال ۹۸ مدنظــر شــرکت ارتباطــات 
ــعه  ــت توس ــی در جه ــای داخل ــری از توانمندی ه ــتفاده حداکث ــه اس ــرار دارد ب ــاخت ق زیرس

ــود. ــوط می ش ــور مرب ــی کش ــبکه ارتباط ــای ش ظرفیت ه
رادکانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن برنامــه ریــزی عمدتــاً بــرای اســتفاده از تــوان داخلــی در بخش 
تجهیــزات شــبکه انتقــال و نیازمندی هــای نرم افــزاری اســت، گفــت: بررســی ها نشــان 

ــود دارد. ــور وج ــا در کش ــن بخش ه ــی در ای ــد داخل ــیل تولی ــه پتانس ــد ک می ده
وی دربــاره نحــوه اســتفاده از تجهیــزات تولیــدی بومــی درجهــت تحقــق شــعار »رونــق تولیــد« 
ــال  ــبکه انتق ــزات ش ــوزه تجهی ــدگان در ح ــی تولیدکنن ــا تمام ــی ب ــون مکاتبات ــم اکن ــزود: ه اف
ــن  ــوت ای ــت و پایل ــرای تس ــرایط ب ــه ش ــم ک ــی کرده ای ــالم آمادگ ــا اع ــت و م ــده اس انجام ش

ــود دارد. ــاخت وج ــبکه زیرس ــزات در ش تجهی
وی افــزود: از ایــن رو پیــش بینــی می شــود کــه تولیدکننــدگان از ایــن شــرایط اســتفاده کننــد و 
درنهایــت بتوانیــم یــک جهــش خــوب در اســتفاده از تجهیــزات داخلــی در شــبکه ارتباطی کشــور 

داشــته باشــیم.

نیمه اول سال ۹۸ ؛

پروژه ملی توسعه فیبرنوری
 »نور ۲«  بهره برداری می شود

 
ــا هــدف ایجــاد  ــور 2« ب ــی »ن ــروژه مل ــاون شــرکت ارتباطــات زیرســاخت از اتمــام پ مع
و بهــره بــرداری از 13 هــزار کیلومتــر فیبرنــوری در کشــور تــا پایــان نیمــه اول ســال ۹۸ 

ــر داد. خب
اســماعیل رادکانــی ، بــا اشــاره بــه پیشــرفت پــروژه توســعه شــبکه فیبرنــوری در کشــور 
)نــور 2( و اولویــت بهــره بــرداری از ایــن پــروژه در ســال ۹۸ اظهــار داشــت: تــا پایــان نیمه 

ــه اتمــام می رســد. ــروژه ب اول ســال ۹۸ ایــن پ
وی هدف گــذاری بــرای ایــن پــروژه ملــی را ایجــاد و اجــرای بیــش از 13 هــزار کیلومتــر 
فیبرنــوری در کشــور عنــوان کــرد و گفــت: تاکنــون پیشــرفت بالغ بــر ۸0 درصــد در ایــن 
ــری  ــرداری سراس ــه بهره ب ــال ۹۸ ب ــت س ــه دول ــت و در هفت ــده اس ــروژه حاصل ش پ

می رســد.
ــن  ــرداری از ای ــون بهره ب ــه هم اکن ــان اینک ــا بی ــاخت ب ــات زیرس ــرکت ارتباط ــاون ش مع
پــروژه به صــورت مــوردی صــورت می گیــرد، ادامــه داد: بــرای مثــال فیبرنــوری در مســیر 

ــرار دارد. ــار ق ــر ب ــا مشــهد به صــورت کامــل زی تهــران ت
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تأمیــن تجهیــزات فیبرنــوری در این پــروژه توســط تولیــدات بومی 
صــورت گرفتــه اســت، اضافــه کــرد: عمــده کار در این پــروژه صــورت گرفتــه و فیبــر مورد 
احتیــاج تأمین شــده اســت کــه امیدواریــم در مهلــت مقــرر بهــره بــرداری تکمیلــی از ایــن 
پــروژه صــورت گیــرد کــه بــا افتتــاح آن، شــبکه فیبرنوری کشــور جهــش عظیمــی خواهد 

داشــت.
رادکانــی تاکیــد کــرد: تاکنــون بیــش از 70 هــزار کیلومتــر فیبرنــوری در 350 شــهر و چنــد 
ــور«، هــدف افزایــش ظرفیــت  ــروژه »ن هــزار روســتا در کشــور ایجــاد شــده اســت. در پ
شــبکه ارتباطــی کشــور اســت کــه بــا اجــرای آن، ظرفیــت شــبکه فیبرنــوری بــه نزدیــک 

ــر می رســد. ــزار کیلومت ــه ۸4 ه ب

وزیر ارتباطات:

سرویس ارزش افزوده برای سیم 
کارتهای جدید غیرفعال شد

 
وزیــر ارتباطــات گفــت: بــا ابــالغ جدیــد ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی از این 

پــس ســرویس ارزش افــزوده بــرای ســیم کارتهــای جدیــد غیرفعال شــد.
محمدجــواد آذری جهرمــی در توئیتــر نوشــت: گفتــه بودیــم کــه از حــق النــاس کوتــاه نمــی 

آییــم. مخصوصــاً زمانــی کــه برخــی چشــم طمــع بــه جیــب مــردم داشــته باشــند.
ــس  ــن پ ــی، از ای ــررات و ارتباطــات رادیوی ــم مق ــد ســازمان تنظی ــالغ جدی ــا اب ــزود: ب وی اف
ــود  ــه خ ــر اینک ــد. مگ ــال ش ــد غیرفع ــای جدی ــیم کارته ــرای س ــزوده ب ــرویس ارزش اف س
ــن  ــوزه، ای ــن ح ــالل ای ــای ح ــب و کاره ــردم و کس ــت از م ــرای حمای ــدا ب ــترک از ابت مش

ــد. ــرویس را بخواه س
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ــزار  ــدود 120 ه ــع ح ــات از قط ــر ارتباط ــاون وزی مع
ســیم کارت ارســال کننــده پیامــک تبلیغاتــی و 
ــای  ــل پیامکه ــل معض ــرای ح ــا ب ــالح فرآینده اص

ــر داد. ــم خب مزاح
ــرد  ــه عملک ــاره ب ــا اش ــقانی ب ــالح جوش ــین ف حس
ــل  ــل معض ــرای ح ــال ۹7 ب ــات در س وزارت ارتباط
ــن  ــا در ای ــالح فرآینده ــی و اص ــای تبلیغات پیامک ه
ــررات  ــم مق ــازمان تنظی ــت: س ــار داش ــه اظه زمین
و ارتباطــات رادیویــی از طریــق فرآینــد هــوش 
مصنوعــی )ســامانه خــودکار تشــخیص پیامک هــای 
ــت  ــار مشــترکان و دریاف ــل رفت ــز تحلی مزاحــم( و نی
ــر قطــع  ــه نظــارت ب ــران، نســبت ب شــکایات از کارب
پیامک هــای تبلیغاتــی ناخواســته و ســیم کارت هــای 

ــد. ــدام می کن ــم اق ــک مزاح ــده پیام ــال کنن ارس
ــن روش طــی ســال ۹7 در دســتور کار  ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
قــرار داشــت، گفــت: در ایــن زمینــه طبــق دســتورالعملی کــه 
بــه اپراتورهــای موبایــل داده شــد، ســیم کارت هــای شــخصی 
ــا  ــا آنه ــایی و ب ــی شناس ــای تبلیغات ــده پیامک ه ــال کنن ارس

برخــورد شــد.
ــا بیــان اینکــه بررســی رگوالتــوری  معــاون وزیــر ارتباطــات ب
ــرای  ــا ب ــا تنه ــیم کارت ه ــن س ــه از ای ــت ک ــی از آن اس حاک
ارســال پیامــک انبــوه اســتفاده شــده و ســرویس دیگــری از آن 
فعــال نیســت، خاطرنشــان کــرد: از ایــن رو بــر مبنــای حجــم 
ــل  ــف قاب ــن تخل ــود ای ــال می ش ــه فع ــک ک ــادی از پیام زی
ــه رگوالتــوری  ــوده و اپراتورهــا ایــن شــماره ها را ب شناســایی ب

گــزارش می کننــد.
وی بــا اشــاره بــه دســتور رئیــس جمهــور مبنــی بــر حل ســریع 
معضــل پیامک هــای تبلیغاتــی در بهمــن مــاه ۹7، افــزود: پــس 
از ایــن دســتور، مقابلــه بــا ایــن معضــل شــدت بیشــتری یافــت 
ــیم  ــی س ــزان قطع ــاه می ــی دو م ــه ط ــم ک ــاهد بودی ــا ش و م
کارت هــای شــخصی ارســال کننــده پیامــک بــه 2 برابر رســید.
ــیم  ــداد س ــون تع ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی ــقانی ب ــالح جوش ف
ــن  ــال ای ــل ارس ــه دلی ــده ب ــع ش ــخصی قط ــای ش کارت ه
ــیده اســت،  ــیم کارت رس ــزار س ــدود 120 ه ــه ح ــا، ب پیامک ه
تاکیــد کــرد: از آنجایــی کــه ارســال پیامــک تبلیغاتــی 
ــوری  ــود، رگوالت ــوب می ش ــف محس ــی تخل ــته، نوع ناخواس

ــه  ــردم نســبت ب در صــورت دریافــت شــکایت و درخواســت م
ــدام  ــزوده اق ــی و ارزش اف ــای تبلیغات قطــع ســرویس پیامک ه

می کنــد.
ــه صــورت  ــان برخــی مشــترکان ب ــد همچن ــزود: هرچن وی اف
ــن  ــا ای ــد ام ــت می کنن ــی دریاف ــای تبلیغات ــه پیامک ه روزان
ــه  ــش یافت ــیار کاه ــته بس ــال گذش ــه س ــبت ب ــا نس پیام ه
اســت. بــا ایــن حــال کســب و کارهــای کوچــک نیــز نیازمنــد 
ــرای  ــد ب ــتند و بای ــت هس ــغ ارزان قیم ــرای تبلی ــکاری ب راه
ایــن مــدل کســب و کارهــا نیــز مشــوق اقتصــادی بــه غیــر از 
ــرای  ــا زمانــی کــه ایــن راهــکار ب پیامــک در نظــر گرفــت و ت
آنهــا در نظــر گرفتــه نشــود، بــه تبلیــغ در فضــای مجــازی روی 

می آورنــد.
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی تاکیــد 
کــرد: مشــترکان موبایــل می تواننــد بــا شــماره گیــری 
ــبت  ــع )*۸00#( نس ــتصد مرب ــتاره هش ــتوری س ــد دس ک
ــی  ــوه تبلیغات ــای انب ــرویس پیامک ه ــه درخواســت قطــع س ب
و ارزش افــزوده اقــدام کننــد. در ایــن ســامانه عــالوه بــر 
امــکان درخواســت بــرای قطــع خدمــات و تبلیغــات، گزینــه ای 
ــا  ــر ب ــغ از خــط شــخصی وجــود دارد کــه کارب ــرای تبلی ــز ب نی
واردکــردن شــماره موبایلــی کــه از آن پیامــک دریافــت می کند 
می توانــد آن را گــزارش داده تــا رگوالتــوری نســبت بــه 

ــد. ــدام کن ــماره اق ــردن آن ش ــدود ک مس
بــه گــزارش مهــر، حســن روحانــی اول بهمــن مــاه در جمــع 

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــات ب ــران وزارت ارتباط مدی
تبلیغاتــی  بیــگاه  و  گاه  پیامک هــای  دریافــت 
نارضایتــی مــردم را بــه همــراه دارد، از وزیــر 
ــن معضــل  ــرای ای ــاره ای ب ــات خواســت چ ارتباط

بیاندیشــد.
ــر  ــه دفات ــات ب ــر ارتباط ــتور، وزی ــن دس ــس از ای پ
ــی،  ــیوه های غیرقانون ــا ش ــه ب ــی ک ــات ارتباط خدم
ســیم کارت تلفــن همــراه را در اختیار ارســال کنندگان 
ــار داد و  ــد، اخط ــرار می دهن ــم ق ــای مزاح پیامک ه
اعــالم کــرد: موضــوع جریمــه »لغــو مجــوز« بــدون 
ــف،  ــن تخل ــال ای ــه در قب ــرش توجی ــاض و پذی اغم
بــه ســازمان تنظیــم مقــررات ابــالغ شــده و اجرایــی 

می شــود.
ــه،  ــک هفت ــر از ی ــه کمت ــز در فاصل ــس از آن نی پ
ــی  ــا بی توجه ــه ب ــرد ک ــالم ک ــی اع ــواد آذری جهرم محمدج
ــیم کارت،  ــی س ــروش غیرقانون ــه ف ــوط ب ــای مرب ــه اخطاره ب
ــر خدمــات ارتباطــی از ســوی ســازمان تنظیــم  مجــوز 30 دفت
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی لغــو شــده و سیســتم شناســایی 
ــف را  مزاحم هــای پیامکــی در یــک روز ۸40 ســیم کارت متخل

ــرده اســت. شناســایی و قطــع ک
بررســی ها نشــان داد کــه بیشــترین اعتراضــات از پیامک هــای 
تبلیغاتــی مربــوط بــه پیامک هایــی اســت کــه از ســمت ســیم 
ــود  ــال می ش ــوه ارس ــورت انب ــه ص ــخصی و ب ــای ش کارت ه
و ارســال پیامــک از سرشــماره هــای پیامکــی در صــورت 

ــل رســیدگی اســت. ــی قاب ــه راحت ــران، ب ــراض کارب اعت
آمارهــا نشــان می دهــد کــه تــا ۸ دی مــاه ۹۸ حــدود ۶2 هــزار 
ــوی  ــی از س ــای تبلیغات ــده پیامک ه ــال کنن ــیم کارت ارس س
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی مســدود شــده 
ــن  ــری ای ــه پیگی ــیدن ب ــرعت بخش ــا س ــون ب ــم اکن ــود؛ ه ب
ــه 120 هــزار  معضــل، شــمار ســیم کارت هــای قطــع شــده ب

ــک شــده اســت. ســیم کارت نزدی
ــتاره  ــامانه س ــون در س ــوری، تاکن ــالم رگوالت ــاس اع ــر اس ب
ــع  ــتار قط ــر خواس ــون نف ــر 30 میلی ــغ ب ــع بال ــتصد مرب هش
دریافــت پیامــک تبلیغاتــی شــده اند و ایــن تعــداد مشــترک در 
لیســت ســیاه قــرار داده شــده اند تــا برایشــان پیامــک تبلیغاتــی 

ــود. ــال نش ارس

۱۲۰ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی قطع شد

۳ دستور ارتباطی رئیس جمهور به جهرمی؛

رونق تولید با کمک استارت آپها
 

در نخســتین دیــدار وزیــر ارتباطــات بــا رئیــس جمهــور در ســال ۹۸، ســه دســتور از ســوی حســن روحانــی 
بــرای توســعه ارتباطــات کشــور بــه محمدجــواد آذری جهرمــی داده شــد.

ــای وزارت  ــبرد برنامه ه ــرای پیش ــتوراتی ب ــات، دس ــر ارتباط ــا وزی ــوروزی ب ــدار ن ــوری در دی ــس جمه رئی
ــت از اخــالق در فضــای  ــت از اســتارت آپ هــا و صیان ــت الکترونیــک، حمای ــاره توســعه دول ارتباطــات درب

ــرد. مجــازی صــادر ک
ــا انتشــار متنــی در اســتوری صفحــه  محمــد جــواد آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ب
ــای وزارت  ــاره اولویت ه ــتورات وی درب ــوری و دس ــس جمه ــا رئی ــوروزی ب ــدار ن ــود از دی ــتاگرام خ اینس

ــر داد. ــال ۹۸ خب ــرای س ــات ب ارتباط
آذری جهرمی دستورات رئیس جمهور در اولین مالقات سال ۹۸ را به شرح زیر اعالم کرده است:

- 12 ماه، 12 خدمت فراگیر دولت الکترونیکی
- کمک به توسعه بیشتر استارت آپ ها و رونق تولید از طریق آنها

- توجه بیش از پیش به صیانت از اخالق در فضای مجازی
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

به تمامی دستگاه های اجرایی؛

طرح امن سازی زیرساخت های حیاتی 
در برابر حمالت سایبری ابالغ شد

 
مرکــز مدیریــت راهبــردی افتــای ریاســت جمهــوری، طــرح امــن ســازی زیرســاخت های حیاتــی را 
در قبــال حمــالت ســایبری تدویــن و بــرای اجرا بــه تمامــی دســتگاه های اجرایــی دارای زیرســاخت 

حیاتــی کشــور، ابــالغ کرد.
ــه تمامــی دســتگاه های زیرســاختی کشــور ابــالغ شــده اســت، ارتقــای  هــدف ایــن طــرح کــه ب
ــه  ــالل در ارائ ــروز اخت ــری از ب ــازمان و جلوگی ــر س ــات ه ــادل اطالع ــد و تب ــای تولی ــت فض امنی

ــت. ــا اس ــی آنه ــرویس های حیات س
رضــا جواهــری رئیــس مرکــز مدیریــت راهبــردی افتــای ریاســت جمهــوری در ایــن بــاره گفــت: 
مســئولیت امنیــت ســایبری در هــر حــوزه زیرســاختی کشــور بــا باالتریــن مقــام آن دســتگاه اســت 
و انتظــار مــی رود بــرای پیشــگیری از وقــوع حــوادث احتمالــی، طــرح امــن ســازی زیرســاخت های 
حیاتــی در قبــال حمــالت ســایبری در هــر دســتگاه زیرســاختی و واحدهــای تابــع آن بــا بهره گیــری 

از ظرفیــت بخــش خصوصــی دارای مجــوز بــا قیــد فوریــت، عملیاتــی شــود.
وی افــزود: بــا توجــه بــه مخاطــرات نوظهــور در عرصــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، ایــن طــرح 
بــا بازنگــری همــه جانبــه در نســخه ابالغــی اســفند 13۹2 بــا بیــش از 1۸ مــاه کار مــداوم، تحقیــق، 
ــایبری و  ــت س ــت امنی ــی ظرفی ــایبری و ارزیاب ــای س ــیب ها و توانمندی ه ــی آس ــش، بررس پژوه

صــرف بیــش از 72 هــزار ســاعت نفــر کار تدویــن نهایــی و ابــالغ شــده اســت.
جواهـری تصریـح کـرد: نسـخه جدید طـرح امـن سـازی زیرسـاخت های حیاتـی در قبـال حمالت 

سـایبری شـامل الزامـات امنیتـی اولویـت دار، نقشـه راه اجـرا و مـدل ارزیابـی بلوغ امنیتی اسـت.
ــت  ــا دریاف ــز ب ــن مرک ــت: ای ــوری گف ــت جمه ــای ریاس ــردی افت ــت راهب ــز مدیری ــس مرک رئی
بازخوردهــای مختلــف از زیرســاخت های حیاتــی، بخــش خصوصــی ارائــه دهنــده خدمــات افتــا و 
همچنیــن متخصصــان فنــی ایــن حــوزه، نســخه بازنگــری شــده ایــن ســند را تدویــن کــرده اســت 
ــایبری  ــت س ــن امنی ــای تضمی ــاماندهی فعالیت ه ــی و س ــم بخش ــوی نظ ــه س ــازمان ها ب ــا س ت

رهنمــون شــوند.
جواهــری گفــت: هــدف از الزامــات طــرح امــن ســازی، جهــت دهــی راهبــردی بــه فعالیت هــای 
ملــی در حــوزه امنیــت ســایبری زیرســاخت ها و ارائــه یــک نقشــه راه بــرای توســعه همزمــان امنیت 

ســایبری در بخش هــای مختلــف کشــور اســت.
ــه اهمیــت مدیریــت مخاطــرات در طــرح امــن ســازی زیرســاخت های حیاتــی در  ــا اشــاره ب وی ب
برابــر حمــالت ســایبری گفــت: مدیریــت مخاطــرات در ایــن طــرح امــن ســازی، فرآینــدی مســتمر 
ــی  ــدات و آســیب پذیری هــای موجــود در یــک ســازمان شناســایی و ارزیاب اســت کــه در آن تهدی

ــی ســایبری مدیریــت شــوند. ــا انجــام اقدامــات امــن ســازی، مخاطــرات احتمال ــا ب می شــوند ت
جواهــری ضمــن مقایســه ایــن طــرح بــا طــرح امــن ســازی اســفند 13۹2 گفــت: در طــرح جدید به 
مــدل بلــوغ امــن ســازی توجــه خاصــی شــده و بــرای انــدازه گیــری پیشــرفت امن ســازی، ســطوح 
چهارگانــه شــاخص بلــوغ در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا ســازمان های دارای زیرســاخت حیاتــی، 

بتواننــد بــا ســنجش ســطح بلــوغ امنیتــی حــوزه خــود، بــرای ارتقــا آن تــالش کنند.
رئیــس مرکــز مدیریــت راهبــردی افتــای ریاســت جمهــوری، اطالعــات موجــود در هــر دســتگاه 
زیرســاختی را جزئــی از دارایی هــا و ســرمایه های ارزشــمند کشــور برشــمرد و گفــت: اجــرای دقیــق 
ــت الزم را  ــد امنی ــال حمــالت ســایبری می توان ــی در قب ــن ســازی زیرســاخت های حیات طــرح ام

ــات به وجــود آورد. ــادل اطالع ــد و تب ــرای تولی ب

اولویت ارتباطی سال ۹۸؛

 شبکه ارتباطی برای ورود نسل 
پنجم اماده می شود

 
ــبکه  ــازی ش ــاده س ــی از آم ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــس س رئی
ارتباطــی کشــور بــرای ورود نســل پنجــم ارتباطــات همــراه )5G( بــه عنــوان یکــی از 

ــر داد. اولویتهــای مهــم ســال ۹۸ خب
حســین فــالح جوشــقانی ، بــا بیان اینکــه بــرای ســال ۹۸ ورود نســل پنجــم ارتباطات 
بــه کشــور را در برنامــه داریــم، اظهــار داشــت: در حــال مطالعــه بــرای آمــاده ســازی 

شــبکه ارتباطــی بــرای ورود 5G بــه کشــور هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن تکنولــوژی کــه ســرعت ارتباطــات را چندیــن برابــر می کنــد، 
نیــاز بــه پهنــای بانــد و تأمیــن فضــای فرکانســی دارد، افــزود: از نظــر تأمیــن پهنــای 
بانــد و نیــز مقــررات گــذاری بــرای شــرایط ورود ایــن تکنولــوژی بــه کشــور در حــال 

آمــاده کــردن مقدمــات اولیــه هســتیم.
ــد ســرمایه  ــه حــوزه 5G نیازمن ــر اینکــه ورود ب ــد ب ــا تاکی ــر ارتباطــات ب ــاون وزی مع
گــذاری مناســب اســت، گفــت: در ســال ۹2 و بــا ارتقــای پروانــه فعالیــت اپراتورهــای 
ــا  ــد اپراتوره ــه بع ــد و از آن ب ــذف ش ــوژی ح ــت تکنول ــوع محدودی ــی، موض ارتباط
می تواننــد تنهــا بــا هماهنگــی بــا رگوالتــوری نســبت بــه توســعه تکنولوژی هــای روز 

اقــدام کــرده و شــبکه خــود را توســعه دهنــد.
فــالح جوشــقانی بــا اشــاره بــه اینکــه از ایــن بابــت مشــکلی بــرای مقــررات گــذاری 
بــرای ورود نســل 5 ارتباطــات بــه کشــور نداریــم، افــزود: در زمینــه تأمین پهنــای باند 

و تأمیــن فضــای فرکانســی و تخلیــه برخــی باندهــای فرکانســی، نیازمنــد مقــررات 
گــذاری هســتیم.

ــون در  ــم اکن ــه ه ــز ک ــی 700 و ۸00 مگاهرت ــای فرکانس ــر بانده ــه داد: اگ وی ادام
ــذاری  ــه شــود، در شــروع ســرمایه گ ــرار دارد تخلی ــار ســازمان صــدا و ســیما ق اختی
ــوژی باشــد و پیــش بینــی  ــرای ایــن تکنول ــد پوشــش مناســبی ب ــرای 5G می توان ب
 5G می کنیــم کــه اســتفاده از ایــن باندهــای فرکانســی، هزینــه ســرمایه گــذاری اولیه

را بــه یــک ســوم کاهــش دهــد.
ــال  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــی، ب ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــس س رئی
ــتیم،  ــی هس ــد فرکانس ــن بان ــری ای ــاز پس گی ــرای ب ــی ب ــع قانون ــری از مراج پیگی
ــد 3500  ــز و بان ــد 1400 و 1500 مگاهرت ــری مانن ــی دیگ ــای فرکانس ــت: بانده گف
ــرد. ــد ک ــدا خواه ــاص پی ــل )5G( اختص ــم موبای ــل پنج ــرای نس ــم ب ــز ه مگاهرت

 5G فــالح جوشــقانی بــا اشــاره بــه فــاز آزمایشــی انجــام شــده بــرای عملیاتی ســازی
در کشــور، گفــت: ایــن فنــاوری بســته بــه شــرایط اپراتورهــا در کشــور عرضــه خواهد 
شــد. امــا از آنجــا کــه ســال تجــاری شــدن 5G در دنیــا ســال 2020 عنــوان شــده، ما 
نیــز زمینــه کامــل ورود ایــن فنــاوری بــه کشــور را از ســال ۹۸ آمــاده می کنیــم و پس 
از ســرمایه گــذاری اپراتورهــا، توســعه اصلــی ایــن فنــاوری در اواخــر ســال ۹۸ و اوایــل 

ســال ۹۹ انجــام می شــود.
5G جدیدتریــن نســل سیســتم های ارتباطــات ســیار ســلولی اســت کــه پــس از 
ــی  ــش بین ــوژی پی ــن تکنول ــا ای ــت. ب ــه شده اس ــی ارائ ــارم )4G( فعل ــل چه نس
می شــود کــه کاربــر، حداقــل ســرعت 100 مگابیــت بــر ثانیــه را در دسترســی بــه 

اینترنــت تجربــه کنــد.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــاوری  ــا وجــود حاشــیه های بســیاری در حــوزه فن ســال ۹7 ب
ــا قــدم گذاشــتن  اطالعــات و ارتباطــات بــه پایــان رســید و ب
در ســال ۹۸، شــاهد وعده هــای جدیــد مســئوالن بــرای 

ــتیم. ــش هس ــن بخ ــعه ای توس
اگــر چه حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در ســال 13۹7 
ــاع  ــل اوض ــه دلی ــا ب ــت ام ــت یاف ــی دس ــات خوب ــه توفیق ب
اقتصــادی، رکــود در بخش هــای مختلفــی نیــز بــه وجــود آمــد 

و برخــی از ایــن توفیقــات نمــود بــارزی نداشــت.
بــا ایــن حــال توســعه الیــه زیرســاخت شــبکه ملــی اطالعات 
کــه بــا 2.4 برابــر شــدن ظرفیــت انتقــال ایــن شــبکه 
همــراه بــود، رشــد ۶ برابــری ترافیــک داخلــی نســبت 
ــوای  ــد محت ــه موجــب جهــش تولی ــه ترافیــک خارجــی ک ب
داخلــی بر بســتر شــبکه ملــی اطالعــات شــد و افزایش ســهم 
محتــوای فارســی در وب تــا میــزان 2 درصــد، از اقداماتــی بــود 

کــه در ســال ۹7 از ســوی وزارت ارتباطــات اعالم شــد.
در همیــن حــال تجهیــز تمامــی شــهرهای کشــور بــه خدمات 
ــراه )3G و 4G( و راه  ــات هم ــارم ارتباط ــوم و چه ــل س نس
انــدازی رومینــگ ملــی دیتــا از دیگــر اقداماتــی اســت کــه بــه 
عنــوان گــزارش عملکــرد وزارت ارتباطــات عنوان شــده اســت. 
ــه منظــور  ــا ســرمایه گذاری های انجــام شــده و ب همچنیــن ب
گســترش عدالــت همگانــی، تعــداد روســتاهای بــدون ارتبــاط 

بــه کمتــر از 3 درصــد رســید.
رشـد تعـداد نرم افزارهـای بومی موبایـل محـور از 130 به 250 
هـزار در سـال ۹7 بـا هـدف تأثیـر مثبت بـر اشـتغال و خدمات 
نوینـی که پیـش روی مـردم گذاشـت، از دیگـر اتفاقـات خوب 

سـال ۹7 در حـوزه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بود.
ــای  ــکاری، طرح ه ــران بی ــه بح ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ از س
ــا  چهارگانــه اشــتغال بــه منظــور ایجــاد دههــا هــزار شــغل ب
اتــکا بــر ظرفیت هــای حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
تهیــه شــد تــا زمینــه ایجــاد اشــتغال بــرای نیروهــای جــوان و 

ــود. ــم ش ــرده فراه تحصیل ک
در ایــن زمینــه محمدجــواد آذری جهرمــی گفتــه کــه »ایــن 
پرســرعت  توســعه  دســتاوردهای  از  گوشــه هایی  تنهــا 
ــال ۹7  ــات در س ــاوری اطالع ــی و فن ــاخت های ارتباط زیرس
اســت و ایــن مســیر در ســال ۹۸ و در آغــاز گام دوم انقــالب 

پیمــوده  افزون تــری  تــوان  و  ســرعت  بــا  اســالمی، 
بازیگــران  و  نیروهــا  افزایــی  هــم  بــا  تــا  می شــود 
تأثیرگــذار در  فعــال و  عرصــه بــرای حضــوری  ایــن 
انقــالب صنعتــی چهــارم و تحــول دیجیتــال در دنیــا، ایــران را 
بــه جایــگاه شایســته خویــش در ایــن حــوزه نزدیــک کنیــم.«
ــایر  ــات و س ــر ارتباط ــر، وزی ــای اخی ــی هفته ه ــن رو ط از ای
ــداف در  ــن اه ــق ای ــرای تحق ــات ب ــئوالن وزارت ارتباط مس
ــه آنهــا اشــاره می شــود. ــد کــه ب ســال ۹۸ وعده هایــی داده ان

پیش بینی اوضاع فناوری اطالعات درسال 98
وزیـر ارتباطـات گفت: معتقـدم در سـال ۹۸ با وجـود تحریم ها 
در حـوزه فنـاوری اطالعـات بـا رونـق روبـرو می شـویم و 
بخش هـای دیگـر بـه دلیـل محدودیت هـای ایجـاد شـده از 
سـوی تحریم ها بـرای ایجاد بهـره وری و صرفه جویـی در منابع 

بـه سـراغ فنـاوری اطالعـات می آینـد.
ــات  ــوزه ارتباط ــی ح ــای تحمیل ــه تحریم ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــرای م ــا ب ــه تحریم ه ــزود: اگرچ ــات، اف ــاوری اطالع و فن
ــا  ــرای م ــگاه اقتصــادی ب ــا از ن ــه همــراه دارد ام ضررهایــی ب
ــه همیــن دلیــل معتقــدم در ایــن  ــد. ب ایجــاد فرصــت می کن
ــه  ــن ب ــویم و ای ــراه می ش ــق هم ــا رون ــال ۹۸ ب ــوزه در س ح

خاطــر ذات مســاله اســت.

7 هزار کامنت برای عملکرد جهرمی
در  ارتباطــات  وزیــر   ،۹7 ســال  پایانــی  هفته هــای  در 
ــرد وی  ــا از عملک ــردم خواســت ت ــی از م ــبکه های اجتماع ش

ــد. ــاد کنن انتق
آذری جهرمـی در ایـن بـاره اعـالم کرد کـه »بیـش از 7 هزار 
نظـر از مـردم دریافت شـد و بر این اسـاس در سـال ۹۸ تالش 
خواهیـم کـرد ضعف هـا را برطـرف و نقـاط قـوت خـود را 
تقویت کنیـم؛ البته همواره در مسـیر پیشـرفت کشـور، موانعی 
بـوده اسـت. بـا وجـود تمامـی چالش هـا، مـا نهایت تـالش و 

آنچـه می توانسـتیم را انجـام دادیم.«

قدم رو به جلوی دولت الکترونیک در سال 98
وزیــر ارتباطــات همچنیــن اعــالم کــرد کــه »بــا پیگیری های 

ــه در دولــت در جهــت توســعه خدمــات  مســتمر انجــام گرفت
دولــت الکترونیــک در کشــور، تاکنــون 37 دســتگاه، 4۸۹ 
ــون  ــون ۹5 میلی ــد و تاکن ــه می دهن ــردم ارائ ــه م ــت ب خدم
تراکنــش بــه صــورت ماهانــه در مرکــز ملــی تبــادل اطالعات 
ثبــت شــده کــه نشــان از کاهــش ۹5 میلیــون مراجعه حضوری 
ــی رود در  ــد م ــن رو امی ــی از آن دارد. از ای ــای ناش و هزینه ه
ــات در  ــه خدم ــام دســتگاه ها، ارائ ــا پیوســتن تم ســال ۹۸ و ب
ــش از  ــات بی ــاورزی و خدم ــت، کش ــون صنع ــی چ بخش های
پیــش تســهیل و صرفه جویــی قابــل مالحظــه ای در زمــان و 

ــرد.« ــورت گی ــا ص هزینه ه
ــات  ــعه خدم ــی، »توس ــواد آذری جهرم ــه محمدج ــه گفت ب
دولــت الکترونیکــی بــه عنــوان گامــی برای شــفافیت و بســتن 

مســیرهای رانــت و فســاد مدنظــر قــرار گرفتــه اســت.«

ماهواره ها کاربردی می شوند
ــواره ای  ــای ماه ــتفاده از داده ه ــردن اس ــش کاربردی ک افزای
در توســعه بخش هــای مختلــف و افزایــش بهــره وری در 
ــر  ــه از ســوی وزی ــی اســت ک ــه وعده های ــوزه از جمل ــن ح ای

ــرای ســال ۹۸ مطــرح شــده اســت. ارتباطــات ب
ــی و  ــازمان فضای ــس س ــراری رئی ــی ب ــه مرتض ــن زمین در ای
ــه اســت کــه در ســال ۹۸،  ــز گفت ــر ارتباطــات نی ــاون وزی مع
ــتاوردهای  ــه دس ــواره ای و ارائ ــروژه ماه ــل 5 پ ــاهد تکمی ش
ــات  ــر ارتباط ــدات وزی ــق تأکی ــور طب ــی در کش ــوزه فضای ح
خواهیــم بــود کــه ایــن پروژه هــا شــامل ماهواره هــای 
مخابراتــی ناهیــد 1 و 2، ظفــر، پــارس یــک و ســامانه بلــوک 

ــود. ــداری می ش ــال م انتق
ــاوری  ــعه فن ــه از توس ــه جانب ــت هم ــه وی، حمای ــه گفت ب
فضایــی کشــور، اســتفاده از تمــام ظرفیــت نیــروی متخصــص 
کشــور، دانشــگاه ها و بخــش خصوصــی بــرای افزایــش 
ــی، اولویــت حــوزه فضایــی در  ــاوری فضای شــتاب توســعه فن

ســال ۹۸ اســت.

پیش به سوی 5G و اینترنت اشیا در سال 98
ــم  ــل پنج ــه نس ــی ب ــن از دسترس ــات همچنی ــر ارتباط وزی
ارتباطــات همــراه 5G و توســعه فنــاوری اینترنــت اشــیا 

)IOT( بــه عنــوان برنامه هــای ســال ۹۸ نــام بــرد.
بــه گفتــه جهرمــی، بهــره گیــری از نســل پنجــم تلفــن همراه 
بــه صــورت نمونــه در حــال اجــرا بــوده و رفــع نواقــص آن در 

دســتور کار است.
ــه در  ــی اســت ک ــه ســوی 5G« هدف وی گفــت: »پیــش ب
کنــار توســعه »اینترنت اشــیا« بــرای ســال ۹۸ در نظــر داریم. 
هــم اکنــون تمامــی شــهرها و بیــش از ۶۶ درصــد روســتاها 
دارای پوشــش نســل ســوم و نســل چهــارم ارتباطــات همــراه 
ــا،  ــودن تحریم ه ــع ب ــا وجــود مان هســتند کــه در ســال ۹۸ ب
تــالش بیشــتری بــرای گســترش دسترســی همگانــی انجــام 

خواهیــم داد.

ــل  ــت 3G و 4G متص ــه اینترن ــتاها ب ــه روس هم
ــوند می ش

وزیــر ارتباطــات یکــی دیگــر از سیاســتگذاری های وزارت 
ــش  ــال ۹۸، پوش ــرای س ــات را ب ــاوری اطالع ــات و فن ارتباط
تمــام جاده هــا و روســتاهای کشــور بــه اینترنــت نســل ســه و 

چهــار عنــوان کــرد.
بــه گفتــه جهرمــی موضــوع 4 برابــر شــدن ســرعت اینترنــت 
خانگــی کــه پایلــوت آن در دهــه فجــر ۹7 در دزفــول انجــام 

وعده های ارتباطی جهرمی برای سال ۹۸ چیست
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ــهرها در  ــایر ش ــم در س ــن مه ــرای ای ــرای اج ــی ب ــد، گام ش
ــال ۹۸ است. س

وی افــزود: تــا پایــان دولــت دوازدهــم نیــز شــاهد تجهیــز ۹0 
درصــد روســتاهای بــاالی 20 خانــوار بــه اینترنــت پر ســرعت 
خواهیــم بــود تــا هموطنــان ســاکن در ایــن مناطــق بتواننــد از 
مزایــای آن در رونــق اقتصــادی روســتاها بهــره ببرنــد و جریان 

مهاجــرت بــه تدریــج معکوس شــود.

ــارم  ــل چه ــه نس ــن ب ــی راه آه ــیرهای ریل مس
ــوند ــز می ش ــل مجه موبای

ــه در  ــه ای ک ــای تفاهمنام ــم امض ــات در مراس ــر ارتباط وزی
ــهریور ۹۸  ــا ش ــت: ت ــد گف ــد ش ــن منعق ــا راه آه ــال ۹7 ب س
تمامــی مســیرهای ریلــی کشــور تحت پوشــش نســل ســوم و 

ــرد. ــرار می گی چهــارم موبایــل ق
وی خاطرنشـان کـرد: بـر اسـاس اهـداف مدنظـر ۸0 درصـد 
پوشـش روسـتاها تـا سـال ۹۸ در زمینـه اینترنـت پرسـرعت 
تکمیـل می شـود و در سـال ۹۸ نیـز پوشـش کامـل جاده های 

کشـور را در حـوزه اینترنـت تلفـن همـراه خواهیـم داشـت.

ــال در  ــاد دیجیت ــاوری اقتص ــارک فن ــدازی پ راه ان
ــتان 10 اس

ــرای  ــات ب ــتگذاری های وزارت ارتباط ــر از سیاس ــی دیگ یک
ــه  ــته ب ــاغل وابس ــت مش ــهیل گری در وضعی ــال ۹۸، تس س
فنــاوری اطالعــات اســت کــه نمونــه آن ایجــاد پــارک فناوری 

اقتصــاد دیجیتــال اســت. از ایــن رو وزیــر ارتباطــات قــول داد 
ــال ۹۸  ــت س ــه دول ــا پیــش از هفت ــتان کشــور ت ــه 10 اس ک
ــم و  ــای عل ــابه پارک ه ــی مش ــهریورماه( دارای فضاهای )ش
فنــاوری شــوند کــه فضــای فیزیکــی اســتارت آپ هــا را کــه 
غالبــاً جــوان و دارای مشــکل اعتبــارات هســتند، حــل می کند.
ــب و  ــرای کس ــال ۹7 ب ــه س ــان اینک ــا بی ــات ب ــر ارتباط وزی
کارهــای هوشــمند مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات ســال خوب 
ــب و  ــعه کس ــال توس ــن س ــت: »در ای ــود، گف ــاری ب و پرب
ــر بســتر شــبکه ملــی  کارهــای الکترونیکــی و دانش محــور ب
اطالعــات انجــام شــد و بــا افتتــاح پــارک فناوری هــای نویــن 
ــد  ــرای رش ــی ب ــات مکان ــذاری وزارت ارتباط ــرمایه گ ــا س ب

ــد.« ــم ش ــا فراه ــرکت های نوپ ش
آذری جهرمــی تاکیــد کــرد کــه »ایــن برنامــه در طــول ســال 
ــم  ــم داری ــا تصمی ــت و م ــد یاف ــه خواه ــت ادام ــا جدی ۹۸ ب
امکانــات حداقلــی را بــرای جوانــان صاحب ایــده فراهــم 
ــه  ــوان علمــی و اســتعداد خویــش ب ــه ت ــکا ب ــا ات ــا ب کنیــم ت

ــانند.« ــل بپوش ــه عم ــان جامع ایده هایش
وی اجــرای طــرح شــهر هوشــمند، خــودروی هوشــمند و جاده 
هوشــمند را از دیگــر برنامه هایــی عنــوان کــرد کــه در ســال 

۹۸ گام هــای زیرســاختی آن برداشــته می شــود.

آرزوهای جهرمی برای سال 98
در همیــن حــال محمدجــواد آذری جهرمــی در رشــته توئیتــی 
ــوان  ــا عن ــال ۹۸ در 7 محــور و ب ــرای س ــود را ب ــای خ آرزوه

ــرای ۹۸ دوســت دارم« اعــالم کــرد. »آنچــه ب
ــزار  ــر ایجــاد زیرســاخت های 10 ه ــا ب ــن محوره وی در ای
ــش  ــی، افزای ــای پیامک ــا کالهبرداری ه ــورد ب ــغل، برخ ش
100 درصــدی 4G در روســتاها، ایجــاد دفترچــه بیمــه 
ــد  ــدار تاکی ــی در م ــواره ایران ــال ماه ــی و ارس الکترونیک

ــرد. ک
آمــوزش،  اشــتغالزایی،  جهــت  در  ارتباطــات  وزیــر 
ــوالت  ــد محص ــی و پیش خری ــه ای و مالیات ــای بیم کمک ه
ایرانــی روســتایی را بــه عنــوان یکــی از آرزوهایــی 
ــه  ــرد. ارائ ــوان ک ــود، عن ــق می ش ــال ۹۸ محق ــه در س ک
ــت از  ــاال و ارزان، حفاظ ــت ب ــرعت و کیفی ــا س ــات ب خدم
ــود پیامــک مزاحــم.  ــران،، نب ــت کارب حریم شــخصی و امنی
ــرای  ــا اج ــازی ب ــفاف س ــی همگانی، ش ــترش  دسترس گس
ــب و  ــت از کس ــی و حمای ــی، جوان گرای ــت الکترونیک دول
ــوان شــده، از ســوی  ــا از دیگــر آرزوهــای عن کارهــای نوپ

ــت. ــال ۹۸ اس ــرای س ــات ب ــر ارتباط وزی
بــه گفتــه جهرمــی، آن چــه مســلم اســت حرکــت بــه ســوی 
ــچ  ــا هی ــال ب ــران دیجیت ــاوری و ای ــش و فن ــعه دان توس
مانعــی، چــه ســهو و چــه عمــد، توقف پذیــر نیســت. ســال 
پیــش رو، ســال آزمــون دیگــری بــرای ملــت و دولت اســت 
ــرای آبادانــی و  ــدوارم، بتوانیــم دوشــادوش یکدیگــر ب و امی
ــوزه  ــعه ح ــا توس ــته و ب ــالمی گام برداش ــران اس ــزت ای ع
ــه  ــاوری اطالعــات ســهم مهمــی در توســعه همــه جانب فن

کشــور ایفــا کنیــم.

ــز  ــان اینکــه مرک ــا بی ســخنگوی وزارت ارتباطــات ب
ــه  ــتان ب ــتان لرس ــر اس ــه پلدخت ــرات در منطق مخاب
ــارت  ــت، خس ــن رف ــال از بی ــیل کام ــوع س ــل وق دلی
ســیل بــه شــبکه ارتباطــی کل کشــور را 1500 

ــن زد. ــان تخمی ــارد توم میلی
جمـال هادیـان زواره آخریـن وضعیت شـبکه ارتباطی 
در اسـتان های سـیل زده کشـور را تشـریح کـرد و 
گفت: بیشـترین مشـکل در خصوص قطعی ارتباطات 
ناشـی از سـیل مربوط به منطقـه پلدختر و روسـتاهای 
اطـراف آن اسـت که بـرآورد خسـارت آن حـدود 350 
میلیـارد تومان عنوان شـده اسـت. همچنین خسـارت 
سـیل های اخیـر بـه سیسـتم ارتباطـی کشـور حـدود 

1,500 میلیـارد تومـان تخمیـن زده می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه بـه دسـتور رئیـس جمهـور، وزیـر ارتباطات 
شـخصاً مدیریـت بحـران در منطقـه پلدختـر اسـتان لرسـتان 
را برعهـده گرفـت، اظهـار داشـت: بـه دلیـل وقـوع سـیل، کل 
ارتباطـات ایـن منطقـه و مناطـق روسـتایی نزدیک بـه آن قطع 
شـده بـود. در همین حال یـک مرکـز مخابراتی در ایـن منطقه، 
بـه طـور کلی نابـود شـده و شـبکه فیبرنوری قطع شـده اسـت.
هادیــان بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای برقــراری 
ــر و اســتان لرســتان،  ــه پلدخت ارتباطــات قطــع شــده در منطق
تاکیــد کــرد: بــا کمــک ســازمان ها و نیــز اســتان های 
همجــوار، موفــق بــه راه انــدازی ارتباطــات موبایــل و اینترنــت 
3G و 4G تــا ظهــر روز گذشــته شــدیم. امــا از آنجایــی کــه 
کل زیرســاخت شــبکه تلفــن ثابــت در منطقــه پلدختــر از بیــن 
رفتــه اســت، برقــراری ســرویس تلفــن ثابــت در ایــن منطقــه 

ــود. ــر خواهــد ب زمــان ب

وی بــا بیــان اینکــه تمــام مرکــز مخابراتــی، ســوئیچ و شــبکه 
ــات  ــزود: عملی ــت، اف ــده اس ــود ش ــه ناب ــن منطق ــر در ای فیب
حفــاری بــرای احــداث دوبــاره شــبکه تلفــن ثابــت در پلدختــر 
آغــاز شــده و تجهیــزات در حــال ورود بــه این اســتان اســت. در 
همیــن حــال ســاختمان جدیــدی بــرای بنــای مرکــز مخابرات 

ایــن منطقــه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ســخنگوی وزارت ارتباطــات بــا اشــاره بــه اینکــه ارتباطــات در 
ســایر مناطــق اســتان لرســتان پایــدار اســت، خاطرنشــان کــرد: 
راه انــدازی بالــن ارتباطــی بحــران و وای فــای رایــگان از دیگــر 
ــراف آن در  ــق اط ــر و مناط ــرای پلدخت ــه ب ــت ک ــی اس اقدامات
ــه دلیــل قطعــی  ــن حــال ب ــه شــده اســت. در همی نظــر گرفت
ــود  ــاده ب ــرق، برخــی از ســایت های موبایــل از کار افت شــبکه ب
کــه نســبت بــه نصــب دیــزل ژنراتــور در ایــن مناطــق اقــدام 

صــورت گرفــت.
ــردم ســیل زده از شــبکه بانکــی  ــرای اســتفاده م ــت: ب وی گف

ــن  ــی بی ــوز بانک ــتگاه پ ــش از 500 دس ــور، بی کش
اصنــاف توزیــع شــد و بــا وجــود قطــع شــدن 
خودپردازهــا، موفــق بــه راه انــدازی امکانــات اینترنت 

بــرای 4 بانــک شــده ایم.
ــت  ــن ثاب ــتم تلف ــه سیس ــان اینک ــا بی ــان ب هادی
و  حســاس  مراکــز  تمامــی  بــرای  اضطــراری 
درگیــر بحــران از جملــه بیمارســتانها، اورژانــس 
و فرمانداری هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت، 
ــراری ارتباطــات قطــع  ــرای برق ــرد: ب خاطرنشــان ک
شــده فیبرنــوری در پلدختر از مســیر پشــتیبان شــبکه 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــتان اس ــر در خوزس فیب
وی بــا اشــاره بــه حضــور شــب گذشــته وزیــر 
ــد  ارتباطــات در منطقــه ســیل زده خوزســتان و بازدی
ــه کــرد: ارتباطــات هیچیــک از  ــن اســتان، اضاف از ســدهای ای
ــه  ــا مشــکل جــدی مواج ــر ب ــد پلدخت مناطــق ســیل زده مانن
نشــد و هــم اکنــون نیــز در اســتان خوزســتان، قطعــی مقطعــی 
ــال  ــرعت در ح ــه س ــه ب ــود دارد ک ــتاها وج ــی از روس در بخش

ــت. ــدن اس ــرف ش برط
ــا مشــکل  ــر اینکــه ب ــا تاکیــد ب ســخنگوی وزارت ارتباطــات ب
جــدی در ســایر مناطق مواجه نیســتیم، گفــت: کارکنــان وزارت 
ارتباطــات در تمامــی مناطــق در حــال آمــاده بــاش هســتند تــا 
در صــورت بــروز اختــالل احتمالــی بــه ســرعت نســبت بــه رفع 

مشــکل اقــدام کننــد.
وی تاکیــد کــرد: شــبکه ارتباطــی در اســتان ســیل زده گلســتان 
ــه  ــز هرگون ــور نی ــق کش ــایر مناط ــت و در س ــدار اس ــز پای نی
اختــالل احتمالــی، بــه ســرعت گــزارش شــده و نســبت بــه رفع 

ــود. ــدام می ش ــالل اق اخت

وضعیت ارتباطات در مناطق سیل زده؛

سیل ۱۵۰۰ میلیارد تومان به شبکه ارتباطی خسارت زد
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی ابــراز 
امیــدواری کــرد بــا تمهیداتــی که اندیشــیده خواهد شــد ســال 
جــاری قیمــت اینترنــت هــم در حــوزه اینترنــت ثابــت و هــم 

موبایــل افزایــش پیــدا نکنــد.
حســین فــالح جوشــقانی دربــاره گالیــه همیشــگی کاربــران 
اینترنــت در ایــران چــه اینترنــت ثابــت و چــه تلفــن 
همــراه یعنــی قیمــت اســتفاده از اینترنــت و اینکــه آیــا 
ــران  ــی گ ــاس جهان ــران در مقی ــت در ای ــاً قیمــت اینترن واقع
اســت یــا خیــر گفــت: در مقیــاس جهانــی ایــران ارزان تریــن 
ــران،  ــت ای ــت اینترن ــن قیم ــت را دارد. بنابرای ــت اینترن قیم
ارزان تــر از میانگیــن جهانــی هــم در حــوزه اینترنــت ثابــت و 

هــم در حــوزه اینترنــت موبایــل اســت.
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی افــزود: 
امــا یــک واقعیتــی وجــود دارد و آن اینکــه مــردم بــر اســاس 
درآمــد و وضعیــت اقتصــادی خودشــان معتقدنــد کــه قیمــت 
اینترنــت در ایــران گــران اســت، در مقابــل اپراتورهــا بــا توجــه 
ــد  ــاالی ســرمایه گذاری و نگهــداری معتقدن ــه هزینه هــای ب ب

که قیمــت اینترنــت در ایــران ارزان اســت.
فـالح ادامـه داد: بـر ایـن اسـاس یـک عـدم توازنـی میـان 
خواسـته های کاربران اینترنت و ارائه دهنـدگان خدمات اینترنت 
یعنـی اپراتورها وجـود دارد و در این شـرایط ما به عنـوان وزارت 
ارتباطات و سـازمان تنظیم مقـررات و ارتباطات رادیویی موظف 

هسـتیم که یک نـوع تـوازن برقـرار کنیم.
ازنقطه نظــر  کــرد:  تصریــح  ارتباطــات  وزیــر  معــاون 
ــا توجــه  بررســی های اقتصــادی، قیمــت اینترنــت در ایــران ب
ــت  ــاال نیس ــا، ب ــان اپراتوره ــم می ــی حاک ــای رقابت ــه فض ب
ــر  ــد ه ــا می توانن ــل اپراتوره ــوزه موبای ــاًل در ح ــه مث چراک
گیگابیــت بــر ثانیــه را حســب مصوبــات تا 40 هــزار تومــان به 
فــروش برســانند. ایــن در حالــی اســت کــه در راســتای فضای 
ــا 4  ــر ثانیــه 3.5 ت رقابتــی میانگیــن قیمــت هــر گیگابیــت ب
تومــان اســت. در حــوزه اینترنــت ثابــت کــه قیمــت به مراتــب 

ــت. ــم هس ــر ه پایین ت
ــررات  ــم مق ــیون تنظی ــه 2۶۶ کمیس ــا مصوب ــزود: ب وی اف
ــات دسترســی  ــدگان خدم ــد دارد ارائه کنن ــه تأکی ارتباطــات ک
بــه اینترنــت پرســرعت ثابــت از طریــق فناوری هــای 
ســیمی )اعــم از ســیم مســی و فیبــر( بایــد جــداول تعرفــه ای 
خــود را مبتنــی بــر ســرعت و به صــورت غیــر حجمــی 
)Connection based( تنظیــم کننــد وضعیــت بهتــر 
ــرویس های  ــری س ــت بهت ــردم باکیفی ــت و م ــده اس ــم ش ه

ــد. ــار می گیرن ــود را در اختی خ

ــت  ــت اینترن ــم قیم ــان را می کنی ــام تالش م تم
ــرود ــاال ن ب

ــازمان  ــات و س ــالش وزارت ارتباط ــام ت ــه داد: تم ــالح ادام ف
به عنــوان  رادیویــی  ارتباطــات  و  مقــررات  تنظیــم 
ــای  ــه قیمت ه ــن اســت ک ــذر ای ــررات گ ــا مق ــوری ی رگوالت
ارائــه خدمــات اینترنــت توســط اپراتورهــا ازآنچــه اکنــون ارائــه 
می شــود باالتــر نــرود. در همیــن راســتا همــه هــدف مــا ایــن 
ــی  ــم. وقت ــش دهی ــا را کاه ــای اپراتوره ــه هزینه ه ــت ک اس
هزینه هــا کاهــش پیــدا کنــد، می تــوان مانــع افزایــش قیمــت 

ارائــه خدمــات آن هــا شــد.
ــای  ــری هزینه ه ــک س ــرم ی ــد الج ــرد: هرچن ــد ک وی تأکی
اپراتورهــا بــاال رفتــه و در ســال جدیــد هــم باالتــر 
ــه بودجــه ســال  ــون برنام خواهــد رفــت. امســال حســب قان

ــان را  ــوق کارکنــان خودش ــد حق ــم بای ــا ه 13۹۸ اپراتوره
افزایــش دهنــد. یــک اپراتــور فیکــس کــه حــدود 40 درصــد 
ســرمایه هایش نیــروی انســانی اســت، اگــر 20 درصــد 
ــور  ــد به ط ــد ۸ درص ــته باش ــان داش ــوق کارکن ــش حق افزای

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــش پی ــش افزای ــک هزینه های اتوماتی
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی ادامــه 
داد: یقینــاً ایــن اپراتــور انتظــار دارد کــه ایــن افزایــش هزینــه 
ــش  ــل کاه ــا حداق ــت و ی ــش قیم ــطه افزای ــی به واس به نوع
هزینه هــا جبــران شــود. در همیــن راســتا و بــرای پاســخ بــه 
انتظــار اپراتورهــا بــرای کاهــش هزینه هــا؛ طــی یــک ســال و 
نیــم گذشــته در حوزه هایــی کــه در اختیــارات وزارت ارتباطــات 
ــاخت  ــرکت زیرس ــت، ش ــد اینترن ــای بان ــوزه پهن ــود در ح ب
ــه  ــا در دو مرحل ــه اپراتوره ــت ب ــده اینترن ــوان ارائه دهن به عن

ــش داد. ــود را کاه ــای خ قیمت ه

نمی توانم وعده ارزان شدن اینترنت را بدهم
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا وعــده کاهــش قیمــت 
اینترنــت را خواهــد داد یــا خیــر گفــت: مــن چنیــن وعــده ای 
ــعی و  ــام س ــون تم ــال هم اکن ــم، بااین ح ــم بده را نمی توان
توانمــان کــه آقــای جهرمــی هــم روی آن تأکیــد دارنــد ایــن 
اســت کــه در شــرایط فعلــی، خدماتــی کــه به مــردم می شــود 

باقیمتــی متناســب باشــد.
فــالح در ادامــه دربــاره برنامه هــای ســازمان تنظیــم مقــررات 
ــه  ــتیابی ب ــده دس ــق وع ــرای تحق ــی ب ــات رادیوی و ارتباط
تکنولــوژی 5G در ســال جــاری گفــت: هدف گــذاری کــه در 
ــازی  ــد تجاری س ــن کرده ان ــوژی 5G تعیی ــرای تکنول ــا ب دنی
ــر  ــای وزی ــت. آق ــال 2020 اس ــوه آن در س ــرداری انب و بهره ب
ــال  ــرای امس ــوژی را ب ــن تکنول ــمت ای ــه س ــت ب ــم حرک ه
ــه آن  ــرای رســیدن ب ــد ب ــا هــم بای ــد. م هدف گــذاری کرده ان

ــاز دارد. هــدف تــالش کنیــم کــه چنــد اقــدام نی

بــرای رفتــن بــه نســل 5G نیازمنــد بسترســازی 
فرکانســی هســتیم

وی افــزود: بــرای رفتــن بــه نســل 5G یکــی از ایــن اقدامــات 

بسترســازی فرکانســی اســت؛ یعنــی بایــد باندهــای فرکانســی 
 5G ــرای ــا ب مناســب در اختیــار اپراتورهــا قــرار گیــرد. در دنی
باندهایــی کاندیــد هســتند مــا هــم بایــد هم راســتا بــا اقدامات 
جهانــی بایــد برخــی از باندهــا را آزادســازی و در برخــی مــوارد 

هــم جابجایــی داشــته باشــیم.
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی 
 )WRC( ادامــه داد: امســال کنفرانــس جهانــی رادیــو
ــای  ــت طیف ه ــوزه مدیری ــس در ح ــن کنفران ــه مهم تری ک
فرکانســی اســت برگــزار می شــود و قطعــاً در ایــن کنفرانــس 
ــورهای  ــه کش ــرای هم ــه ب ــد ک ــد ش ــع خواه ــی وض مقررات
ــس  ــتفاده از فرکان ــث اس ــه بح ــت. چراک ــزام آور اس ــان ال جه
نیــاز بــه هماهنگــی در همــه دنیــا دارد وگرنــه تداخــل ایجــاد 
را  جهــان  شــبکه های  ســایر  ظرفیت هایــی  و  می کنــد 
ــد نخســت  ــا بای ــه م ــن زمین ــن در ای ــد؛ بنابرای مختــل می کن

ــیم. ــته باش ــی داش ــازی فرکانس بسترس

بــرای اســتفاده از نســل 5G باندهــای 700 و 800 
ــوند ــز باید آزاد ش مگاهرت

ــه در  ــی ک ــن باندهای ــه مهم تری ــرد: ازجمل ــح ک ــالح تصری ف
ایــن حــوزه نیــاز اســت باندهــای 700 و ۸00 مگاهرتــز اســت؛ 
ــام  ــد تم ــوژی 5G بای ــه تکنول ــتیابی ب ــرای دس ــن ب بنابرای
توانمــان را بــه کار بگیریــم کــه از ایــن باندهــا اســتفاده کنیم و 

ایــن باندهــا بایــد آزاد شــوند.
ــته  ــال گذش ــش س ــن چال ــاره مهم تری ــه درب ــالح در ادام ف
ــا  ــه همان ــی ک ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی س
ــای 700 و  ــازی بانده ــرای آزادس ــیما ب ــا صداوس ــالف ب اخت
۸00 مگاهرتــز بــود و ســرانجام ایــن چالــش گفــت: پرداختــن 
بــه ایــن موضــوع نیازمنــد طــرح مقدماتی اســت. ســال 200۶ 
ــه تصویــب رســید کــه در  ــو مقرراتــی ب طــی نشســتی در ژن
آن ســال رئیــس وقــت ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
ــی عســکری  ــای عل ــیما آق ــی صداوس ــاون فن ــی و مع رادیوی
رئیــس فعلــی ســازمان هــم حضــور داشــتند و ایــن مقــررات 

را پذیرفتــه و امضــا کردنــد.
ــورد  ــه م ــه ک ــن مصوب ــت مهم تری ــن نشس ــزود: در ای وی اف
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

تائیــد همــه حاضــران از جملــه نماینــدگان جمهوری اســالمی 
ــای  ــام فرکانس ه ــدن تم ــال ش ــت دیجیت ــرار گرف ــران ق ای
پخــش همگانــی تــا ســال 2015 و خامــوش شــدن 
باندهــای آنالــوگ بــود. وقتــی پخــش همگانــی را از آنالــوگ 
ــد  ــتفاده از بان ــان اس ــود راندم ــل می ش ــال تبدی ــه دیجیت ب
فرکانســی چنــد برابــر افزایــش پیــدا می کنــد. چــون بــا یــک 
بانــد ۸ مگاهرتــزی قبــاًل یــک کانــال پخــش می شــد االن بــا 
دیجیتــال شــدن تــا 10 کانــال می تــوان پخــش کــرد؛ 
ــک  ــد ی ــف می توانی ــوژی مختل ــتفاده از تکنول ــا اس ــی ب یعن

ــد. ــری ایجــاد کنی ظرفیــت ده براب
معــاون وزیــر ارتباطــات ادامــه داد: ایــن فراینــد در جهــان آغاز 
ــد و  ــی کرده ان ــورها آن را اجرای ــی از کش ــت و خیل ــده اس ش
در طــول ســال های گذشــته و در کنفرانس هــای جهانــی 
ــرار  ــی ق ــی را موردبررس ــای فرکانس ــن بانده ــای ای کاربرده
ــبکه های  ــتفاده از ش ــه ســمت اس ــت آن را ب ــد و درنهای داده ان
تلفــن همــراه برده انــد. اکثــر کشــورهای جهــان هــم در حــال 
حاضــر ایــن باندهــا را در اختیــار شــبکه موبایــل قــرار داده انــد.

لزومــی نــدارد صداوســیما از باندهــای 700 و 800 
ــتفاده کند ــز اس مگاهرت

وی تصریــح کــرد: ایــن باندهــا بــرای شــبکه موبایــل بســیار 
ــتند و  ــز هس ــک گیگاهرت ــر ی ــه زی ــتند چراک ــمند هس ارزش
ــتفاده  ــل اس ــن دلی ــه همی ــد ب ــی دارن ــوذ باالی ــب نف ضری
از باندهــای 700 و ۸00 مگاهرتــز می توانــد هزینه هــای 
ــش  ــت پوش ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــا را ب ــرمایه گذاری اپراتوره س
ــا  ــا یک ســوم کاهــش دهــد؛ بنابرایــن بالطبــع م ــری ت 5 براب
هــم بایــد بــه ایــن ســمت برویــم تــا از باندهــای 700 و ۸00 
ــال حاضــر آزاد هســتند و  ــا در ح ــن بانده ــم. ای ــتفاده کنی اس
صداوســیما هــم از آن اســتفاده هــم نمی کنــد اصــاًل لزومــی 
هــم نــدارد اســتفاده کنــد چــون پخــش صداوســیما دیجیتــال 

ــده است. ش
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی ادامــه 
داد: از طرفــی حســب قانــون مدیــر طیــف فرکانســی ســازمان 
ــر  ــی اســت؛ آن هــم مدی ــررات و ارتباطــات رادیوی ــم مق تنظی
نــه مالــک طیــف. طیــف فرکانســی جــز امــوال عمومی اســت 
و مالــک آن مــردم هســتند. بالطبــع دولــت بــه نمایندگــی از 

مــردم تنهــا موظــف بــه مدیریــت ایــن امــوال اســت.
مدعــی  صداوســیما  ســازمان  بااین حــال  افــزود:  وی 
ــه ایــن ســازمان اســت.  اســت باندهــای فرکانســی متعلــق ب
درحالی کــه هیــچ نهــادی اعــم از دولتــی و خصوصــی 
ــم  ــک نداری ــا مال ــدی نیســت. م ــچ بان ــک هی صاحــب و مال
ــردار طیــف فرکانســی داریــم. ایرانســل و همــراه  تنهــا بهره ب
ــد  ــی را در اختیاردارن ــر باندهای ــم اگ ــا ه ــایر اپراتوره اول و س
تنهــا بهره بــردار آن هســتند و نمی تواننــد خــود را مالــک بانــد 

ــد. بنامن
ــه داد: از ســوی دیگــر ســازمان  ــر ارتباطــات ادام ــاون وزی مع
نیازهــای  فرکانســی،  طیــف  مدیــر  به عنــوان  تنظیــم 
ــرآورده کــرده و می کنــد و آمادگــی هــم  صداوســیما را هــم ب
وجــود دارد هــر نــوع نیــاز »واقعــی« صداوســیما بــرای پخش 

ــد. ــرآورده کن ــی را ب همگان

ــار  ــد در اختی ــز بای ــای 700 و 800 مگاهرت بانده
ــرد ــرار گی ــبکه های ICT ق ــعه ش توس

ــل  ــه تبدی ــت ک ــی اس ــن موضوع ــرد: ای ــح ک ــالح تصری ف
ــد  ــا بای ــن بانده ــم ای ــا معتقدی ــده اســت و م ــه مناقشــه ش ب
ــن  ــر ای ــرد. اگ ــرار بگی ــار توســعه شــبکه های ICT ق در اختی
باندهــا در آغــاز ارتقــای نســل 4 در اختیــار اپراتورهــای 
موبایــل بــود بالطبــع می توانســتیم ســرعت توســعه دسترســی 

ــد  ــر برخــوردار و روســتاها چن ــاده و کمت ــا مناطــق دورافت را ت
ــود وارد مباحــث USO شــویم  ــاز نب ــر کنیــم و اصــاًل نی براب
و منابعــی کــه االن صــرف می شــود صــرف بهبــود 

می شــد. کیفیــت 

منتظــر نظــر شــورای عالــی امنیــت ملــی دربــاره 
 800 و   700 باندهایــی  آزادســازی  مناقشــه 

ــتیم ــز هس مگاهرت
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی 
ــا  ــدل و مناقشــه ب ــان ج ــه اصــاًل قصدم ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
ــوع  ــن موض ــم ای ــالش داری ــت: ت ــت گف ــیما نیس صداوس
را بــر مبنــای قانــون حل وفصــل کنیــم بــر همیــن 
ــان  ــتیم و ایش ــور نوش ــه رئیس جمه ــاب ب ــاس نامه ای خط اس
هــم نامــه را بــه شــورای عالــی امنیــت ملــی ارجــاع داده انــد 
ــا  ــود ت ــی ش ــری ط ــای تصمیم گی ــا فرآینده ــم ت و منتظری

ــود. ــه ش ــردم گرفت ــع م ــه نف ــم ب ــن تصمی بهتری
ــازمان  ــه س ــهیالتی ک ــوص تس ــه در خص ــالح در ادام ف
بــرای  رادیویــی  ارتباطــات  و  مقــررات  تنظیــم 
اینکــه  و  گرفتنــد  نظــر  در  داخلــی  پیام رســان های 
آیــا ایــن تســهیالت منجــر بــه اســتقبال مخاطبــان 

ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــت: واقعی ــر گف ــا خی ــد ی ــا ش از آن ه
مــا بــر اســاس مصوبــه کمیســیون تنظیــم، ترافیــک 
ــم  ــش دادی ــوم کاه ــه یک س ــی را ب ــان های داخل پیام رس
ــا مــن  ــه اجــرا شــدند؛ ام و تمــام اپراتورهــا هــم موظــف ب
ــه  ــش هزین ــن کاه ــدر ای ــه چق ــدارم ک ــتی ن ــل درس تحلی
باعــث اســتقبال مــردم از پیام رســان های داخلــی شــد؛ امــا 
ــد از  ــد می ش ــه بای ــتقبالی ک آنچــه مشــخص اســت آن اس
ــه  ــش هزین ــن کاه ــد؛ بنابرای ــی نش ــان های داخل پیام رس
ــد  ــر می رس ــه نظ ــتقبال نشــد ب ــاد اس ــک باعــث ایج ترافی
کــه عوامــل دیگــری باعــث عــدم اســتقبال شــده اســت که 

ــی مســتقل اســت. ــل و ارزیاب ــه تحلی ــاز ب نی
وی افــزود: بنابرایــن اینکــه صرفــاً مطــرح می کنند کــه وزارت 
ــرد  ــی نک ــان های داخل ــرای پیام رس ــچ کاری ب ــات هی ارتباط
اصــاًل درســت نیســت. وزارت ارتباطــات همــه ظرفیت هایــی 
را کــه در اختیــار داشــت بــرای تقویــت پیام رســان های 
ــه  ــا کاهــش هزین ــه یکــی از آن ه ــه کار گرفــت ک ــی ب داخل

ترافیــک بــود.
ــدام مهــم دیگــر  ــاره اق ــر ارتباطــات در ادامــه درب ــاون وزی مع
ســازمان تنظیــم در ســال گذشــته یعنــی بررســی تشعشــعات 
ــًا  ــوژی قاعدت ــتفاده از تکنول ــل اس ــه دلی ــت: ب ــی گف رادیوی
اســتفاده از فرکانس هــای رادیویــی افزایش یافتــه اســت و 
بــر همیــن اســاس، تشعشــعات رادیویــی و الکترومغناطیســی 
گریزناپذیــر شــده اســت. در همــه کشــورها بــر ایــن مســئله 

تأکیددارنــد کــه اگــر تشعشــعات از یــک حــدی بیشــتر شــود 
ممکــن اســت عوارضــی داشــته باشــد هرچنــد به طــور علمــی 

ایــن مســئله هنــوز بــه اثبــات نرســیده اســت
ــر ایــن اســاس بــرای ایــن امــواج و تشعشــعات  وی افــزود: ب
اســتاندارهایی ازجملــه اســتاندار ICINRP کــه یــک اســتاندار 
ــت .  ــده اس ــر گرفته ش ــت در نظ ــوزه اس ــن ح ــی در ای جهان
ــران اســتانداردی در ایــن  مؤسســه ملــی اســتاندارد هــم در ای
رابطــه تعییــن کــرده اســت. میــدان الکتریکــی کــه ایــن امواج 
ایجــاد می کنــد 2۸ ولــت بــر متــر اســت. بــر اســاس اعــالم 
ــاً ضــرر دارد. ــر از آن حتم ســازمان اســتاندارد آســتانه ای باالت
ــزان  ــن می ــی تعیی ــون، متول ــر اســاس قان ــه داد: ب ــالح ادام ف
تشعشــعات ســازمان انــرژی اتمــی اســت. باوجودآنکــه وزارت 
ــم  ــالم کردی ــت اع ــه نداش ــن رابط ــئولیتی ای ــات مس ارتباط
ــم  ــعات را فراه ــط تشعش ــری برخ ــکان اندازه گی ــم ام حاضری
کنیــم. بــر همیــن اســاس حــدود ۹0 ســامانه خریــداری کردیم 
ــران و 1۸  ــهر ته ــف ش ــاط مختل ــامانه آن در نق ــه 72 س ک
ــه  ســامانه هــم در شــیراز نصــب شــد. ایــن دو شــهر هــم ب
ایــن دلیــل انتخــاب کردیــم که بیشــترین شــکایت را داشــتند.
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی تصریح 
کــرد: ایــن ســامانه ها انــرژی تجمیعــی همــه امــواج رادیویــی 
و الکترومغناطیســی را محاســبه می کنــد و تنهــا مختــص 
ــورت  ــم به ص ــات را ه ــن اطالع ــت. ای ــل نیس ــواج موبای ام
آنالیــن روی ســایت ســازمان تنظیــم قــرار داده ایــم تــا 
مــردم لحظــه ای ببیننــد کــه چقــدر امــواج در فضــای 

شــهری وجــود دارد.

تشعشــعات امــواج الکترومغناطیــس در تهــران و 
ــد ــر را رد نکرده ان ــتانه خط ــیراز آس ش

ــری  ــامانه های اندازه گی ــه س ــی ک ــرد: در مدت ــد ک وی تأکی
تشعشــعات را فعــال کردیــم باالتریــن میزانــی کــه ثبــت شــد 
ــاالی  ــول روز ب ــاً در ط ــت. عموم ــوده اس ــر ب ــر مت ــت ب 7 ول
ــر متــر اســت و  ۹0 درصــد امــواج موجــود زیــر یــک ولــت ب
ایــن نشــان می دهــد کــه ایــن میــزان در حــدی نیســت کــه 

ــد. ــاک را رد کن ــتانه های خطرن آس
فــالح بابیــان اینکــه نمونــه ای از ســامانه اندازه گیــری 
ــات  ــاوری اطالع ــات و فن ــگاه ارتباط ــعات در پژوهش تشعش
ساخته شــده اســت گفــت: امیدواریــم امســال ســامانه 
ــد و  ــوه برس ــد انب ــه تولی ــعات ب ــری تشعش ــی اندازه گی بوم
ــزان  ــرای اطــالع از می ــم در شــهرهای دیگــر کشــور ب بتوانی

ــم. ــب کنی ــس نص ــواج الکترومغناطی ــعات و ام تشعش
ــال  ــای س ــاره برنامه ه ــه درب ــات در ادام ــر ارتباط ــاون وزی مع
جــاری ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی 
ــم  ــازمان تنظی ــال س ــه امس ــی ک ــث مهم ــک بح ــت: ی گف
دنبــال خواهــد کــرد پیگیــری حقــوق مــردم خواهــد بــود. مــا 
ــوان اداره  ــد یــک اداره کل تحــت عن امســال در ســاختار جدی
ــر  کل حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان ایجــاد کردیــم و ب
همیــن اســاس ســامانه 1۹5 زیــر نظــر ســازمان تنظیــم آمــد. 

ــت. ــوده اس ــا ب ــکایت ها از اپراتوره ــوم ش ــون عم چ
وی افــزود: در حــال حاضــر زمــان رســیدگی بــه شــکایت ها 
ــم ایــن زمــان  ــه حــدود 10 روز رســیده کــه تــالش داری ب
ــه حداقــل برســانیم. همچنیــن بخشــی از نظارت هــای  را ب
مــا به ویــژه بــر اپراتورهــا، به صــورت آنالیــن اســت و 
بخشــی حضــوری کــه بایــد نظــارت حضــوری را بــه 
ــن  ــارت آنالی ــه نظ ــل ک ــن دلی ــه ای ــانیم ب ــل برس حداق
دقــت بیشــتری دارد و از حواشــی کمتــری برخــوردار 
اســت. در همیــن راســتا تــالش داریــم تــا خردادمــاه 
ــم  ــدازی کنی ــل را راه ان ــوزه موبای ــی در ح ــتمی نظارت سیس

ــم. ــش دهی ــط را افزای ــر خ ــای ب ــا نظارت ه ت
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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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ــای الکتریکــی دســت  ــد موتوره ــی تولی ــش فن ــه دان ــران ب ای
یافتــه و رونمایــی از نمونــه دانشــگاهی خودروهــای برقــی، گواه 
ایــن ادعــا اســت؛ امــا بــه دلیــل نبــود زیرســاختهای الزم، ایــن 

خودروهــا بــا تجــاری ســازی فاصلــه دارنــد.
بــا گســترش روزافــزون اســتفاده از خــودرو در صنایــع مختلــف، 
ــه  ــا ب ــت درآوردن آنه ــه حرک ــرای ب ــرژی ب ــع ان ــه مناب ــاز ب نی
شــدت احســاس می شــود و درحــال حاضــر ســوخت های 
ــه حرکــت  ــرای ب ــرژی ب ــن ان ــع تأمی ــن مناب فســیلی، مهمتری

ــتند. ــودرو هس درآوردن خ
ایــن درحالی اســت کــه بــه دلیــل پایــان پذیر بــودن ایــن منابع 
در ســالهای آینــده و همچنیــن مســائل زیســت محیطــی مانند 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای، امــروزه صنایــع مختلــف بــه دنبال 
ــای  ــا تکنولوژی ه ــرژی ب ــن ان ــع تأمی ــرای مناب ــی ب جایگزین
نویــن هســتند. از آنجایــی کــه صنعــت حمــل و نقــل یکــی از 
مهمتریــن صنایــع مصــرف کننــده ســوخت اســت، جایگزینــی 
ــای  ــا خودروه ــی ب ــای الکتریک ــی و موتوره ــای برق خودروه

احتــراق داخلــی در دســتور کار کشــورها قــرار گرفتــه اســت.
ــن و  ــی پایی ــل آلودگ ــه دلی ــارژ ب ــل ش ــی قاب ــای برق خودروه
ــی  ــرای جایگزین ــا ب ــن کاندیده ــی از بهتری ــاال یک ــی ب بازده
ــه  ــتند و ب ــیلی هس ــوخت های فس ــر س ــی ب ــای مبتن خودروه
همیــن دلیــل شــاهد پیشــرفت های شــگفت انگیــز در صنعــت 
ــا از ســوی کشــورها  ــن خودروه ــارژ ای ــری و تأسیســات ش بات
هســتیم. کشــورهای جهــان بــه ســمت برقــی شــدن خودروهــا 
پیــش می رونــد و حتــی در برخــی از کشــورهای اروپایــی بــازه 
زمانــی بــرای پایــان بخشــیدن بــه فــروش خودروهــای بنزینی 

و دیزلــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه بررســی وضعیــت فعلــی خودروهــای 
ــران،  ــا در ای ــارژ آنه ــرای ش ــاخت های الزم ب ــی و زیرس برق
ــت  ــری توســط صنع ــدام مؤث ــون اق ــه تاکن نشــان می دهــد ک
خودروســازی کشــور همراســتا بــا اقدامــات تحقیقاتــی 
نگرفتــه و مطالعــات و تحقیقــات  دانشــگاهی، صــورت 

ــت. ــیده اس ــازی نرس ــاری س ــه تج ــه مرحل ــگاهی ب دانش
حــال بــا توجــه بــه دســتیابی بــه دانــش فنــی تولیــد موتورهای 
الکتریکــی در کشــور، دالیــل عــدم توســعه حمــل ونقــل برقی 
ــی، در  ــای الکتریک ــازی موتوره ــاری س ــدم تج ــور و ع در کش

ــود. ــی می ش ــزارش بررس ــن گ ای

ــد توســعه خودروهــای برقــی در  پیــش بینــی رون
جهــان

ــال های  ــان در س ــی در جه ــای برق ــروش خودروه ــهم ف س
2020، 2025 و 2030 بــه ترتیــب 2، ۸ و 20 درصــد از بــازار کل 
ــال  ــت در س ــود و در نهای ــی می ش ــش بین ــودرو، پی ــروش خ ف
2040 بیــن 35 تــا 47 درصــد از فــروش خودروهــای جدیــد بــه 

ــرد. ــق می گی ــی تعل ــای برق خودروه
همچنیــن از لحــاظ تعــداد خــودرو نیــز در فاصلــه بین ســالهای 
2015 تــا 2040 ســهم خودروهــای برقــی از 2 میلیــون خــودرو 
ــوع  ــودرو از مجم ــون خ ــش از 40 میلی ــه بی ــال 201۶ ب در س
ــید.  ــد رس ــال 2040 خواه ــودرو در س ــروش خ ــون ف 1۹0 میلی
درهمیــن حــال پیــش بینــی شــده کــه چیــن، ایــاالت متحــده 
ــازار جهانــی خودروهــای  ــا بیــش از ۶0 درصــد ب آمریــکا و اروپ

ــد. ــار می گیرن ــال 2040 در اختی ــا س ــی را ت برق
ــای  ــاالی باتری ه ــت ب ــه قیم ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ از س
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــی م ــه در خودروهــای برق ــون ک ــوم ی لیتی

ــا  ــن باتری ه ــت ای ــش قیم ــا از کاه ــش بینی ه ــرد، پی می گی
تــا ســال 2030 حکایــت دارد. بــه نحــوی کــه متوســط قیمــت 
ایــن باتری هــا کــه در ســال 201۶ حــدود 273 دالر / کیلــووات 
ــدود 10۹  ــه ح ــال 2025 ب ــت، در س ــده اس ــرآورد ش ــاعت ب س
دالر / کیلــووات ســاعت و در ســال 2030 بــه حــدود 74 دالر / 

ــد. ــاعت می رس ــووات س کیل
در همیــن حــال پیــش بینــی می شــود مصــرف بــرق 
ــه  ــال 201۶ ب ــاعت در س ــراوات س ــی از ۶ ت ــای برق خودروه
1۸00 تــراوات ســاعت در ســال 2040 )5 درصــد تقاضــای 
جهانــی بــرق( افزایــش یابــد. ادامــه پیــش بینی هــا از وضعیــت 
خودروهــای برقــی تــا 20 ســال آینــده، نشــان می دهــد کــه تــا 
2040 تعــداد 400 تــا 500 میلیــون دســتگاه خــودروی برقــی در 

ــرد. ــد ک ــردد خواهن ــان ت جه
ــاوگان  ــد ن ــا رش ــیلی ب ــوخت فس ــای س ــه تقاض ــی ک از آنجای
ــده  ــی ش ــش بین ــت، پی ــد یاف ــی کاهــش خواه ــودروی برق خ
ــاده ای  ــای ج ــد از خودروه ــدود 35 درص ــال 2040 ح ــا س ت
ــون  ــد کــه بیــش از ۸ میلی ــی تشــکیل دهن را خودروهــای برق
بشــکه ســوخت حمــل و نقــل در روز را جایگزیــن خواهــد کــرد.

 

خودروهــای برقــی جایگزیــن موتورهــای احتراقــی 
می شــوند

ــا  ــی ب ــه محرکه های ــته ب ــازی وابس ــت خودروس ــده صنع آین
ســوخت غیرفســیلی از جملــه خودروهــای برقــی اســت. مرکــز 
ــای  ــوان »دورنم ــا عن ــی ب ــس در گزارش ــای مجل پژوهش ه
ــت  ــرای صنع ــی ب ــان و درس های ــی در جه ــای برق خودروه
خودروســازی ایــران«، آورده اســت کــه »اســتفاده از خودروهای 
ــزان  ــیلی می ــوخت فس ــای س ــا خودروه ــه ب ــی در مقایس برق
ــش  ــد کاه ــا 22 درص ــل ت ــید را حداق ــن دی اکس ــار کرب انتش
می دهنــد. ایــن رقــم در صــورت افزایــش تولیــد نیــروی 
الکترونیکــی از ســدها، انــرژی خورشــیدی، بــاد و … می توانــد 

ــب بیشــتر شــود. ــه مرات ب
ــرای  ــی ب ــای برق ــاز خودروه ــورد نی ــرژی م ــر ان ــوی دیگ ازس
ــوز  ــای درون س ــف خودروه ــدود نص ــابه، در ح ــرد مش عملک

اســت. ایــن موضــوع باعــث حرکــت بــه ســمت ســالم 
ترشــدن محیــط زیســت خواهــد شــد و نیــز در ایــن خودروهــا 
ــوده و  ــر ب ــزات بســیار کمت ــه مصــرف روغــن و آب و فل ــاز ب نی
ــیب  ــد آس ــی مانن ــای محیط ــوی و آلودگی ه ــای ج آالینده ه

ــدارد.« ــود ن ــه اوزون وج ــه الی ب
بــه همین دلیــل کشــورهایی ماننــد آمریــکا، چین و کشــورهای 
ــروش  ــت از ف ــرای حمای ــذاری ب ــرمایه گ ــال س ــی در ح اروپای
خودروهــای برقــی برندهــای بومــی خــود هســتند. بــرای مثال 
در حــال حاضــر ۹۶ درصــد از خودروهــای برقــی فروختــه شــده 
در بــازار چیــن از ســوی خودروســازان چینــی تولیــد می شــود و 
فرانســه اعــالم کــرده کــه ایــن کشــور بــرای تبدیــل شــدن بــه 
ــا ســال 2040  ــه ای، ت ــدون انتشــار گازهــای گلخان کشــوری ب

بــه فــروش خودروهــای بنزینــی و دیزلــی پایــان خواهــد داد.
ــد کــه یکــی از عوامــل مهــم و تأثیرگــذار  کارشناســان معتقدن
ــگاه  ــوع ن ــور، ن ــر کش ــی در ه ــل برق ــل و نق ــعه حم در توس
ــه  ــت. ب ــه اس ــن مربوط ــور و وضــع قوانی ــت در آن کش حاکمی
بیــان دیگــر تجربــه جهانــی تولیــد خودروهــای برقــی نشــان 
می دهــد کــه همزمــان بــا فعالیــت خودروســازان در خصــوص 
طراحــی و تولیــد خودروهــای برقــی، دولت هــا زیرســاخت های 
الزم بــرای ورود ایــن خودروهــا بــه بــازار را فراهــم کردنــد و بعد 
ــدات شــرکت های  ــرای تولی ــور ایجــاد تقاضــا ب ــه منظ از آن ب

ــد. ــر گرفتن ــی را در نظ ــوق های مال ــاز، مش خودروس
همچنیــن بســیاری از دولت هــا بــرای اســتفاده مــردم از 
خودروهــای برقــی و کاهــش آالیندگــی هــوا از یارانــه و 

مشــوق های مالــی اســتفاده کردنــد.
 

ــرانجام  ــه س ــی ب ــی ایران ــای برق ــرا خودروه چ
ــند ــی رس نم

در کشــور مــا نیــز طــی دهه هــای گذشــته موضــوع جایگزینــی 
خودروهــای برقــی کــه بخشــی از سیســتم حمل ونقــل عمومی 
در کالنشــهرها شــود، مطرح شــده و در برخــی از قوانین و اســناد 
ــعه  ــت از توس ــه منظــور حمای ــی ب ــواد قانون ــز م ــتی نی باالدس
سیســتم های حمــل و نقــل برقــی در کشــور پیــش بینــی شــده 

اســت.

ضرورت توسعه حمل و نقل برقی در کشور

چرا خودروی برقی ایرانی تجاری نمی شود 
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امــا مطابــق بــا گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس، 
ــور  ــی در کش ــای برق ــد خودروه ــوص تولی ــون در خص »تاکن
ــه  ــور و ب ــازی کش ــت خودروس ــوی صنع ــری از س ــدام مؤث اق
خصــوص وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان متولــی 
ــازی کشــور،  ــت خودروس ــهامدار در صنع ــت و س بخــش صنع
صــورت نگرفتــه اســت و صرفــاً مطالعاتــی در ایــن بــاره انجــام 

ــه تجــاری ســازی نرســیده اســت.« ــه مرحل ــه ب شــده ک
در ایــن گــزارش تاکیــد شــده اســت کــه »اگــر چــه 
ــرای  ــت ب ــات دول ــن و مصوب ــددی در قوانی ــوق های متع مش
ــده،  ــی ش ــش بین ــور پی ــی در کش ــای برق ــعه خودروه توس
ــازار  ــعه ب ــه توس ــی ب ــک چندان ــی و کم ــون اثربخش ــا تاکن ام

خــودروی برقــی در کشــور نکــرده اســت.«
ــی،  ــش فن ــاظ دان ــه لح ــود ب ــه می ش ــه گفت ــودی ک ــا وج ب
توانمنــدی طراحــی و تولیــد خودروهــای برقــی در کشــور وجود 
ــکل  ــه مش ــد ک ــور معتقدن ــزرگ کش ــاز ب ــا دو خودروس دارد ام
اساســی در ایــن ارتبــاط، هزینــه تولیــد ایــن مــدل خودرو اســت 
ــر اســت و  ــه بنزینــی هزینــه ب ــر نمون کــه گاهــی تــا ســه براب
ــن  ــرای ای ــن الزم وجــود تقاضــا ب ــود تضمی ــن مســئله و نب ای
مــدل خودروهــا، ســبب شــده کــه تاکنــون نمونــه خودروهــای 

ــه تجــاری ســازی نرســند. تولیــدی، ب
ــدی  ــای هیبری ــه خودروه ــه اینک ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ از س
بــه بــازار خــودروی ایــران راه یافته انــد، امــا بــه دلیــل 
ــودن  ــر ب ــترس ت ــاخت های الزم و ارزان و در دس ــود زیرس نب
ــا در  ــن خودروه ــدگان ای ــرف کنن ــیلی، مص ــوخت های فس س
ــتفاده  ــیلی اس ــوخت فس ــرژی س ــع ان ــر از منب ــور، بیش ت کش

می کننــد.
ــی از  ــوز یک ــی هن ــودروی برق ــارژ خ ــاخت ش ــه زیرس ــرا ک چ
ــاوری  ــن فن ــعه ای ــده توس ــل نش ــای ح ــن چالش ه مهمتری
اســت. اگرچــه تعــداد شــارژهای عمومــی خــودروی برقــی در 
5 ســال گذشــته بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش یافته اســت، 
امــا بــا ایــن وجــود، تعــداد بیشــتری از ایــن شــارژها مــورد نیــاز 
اســت. حتــی زمانــی کــه خودروهــای برقــی از نظــر قیمتــی بــا 
خودروهــای موتــور احتــراق داخلــی برابــر و قابــل رقابت شــدند، 
کمبــود شــارژهای خانگــی مانعــی بــرای پذیــرش خودروهــای 
برقــی می شــود و فــروش ایــن خودروهــا بــا محدودیــت روبــرو 

خواهــد شــد.
ــرژی  ــدی، ان ــای هیبری ــده در خودروه ــه ش ــای تعبی باتری ه
ــرای حرکــت ایــن خودروهــا را تأمیــن می کننــد.  ــاز ب مــورد نی
امــا هنــوز امکانــات بــرای شــارژ خودروهــای برقــی در کشــور 
ــای  ــز پژوهش ه ــل مرک ــن دلی ــه همی ــرار نشــده اســت. ب برق
ــت: »در  ــت آورده اس ــن وضعی ــود از ای ــل خ ــس در تحلی مجل
ــترک  ــذاری مش ــرمایه گ ــرکت های س ــدازی ش ــران راه ان ای
ــازی  ــی س ــراه داخل ــه هم ــدی ب ــای هیبری ــاژ خودروه و مونت
ــدت  ــان م ــا، در می ــن خودروه ــزای ای ــات و اج ــی قطع تدریج
می توانــد ضمــن کاهــش قیمــت ایــن محصــوالت، زمینه ســاز 

ــی شــود.« ــش فن ــوژی و دان ــال تکنول انتق
در ایــران زیرســاخت های ایــن فنــاوری بــه طــور جــدی ایجــاد 
ــدات  ــوع تولی ــچ ن ــز هی ــی نی ــازی داخل ــده و در خودروس نش
ــی  ــد ط ــر چن ــود. ه ــاهده نمی ش ــه مش ــن زمین ــاری در ای تج
ــام  ــال انج ــه در ح ــن زمین ــی در ای ــر تالش های ــالهای اخی س

ــزم  ــک ع ــد ی ــه نیازمن ــه نتیج ــول ب ــرای حص ــا ب ــت، ام اس
ــازی،  ــرکت های خودروس ــه ش ــه جانب ــکاری هم ــدی و هم ج
دولــت، شــرکت های دانــش بنیــان و ســرمایه گــذاری بخــش 

ــت. ــی اس خصوص
ــی و  ــای برق ــت خودروه ــه سالهاس ــود آنک ــا وج ــع ب در واق
ــورهای  ــد و کش ــاز کرده ان ــا ب ــود را در دنی ــای خ ــدی ج هیبری
بســیاری مجهــز بــه ایســتگاه های شــارژ ایــن خودروهــا 
هســتند، کشــور مــا هنــوز بــا مشــکل مناســب نبــودن 
ــز  ــل مراک ــن قبی ــه ای ــودن ب ــز نب زیرســاخت های الزم و مجه
دســت و پنجــه نــرم می کنــد. ایســتگاه شــارژ اســتاندارد 
خودروهــای برقــی در ایــران، بــه جــز یــک مــورد دایــر نیســت 
ــش ورود خودروهــای  ــد ســال پی ــه اینکــه از چن ــا توجــه ب و ب
هیبریــدی بــه ایــران آغــاز شــده اســت، امــا متأســفانه تاکنــون 
هیــچ اقدامــی بــرای نصــب ایســتگاه های شــارژ انجــام نشــده 

ــت. اس

خودروهای برقی ایرانی که تجاری نشدند
در میــان کشــورهایی کــه گام هــای کوتــاه و بلنــدی در 
ــا  ــز ب ــا نی ــی برداشــته اند، کشــور م خصــوص خودروهــای برق
ــی  ــی رونمای ــدل خــودروی برق ــن م ــی از چندی ــه طرح های ارائ
ــه  ــای اولی ــه طرح ه ــا ب ــر آنه ــه اکث ــه البت ــت ک ــرده اس ک

ــت. ــده اس ــدود ش ــگاهی مح دانش
یکــی از ایــن خودرهــای ســاخت ایــران »دونیــرو« نــام 
ــان  ــه بی ــد. ب ــن کار کن ــا بنزی ــرق و ی ــا ب ــد ب ــه می توان دارد ک
دیگــر خودروســاز ایــن خــودرو را طــوری طراحــی کــرده تــا ۸0 

کیلومتــر بــدون مصــرف هیــچ بنزینــی ســفر کنــد و حتــی در 
مــواردی اگــر مکانــی بــرای شــارژ مجــدد موتــور برقــی وجــود 
ــور اضطــراری اســتفاده  ــک موت ــد از ی نداشــته باشــد، می توانن

ــد. کنن
خــودروی برقــی ایرانــی »قاصــدک نصیــر« بــه عنــوان 
نخســتین خــودروی برقــی دو سرنشــین ایرانــی، دیگــر 
ــکاری مشــترک دانشــکده های  ــا هم ــه ب ــی اســت ک محصول
ــرکت  ــک ش ــر و ی ــه نصی ــگاه خواج ــک دانش ــرق و مکانی ب
خودروســازی تولیــد شــد. ایــن خــودرو بــا یــک بــار شــارژ 100 
ــد و  ــاعت می پیمای ــر در س ــرعت ۸0 کیلومت ــا س ــر را ب کیلومت
ــن  ــد. همچنی ــاد نمی کن ــز ایج ــی نی ــی و صوت ــی هوای آلودگ
ــن  ــارژ ای ــار ش ــک ب ــرای ی ــت ب ــر و 12 ول ــری 120 آمپ ۸ بات

ــت. ــی اس ــودرو کاف خ
ــرف  ــه مص ــت بهین ــه مدیری ــد ک ــه ش ــال گفت ــن ح درهمی
انــرژی یــک مزیــت قابــل توجــه ایــن خــودروی برقــی اســت 
ــور آن در  ــرا موت ــز دارد زی ــرژی نی ــت ان ــودرو، بازیاف ــن خ و ای
ــی  ــد و راندمان ــری برمی گردان ــه بات ــرژی را ب ــیبی ها ان سراش

ــرژی دارد. ــرف ان ــن مص ــا کمتری ــاال ب ب
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خــودروی دو سرنشــین کــوآدرا Q1 بــا نــام تجــاری »یــوز« با 
قابلیــت طــی 200 کیلومتــر مســافت بــا ســه ســاعت شــارژ و 
ســرعت ۸0 کیلومتــر در ســاعت توســط فنــاوران دانشــگاه آزاد 
اســالمی قزویــن طراحــی و ســاخته شــده اســت. این خــودروی 
ــول و 400  ــر ط ــرض و 2 مت ــانتیمتر ع ــه 120 س ــارژی ک ش
ــا  ــارک در خیابان ه ــکالت پ ــد مش ــرم وزن دارد می توان کیلوگ
ــه آلودگــی زیســت محیطــی ایجــاد  را کاهــش داده و هیچ گون
ــدون  ــودرو ب ــن خ ــه ای ــه اولی ــر نمون ــال حاض ــد. در ح نکن
ایربــگ طراحــی شــده اســت، امــا طراحــان آن قصــد دارنــد در 

ــد. ــر روی آن نصــب کنن ــز ب ــگ نی ــدی ایرب ــای بع نمونه ه
ــم و  ــگاه عل ــی دانش ــره برق ــودروی دو نف ــی خ ــرح مفهوم ط
ــی شــد.  ــدی پیــش رونمای ــاس« هــم چن ــام »ی ــا ن صنعــت ب
ــت  ــهری اس ــل ش ــل و نق ــرای حم ــب ب ــودرو مناس ــن خ ای
ــبی  ــکار مناس ــوده و راه ــین ب ــت دو سرنش ــه دارای ظرفی ک

بــرای کاهــش آلودگــی و ترافیــک شــهری بــه شــمار مــی رود. 
حداکثــر ســرعت ایــن خــودرو 45 کیلومتــر در ســاعت بــوده و با 
یــک بــار شــارژ باتــری قــادر بــه پیمــودن 100 کیلومتــر اســت.
در ایــن خــودرو می تــوان از هــر دو نــوع باتــری لیتیــوم یونــی 
و ســرب اســیدی موجــود در بــازار اســتفاده کــرد و شــارژ آن نیــز 
بســیار آســان و در پارکینــگ خانــه انجــام می شــود. همچنیــن 
راننــده می توانــد بــا مراجعــه بــه ایســتگاه هایی کــه در 
ــی خــود را تحویــل  شــهرداری ها تعییــن می شــود، باتــری خال

ــرد. ــل بگی ــری شــارژ شــده را تحوی داده و بات
ــای  ــردن موتوره ــی ک ــا برق ــز ب ــزرگ نی ــاز ب دو خودروس
بنزینــی چنــد مــدل از خودروهــای خــود، از خــودروی 
برقــی رونمایــی کردنــد. یکــی از ایــن خودروهــا مجهــز بــه 
گیربکــس اتوماتیــک اســت و در کنــار قابلیــت هیبریــد، بــه 
فنــاوری شــارژ مســتقیم بــا بــرق شــهری هــم مجهــز اســت 
ــر  ــد ۹0 کیلومت ــا می توان ــل باتری ه ــا داشــتن شــارژ کام و ب
ــزان  ــد می ــالم ش ــه اع ــور ک ــد. آنط ــی کن ــرق ط ــا ب را ب

ــت. ــر اس ــودرو صف ــن خ ــی ای آالیندگ
نمونــه آزمایشــی خــودروی برقــی دیگــری نیــز ســال گذشــته 
بــا همــکاری دانشــگاه خواجــه نصیــر و مرکــز نــواوری یکــی از 
خودروســازان کشــور بــا حضــور ســورنا ســتاری معــاون علمــی 
رئیــس جمهــور در راســتای حفاظــت از محیــط زیســت و 
ــن  ــد ای ــرار ش ــد و ق ــی ش ــوخت رونمای ــرف س ــش مص کاه
خــودرو در دو پلتفــرم تولیــد شــود. قــدرت موتــور تمــام برقــی 
ایــن خــودرو حــدود 70 کیلــووات بــوده و امــکان پیمــودن 170 
ــت شــارژ  ــار شــارژ دارد و از قابلی ــر ب ــا ه ــر را ب ــا 210 کیلومت ت
ســریع بهــره می بــرد. ایــن خــودرو بــه حــدود 40 دقیقــه زمــان 
نیــاز دارد تــا بــا شــارژ ســریع، نیــروی خــود را بازیابــی کنــد و از 
طریــق شــارژ عــادی نیــز بــه 3 ســاعت و 40 دقیقــه زمــان نیاز 

خواهــد داشــت.

چالش هـا و فرصت هـای برقی 
شـدن خودروهـا در ایران

برقــی  خودروهــای  از  اســتفاده 
در ایــران بــا برخــی مشــکالت و 
ــرو اســت.  ــز روب چالش هــای دیگــر نی
ــانی  ــص انس ــروی متخص ــود نی کمب
مشــکل  مهمتریــن  تجهیــزات  و 
در فراگیــر شــدن اســتفاده از ایــن 
ــه  ــرا ک ــوان می شــود. چ ــا عن خودروه
ــوردار  ــی برخ ــاوری باالی ــی از فن ــدی و برق ــای هیبری خودروه
ــذاری  ــد ســرمایه گ ــا نیازمن ــر و نگهــداری آنه هســتند و تعمی
جــدی و تربیــت نیــروی متخصــص انســانی و تهیــه تجهیــزات 
ــچ شــرکت خودروســاز  ــوز هی ــی چــون هن الزم اســت. از طرف
داخلــی قــادر بــه تولیــد خودروهــای برقی قابــل رقابت نیســت، 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــه واردات افزای ــتگی ب ــذا وابس ل
چالــش دیگــر در ایــن زمینه آن اســت کــه هنوز هیــچ مطالبه ای 
ــرق در  ــبکه ب ــی ش ــت و توانای ــدن ظرفی ــخص ش ــرای مش ب
ــاخت های  ــاد زیرس ــرای ایج ــف ب ــق مختل ــور و مناط کل کش
شــارژ ایــن خودروهــا انجــام نشــده اســت. ایســتگاههای شــارژ 
خودروهــای برقــی تــا حــد زیــادی برشــبکه توزیــع بــرق متکی 
هســتند. شــارژ ایــن خودروهــا بــه عنــوان یک بــار جدیــد برای 
شــبکه قــدرت مطــرح اســت و عــدم کنتــرل آن ممکــن اســت 
امنیــت شــبکه را بــه خطــر بیانــدازد. ایــن موضــوع نگرانی هــا 
را در مــورد آثــار منفــی شــارژ خودروهــا بــر تأسیســات سیســتم 
تولیــد، انتقــال و توزیــع افزایــش می دهــد. زمانــی کــه خودروها 
ــع  ــا تجمی ــود، ب ــارژ ش ــازل ش ــهری و در من ــرق ش ــط ب توس
ــه  ــع مربوط ــبکه توزی ــدی در ش ــک جدی ــی پی ــای خانگ باره

ــود. ــاد می ش ایج
در کشـورهای در حـال توسـعه ای همچـون ایـران کـه ایـن 
بسـترها فراهم نیسـت ارائه راهکارهایـی که بتواند میزان سـهم 
ایـن خودروهـا را در منحنـی بـار آینـده تخمیـن بزنـد یکـی از 
چالش هـای مهـم در این زمینه اسـت. البتـه از آنجا کـه در ایران 
شـرایط بـه گونه ای اسـت که میـزان مصـرف بـرق در زمان کم 
بـاری شـبکه معمواًل بیـن 15 تا 45 درصد اوج بار شـبکه اسـت، 
می تـوان از فرصـت کم باری شـبکه برق شـهری از سـاعت 12 
شـب تا ۸ صبح بـرای تأمیـن شـارژ خودروهـای برقی اسـتفاده 
کـرد. در ایـن صـورت نیـازی بـه افزایـش بـار شـبکه نیسـت و 
دولـت می توانـد بـا قیمـت بسـیار ارزان تـر، انـرژی را در اختیـار 

دارنـدگان خـودرو قـرار دهد.
ــم  ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــی، عض ــل خلخال ابوالفض
ــی  ــش فن ــرفت دان ــزان پیش ــورد می ــران ، در م ــت ای و صنع
ــور و  ــی در کش ــه برق ــایل نقلی ــی و وس ــای الکتریک موتوره
چالش هــای پیــش روی آن می گویــد: در واقــع موتورهــای 
الکتریکــی بــه خــودی خــود، دارای تکنولــوژی بســیار 
پیچیــده ای نیســت و معمــواًل ســاخت »مگنــت« ایــن موتورهــا 
کــه باعــث ایجــاد میــدان مغناطیســی بــرای حرکــت می شــود، 

تکنولــوژی پیچیــده ای دارد.

ــور  ــاخت موت ــرای س ــت« ب ــردن »مگن ــی ک بوم
ــت ــام اس ــال انج ــگاه ها در ح ــی در دانش الکتریک

وی بــا بیــان اینکــه کیفیــت موتورهــای الکتریکــی بــه کیفیت 
مگنت هــا بســتگی دارد و دانــش آن در اختیــار کشــورهای 
ــت  ــوژی مگن ــردن تکنول ــی ک ــزود: بوم ــرار دارد، اف ــاص ق خ
کــه بتوانــد یــک جریــان مغناطیســی پرانــرژی ایجــاد کنیــم تا 
بتوانیــم بــه یــک موتــور الکتریکــی خــوب دســت پیــدا کنیــم، 

ــت. ــام اس ــال انج ــور در ح ــگاه های کش در دانش
ــت  ــم و صنع ــودرو دانشــگاه عل ــتاد دانشــکده مهندســی خ اس
ــا تاکیــد براینکــه ســال ها اســت کــه تولیدکننــدگان بزرگــی  ب
در کشــور در ایــن زمینــه مشــغول بــه کار بــوده و موتــور 
الکتریکــی تولیــد می کننــد، ادامــه داد: موضــوع اصلــی بحــث 
بــازار ایــن موتورها اســت. بــه بیان دیگــر، بــازار مطمئنــی برای 
موتورهــای الکتریکــی کــه در خودروهــای برقــی مورداســتفاده 
قــرار گیرنــد، وجــود نــدارد تــا ســرمایه گذاری بــه ســمت ایــن 
بــازار حرکــت کــرده و تولیــد ایــن موتورهــا رونــق پیــدا کنــد.

وی نحــوه توســعه تکنولــوژی موتورهــای الکتریکــی در کشــور 
را مســتلزم حمایــت دولــت عنــوان کــرد و گفــت: حکومت هــا 
ــود  ــا وج ــرای آن ه ــازار ب ــه ب ــی ک ــرای تکنولوژی های ــد ب بای
نــدارد، ســرمایه گذاری کننــد. بــرای مثــال در زمینــه تکنولــوژی 
موتورهــای الکتریکــی و خودروهــای الکتریکــی در همــه دنیــا 
حمایــت حکومت هــا اتفــاق افتــاده اســت و کشــورهایی 
ــد  ــه پیشــرفت کرده ان ــوان کــه در ایــن زمین ــد چیــن و تای مانن
کــه پژوهشــکده ها و مؤسســات پژوهشــی دارنــد کــه بــا 

ــد. ــعه یافتن ــه و توس ــکل گرفت ــی ش ــرمایه گذاران دولت س
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران بــا تاکیــد 
براینکــه امــروز در داخــل کشــور مشــکل زیــادی درخصــوص 
دانــش فنــی موتورهــای الکتریکــی نداریــم، خاطرنشــان کــرد: 
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ــان  ــت اطمین ــه قابلی ــور الکتریکــی ک ــک موت ــه ی ــرای اینک ب
ــد را  ــودرو باش ــتفاده روی خ ــل اس ــد و قاب ــته باش ــی داش خوب
داشــته باشــیم توانمندی هــای خوبــی در کشــور وجــود دارد. امــا 
ــد  ــازی و تولی ــت نمونه س ــرمایه گذاری جه ــک س ــتلزم ی مس

ــوه اســت. انب

ــه واردات  ــور ب ــد مجب ــت نکن ــت حمای ــر دول اگ
خــودروی برقــی می شــویم

وی در مــورد اینکــه دلیــل عدم حمایــت دولــت از ایــن فنــاوری 
ــه  ــازی ب ــد نی ــته باش ــود داش ــازار وج ــر ب ــت: اگ ــت، گف چیس
ــازار  ــده ب ــا در آین ــن تکنولوژی ه ــت و ای ــت نیس ــت دول حمای
ــازار  ــن ب ــون در ای ــم اکن ــا از ه ــر دولت ه ــد. اگ ــدا می کنن پی
ــد  ــه واردات خواهن ــور ب ــده مجب ــد در آین ــرمایه گذاری نکنن س
شــد. در اینجــا بحــث آینده نگــری مطــرح اســت. امــا متأســفانه 
ــاید  ــت؟ ش ــری چیس ــدم آینده نگ ــت ع ــت عل ــخص نیس مش
در گذشــته بــا ســرمایه گذاری دولت هــا در یــک ســری 
بخش هــا بــه تکنولوژی هایــی رســیدیم ولــی االن ایــن اتفــاق 

ــت. ــده اس ــگ ش ــیار کمرن ــف بس ــای مختل در حوزه ه
خلخالـی در پاسـخ بـه این سـوال که چـرا خودروهـای برقی که 
با حمایت دولت رونمایی می شـوند، نمـود بارزی در بازار نداشـته 
و بـه سـرانجام نرسـیده اند، می گوید: بخشـی از ایـن خودروهای 
الکتریکی که رونمایی شـده اند در دل شـرکت های خودروسـازی 
بوده انـد و خودروسـازها نمونه هـای بنزینـی خودروهای خـود را 
تبدیـل بـه نمونـه برقـی کرده انـد. امـا از آنجایی که زیرسـاخت 
ایـن خودروهـا زیرسـاخت یـک خـودرو بنزینـی اسـت، بـرای 
خودروسـاز صرفـه اقتصـادی ایجاد نمی کند تـا این خـودرو را به 

بـازار عرضـه کند.

زیرساخت تولید باتری با کیفیت وجود ندارد
ــت  ــم و صنع ــودرو دانشــگاه عل ــتاد دانشــکده مهندســی خ اس

ــا  ــه اینکــه در خصــوص تکنولوژی هــای مرتبــط ب ــا اشــاره ب ب
ــی از  ــک بخــش مهم ــم ی ــری ه ــی، بات ــای الکتریک خودروه
ــزود: در  ــی محســوب می شــود، اف ــوژی خودروهــای برق تکنول
ــد باتــری باکیفیــت  ــرای تولی کشــور هــم زیرســاخت کافــی ب

ــدارد. ــود ن وج
ــا پلتفــرم  ــه وی، تاکنــون در خودروهــای برقــی کــه ب ــه گفت ب
ــرو  ــد وزن روب ــکالتی مانن ــا مش ــده اند، ب ــد ش ــی تولی بنزین
ــا اســتفاده می شــود  ــن خودروه ــی در ای هســتیم و از باتری های
ــی  ــرای خودروی ــال ب ــوان مث ــه عن کــه بســیار گــران اســت. ب
کــه 50 میلیــون تومــان قیمــت دارد نیــاز اســت 50 میلیــون هم 
بابــت باتــری هزینــه شــود. بــه همیــن دلیــل در ایــن بخــش 
نیــز یــک ســری از دولت هــا حمایــت کــرده و سوبســید 
پرداخــت می کننــد. از ســوی دیگــر می تــوان خــودرو را بــدون 
ــت  ــری از طــرف دول ــه بات ــرد و هزین ــه ک ــری تهی ــه بات هزین

ــود. ــت ش پرداخ

گلوگاهی به نام شماره گذاری
ــه  ــه نمون ــی ک ــدای از خودروهای ــد: ج ــه می ده ــی ادام خلخال
ــر از  ــی دیگ ــوند، برخ ــل می ش ــی تبدی ــه برق ــی آن ب بنزین
خودروهــای برقــی کــه در کشــور رونمایــی شــده اند بــه 
ــماره گذاری  ــل ش ــی مث ــا گلوگاه ــیده و ب ــازی نرس تجاری س
ــی  ــی و رانندگ ــس راهنمای ــون پلی ــم اکن ــد. ه ــورد کردن برخ
بــا توجــه بــه عــدم کســب اســتانداردهای الزم، جلــوی 

شــماره گذاری ایــن خودروهــا را گرفتــه اســت.
ــرای  ــون ب ــتانداردها تاکن ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
خــودروی ســواری و موتورســیکلت بــوده اســت، ســازمان ملــی 
ــودروی  ــک خ ــرای ی ــل ب ــتانداردهای کام ــد اس ــتاندارد بای اس

ــد. ــر کن ــن خــأ را پ ــه کــرده و ای چهارچــرخ کوچــک تهی
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران بــا بیــان 
ــدری پیشــرفت  ــا به ق ــی، دنی اینکــه در حــوزه خودروهــای برق

ــود  ــه وج ــا ب ــا و آنه ــان م ــزرگ می ــه ب ــه یک فاصل ــرده ک نک
ــوزه  ــن ح ــر در ای ــل اگ ــن دلی ــه همی ــزود: ب ــد، اف ــده باش آم
تدبیــر و برنامه ریــزی وجــود داشــته باشــد، فاصلــه کمتــری بــا 
دنیــا خواهیــم داشــت. البتــه قطعــاً دولــت بایــد در ایــن حــوزه 

ســرمایه گذاری کنــد.
وی معتقــد اســت کــه خودروســازهای مــا مجموعه هــای 
ــان  ــتم های مدیریتی ش ــه در سیس ــتند ک ــده ای هس درهم تنی
ــوزه  ــن ح ــد در ای ــاً نمی توانن ــتند، قطع ــکالتی هس ــار مش دچ
ــرکت های  ــال ش ــد دنب ــل بای ــن دلی ــه همی ــوند. ب ــق ش موف
نوظهــوری باشــیم کــه بتواننــد خیلــی چاالک تــر عمــل کــرده 
و توســط مؤسســات پژوهشــی مــورد حمایــت دولــت، حمایــت 
علمــی شــوند و شــکل بگیرنــد و بتواننــد محصوالتــی خــود را 

ــد. ــازار عرضــه کنن ــه ب ب
ــت:  ــش گف ــن بخ ــش ای ــترین چال ــورد بیش ــی در م خلخال
ــتیم و الزم  ــکل هس ــار مش ــری دچ ــوزه بات ــتر در ح ــا بیش م
هســت در خصــوص تکنولــوژی باتــری بیشــتر کارکنیــم. چــرا 
کــه بــا وجــودی کــه در ایــران در حــوزه باتــری لیتیــوم یونــی 
ــری در  ــای جدیدت ــا تکنولوژی ه ــی در دنی ــت ول ــده اس کارش
ــای  ــا در خصــوص موتوره ــود دارد. ام ــال بررســی و کار وج ح
الکتریکــی پیچیدگــی وجــود نــدارد و در ایــران در ایــن زمینــه 

ــت. ــده اس کارش
ــه  ــد ک ــان می ده ــده نش ــام ش ــی انج ــل از بررس ــج حاص نتای
تولیــد خــودروی برقــی در کشــور، نیازمنــد حمایــت و ســرمایه 
گــذاری دولــت در کنــار مشــارکت مراکــز تحقیقاتی دانشــگاهی 
ــن  ــت. در ای ــازان اس ــان و خودروس ــش بنی ــرکتهای دان ــا ش ب
ــی روز  ــای برق ــای خودروه ــری از پلتفرم ه ــره گی ــان به می
ــن  ــه ای ــرای ورود ب ــی ب ــتراتژی های اصل ــی از اس ــا یک دنی
ــن  ــره ارزش تأمی ــن زنجی ــه ای ــی ک ــت و در صورت ــه اس عرص
شــود می تــوان بــه ورود خودروهــای برقــی ایرانــی بــه عرصــه 

ــد داشــت. ــی امی تجــارت جهان

ایمن ترین خودرویSUV ؛

تسال از خودروی برقی »مدل Y« رونمایی کرد
 

الــون ماســک از خــودروی اس یــو وی و تمــام برقــی »مــدل Y« رونمایــی کــرد. ایــن خــودرو بــا قیمــت پایــه 3۹ هــزار دالر 
عرضــه می شــود

»الــون ماســک« مدیــر شــرکت تســال از یــک خــودروی SUV تمــام الکتریــک »مــدل Y«رونمایــی کــرد. ایــن شــرکت 
امیــدوار اســت بــا عرضــه ایــن خــودرو مشــتریانی را بــه خــود جلــب کنــد کــه بــه دنبــال یــک اتومبیــل تمــام برقی هســتند.
ماســک در مراســم رونمایــی گفــت: ایــن خــودرو قابلیت هــای یــک SUV را دارد امــا ســواری آن شــبیه یــک خــودروی 

اســپرت است.
ــم  ــن می زنی ــا تخمی ــده و م ــه ش ــی توج ــای ایمن ــه نگرانی ه ــه ب ــیله نقلی ــن وس در ای

ــد. ــان باش ــط در جه ــدازه متوس ــودرویSUV ان ــن خ ایمن تری
»مــدل Y« یــک شیشــه ســقفی پانورامیــک و یــک نمایشــگر لمســی 15 اینچــی بــرای 

کنتــرل خــودرو دارد.
ــک  ــا ی ــد ب ــده و می توان ــالم ش ــزار دالر اع ــتاندارد 3۹ ه ــخه اس ــرای نس ــه ب ــت پای قیم
بــار شــارژ 370 کیلومتــر طــی کنــد. نســخه ای کــه قابلیــت پیمایــش مســافت 
ــار  ــا یــک ب ــد ب ــزار دالر عرضــه می شــود و می توان ــه 47 ه ــا قیمــت پای بیشــتری دارد ب

شــارژ 4۸3 کیلومتــر طــی کند.
ــا قیمــت پایــه 51 هــزار دالر  ــا چهــار چــرخ متحــرک »مــدل Y« ب ــوره ب نســخه دوموت
ــد در 3.5 ثانیــه ســرعت خــود را از  عرضــه می شــود. همچنیــن ایــن خــودرو کــه می توان
صفــر بــه ۹7 کیلومتــر بــر ســاعت برســاند و باالتریــن ســرعت آن نیــز 241 کیلومتــر بــر 

ــود. ــه می ش ــزار دالر عرض ــت ۶0 ه ــا قیم ــت ب ــاعت اس س
»مــدل Y« مهمتریــن محصــول تســال بــه حســاب می آیــد زیــرا بــرای عمــوم عرضــه 

ــد. ــم خــود را پرداخــت کن ــد بدهی هــای عظی ــروش آن می توان ــا ف شــده و شــرکت ب
به گفته ماسک پیش سفارش »مدل Y« از هم اکنون آغاز شده است.
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طوالنی ترین سفر با خودروی 
الکتریکی به پایان رسید

 
یــک مــرد هلنــدی بلندترین ســفر بــا خــودروی الکتریکــی را بــه پایــان رســاند. او در این ســفر 5۹ 

هــزار مایلــی از 33 کشــور عبــور کرد.
ــان  ــه پای ــه نقط ــون ب ــی اکن ــای الکتریک ــج خودروه ــرای تروی ــا ب ــن برنامه ه ــی از مهم تری یک

رســیده اســت.
»ویــب واکــر« از هلنــد بــه طــور رســمی »طوالنی تریــن ســفر خــودروی الکتریکــی جهــان« را 
بــه پایــان رســاند. او طــی 3 ســال مســافتی 5۹ هــزار مایلــی بیــن آمســتردام تا ســیدنی )اســترالیا( 
را طــی کــرد. واکــر در 15 مــارس 201۶ میــالدی بــا یــک خــودروی گلــف فولکــس واگــن ســفر 

خــود را آغــاز کــرد.
ــا هــدف نشــان دادن قابلیت هــای  ــه ب ــود ک ــه Plug Me In ب ــن ســفر بخشــی از برنام ای
اجرایــی و مزایــای خودروهــای الکتریکــی انجــام شــد. به هرحــال واکــر طــی ایــن ســفر از 33 
کشــور رد شــد و بــا دریافــت کمــک از داوطلبــان و حامیــان شــرکتی بــرای مــکان اقامت، شــارژ و 

مــواد غذایــی ایــن ســفر را تکمیــل کــرد.

ایــن ســفر بــا یــک خــودروی گلــف بــا موتــور بنزینــی نیازمنــد 17۹2 گالــن ســوخت بــود کــه بــا 
توجــه بــه متوســط قیمــت بنزیــن در آمریــکا در 201۸ میــالدی معــادل 4552 دالر خواهــد بــود. 

ایــن در حالــی اســت کــه واکــر طــی 3 ســال فقــط 300 دالر هزینــه الکتریســیته کــرده اســت.

ــا خبــر داده کــه قابلیــت حمــل 250  یــک شــرکت چینــی از تولیــد درازتریــن اتوبــوس برقــی دنی
ــد. ــر می رس ــه 27 مت ــوس ب ــن اتوب ــول ای ــافر را دارد. ط مس

شــرکت BYD Auto کــه در ســال 2014 هــم موفــق بــه کســب عنــوان مشــابهی شــده بــود، 
حــاال رکــورد قبلــی خــود را شکســته و از اتوبــوس برقــی غــول پیکــر K12A رونمایــی کــرده 

است.
این اتوبوس دارای دو جفت باتری بزرگ است.

حداکثــر ســرعت ایــن اتوبــوس بــه 70 کیلومتــر در ســاعت می رســد و بــا هــر بــار شــارژ باتــری، 
ایــن اتوبــوس قــادر بــه پیمــودن حداکثــر 300 کیلومتــر اســت کــه باعــث می شــود اســتفاده از آن در 
طــول روز بــدون نیــاز بــه شــارژ مجــدد امــکان پذیر باشــد. همچنیــن 2 پــورت شــارژ ای ســی و نیز 

دی ســی بــرای ایــن اتوبــوس در نظــر گرفتــه شــده اســت.
شــرکت ســازنده ســازگاری بــا محیــط زیســت و عــدم ایجــاد آلودگــی، بی ســر و صــدا بــودن موتور 

و نیــز راحتــی و ایمنــی کافــی را از جملــه مزایــای اســتفاده از ایــن اتوبــوس عنــوان کرده اســت.

رونمایی از درازترین اتوبوس برقی دنیا با طول ۲۷ متر رونمایی شد

تســال قصــد دارد فنــاوری هوشــمندی را در خودروهــای خــود بــه کار گیــرد کــه باعــث می شــود 
در زمــان حضــور راننــده در محوطــه پارکینــگ، اتومبیــل بــه طــور خــودکار روشــن شــده و بــه 

ســمت وی حرکــت کنــد.
ایــن فنــاوری کــه Enhanced Summon نــام دارد از هفتــه آینــده در امریــکا در 
دســترس خریــداران خودروهــای تســال قــرار می گیــرد. البتــه تنهــا افــرادی می تواننــد از ایــن 
 Full ــا ــته های Enhanced Autopilot ی ــی از بس ــه یک ــد ک ــره بگیرن ــاوری به فن

ــند. ــرده باش ــال ک ــود فع ــده خ ــداری ش ــای خری ــرای خودروه Self-Drivingرا ب
بــرای فعــال کــردن خدمــات یادشــده تنهــا بایــد دکمــه مربوطــه در اپلیکیشــن تلفــن همــراه 
ــد.  ــده حرکــت می کن ــه ســمت رانن ــی تســال ب ــودروی برق تســال فشــرده شــود و ســپس خ
ایــن مســاله موجــب می شــود تــا راننــده مجبــور نباشــد وقــت زیــادی را صــرف رســیدن بــه 
ــرای توقــف خــودروی  ــد نقطــه ای خــاص را ب خــودرو و روشــن کــردن آن کنــد. فــرد می توان

خــود مشــخص کنــد یــا از آن بخواهــد دقیقــاً در محــل توقــف شــخص قــرار بگیــرد.
ــد  ــه بای ــر 45 متــری از خــودرو مجــاز اســت و البت ــه حداکث اســتفاده از ایــن خدمــات در فاصل
توجــه داشــت کــه ســرعت فعــال شــدن خدمــات یادشــده و حرکــت خــودرو بــه ســمت کاربــر 
چنــدان زیــاد نیســت. همچنیــن بهــره منــدی از ســرویس مذکــور در اماکــن عمومــی، مســتلزم 

رعایــت قوانیــن مربــوط بــه اســتفاده از پارکینگ هــای عمومــی اســت.

با فناوری جدید هوشمندسازی؛

خودروهای تسال از پارکینگ به پیشواز راننده می آیند
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اتحاد چین و کره برای تولید
 نرم افزار خودروهای خودران

 

ــزاری  ــرم اف ــد ن ــرای تولی ــن ب ــنت از چی ــی و تنس ــره جنوب ــی از ک ــرکت هیوندای دو ش
ــد. ــا یکدیگــر متحــد شــده ان ــه منظــور اســتفاده در خودروهــای خــودران ب اختصاصــی ب
ــد. در  ــه انجــام دهن ــن زمین ــی را در ای ــه طــور مشــترک تحقیقات ــرار اســت دو طــرف ب ، ق
ایــن نــرم افــزار بــه طــور خــاص بــر روی افزایــش ایمنــی سیســتم های مــورد اســتفاده در 

خودروهــای خــودران تمرکــز خواهــد شــد.
هیوندایــی قصــد دارد تــا ســال 2030 مدل هــای مختلفــی از خودروهــای خــودران را عرضــه 
کنــد و بدیــن منظور ســرمایه گــذاری گســترده بــرای تولیــد نــرم افزارهای مــورد نیــاز بدین 

منظــور بــه عمــل آورده اســت.
قــرارداد همــکاری دو طــرف در ایــن زمینــه در حاشــیه برگــزاری یــک نشســت تجــاری در 
ــی از دولت هــای دو طــرف در ایــن  ــی امضــا شــد و نمایندگان ســئول، پایتخــت کــره جنوب

نشســت حضــور داشــتند.
منابــع مطلــع می گوینــد قــرار اســت برنامــه گــپ محبــوب وی چــت شــرکت تنســنت هــم 
در مدل هــای جدیــد خودروهــای تولیــدی هیوندایــی کــه در چیــن عرضــه می شــوند قابــل 

دســترس باشد.
ــده  ــن تولیدکنن ــر پنجمی ــار یکدیگ ــورز، در کن ــا آن کیاموت ــکار ب ــی و شــرکت هم هیوندای
ــا ســال 2020 خودروهــای  ــرار اســت ت ــزرگ خــودرو در جهــان محســوب می شــوند و ق ب
خــودران نیمــه خــودکار و تــا ســال 2030 خودروهــای خــودران تمــام خــودکار عرضــه کنند.

شارژ خودروهای برقی سرعت می گیرد
 

یــک شــرکت ادعا مــی کنــد ایســتگاه شــارژی ســاخته کــه بــا 10 دقیقــه شــارژ نیــروی الزم برای 
210 مایــل را بــرای خــودرو فراهــم مــی کند. 

ــاخت  ــال س ــی در ح ــای برق ــریع خودروه ــارژ س ــت ش ــا قابلی ــتگاه هایی ب ــدی از ایس ــوج جدی م
هســتند. ایــن ایســتگاه ها می تواننــد در فاصلــه زمانــی دم کــردن یــک قــوری قهــوه باتری هــای 

خــودرو را شــارژ کننــد.
ــه  ــرده ک ــداع ک ــاوری اب ــد فن ــا می کن ــترالیاییTritium ادع ــرکت اس ــتا ش ــن راس در همی
می توانــد شــارژ مــورد نیــاز خــودرو بــرای طــی مســافت 210 مایــل را در 10 دقیقــه فراهــم کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه بــرای فراهــم کــردن چنیــن قدرتــی در ایســتگاه های معمــول، خــودرو 

بایــد ۸ ســاعت شــارژ شــود.
البتــه در ایــن مســیرTritium تنهــا نیســت. کنسرســیوم خودروســازان اروپایــی )از جملــه بی ام 
ــز مشــغول ســرمایه گــذاری در ایســتگاه های شــارژ ســریع  ــورد و فولکــس واگــن( نی ــو، ف دبلی
ــارژ  ــای ش ــد: قابلیت ه ــاره می نویس ــن ب ــن در ای ــس واگ ــل از فولک ــه نق ــرگ ب ــتند. بلومب هس
الکتریکــی خودروهــا در ســال های اخیــر 2 برابــر شــده اســت. پیــش بینــی می کنیــم در آینــده 

شــارژ ســریع خــودرو در فضاهــای عمومــی بــه ســرعت فراگیــر شــود.
ــز از ســال گذشــته ســاخت ایســتگاه های شــارژ  ــی اســت کــه شــرکت Shell نی ــن در حال ای

ســریع را آغــاز کــرده اســت.
البتــه در ایــن مســیر مشــکالتی وجــود دارد، بیشــتر خودروها بــا قابلیت های شــارژ ســریع همخوان 

نیســتند و از ســوی دیگــر فراینــد توســعه یک شــارژر بســیار ســریع نیــز خطرناک اســت.

شــرکت فــورد تــا ســال 2020 یــک خــودروی برقــی تــازه شاســی بلنــد بــا الهــام از مدل 
ــه پیمــودن 500  ــار شــارژ قــادر ب ــا یــک ب محبــوب موســتانگ عرضــه می کنــد کــه ب

کیلومتــر اســت.
ــه  ــت ب ــل دیتروی ــگاه اتومبی ــال 201۸ در نمایش ــه در س ــودرو ک ــن خ ــه ای ــه اولی نمون

ــد اســت. ــک در دســت تولی ــاخ ی ــام م ــا ن ــد ب ــش درآم نمای
برخـی منابع مطلـع می گویند ممکن اسـت فورد با ارتقـای موتور برقـی و افزایش ظرفیت 
باتـری کاری کنـد که خـودروی برقی مذکـور بتواند مسـافتی نزدیک بـه ۶00 کیلومتر را 

هـم با یک بـار شـارژ بپیماید، اما ایـن موضوع هنوز تأیید نشـده اسـت.
فورد تنها شـرکتی نیسـت که بـرای تولید خـودروی برقی با بـرد 500 کیلومتر بـا یک بار 
شـارژ تـالش می کنـد. جگـوار هـم از برنامه ریـزی بـرای تولید چنیـن خودرویی تا سـال 
آینـده میالدی خبـر داده اسـت. البته تسـال فعاًل تنها شـرکت سـازنده خودروهـای برقی 

اسـت که خـودروی برقی بـا بـرد بیـش از 500 کیلومتر عرضـه می کند.
از جملــه دیگــر شــرکت های خودروســاز رقیــب کــه در حــال اجــرای برنامه هایــی در این 
زمینــه هســتند می تــوان بــه مرســدس بنــز، آئــودی، هیوندایی، کیــا و غیــره خبــر داد که 
بــر اســاس اخبــار موجــود بــرد تولیــدات آنهــا بــا یــک بــار شــارژ فعــاًل از 320 تــا 420 

ــر متغیر اســت. کیلومت

تا سال ۲۰۲۰ ؛

خودروی برقی تازه فورد با یک بار شارژ ۵۰۰ کیلومتر طی می کند
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خودروی لگویی »مک الرن« 
ساخته شد

 

شــرکت مــک الرن بــا همــکاری لگو یک نســخه لگویــی از ابرخــودروی »ســنا« را ســاخته که 
500 کیلوگــرم از نســخه واقعــی ســنگین تــر اســت. ســاخت ایــن نمونــه حــدود 5 هزار ســاعت 

ــیده است. طول کش
»لگــو«  و شــرکت خودروســازی »مــک الرن« پــس از حــدود 5 هــزار ســاعت فعالیــت از یک 
نســخه ابرخــودروی Senna رونمایــی کردنــد کــه بــا آجرهــای لگــو و در ابعــاد واقعی ســاخته 

شــده است.
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــر لگوی ــون آج ــک میلی ــه از ی ــن نمون ــاخت ای ــرای س ب
چراغ هــا، درهــا و سیســتم اطــالع رســانی خــودرو بــه طــور کامــل کار می کنــد. جالــب آنکــه 

ــه واقعــی اســت. ایــن خــودروی لگویــی 500 کیلوگــرم ســنگین تر از نمون
بــه هــر حــال طبــق بیانیــه شــرکت مــک الرن، قــرار اســت فقــط 500 دســتگاه از خــودروی
Senna ســاخته شــود و بنابرایــن افــراد اندکــی می تواننــد داخــل ایــن خــودرو ســواری کننــد.
تیــم ســازنده خــودروی لگویــی از قطعــات واقعی یــک خــودروی مــک الرن ماننــد صندلی های 

فیبــر کربنــی، دنــده، پدال هــا، لگــوی خــودرو، چرخ هــا و تایرهــا اســتفاده کــرده اند.
42 نفــر ایــن خــودروی لگویــی را ســاخته اند. کل مــدت زمــان طراحــی و ســاخت آن نیــز 4۹35 

ــود. ــن زده می ش ــاعت تخمی س

ناتالــی نــام تازه تریــن خــودروی برقــی اســت کــه توســط 
ــا  شــرکت رونالــد گامپــت تولیــد شــده و دارای موتــوری ب

قــدرت بــاالی ۸00 اســب بخــار اســت.
ــت و  ــیک اس ــری ش ــی دارای ظاه ــودروی برق ــن خ ای
ــتفاده  ــول اس ــای آن از ســوخت متان ــارژ باتری ه ــرای ش ب
می شــود. همیــن مســاله هزینــه تأمیــن انــرژی ناتالــی را 

ــش داده اســت. ــزان چشــمگیری کاه ــه می ب
ــش ســرعت و  ــرای افزای ــوده و ب ــی دو در ب خــودروی ناتال
قــدرت آن دو موتــور برقــی کوچــک بــرای چرخ هــا نیــز در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. قــدرت ایــن دو موتــور و موتــور 
برقــی اصلــی ناتالــی در مجمــوع ۸00 اســب بخــار اســت. 
حداکثــر ســرعت خــودروی یادشــده 30۶ کیلومتــر در 

ســاعت اســت.

تولید ابرخودروی برقی با قدرت ۸۰۰ اسب بخار

طراحی آیرودینامیک این خودرو مقاومت آن در برابر باد را به حداکثر می رساند.
ــر را  ــد ۸50 کیلومت ــار شــارژ می توان ــا یــک ب ــه باتری هــای قدرتمنــدی کــه دارد ب ــا توجــه ب خــودروی مذکــور ب
طــی کنــد کــه در میــان خودروهــای برقــی بــی ســابقه اســت. ایــن خــودرو از سیســتم شــارژ ســریع هــم برخــوردار 
اســت کــه البتــه جزئیــات چندانــی در ایــن زمینــه اعــالم نشــده اســت. قیمــت و زمــان عرضــه ناتالــی هنــوز اعالم 

نشــده اســت.
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شــرکت اکتشــافات فضایــی ژاپــن بــا همــکاری تویوتــا طــرح اولیــه یــک مــاه پیمــا را ارائــه کرده 
انــد کــه مــی توانــد 10 هــزار کیلومتــر در مــاه را طــی کنــد و بــا ســلول ســوختی حرکــت مــی 

کنــد.
ــورز مشــغول مطالعــه روی  ــا موت ــن )JAXA( و شــرکت تویوت ــی ژاپ ســازمان اکتشــافات فضای
طــرح اولیــه یــک مــاه پیمــا بــرای مأموریت هــای اکتشــافی بلنــد مــدت در ایــن ســیاره هســتند.
ایــن مــاه پیمــا کــه می توانــد 10 هــزار کیلومتــر طــی کنــد بــه انــدازه یــک مینی بــوس خواهــد 

بــود و قابلیــت حمــل دو سرنشــین در حالــت عــادی یــا در مواقــع اضطــراری 4 نفــر را دارد.
ــه وســایل حمل ونقــل  ــد توریســت باشــند، ب ــاه برون ــه م ــی کــه ب اگــر نســل بعــدی فضانوردان

ــاز اســت. قابــل اعتمــادی نی
ــر از  ــا بســیار بزرگ ت ــه نظــر می رســد ام ــن کوچــک ب ــه زمی ــن همســایه ب ــد نزدیک تری هرچن
تصــور افــراد اســت و ســطح آن معــادل قــاره آفریقــا اســت. عــالوه بــر آن ســطح ایــن ســیاره نیــز 
صخــره ای اســت و شــرایط آب و هوایــی چنــدان مســاعدی نــدارد. بنابرایــن بــه وســایل نقلیــه 

قابــل اعتمــادی در ایــن ســیاره نیــاز اســت.
ــتفاده از  ــا اس ــده و ب ــی ش ــر طراح ــاد 5.2 در ۶ در 3.۸ مت ــا ابع ــور ب ــای مذک ــاه پیم ــال م به هرح

ــد. ــت می کن ــوختی حرک ــلول س ــاوری س فن
ــر آن حاکــی از وجــود  ــات اندکــی از ایــن مــاه پیمــا منتشــر شــده اســت امــا تصاوی ــه جزئی البت
ــد آب دور  ــا می توان ــاه پیم ــااًل م ــد احتم ــر نشــان می ده ــن ام ــل خورشــیدی اســت. ای ــک پن ی
ریــز ســلول های ســوختی را بازیافــت و بــه ایــن ترتیــب هیــدروژن و ســوخت اکســیژن بیشــتری 

تولیــد کنــد.
ــن  ــی ژاپ ــافات فضای ــازمان اکتش ــا در س ــد: م ــس JAXA می گوی ــب رئی ــتا نای ــن راس در همی

مشــغول بررســی ســناریوها و فناوری هــای مختلفــی هســتیم کــه در مأموریت هــای فضایــی بــه 
کار گرفتــه می شــوند. ســیاره پیماهایــی کــه قابلیــت حمــل فضانــوردان را دارنــد بخــش مهمــی از 
مأموریــت ارســال فضانــوردان بــه مــاه و اکتشــاف در آنجــا هســتند. چنیــن مأموریتــی احتمــااًل در 
دهــه 2030 میــالدی انجــام می شــود. در همیــن راســتا مــا تصمیــم داریــم ایــن ســیاره پیمــا را در 

202۹ میــالدی بــه فضــا ارســال کنیــم.
او در ادامــه افــزود: تاکنــون طــی تحقیقاتــی مشــترک مــا طــرح اولیــه بــرای یــک سیســتم مــاه 
ــش  ــکالتی در بخ ــر آن مش ــالوه ب ــم، ع ــی کرده ای ــین را بررس ــل سرنش ــت حم ــا قابلی ــا ب پیم
فناوری هــا وجــود دارد کــه بایــد آنهــا نیــز حــل شــوند. مــا قصــد داریــم بــا اســتفاده از فناوری هــا، 

منابــع انســانی و دانــش تویوتــا و JAXA، ایــن مشــکالت را حــل کنیــم.

تویوتا برای ماه نوردی خودرو ساخت

خودروی برقی لوکس ارزان 
قیمت در راه است

 
شــرکت فیســکر از عرضــه خــودروی برقــی لوکس و شاســی بلنــد در ســال 2021 
ــر از مدل هــای مشــابه محســوب  ــا قیمــت 40 هــزار دالر خبــر داده کــه ارزان ت ب

می شــود.
ــای  ــه از برنامه ه ــت ک ــی نیس ــای برق ــازنده خودروه ــرکت س ــا ش ــال تنه تس
خــود بــرای تولیــد محصــوالت شاســی بلنــد بــا قیمــت مناســب خبــر داده اســت. 
شــرکت خودروســازی امریکایــی فیســکر کــه به علــت تولیــد خودروهــای لوکس 
ــد.  ــرا کن ــه اج ــن زمین ــای خاصــی را در ای ــم قصــد دارد برنامه ه شــهرت دارد ه

فیســکر قبــاًل نیــز خودروهــای هیبریــدی لوکســی را روانــه بــازار کــرده اســت.
ــار  ــک ب ــا ی ــد ب ــد می توان ــی بلن ــی شاس ــودروی برق ــن خ ــد ای ــکر می گوی فیس
شــارژ در حــدود 4۸0 کیلومتــر را بپیمایــد و از یــک باتــری ۸0 کیلــووات ســاعتی 
برخــوردار اســت. ایــن در حالــی اســت کــه خــودروی مــدل Y تســال تنهــا قــادر 

بــه پیمــودن مســافتی 370 کیلومتــری بــا یــک بــار شــارژ اســت.
ــوع هــم  ــه مطب ــه خــاص تهوی ــک مجموع ــک سیســتم راداری پیشــرفته و ی ی

بــرای خــودروی یادشــده در نظــر 
گرفته شــده اســت کــه البتــه در مورد 
جزئیــات آنهــا اطالعــات چندانــی در 

ــت. ــترس نیس دس
قــرار اســت نمونــه اولیــه ایــن 
ــا ســال 201۹ در دســترس  خــودرو ت
عالقمنــدان قــرار بگیــرد. امــا تولیــد 
انبــوه آن تــا قبــل از نیمــه دوم ســال 
ــر  ــد منتظ ــد داد. بای 2021 رخ نخواه
ــال و  ــان تس ــا آن زم ــد ت ــد و دی مان
ــازنده  ــزرگ س ــرکت های ب ــر ش دیگ
خودروهــای برقــی چــه محصوالتــی 
ــه  ــکر روان ــا فیس ــت ب ــرای رقاب را ب

بــازار می کننــد.
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هـــوا و فضـا
سالی که گذشت، سال پرفراز و نشیبی در عرصه فناوری فضایی بود 
و رویدادهای داخلی و خارجی حوزه فضا، انسان را یک گام به شناخت 
جهان نزدیکتر کرد. تحقیقات دانشمندان درباره احتمال وجود حیات در 

سیارات دیگر یکی از اتفاقات مهم در این بخش بود.
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دوردست ترین شیء در منظومه شمسی رصد شد

ــد کــه در  ســتاره شناســان دوردســت ترین شــیء آســمانی در منظومــه شمســی را رصــد کردن
 Far ــمانی ــیء آس ــن ش ــد. ای ــدار می زن ــید م ــی )AU( دور خورش ــد نجوم ــه 140 واح فاصل
Far Out نــام گرفتــه اســت. پــس از ایــن محققــان یــک ســیاره کوتولــه کشــف کردنــد کــه 
در فاصلــه AU 120 دور خورشــید مــدار مــی زد. بــا توجــه بــه آنکــه ایــن ســیاره بســیار کنــد 
ــا ایــن ســیاره  ــد، دانشــمندان تخمیــن می زننــد هــزاران ســال طــول بکشــد ت حرکــت می کن

دور خورشــید مــدار بزنــد.
 

فرود کاوشگر چینی در نیمه تاریک ماه

در دی مــاه ســال ۹7 کاوشــگر 
در   4  Chang e چینــی 
قســمت تاریــک مــاه و در 
 Von Karman منطقــه 
Crater فــرود آمــد. ایــن 
نخســتین فــرود یــک کاوشــگر 
مــاه  تاریــک  بخــش  در 
ــت  ــت مأموری ــرار اس ــود. ق ب
فعالیت هــای   4  Chang
طــی  را  مختلفــی  علمــی 

ــمت  ــس از قس ــتین عک ــگر نخس ــن کاوش ــن ای ــد. همچنی ــام ده ــاه انج ــی در م ــای آت ماه ه
تاریــک مــاه را ثبــت کــرد. ایــن فضاپیمــا پــس از فــرود، گیاهــی روی ســطح مــاه در محیطــی 
ایزولــه پــرورش داد کــه حتــی جوانــه زد امــا بــه دلیل ســرمای شــب در این ســتاره پژمرده شــد.

 
کاوشگر »پارکر« از 
پالسمای خورشید 

عکس گرفت
ــر در  ــیدی پارک ــگر خورش کاوش
دســامبر 201۸ بــه نزدیک تریــن 
ــید و  ــید رس ــا خورش ــه ت فاصل
ــن  ــه زمی ــود را ب ــات خ اطالع

ــا پالســما اســت کــه  ــرژی ی ارســال کــرد. ایــن اطالعــات شــامل تصویــری از گازهــای پران
ــون  ــه 27.2 میلی ــر را از فاصل ــن تصوی ــر ای ــزارWISPER پارک ــی آیند.اب ــرون م ــتاره بی از س

ــر ثبــت کــرده اســت. کیلومتــری ســطح خورشــید و در ۸ نوامب
 

کشف آب روی سیارک »بن نو«

کاوشــگر ناســا بــه نــام 
رکــس«  »اســیریس- 
کــه دور ســیارک »بــن 
در  مــی زد،  مــدار  نــو« 
ــای  ــته رکورده ــال گذش س
ــن  ــرد. ای ــت ک ــدی ثب جدی
فضاپیمــا وارد مــدار ســیارک 
»بــن نــو« شــد و بــه 
ــری آن  ــه 1.۶ کیلومت فاصل
رســید. هــدف نهایــی ایــن 

کاوشــگر جمــع آوری نمونــه از ســیارک در 2020 و بازگشــت بــه زمین تــا 2023 میالدی اســت. 
همچنیــن عکس هــای کاوشــگر از ســیارک نشــان داد کــه حــاوی آب اســت.

 
ثبت رکورد تولید انرژی در مریخ

کاوشــگر اینســایت در اواخــر مــاه نوامبــر 201۸ میــالدی روی مریــخ فــرود آمــد. ایــن کاوشــگر 
در نخســتین روز فعالیــت در مریــخ بــه وســیله پنل هــای خورشــیدی 45۸۸ وات ســاعت بــرق 
ــن  ــدی ای ــیته تولی ــدار الکتریس ــد. مق ــاب می آی ــه حس ــورد ب ــم رک ــن رق ــه ای ــرد ک ــد ک تولی
ــه کاوشــگری  کاوشــگر طــی روز در ســیاره ســرخ رنــگ بیــش از مقــداری اســت کــه هرگون
 Elysium Planitia قبــاًل روی مریــخ جمــع آوری کــرده اســت. ایــن کاوشــگر در بخــش

مریــخ فــرود آمده اســت.
 

تلسکوپ کپلر برای همیشه خاموش شد
ــرای همیشــه  ــر پــس از ۹ ســال فعالیــت ب ــرد تلســکوپ کپل ــر 201۸ اعــالم ک ــا در اکتب ناس
خامــوش شــد اســت. مدتــی قبــل از آن، ایــن ســازمان اعــالم کــرده بــود ســوخت 

مروری بر جنجالی ترین رویدادهای فضایی؛

آغاز فصل جدید اعزام فضانورد 
در سال گذشته انسان یک گام به شناخت جهان نزدیک تر شد. رویدادهای مختلفی مانند ارسال لندر به نیمه تاریک ماه یا سوراخ شدن 

ماژول روسیه در ایستگاه فضایی بین المللی نیز جنجال های زیادی آفریدند.
در سالی که گذشت، تحقیقات دانشمندان درباره احتمال وجود حیات در سیارات دیگر با ارسال یک لندر به نیمه تاریک ماه و یک کاوشگر 
تازه به مریخ وارد مرحله جدیدی شد. این در حالی بود که ارسال نخستین کپسول فضایی اسپیس ایکس نوید ارائه سفرهای تجاری به 
ایستگاه فضایی بین المللی را برای جهان در برداشت. عالوه بر آن در سال گذشته تلسکوپ کپلر پس از ۹ سال برای همیشه خاموش شد. 
کاوشگر »فرصت« نیز به دلیل گیر کردن در طوفان گردو غبار در مریخ، مرده اعالم شد. در کنار این موارد کشمکش های سازمان فضایی 
روسیه و ناسا به دلیل کشف یک نشتی در ماژول روسیه در ایستگاه فضایی بین المللی، سال پر فراز و نشیبی را در عرصه ستاره شناسی و 

صنعت فضایی رقم زدند.
در همین راستا برخی از مهمترین رویدادهای فضایی سال گذشته را در زیر مرور می کنیم:
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ــر  ــت. کپل ــام اس ــال اتم ــکوپ در ح تلس
ــرای رصــد ســیارات  نخســتین تلســکوپ ب
دیگــر در کهکشــان بــود و دانشــمندان 
ــا کمــک مشــاهدات آن توانســتند وجــود  ب
2۶00 ســیاره خــارج از منظومــه شمســی را 

ــد. ــد کنن تأیی
 

فضاپیمای »دان« برای همیشه خاموش شد

در ســال گذشــته عــالوه 
بــر کپلــر، فضاپیمــای دان 
نیــز خامــوش شــد. ایــن 
ــا 11 ســال مشــغول  فضاپیم
انجــام مأموریــت بــود. البتــه 
دان  فضاپیمــای  ســوخت 
ــود و  ــام ب ــال اتم ــز در ح نی
ــی آن ســبب  ســکوت طوالن
شــد ناســا اعــالم کنــد ابــزار 
فضایــی از فعالیــت خــارج 

شــده اســت. دان نخســتین فضاپیمایــی بــود کــه در کمربنــد ســیارک میــان مریــخ 
ــدت  ــر از م ــر و دان طوالنی ت ــزار کپل ــر دو اب ــدار زد. ه ــی م ــک شــیء فضای و مشــتری دور ی

ــد. ــال بودن ــا فع ــده، در فض ــن ش ــان تعیی زم
 

سقوط کپسول سایوز حامل فضانوردان
در اکتبــر 201۸ میــالدی فضاپیمــای 
روســی ســایوز حامــل دو فضانــورد 
روســی و آمریکایــی به ســمت ایســتگاه 
ــا  ــد ام ــاب ش ــی پرت ــی بین الملل فضای
یــک نقــص فنــی بــه ســقوط کپســول 
منجــر شــد. دلیــل ایــن ســقوط نقــص 
فنــی در بخشــی از موشــک اعــالم 
ــل  ــال کپســول حام ــود. به هرح شــده ب
ــری  ــه 500 کیلومت ــوردان در فاصل فضان
ــتان  ــک در قزاقس ــاب موش ــل پرت مح
فــرود آمــد. پــس از آن روســیه هرگونــه ســفر فضایــی سرنشــین دار را بــرای انجــام تحقیقــات 
متوقــف کــرد. طــی 30 ســال گذشــته ایــن نخســتین مأموریــت سرنشــین دار شکســت خــورده 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــیه ب روس
 

سفر به عطارد آغاز شد
در اکتبــر 201۸ میــالدی یــک موشــک آریــان 5، فضاپیمــای بپــی کلمبــو را بــه آســمان بــرد. 
ایــن فضاپیمــا پــس از طــی مســافت ۸.5 میلیــارد کیلومتــری بــه عطــارد می رســد. همچنیــن 
فضاپیمــا دارای دو مــدار گــرد اســت کــه یکــی از آنهــا بــه اتحادیــه اروپــا و دیگــری بــه ژاپــن 
تعلــق دارد. ایــن مدارگردهــا با چرخیدن دور ســیاره، نقشــه ای از ســطح عطــارد فراهــم می کنند.

 

نمونه برداری از سیارک ریوگو با موفقیت انجام شد
ــا  ــی »هایابوس ــا ژاپن فضاپیم
-2« پــس از ســفری 3.5 
ســاله بــه ســیارک »ریوگــو« 
در فاصلــه 2۸0 کیلومتــری 
زمیــن رســید. ایــن فضاپیمــا 
دو  ارســال  بــا  نخســت 
ــیارک، از آن  ــه س ــگر ب کاوش
ــه  ــت و در مرحل ــس گرف عک
ــرای  ــود ب ــت خ ــد مأموری بع
ــطح  ــه از س ــع آوری نمون جم
ســیارک را بــه طــور موفقیــت 
انجــام داد. بــرای ایــن منظــور 

کاوشــگر پــس از فــرود روی ریوگــو، گلوله هایــی بــه ســطح آن شــلیک و ســپس خــاک و تکــه 
ــه  ــرار اســت ســال 2020 ب ســنگ های جــدا شــده از آن را جمــع آوری کــرد. ایــن کاوشــگر ق

ــردد. ــن برگ زمی
 

در تاریک و سردترین بخش ماه آب کشف شد
دانشــمندان پــس از ســال ها تحقیــق 
ــخ آب در  ــود ی ــتقیم از وج ــواهدی مس ش
ــای  ــع در قطب ه ــای واق ــاق دهانه ه اعم
تاریک تریــن  عبارتــی  بــه  یــا  مــاه 
ایــن  مــدار  بخش هــای  ســردترین  و 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــف کردن ــیاره کش س
احتمــال قابــل ســکونت بــودن مــاه را 
در مأموریت هــای فضایــی آتــی بیشــتر 

ــود. ــد ب خواه
از ســوی دیگــر در مــاه مــارس، مــدار 
)Recommaissance(LRO ــرد گ

الیــه ای پراکنــده از مولکول هــای آب را 
رصــد کــرد کــه طــی چنــد روز روی ســطح مــاه گیــر کــرده بودنــد. همچنیــن ایــن مــدار گــرد 
جهــش ایــن مولکول هــا روی ســطح را نیــز ثبــت کــرد کــه نشــان دهنــده حرکــت آب اســت. 

ــان دارد. ــاه جری ــطح م ــی داد آب روی س ــان م ــداد نش ــن روی ای
 

داغ ترین سیاره جهان رصد شد

دانشــمندان ســیاره ای را رصــد کرده انــد کــه حجــم آن ســه برابــر مشــتری اســت و داغ تریــن 
ســیاره کشــف شــده بــه حســاب می آیــد. دمــای ســیاره بــه 4327 درجــه ســانتیگراد می رســد. 
ایــن ســیاره ســوزان چنــان داغ اســت کــه بخــارات آهــن و تیتانیــوم در اتمســفر آن وجــود دارد. 
ــه طــور معمــول فقــط در ســتارگان مشــاهده می شــود. به هرحــال ایــن ســیاره  ــده ب ایــن پدی

۹b-KELT نامیــده می شــود.
 

طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن بیست و یکم
ــتر  ــمان بیش ــم در آس ــت و یک ــرن بیس ــوف ق ــن خس ــرداد 13۹7 طوالنی تری ــم م در پنج
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ــه  ــاعت و 43 دقیق ــک س ــدود ی ــل ح ــد. خســوف کام ــاهده ش ــل مش ــان قاب کشــورهای جه
طــول کشــید. البتــه کل ایــن رویــداد حــدود ۶ ســاعت بــود. طوالنی تریــن مــاه گرفتگــی قــرن 
ــا و آمریــکای  در نقــاط مختلــف جهــان قابــل از جملــه قاره هــای اســترالیا، آفریقــا، آســیا، اروپ

ــود. ــاهده ب ــل مش ــاوت قاب ــی متف ــای زمان ــی در بازه ه جنوب
 

صدای خورشید به موسیقی تبدیل شد

ــیدی و  ــه خورش ــا و رصدخان ــی اروپ ــازمان فضای ــه س ــی ک ــتفاده از اطالعات ــا اس ــان ب محقق
ــد قابلیــت شــنیدن صــدای  هلیوســفریک ناســا)SOHO( طــی 20 ســال جمــع آوری کرده ان
ــد. در حقیقــت دانشــمندان شــنیدن صــدای فوران هــا و  فعالیت هــای خورشــید را فراهــم کردن

امــواج ایــن ســتاره را امکانپذیــر کردنــد.
 

آب مایع در مریخ کشف 
شد

یــک مدارگــرد متعلــق به ســازمان 
فضایــی اروپــا دریاچــه ای بــا 
ــاوی آب  ــر ح ــرض 20 کیلومت ع
ــف  ــخ کش ــطح مری ــر س ــع زی مای
قابــل  آب  ایــن  البتــه  کــرد. 
ــت.  ــناکردن نیس ــا ش ــامیدن ی آش
دمــای آب کشــف شــده زیــر 
صفــر اســت امــا بــه دلیــل وجــود 
منیزیــم، کلســیم و ســدیم آب 

ــت. ــده اس ــع مان مای
 

اشتباه انسانی دلیل سوراخ شدن ماژول ایستگاه فضایی بود
ــی از ســوراخی در  ــن الملل ــی بی ــوردان حاضــر در ایســتگاه فضای ــاه جــوالی فضان در اواخــر م
بدنــه مــاژول متعلــق بــه روســیه در ایــن ایســتگاه فضایــی مطلــع شــدند و یکــی از فضانــوردان 
مجبــور شــد بــرای توقف ایــن نشــتی انگشــت خــود را روی ســوراخ قــرار دهــد. درهمین راســتا 
تحقیقــات زیــادی انجــام شــد و حتــی ســازمان فضایــی روســیه آن را یــک خرابــکاری نامیــد. 

تحقیقــات نشــان داد ایــن ســوراخ بــه وســیله انســان و احتمــااًل هنــگام ســاخت قطعات مــاژول 
ایجــاد شــده اســت. بــا ایــن وجــود ایــن ســوراخ کوچــک تنش هایــی را میــان ناســا و ســازمان 

فضایــی روســیه بــه وجــود آورد.

مریخ نورد فرصت پس از ۱۵ سال خاموش شد

ــه  ــرای همیش ــت ب ــال فعالی ــس از 15 س ــت پ ــورد فرص ــخ ن ــالدی مری ــه 201۹ می در فوری
ــن  ــان ش ــل توف ــه دلی ــالدی ب ــن 201۸ می ــه از ژوئ ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــوش ش خام
شــدید در مریــخ، ارتبــاط بــا آن قطــع شــد. همچنیــن تالش هــای ناســا بــرای احیــای ارتبــاط 

بــا آن نیــز بــه شکســت انجامیــد.
 

مأموریت آزمایشی کپسول اسپیس ایکس با موفقیت انجام شد
شــرکت اســپیس ایکــس در اوایــل مــارس 201۹ میــالدی کپســول »کــرو دراگــون« را همــراه 
یــک مانکــن بــه طــور آزمایشــی بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی پرتــاب کــرد. این کپســول 
ــاره بــه زمیــن بازگشــت  بــه طــور موفقیــت آمیــز بــه ایســتگاه رســید و پــس از چنــد روز دوب
و در اقیانــوس آتالنتیــک فــرود آمــد. ایــن مأموریــت از آن جهــت اهمیــت زیــادی داشــت کــه 
ســرآغازی بــرای ارســال توریســت ها بــه فضــا بــه طــور تجــاری اســت. عــالوه بــر آن کپســول 

مذکــور می توانــد فضانــوردان از خــاک آمریــکا بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی ببــرد.
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ــوا و فضــا هـــ

ســازمان فضایی اروپــا 2023 میــالدی فضاپیمایی 
ــه  ــد ب ــی توان ــه م ــتد ک ــی فرس ــمان م ــه آس ب
طــور خــودکار مســیریابی کنــد. در حقیقــت ایــن 
فضاپیمــا مجهــز بــه فنــاوری خودروهای خــودران 

ــت. زمینی اس
ــا  مأموریــت ســیارکی آتــی ســازمان فضایــی اروپ
در 2023 اجــرا می شــود. در ایــن مأموریــت از 
ــاوری خودروهــای خــودران در زمیــن اســتفاده  فن

ــود. می ش
 )Hera( »ایــن مأموریت دفــاع ســیاره ای »هــرا
ــه ســیارک  ــی ب ــه و طــی آن فضاپیمای ــام گرفت ن
Didymos ۶5۸03 بــا قطــر 7۸0 متــر و قمــر 
کوچــک آن )بــا قطــر 1۶0 متــر( ســفر می کنــد.

بــه طــور معمــول مأموریت هــای اعمــاق فضــا از زمیــن کنتــرل می شــوند و اطالعــات مســیرها 
و جهت یابــی از مقــر زمینــی بــرای آنهــا ارســال می شــود، امــا فضاپیمــای »هــرا« مجهــز بــه 
ــرای دریافــت دســتور از  ــدون انتظــار ب ــد ب یــک سیســتم مســیریابی خــودکار اســت و می توان

زمیــن مســیر خــود را تعییــن کنــد.
»پائولـو مارتینو« مهندس ارشـد این پـروژه در این بـاره می گوید: اگر تصور می کنیـد خودروهای 
خـود ران آینـده حمل و نقل در زمین هسـتند، پـس »هرا« نیز پیشـرو فضاپیماهای خـودران در 
اعماق فضا اسـت. سیسـتم مسـیریابی خـودکار به فضاپیمـا اجازه می دهـد به سـیارک و قمر آن 

نزدیـک تر شـود و تصاویر واضح تـری از سـطح آن ثبت کند.
ایــن فضاپیمــا هــم ماننــد خــودروی خــودران بــرای حرکــت بــه اطالعــات حســگرها، دوربین ها 

ــی  ــا مدل ــد ت ــه می کن ــف تکی ــای مختل و لیزره
منســجم از محیــط خــود بســازد. البته »هــرا« در 
ــه اتوپایلــوت متکــی  نخســتین مأموریــت خــود ب
ــی  ــوری طراح ــت ط ــن مأموری ــود. ای ــد ب نخواه
شــده تــا از زمیــن نیــز راهبــری شــود و تــا زمــان 
ــتم  ــود از سیس ــم خ ــداف مه ــه اه ــی ب دسترس

ــد. ــتفاده نمی کن ــودران اس خ
عــالوه بــر آن »هــرا« بخشــی از مأموریــت 
وســیع تر »ارزیابــی برخــورد و انحــراف ســیارک« 
یــک  مأموریــت  ایــن  در  اســت.   )AIDA(
ــه همیــن ســیارک ســفر  فضاپیمــای ناســا نیــز ب

ــد. می کن
مأموریــت DART ناســا نیــز بــا هــدف 
ــواره  ــن دو ماه ــود. همچنی ــام می ش ــیارک انج ــن س ــمت همی ــه س ــا ب ــورد فضاپیم برخ
کیــوب ســت نیــز بــرای ارزیابــی ســطح ســیارک آن را همراهــی می کننــد. هرچنــد هــدف 
ــه ای  ــد و از فاصل ــدار می زن ــرا« دور آن م ــا »ه ــت، ام ــیارک اس ــا س ــورد ب DART برخ
ایمــن برخــورد را رصــد می کنــد. در مرحلــه بعــد بــا فــرود روی ســیارک محــل برخــورد را 

ــد. ــه می کن ــی و مطالع بررس
هــدف از مأموریت هــا نمایــش اســتراتژی دفــاع ســیاره ای بــه نــام »انحــراف ســیارک« اســت. 
بــه بیــان دیگــر دانشــمندان قصــد دارنــد بــا انجــام ایــن مأموریت هــا تعییــن کننــد آیــا می توان 
بــا ارســال فضاپیمــا و برخــورد آن بــه ســیارک می تــوان از یــک برخــورد فاجعه آمیــز بــا زمیــن 

اجتنــاب کــرد یــا خیــر.

اروپا فضاپیمای خودران به فضا می فرستد

برای ارتباط با مریخ نورد؛

فضاپیمای ناسا به حداقل فاصله 
با مریخ رسید

 
ــاون  ــی م ــای آمریکای فضاپیم
ــا مریــخ  بــه حداقــل فاصلــه ب
ــخ  ــا مری ــد ب ــا بتوان ــیده ت رس
نــورد ناســا کــه در ســطح 
ایــن ســیاره در حــال اکتشــاف 
اســت، ارتبــاط رادیویــی برقرار 

ــد. کن
مــاون کــه از چهــار ســال قبل 
مأموریــت خــود را آغــاز کــرده 

بــه تدریــج در حــال کاهــش فاصلــه خــود بــا ســطح مریخ اســت تــا بتوانــد وظایــف محوله 
را بــا دقــت بیشــتری انجــام دهد.

»مــاون« بــرای آنکــه بتوانــد کاهش ســرعت خــود را به شــکلی مناســب انجــام دهــد، خود 
را وارد جــو ســیاره مریــخ کــرده و ایــن جــو ماننــد یــک ترمــز بــرای ایــن فضاپیمــا عمــل 

ــه تدریــج کاهــش می دهــد. کــرده و ســرعت آن را ب
ایــن فضاپیمــا در حــال حاضــر ارتفــاع خــود را از 151 کیلومتــر بــه 132 کیلومتــری ســطح 
مریــخ کاهــش داده اســت. »مــاون« قبــاًل در مــداری در حــال چرخــش بــه دور مریــخ بــود 

کــه فاصلــه آن از ســطح ایــن ســیاره از ۶050 تــا 4570 کیلومتــر در نوســان بــود.
قــرار اســت »مــاون« وظیفــه نقــل و انتقــال اطالعــات جمــع آوری شــده توســط مریــخ 
ــن ســیاره فرســتاده می شــود،  ــه ســمت ای ــده ب ــز کــه ســال آین ــورد مــارس 2020 را نی ن
بــر عهــده بگیــرد. در عیــن حــال »مــاون« تحقیقاتــی را در مــورد ســاختار و ترکیبــات جــو 

ســیاره مریــخ انجــام خواهــد داد.
اگــر چــه »مــاون« کــه در نوامبــر ســال 2013 بــه فضــا پرتــاب شــد، مأموریــت خــود را بــه 
پایــان رســانده، امــا بــا توجــه بــه عــدم اتمــام ســوختش تــا ســال 2030 بــه فعالیت هــای 

تحقیقاتــی و پژوهشــی خــود ادامــه خواهــد داد.

برخورد فضاپیما با سطح ماه؛

ماموریت فرود در ماه رژیم 
صهیونیستی شکست خورد

 
فضاپیمــای رژیــم صهیونیســتی 
ــرود  ــاه ف ــود روی م ــرار ب کــه ق
بیایــد بــا شکســت مواجــه شــد. 
ــرود،  ــل از ف ــاه قب ــی کوت مدت
ارتبــاط ایــن فضاپیمــا بــا زمیــن 
قطــع شــد و در نتیجــه با ســطح 

مــاه برخــورد کــرد.
مأموریــت فضاپیمــای رژیــم 
ــود  ــرار ب ــه ق ــتی ک صهیونیس

ــد. ــرو ش ــت روب ــا شکس ــد، ب ــرود بیای ــاه ف روی م
ایــن فضاپیمــا کــه Beresheet نــام داشــت در ســطح مــاه ســقوط کــرد و بــه ایــن ترتیب 
تــالش رژیــم صهیونیســتی بــرای نخســتین فــرود یــک شــرکت خصوصــی در مــاه شکســت 

خــورد.
ارتبــاط فضاپیمــای مذکــور طــی آخریــن مرحلــه فــرود بــا مرکــز کنتــرل در زمین قطع شــد و 

لحظاتــی بعــد اعــالم شــد ایــن مأموریت شکســت خورده اســت.
»اوفــر دورون« از شــرکت صنایــع هوافضــای رژیــم صهیونیســتی اعــالم کــرد: مــا بــه طــور 

حتــم بــه ســطح مــاه برخــورد کردیــم.
بــه گفتــه او موتورهــای فضاپیمــا مــدت کوتاهــی قبــل از فــرود خامــوش شــد. دانشــمندان 
ــی  ــاه در حال ــطح م ــا در س ــقوط فضاپیم ــد. س ــر را بیابن ــن ام ــل ای ــد دلی ــعی دارن ــوز س هن
اتفــاق افتــاد کــه جمعــی از تماشــاچیان از جملــه »بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت وزیــر رژیــم 
ــده در  ــه طــور زن ــداد ب ــن روی ــن ای ــد. همچنی ــداد بودن صهیونیســتی مشــغول تماشــای روی

ــم صهیونیســتی پخــش می شــد. ــی رژی ــون مل تلویزی
ــع  ــیSpaceIL و صنای ــر انتقاع ــه غی ــکاری مؤسس ــا هم ــور ب ــک مذک ــای رباتی فضاپیم

ــود. ــده ب ــاخته ش ــتی س ــم صهیونیس ــای رژی هوافض
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ــوا و فضــا هـــ

ناسا به ایستگاه فضایی بین المللی ربات می فرستد
محققــان ناســا قصــد دارنــد ســه ربــات کوچــک بــه ایســتگاه 
فضایــی بیــن المللــی ارســال کننــد تــا کمک حــال فضانــوردان 

باشــند. ایــن ربــات هــا »آســتروبی« نــام گرفتــه انــد.
ــی  ــتگاه فضای ــه ایس ــک ب ــی کوچ ــد دارد ربات های ــا قص ناس
ــوردان باشــند. ــا کمــک حــال فضان بین المللــی ارســال کنــد ت
 »Astrobees«ایــن ربات هــا بــا ظاهــری مکعــب شــکل
نــام دارنــد. آنهــا می تواننــد در آزمایشــگاه فضایــی پــرواز کنند 
ــا کمــک  ــد ب ــن می توانن ــد. همچنی و آزمایشــاتی انجــام دهن
بــازوی خــود بــه خدمــه ایســتگاه فضایــی بین المللــی کمــک 

. می کنند
 Ames Researchایــن ربات هــا در مرکــز تحقیقــات
ــز  ــن مرک ــان ای ــد. مهندس ــعه یافته ان ــا توس ــا در کالیفرنی ناس
بــا شــبیه ســازی فضــای داخــل ایســتگاه فضایــی بیــن المللی 

ــد. ــرده ان ــا را آزمایــش ک ــن ربات ه ــای ای قابلیت ه
ســخنگوی ناســا در ایــن بــاره می گویــد: در فضــا برخــی کارها 
ــا  ــه فعالیت ه ــا بقی ــد. ام ــام دهن ــد انج ــان ها بای ــط انس را فق
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــام دهن ــد انج ــز می توانن ــا نی را ربات ه
ــا  ــد داشــت. م ــرای کار خواهن ــان بیشــتری ب ــوردان زم فضان
ــال  ــی ارس ــر فضای ــن مق ــه ای ــات را ب ــه رب ــم س ــد داری قص

کنیــم.
ــر  ــن مق ــروی ای ــش میک ــای Astrobees در گران ربات ه

فضایــی معلــق می ماننــد و بــه وســیله پروانه هایــی کــه داخــل 
ــت  ــی حرک ــر جهت ــد در ه ــده می توانن ــته ش ــا کار گذاش آنه
ــا  ــک از ربات ه ــر ی ــگرهایی در ه ــا و حس ــد. دوربین ه کنن
ــا  ــه آنه ــن ایســتگاه ب ــی در ای ــا در جهت یاب ــه شــده اند ت تعبی

کمــک کنــد.
عــالوه بــر آن هــر ربــات »آســتروبی« مجهــز بــه یــک بــازوی 
رباتیــک و پنجــه ای اســت کــه از آن بــرای حمــل بــار یــا انجام 
ــل  ــور از راه دور قاب ــات مذک ــود. رب ــتفاده می ش ــا اس آزمایش ه

کنتــرل اســت و همچنیــن می توانــد بــه طــور خــودکار فعالیــت 
کنــد.

ایــن ربات هــا همچنیــن می تواننــد وضعیــت و شــرایط در 
ایســتگاه فضایــی بین المللــی را رصــد کننــد و هرگونــه تغییری 

در کیفیــت هــوا یــا ســطح صــوت را بررســی کننــد.
ــور  ــه ط ــد، ب ــش یاب ــات کاه ــری رب ــارژ بات ــه ش هنگامی ک
اتوماتیــک بــه ســمت مقــر شــارژ برمی گــردد تــا دوبــاره انــرژی 

خــود را تأمیــن کنــد.

تصاویر موشک فالکون هوی بالک ۵ را ببینید
 

تســال تصاویــری واضــح از 27 موتــور موشــک فالکــون هــوی بالک 
ــر کرد. 5 منتش

 Falcon شــرکت اســپیس ایکس نخســتین عکس هــای موشــک
Heavy Block5 را منتشــر کرده است.

مهندســان ایــن شــرکت در بــازه زمانــی 24 تــا 4۸ ســاعته در اوایــل 
 Falcon Heavy آوریــل جــاری فرایند نهایــی یکپارچــه ســازی
Flight 2 را تکمیــل کردنــد و بوســترهای کنــاری را بــه قســمت 
هســته و همچنیــن بخــش باالیــی موشــک متصــل کردند. پــس از 
ایــن مرحلــه یــک جرثقیــل عظیــم موشــک را از زمیــن بلنــد کــرد 
و بــه پــد 3۹A منتقــل کــرد تــا نخســتین آزمایــش اســتاتیک خــود 

را انجــام دهد.
ــور  ــری از 27 موت ــال تصاوی ــرکت تس ــوارد ش ــن م ــر ای ــالوه ب ع
1D Merlin متعلــق بــه فالکــون نیــز منتشــر کــرد. ایــن 
نیــروی  تــن  متریــک  از 2550  بیــش  می تواننــد  موتورهــا 

ــد. ــد کنن ــرانه تولی پیش
تخمین زده می شود وزن این موشک حدود 1۶5 هزار پوند باشد.
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