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قیمت: 10000 ریال

اقداماتی که پروژه »2040 استنفورد« را با شکست مواجه می کند

تولیدکنندگان اینورتر و پنل خورشیدی حمایت می شوند

امسال تولید 3 ماهواره ایرانی به اتمام می رسد

ایران در پله شانزدهم تولید علم باکیفیت دنیا ایستاد

آخرین خبرها از پیشرفت شبکه ملی اطالعات؛

کم کاریهای وزارت 
ارتباطات کجاست؟
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فهرست مطالب

شناسنامه مجله
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مجله فنـاوری مهر ارسـال کنند.
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 4 کم کاریهای وزارت ارتباطات کجاست   
7 100مانور برای پایداری شبکه ملی اطالعات انجام شد     
8 سپر امنیتی شبکه ملی اطالعات رونمایی شد   
 9 توان دفاعی سایبری کشور 30 برابر شد      
10 مسیریاب های ایرانی رقبای خارجی را پشت سر گذاشتند    
12  سیستم عامل بومی روی تلفن های همراه  نصب شد    

24 معاونت علمی از تولید اینورتر و پنل خورشیدی حمایت می کند   
25 تولید 7500 مگاوات برق خورشیدی تا سال 2030 در کشور   
26 آبگرمکن خورشیدی با فناوری ایرانی تولید شد   
28 شبکه استارت آپ های فناوری آسیا و اقیانوسیه تشکیل می شود   
29 دستگاه ایرانی درمان سرطان در آستانه تولید انبوه    
30 صادرات فرش های نانویی ایران به 25 کشور جهان   

36 ایران در پله شانزدهم تولید علم باکیفیت دنیا ایستاد   
38 اقداماتی که پروژه »2040 استنفورد« را با شکست مواجه می کند   
39 نخستین رتبه بندی 30 استان در شیوع سرطان منتشر شد   

 41 سهم نوزادان پسر و دختر از بانک خون بند ناف مشخص شد   
42 مزایا و کاربردهای حیوانات شبیه سازی شده پژوهشگاه رویان    

48 خودروی دو دیفرانسیل برای مناطق صعب العبور ساخته شد   
49 تاکسی هوایی آلمانی برای نخستین بار آزمایش شد   
50 ویلچرهای خودران در یک فرودگاه ژاپن مسیریابی می کنند   

 51 دوربین جایگزین آینه بغل خودروی هوندا می شود   
52 خودروهای خودران جدید می ترسند   

58 تولید 3 ماهواره امسال به اتمام می رسد   

59 مدل پروازی ماهواره »پارس 1« تا آبان ماه آماده می شود   

60 37 طرح پژوهشی فضایی اجرایی می شود   

61 مساحت آبی دریاچه ارومیه در خردادماه افزایش یافت   

62 انرژی هسته ای از مدت زمان سفرهای فضایی می کاهد   
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شـبکه ملی اطالعـات به عنـوان زیرسـاخت ارتباطـی فضای مجـازی کشـور یکی از 
مهمترین پـروژه های ملـی در عرصه فضـای مجازی محسـوب می شـود که تحقق 
آن بنـا بر رویکردهـای جهانی و ضـرورت های ملـی، مانند ارائه خدمات زیرسـاختی 
پیشـرفته و مطابـق بـا نیازهای کشـور، بهـره منـدی از مزایـای اقتصـادی، صیانت 
از فرهنـگ ایرانـی - اسـالمی و حفاظـت از اطالعـات و ارتباطـات کاربـران در برابر 

تهدیـدات امنیتـی و حریم خصوصی، الزام شـده اسـت.

فناوری اطالعات و ارتباطات
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*بـا توجه بـه اینکـه وزارت ارتباطات حـدود دو هفته 
پیـش، گزارشـی از پیشـرفت پـروژه شـبکه ملـی 
اطالعـات را بـه مجلـس و مرکز ملی فضـای مجازی 
ارائـه کـرده اسـت، آخریـن وضعیـت اجـرای ایـن 
پروژه ملی چگونه اسـت و آیا گزارشـی کـه از وزارت 
ارتباطـات بـه ایـن مرکـز ارائه شـده، مـورد ارزیابی 

قـرار گرفته اسـت؟
ــک  ــا رســیده ی ــه دســت م ــه از وزارت ارتباطــات ب گزارشــی ک
ــه اســت و یــک گــزارش رســمی فنــی  ــل ارائ پاورپوینــت و فای
ــت  ــرف بی ــزارش از ط ــن گ ــت. ای ــروژه ای نیس ــاد پ و دارای ابع
ــده  ــال ش ــازی ارس ــای مج ــی فض ــز مل ــرای مرک ــری ب رهب
ــز  ــن رو مرک ــه بررســی آن اســت. از ای ــز موظــف ب ــن مرک و ای
ملــی فضــای مجــازی جلســاتی را بــا 4 نفــر از اعضــای حقیقــی 
ــکیل داده  ــاره تش ــن ب ــازی در ای ــای مج ــی فض ــورای عال ش
ــورد اتخــاذ شــده اســت. از ســوی  ــن م ــز در ای ــی نی و تصمیمات
ــن  ــان ای ــات و معاون ــر ارتباط ــا وزی ــز ب ــه نی ــک جلس ــر ی دیگ
وزارتخانــه داشــته ایم و مــوارد و ســواالتمان را دربــاره ایــن 

گــزارش و چارچــوب آن مطــرح کرده ایــم.

گزارشــی کــه از وزارت ارتباطــات بــه دســت مرکــز 
ــت و  ــک پاورپوین ــیده ی ــازی رس ــای مج ــی فض مل
ــی  ــمی فن ــزارش رس ــک گ ــت و ی ــه اس ــل ارائ فای
و دارای ابعــاد پــروژه ای نیســت *در ایــن بــاره بــه 

چــه نتیجــه ای رســیدید؟
ــه در  ــی ک ــا و محورهای ــوص پارامتره ــات در خص ــن جلس در ای
گــزارش وزارت ارتباطــات مطرح شــده بــود، صحبــت و اظهارنظر 
صــورت گرفــت. وزیــر ارتباطــات نیــز دو نفــر را معرفــی کــرد تــا 
گزارشــهای تکمیلــی و آخریــن گــزارش پیشــرفتی کــه از ایــن 
پــروژه منتشــر شــده اســت را ارائــه کننــد. در ایــن باره جلســه ای 
ــات  ــر ارتباط ــوی وزی ــده از س ــی ش ــدگان معرف ــا نماین ــز ب نی
داشــتیم و صورتجلســات نیــز بــرای مهنــدس جهرمــی ارســال 
شــده اســت. در ایــن زمینــه مــا تقاضــای دریافــت برخــی اســناد 
ــات  ــی اطالع ــروژه شــبکه مل از عملکــرد وزارت ارتباطــات در پ
داشــتیم کــه طــی چنــد روز اخیــر گزارشــهایی از ایــن بابــت بــه 

ــد. ــا می رس ــت م دس

ارتباطـات مدعـی اسـت کـه 80 درصـد  *وزارت 
تکالیـف مربـوط به سـند تبییـن الزامات شـبکه ملی 
اطالعات را پیاده سـازی کرده اسـت. آیا در گزارشی 
که ایـن وزارتخانـه ارائه کرده اسـت، ایـن رقم دیده 

می شـود و قابـل ارزیابی اسـت؟
بررســی ایــن ادعــا کــه ۸0 درصــد ســند تبییــن الزامــات شــبکه 
ملــی اطالعــات انجــام شــده اســت کار ســاده ای نبــوده و زمــان 
بــر اســت. امــا مــا امیدواریــم کــه واقعــاً انجــام شــده باشــد. تــا 
اواخــر خــرداد بررســی اولیــه ای انجــام خواهیــم داد و نظراتمــان 
ــم. ــرای بیــت رهبــری و ریاســت جمهــوری اعــالم می کنی را ب

 
*شــما گفتیــد کــه گزارشــی کــه وزارت ارتباطــات 
ارائــه کــرده، در حــد یــک پاورپوینــت اســت؛ آیــا به 
وزیــر ارتباطــات ایــن موضــوع را منعکــس کرده اید 
و اگــر منعکــس شــده، دفــاع وزیــر ارتباطــات چــه 

بــوده اســت؟
مــا ایــن موضــوع را بــه وزیــر اعــالم کردیــم و وی عنــوان کــرد 
کــه تشــخیص مــا ایــن بــود کــه گــزارش مربــوط بــه پیشــرفت 

شــبکه ملــی اطالعــات در همیــن حــد کافــی اســت. امــا پــس از 
ایــن جلســه، وزیــر ارتباطــات موضــوع را پذیرفــت و مقــرر شــد 
ــه  ــی اطالعــات را ارائ ــه شــبکه مل ــوط ب ــی مرب گــزارش تکمیل

ــد. دهن
ما توقعمان این اسـت کـه وزارت ارتباطات، گزارشـی که سـاختار 
پـروژه داشـته باشـد و معلـوم باشـد کـه سـاختار اجرایـی آنچـه 
تیم هایـی بوده و سـاختار معماری و طراحی شـبکه ملی اطالعات 
چه بـوده، ارائـه دهد. ایـن موضـوع را پذیرفته اند و هـم اکنون نیز 
در حـال ارسـال گزارش هسـتند. باید اجـازه دهید ما راجـع به این 
گزارش بررسـی کنیم و مباحث فنـی آن را دنبال کـرده تا گزارش 
دقیق تـری را درباره شـبکه ملـی اطالعات بـه مردم ارائـه کنیم.

*پس بــا ایــن اوصــاف مشــکلی در عملکــرد وزارت 
ارتباطــات درخصــوص شــبکه ملــی اطالعــات 

ــدارد؟ ــود ن وج
ــی  ــبکه مل ــه ش ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــه ای ک ــا نکت تنه
ــی فضــای  ــه شــورای عال اطالعــات طبــق تعریفــی کــه مصوب
ــاخت  ــوان زیرس ــه عن ــت ب ــرده اس ــالق ک ــه آن اط ــازی ب مج
ارتباطــی فضــای مجــازی کشــور شــناخته می شــود. امــا 
متأســفانه خیلــی از مجموعه هــا شــبکه ملــی اطالعــات را با کل 
فضــای مجــازی یکــی می داننــد. بــه همیــن دلیــل وقتــی شــما 
شــبکه ملــی اطالعــات را نــه بــه عنــوان زیرســاخت ارتباطــی، 
ــان کل  ــد، آن زم ــازی بدانی ــای مج ــوان کل فض ــه عن ــه ب بلک
خدمــات دولــت الکترونیــک نیز جزئــی از شــبکه ملــی اطالعات 
می شــود. در حالــی کــه ایــن خدمــات روی بســتر شــبکه ملــی 

ــه شــود. ــد ارائ اطالعــات بای
متأســفانه در گــزارش اولیــه ای کــه وزارت ارتباطــات ارائــه کــرده 
ــث  ــه بح ــوط ب ــات مرب ــه اقدام ــود ک ــده می ش ــاً دی ــت گاه اس
ــع  ــود دارد و راج ــزارش وج ــن گ ــز در ای ــک نی ــت الکترونی دول
ــم اشــتباهاتی  ــز بحــث شــده اســت. احتمــال می دهی ــه آن نی ب
ــن  ــود. ای ــد اصــالح ش ــه بای ــه ک ــه صــورت گرفت ــن زمین در ای
بایــد روشــن شــود کــه شــبکه ملــی اطالعــات شــامل خدمــات 
محتوایــی، خدمــات دولــت الکترونیــک، خدمــات ســالمت 
ــم نیســت؛  ــک و امثاله ــات تجــارت الکترونی ــک، خدم الکترونی

آخرین خبرها از گزارش پیشرفت شبکه ملی اطالعات؛

کم کاریهای وزارت ارتباطات کجاست
شبکه ملی اطالعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی 
از مهمترین پروژه های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می شود که 
تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت های ملی، مانند ارائه خدمات 
مزایای  از  بهره مندی  کشور،  نیازهای  با  مطابق  و  پیشرفته  زیرساختی 
اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسالمی و حفاظت از اطالعات و ارتباطات 

کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.
اهمیت شبکه ملی اطالعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز 
بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطالعات تاکید داشته اند و کوتاهی در این 
خصوص را گوشزد کرده اند. ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه 
»فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم تر است، مسئله شبکه 
ملی اطالعات است«، تاکید کردند: »امروز فضای مجازی مخصوص ما 
نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی 
اطالعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش های 
موردنظر خودشان کنترل کرده اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه 
شبکه ملی اطالعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، 

است.« نگرفته  انجام 
این در حالی است که سندی تحت عنوان »ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی 
اطالعات« در سوم دی ماه سال ۹۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب و 
به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطالعات ابالغ شد. در این سند 
بر ایجاد شبکه ای متشکل از زیرساخت های ارتباطی با مدیریت مستقل کاماًل 

داخلی، شبکه ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه ای با امکان عرضه 
انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، 

تاکید شده است.
در همین حال ایجاد شبکه ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری 
و امضای دیجیتال، شبکه ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان 
دستگاه ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه ای پر ظرفیت، پهن باند و با 
تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده 

در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.
این در حالی است که برخی مسئوالن، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان 
مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط 
به سند الزامات شبکه ملی اطالعات و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه 

انتقاداتی را وارد کرده اند.
در این زمینه وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که دو هفته پیش به نمایندگان 
مجلس ارائه داد، اعالم کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این 
گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر 
از  است.  کرده  ارسال  مجازی،  فضای  عالی  سند مصوب شورای  اجرای 
این رو برآن شدیم تا با »عباس آسوشه«، معاون مرکز ملی فضای مجازی 
درخصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطالعات، الزامات این شبکه و ارزیابی 
اقدامات وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن این پروژه ملی، به گفتگو 

بنشینیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

http://mehrnews.com


صفحه 5 | شماره 25 | تیـــر 98 MEHR NEWSAGENCY

ــه  ــات ارائ ــی اطالع ــبکه مل ــتر ش ــر بس ــات ب ــن خدم ــه ای بلک
می شــوند.

*پــس بــه معنــای واضح تــر، شــبکه ملــی 
اطالعــات چیســت و عرضــه چــه خدماتــی را بایــد 

از آن انتظــار داشــت؟
ــات زیرســاخت ارتباطــی فضــای مجــازی  ــی اطالع شــبکه مل
اســت کــه شــامل ارتباطــات فیزیکــی بیــن شــبکه، تجهیزاتــی 
کــه انتقــال دهنــده پیام هــا هســتند و یــک ســری خدماتــی کــه 
ــود.  ــم، می ش ــبکه آورده ای ــن ش ــات ای ــن الزام ــند تبیی ــا در س م
ــا آن  ــود و ب ــیم می ش ــته تقس ــار دس ــه چه ــات ب ــن خدم ای

ــاوت اســت. ــی متف ــات محتوای خدم
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــی اس ــات ارتباط ــا خدم ــی از آنه یک
ــف  ــرای شــبکه های مختل ــات، ارتباطــی ب ــی اطالع شــبکه مل
از جملــه اینترنــت باشــد. خدمــت دوم مربــوط بــه خدمــات پایــه 
ــای  ــد موتوره ــی مانن ــامل خدمات ــه ش ــود ک ــردی می ش کارب
ــام رســان هــای بومــی، خدمــات  ــی، پی جســتجوگر، ایمیــل مل
ــی هســتند کــه  ــود. اینهــا خدمات ــا ســنتر خواهــد ب ــری و دیت اب
ــر  ــوند و اگ ــوب می ش ــات محس ــی اطالع ــبکه مل ــی از ش جزئ
ــار  ــوان انتظ ــازی نمی ت ــای مج ــند در فض ــته باش ــود نداش وج

ــید. ــته باش ــوا را داش ــات و محت ــان مناســب از خدم ــک جری ی
ســومین خدمــت مربــوط بــه شــبکه ملــی اطالعــات بــه خدمات 
امنیــت مربــوط می شــود. بــه ایــن معنــی کــه امنیــت بــه عنــوان 
ــود.  ــه ش ــات ارائ ــی اطالع ــبکه مل ــد در ش ــرویس بای ــک س ی
خیلــی از دســتگاه های مــا امــروز مشــکالت امنیتــی عدیــده ای 
ــه شــبکه  ــی حــل و فصــل می شــود ک ــا وقت ــن تنه ــد و ای دارن

ملــی اطالعــات، امنیــت را بــه عنــوان خدمــت، ارائــه دهــد.
ــه در  ــات ک ــی اطالع ــبکه مل ــات ش ــته از خدم ــن دس چهارمی
ــه آن بحــث شــده  ــع ب ــل راج ــه تفصی ــات ب ــن الزام ــند تبیی س
ــی  ــرویس ها و خدمات ــرای س ــش و رصــد ب ــات پای اســت، خدم
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــکل می گیرن ــبکه ش ــه روی ش ــت ک اس
ــت ســرویس های  ــود کیفی ــرای بهب ــی ب ــارم، خدمات ــته چه دس
باالدســتی شــبکه ملــی اطالعــات ماننــد خدمــات دولــت 
الکترونیــک و تجــارت الکترونیــک محســوب می شــوند کــه بــا 
پایــش و رصــد بــه خدمــات باالدســتی کمــک می کننــد تــا ایــن 
خدمــات بــر بســتر شــبکه ملــی اطالعــات جریــان ثابــت تــری 

ــد. ــایی می کنن ــکالت را شناس ــند و مش ــته باش داش
ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــات ش ــه خدم ــع ب ــی راج ــن وقت بنابرای
ــک  ــت الکترونی ــات دول ــان خدم ــم، منظورم ــت می کنی صحب
نیســت. ایــن خدمــات در بســتر شــبکه ملــی اطالعــات شــکل و 

ــد. ــدا می کن ــو پی نم
 

ــات  ــوی وزارت ارتباط ــه از س ــی ک ــا موضوع *ام
ــه  مطــرح می شــود ایــن اســت کــه ایــن وزارتخان

بســتر و زیرســاخت شــبکه ملــی اطالعــات را 
ــه  ــی ب ــایر دســتگاه ها، تمایل ــا س ــرده ام ــم ک فراه
ــن  ــد. ای ــتر را ندارن ــن بس ــر ای ــات ب ــه خدم ارائ

ــت؟ ــت اس ــد درس ــه ح ــا چ ــوع ت موض
ــی و  ــات محتوای ــی خدم ــت. یعن ــور اس ــن ط ــاً همی ــه دقیق بل
ــک  ــت الکترونی ــک و دول ــالمت الکترونی ــد س ــی مانن خدمات
ــه دســتگاه ها و بخــش خصوصــی می شــود و ربطــی  ــوط ب مرب
ــدارد. شــاید ســال ۸1 کــه قانــون جدیــد  ــه وزارت ارتباطــات ن ب
وزارت ارتباطــات تصویــب شــد تصــور بــر ایــن بــود کــه وزارت 
 ICT ــای ــئول کل فض ــات، مس ــاوری اطالع ــات و فن ارتباط
کشــور اســت امــا امــروز چیــزی کــه بــه وزارت ارتباطــات ابــالغ 
شــده، اجــرای شــبکه ملــی اطالعــات اســت بــا همــان تعاریفــی 
ــف وزارت  ــوان کل وظای ــه عن ــه ب ــد و ن ــح داده ش ــه توضی ک

ــات. ارتباط
فقــط یــک نکتــه باقــی می مانــد آن هــم ایــن اســت کــه محتــوا 
ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــد روی ش ــی بای ــرویس های محتوای و س
ــته  ــی داش ــبکه ضعف ــاً ش ــر احیان ــد و اگ ــدا کن ــو پی ــد و نم رش
باشــد در خدماتــی کــه بایــد ارائــه کنــد، دچــار مشــکل می شــود. 
بنابرایــن وزارت ارتباطــات هیــچ مســئولیتی بــرای تولیــد محتوا و 
ــه را دارد  ــن وظیف ــا ای ــدارد. ام ــی ن ــرویس های محتوای ــه س ارائ
ــات  ــه خدم ــد ک ــاده کن ــان آم ــی را چن ــاخت ارتباط ــه زیرس ک
محتوایــی بتواننــد بــا ســهولت و بــا یــک مــدل اقتصــادی قابــل 

قبــول رشــد و نمــو و توســعه پیــدا کننــد.
ایــن مــوارد متأســفانه کمــی بــا هــم مخلــوط می شــود و افــرادی 
کــه تخصــص الزم ندارنــد گاهــاً بــه جای هــم، اینهــا را اســتفاده 
می کننــد. بــه همیــن دلیــل مــا می بینیــم در هــر زمــان مشــکل 
محتوایــی ایجــاد می شــود مســتقیم بــه ســراغ وزارت ارتباطــات 
ــرویس های  ــت. س ــت نیس ــن درس ــه ای ــی ک ــد. در حال می رون
ــی  ــبکه مل ــا در ش ــد. م ــی دارن ــور متول ــا در کش ــی م محتوای
ــرویس های  ــن س ــرای ای ــد ب ــی جدی ــوز متول ــات هن اطالع
محتوایــی تبییــن نکرده ایــم و تمــام دســتگاه ها مســئولیت 
خــود را بــه عهــده دارنــد. بنابرایــن وزارت ارتباطــات اگــر واقعــًا 
شــبکه ملــی اطالعــات را ۸0 درصــد تحقــق داده باشــد، تــوپ در 
زمیــن آنهایــی اســت کــه مســئولیت خدمــات دولــت الکترونیک 
ــم و  ــاً ک ــر احیان ــا اگ ــد. ام ــده دارن ــی را برعه ــات محتوای و خدم
کاســتی بــر خدمــات شــبکه ملــی اطالعــات وجود داشــته باشــد 
یــا در مدل هــای اقتصــادی و تعرفــه ای آن تســهیالت الزم برای 
ایجــاد یــک زیســت بــوم قابــل اتــکا در حــوزه خدمــات محتوایی 
ایجــاد نشــده باشــد آن وقــت اشــکال در وزارت ارتباطات اســت و 

بایــد بــه ســراغ ایــن وزارتخانــه رفــت.
وزارت ارتباطــات اگــر واقعــاً شــبکه ملــی اطالعــات را ۸0 درصــد 
تحقــق داده باشــد، تــوپ در زمیــن آنهایــی اســت کــه مســئولیت 
خدمــات دولت الکترونیــک و خدمــات محتوایی را برعهــده دارند. 
امــا اگــر احیانــاً کــم و کاســتی بــر خدمات شــبکه ملــی اطالعات 

وجــود داشــته باشــد آن وقــت اشــکال در وزارت ارتباطــات اســت 
مــا تاکیدمــان برایــن اســت کــه یــک زیســت بــوم بــرای شــبکه 
ــه هــم  ــی اطالعــات وجــود دارد کــه همــه المان هــای آن ب مل
وابســته اســت و هــر المانــی کــه ضعیــف عمــل کنــد در ســایر 
ــن  ــد. مهمتری ــان می ده ــود را نش ــکلی خ ــک ش ــه ی ــا ب المانه
ــوم، زیرســاخت ارتباطــی آن اســت و هــر  المــان ایــن زیســت ب
ــر بزرگنمایــی در  مشــکلی در زیرســاخت ارتباطــی، چندیــن براب
ســایر المانهــا خواهــد داشــت. بــه همیــن دلیل اســت که کشــور 
ــی  ــرای شــبکه مل ــات اساســی ب ــن الزام ــه ســمت تعیی ــدا ب ابت
اطالعــات رفتــه اســت و نظــم دادن بــه ایــن زیســت بــوم نیــز بر 

عهــده مرکــز ملــی فضــای مجــازی اســت.

*پیــش از ایــن قــرار بــود تمامــی حوزه هــای 
ــال  ــات دیجیت ــازی و خدم ــای مج ــا فض ــط ب مرتب
بــرای قانــون و مقــررات گــذاری در ذیل کمیســیون 
عالــی تنظیــم مقــررات مرکــز ملــی فضــای مجازی 
جمــع شــوند. هــم اکنــون ایــن تصمیــم بــه کجــا 

ــید؟ رس
ــی  ــیون عال ــت. کمیس ــه اس ــن گون ــه همی ــز ب ــه، االن نی بل
تنظیــم مقــررات مرکــز ملــی فضــای مجــازی، یــک کمیســیون 
ــی  ــای تخصص ــام حوزه ه ــد در تم ــت و نمی توان ــتی اس باالدس
ــت های کالن  ــا سیاس ــد ام ــارت ورود کن ــالمت و تج ــد س مانن
ــم  ــوری و تنظی ــود و رگوالت ــن می ش ــیون تدوی ــن کمیس در ای
مقــررات تخصصــی حــوزه بــه ســازمان مربوطــه محــول خواهد 
شــد. کاری کــه هــم اکنــون ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات 
ــی  ــیون عال ــارت کمیس ــت نظ ــی و تح ــورت تخصص ــه ص ب
ــایر  ــاره س ــون درب ــم اکن ــد. ه ــام می ده ــررات انج ــم مق تنظی
ــا  ــه و از آنه ــورت گرفت ــی ص ــز بررس ــی نی ــتگاه های اجرای دس
خواســته شــده اســت کــه ســاختار ســنتی خــود را تغییــر داده و 

ــد. ــوری ایجــاد کنن رگوالت
ایــن دســتگاه ها شــامل وزارتخانه هایــی ماننــد علــوم، بهداشــت، 
ــه دارای  ــود ک ــیما می ش ــدا و س ــازمان ص ــت و س ــاد، صم ارش

تنــوع محتوایــی در حــوزه فضــای مجــازی هســتند.

ــی از  ــا جزئ ــام رســان ه ــه اینکــه پی ــا توجــه ب *ب
ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــردی ش ــه کارب ــات پای خدم
هســتند، در مــورد پیــام رســان هــای بومــی 

ــت؟ ــوی اس ــه نح ــه چ ــت ب وضعی
بلــه پیــام رســان هــا جزئــی از خدمــات پایــه کاربــردی شــبکه 
ملــی اطالعــات هســتند. بــه ایــن معنــی کــه شــبکه پیام رســان 
ــوا  ــه محت ــت ک ــی اس ــه سرویس ــتجو، اگرچ ــور جس ــد موت مانن
ــی  ــوان یــک خدمــت، جزئ ــه عن ــا خــود آن ب ــد، ام ــه می کن ارائ
ــوب  ــات محس ــی اطالع ــبکه مل ــردی ش ــه کارب ــات پای از خدم
می شــود و مســئول و مجــری ســاماندهی آن نیــز وزارت 
ــات  ــه وزارت ارتباط ــم ک ــا نمی گویی ــه م ــت. البت ــات اس ارتباط
خــودش ایــن کار را انجــام دهــد؛ بلکــه معتقدیــم کــه همانطــور 
ــای  ــه اپراتوره ــراه را ب ــرویس های هم ــه س ــن وزارتخان ــه ای ک
موبایــل واگــذار کــرده و بــه کار آنهــا نظــارت دارد و طبــق یــک 
آئیــن نامــه ای، آنهــا را هدایــت می کنــد، همیــن کار را نیــز بایــد 
ــای جســتجو،  ــی و موتوره ــان بوم ــام رس ــبکه های پی ــرای ش ب
ــی  ــبکه مل ــردی ش ــه کارب ــات پای ــایر خدم ــی و س ــل بوم ایمی

ــد. ــام ده ــات، انج اطالع
ــا  ــتجوهای م ــد از جس ــد درص ــه چن ــید ک ــد پرس ــا االن بای ام
ــاق  ــی اتف ــتجوی مل ــای جس ــازی در موتوره ــای مج در فض
می افتــد و یــا چنــد درصــد از پیام هایــی کــه بیــن مــردم جابجــا 
می شــود در پیــام رســان هــای بومــی در جریــان اســت. پاســخ 
ایــن ســوال بــر می گــردد بــه اینکــه آیــا گــزارش پیشــرفت ۸0 
درصــدی تکالیــف ســند الزامــات شــبکه ملــی اطالعــات واقعــًا 
ــرد.  ــل ک ــی در آن تأم ــد کم ــه بای ــا اینک ــت و ی ــد اس ۸0 درص
ــم.  ــی نمی کنی ــدد قضاوت ــن ع ــه ای ــع ب ــون راج ــم اکن ــا ه م
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ــه  ــن گون ــن اســت کــه ای ــا آنچــه کــه مشــاهده می شــود ای ام
ــه  ــی ک ــته اند؛ در حال ــدی نداش ــرفت ج ــوز پیش ــرویس ها هن س
جــز ســرویس های اساســی و حیاتــی در زیرســاخت شــبکه ملــی 

ــود. ــوب می ش ــات محس اطالع

*پــس شــما نیــز قبــول داریــد کــه وضعیــت ایــن 
ــت؟ ــوس نیس ــه محس ــرویس های پای س

بلــه اقداماتــی کــه انجــام داده شــده محســوس نبــوده و در شــأن 
شــبکه ملــی اطالعات نیســت.

ــز  ــوان ج ــه عن ــه ب ــی ک ــر از خدمات ــی دیگ *یک
ــد،  ــاد کردی ــات از آن ی ــی اطالع ــبکه مل ــی ش اصل
ــت  ــات امنی ــورد خدم ــت، در م ــت اس ــث امنی بح
چطــور؟ وزارت ارتباطــات چــه اقداماتی انجــام داده 

ــت؟ اس
در حــوزه امنیــت اقداماتــی انجام شــده اســت. بــرای مثــال درباره 
حمالتــی کــه از بیــرون شــبکه به ســمت شــبکه ملــی اطالعات 
ــام  ــی انج ــات خوب ــتند، اقدام ــم نیس ــم ه ــد و ک ــاق می افتن اتف
شــده اســت. امــا خدمــات امنیتــی کــه بایــد بــه دســتگاه ها داده 
ــه ایــن طــور  ــاده اســت. البت ــد اتفــاق نیفت شــود آنطــور کــه بای
ــا کاری انجــام نشــده  ــم در هیچکــدام از آنه ــه بگویی نیســت ک
باشــد، بلکــه ایــن رقــم پیشــرفت ۸0 درصــدی، قابــل بررســی و 
تأمــل اســت. بــه همیــن دلیــل کمیتــه مربوطــه در حال بررســی 
آن بــوده و نظــرات خــود را اعــالم می کنــد. مــا نیــز طــی یــک 
ــه اطــالع مــردم می رســانیم. گزارشــی نتایــج ایــن ارزیابــی را ب

*در حــوزه زیرســاخت خدمــات ارتباطی نیــز وزارت 
ــات  ــک ارتباط ــه ترافی ــت ک ــی اس ــات مدع ارتباط
ــات را 400  ــی اطالع ــبکه مل ــتر ش ــر بس ــی ب داخل
ــر  ــاره نظ ــن ب ــت، در ای ــش داده اس ــد افزای درص

شــما چیســت؟
ایــن موضــوع از آن جهــت درســت اســت کــه ترافیــک خدمــات 
ــدی  ــش ج ــر افزای ــال اخی ــی 2 س ــوزه ط ــن ح ــی در ای ویدئوی
ــط  ــک فق ــه ترافی ــت ک ــن اس ــوع ای ــا موض ــت. ام ــه اس یافت
ــی  ــی از ترافیک هــا، محتوای ــو نیســت. بلکــه خیل ترافیــک ویدئ
ــبت  ــتری نس ــیار بیش ــه دارای ارزش بس ــد ک ــی دارن غیرویدئوی
بــه حجــم ترافیــک ویدئویــی اســت. نکتــه دیگــری نیــز وجــود 
دارد کــه می گوینــد ترافیــک ارتباطــات داخلــی بــر بســتر شــبکه 
ملــی اطالعــات 400 درصــد رشــد داشــته و شــکی نیســت کــه 
ترافیــک اینترنــت بیــن الملــل نیــز در ایــن حــوزه رشــد داشــته 
اســت؛ امــا ســوال اینجاســت کــه چقــدر از فضایــی کــه مــا برای 
ــل  ــن المل ــک بی ــط ترافی ــم توس ــاد کردی ــک ایج ــال ترافی انتق
ــی  ــک داخل ــط ترافی ــزان آن توس ــه می ــود و چ ــغال می ش اش
ــتیم.  ــوع هس ــن موض ــه ای ــع ب ــث راج ــال بح ــا درح ــت. م اس
چــرا کــه معتقدیــم رشــد و اثرگــذاری مــا در ترافیــک اینترنــت 
ــه کشــور و  ــی ک ــان نیســت و آن اتفاق ــی یکس ــی و خارج داخل
سیاســتگذاران می خواســتند بــه جهــت خدمــات محتوایــی روی 
شــبکه ملــی اطالعــات بیفتــد، اتفــاق نیفتــاده اســت. هــم اکنون 
ــود  ــع می ش ــی توزی ــت خارج ــبکه اینترن ــوا در ش ــتر محت بیش
ــاهده  ــت مش ــی اینترن ــک داخل ــز در ترافی ــذاری آن نی و اثرگ

ــرد. ــوان ک ــم عن ــر ه ــن دو را براب ــوان ای ــود و نمی ت می ش
 

*ســوال دیگــری کــه وجــود دارد ایــن اســت 
ــود  ــف نشــده ب ــه وزارت ارتباطــات تکلی ــا ب ــه آی ک
ــی اطالعــات را  ــی از شــبکه مل ــک طــرح کل ــه ی ک
براســاس زمــان بنــدی مشــخص بــه مرکــز ملــی 
ــه و  ــرح ارائ ــن ط ــد؟ ای ــه ده ــازی ارائ ــای مج فض

ــد؟ ــام ش ــف انج تکلی
بلــه، البتــه ایــن موضــوع در ســند تبییــن الزامــات شــبکه ملــی 
اطالعــات دیــده نشــد. بلکــه در ابــالغ حکــم دور دوم تشــکیل 

ــی فضــای مجــازی توســط مقــام معظــم رهبــری  شــورای عال
ــم، وزارت  ــن حک ــم ای ــد پنج ــت. در بن ــده اس ــد ش ــرآن تاکی ب
ارتباطــات مکلــف شــده کــه توســعه شــبکه ملــی اطالعــات را 
تســریع داده و طــرح پیــاده ســازی شــبکه ملــی اطالعــات را ارائه 
ــود.  ــب ش ــازی تصوی ــای مج ــی فض ــورای عال ــن ش و در صح
ایــن موضــوع تاکنــون اتفــاق نیفتــاده و تکلیفــی کــه بــه وزارت 

ارتباطــات نیــز محــول شــده، انجــام نشــده اســت.

*حــال بــا توجــه بــه اینکــه ایــن تکلیــف اجرایــی 
ــدارد  ــد ن ــازی قص ــای مج ــی فض ــز مل ــد، مرک نش
ــازی در  ــای مج ــی فض ــورای عال ــه ش ــی را ب طرح
ایــن زمینــه ارائــه کنــد و یــا بــا توجــه بــه زمانــی 
کــه از تدویــن ســند تبییــن الزامــات شــبکه ملــی 

ــد؟ ــری کن ــذرد، آن را بازنگ ــات می گ اطالع
ســند تبییــن الزامــات شــبکه ملــی اطالعــات نیازمنــد بازنگــری 
نیســت و چــرا بایــد آن را بازنگــری کــرد. ایــن ســند در ســال 9۶ 
ــط 2 ســال از آن گذشــته  ــز فق ــا االن نی ــالغ شــده اســت و ت اب
ــر تبییــن الزامــات شــبکه ملــی اطالعــات  اســت. در آن ســند ب
تاکیــد شــده و نیازهــای اصولــی ایــن شــبکه مطرح شــده اســت. 
بــه هیــچ وجــه بــرای آن عــدد و رقمــی دیــده نشــده، اشــاره بــه 
تکنولــوژی خاصــی نشــده و بــرای آن زمــان بنــدی نیــز درنظــر 

گرفتــه نشــده اســت.

*شــاید بــه همیــن خاطــر اســت کــه وزارت 
ارتباطــات اینگونــه از عملکــرد خــود دفــاع می کنــد. 
چــرا کــه معتقــد اســت طبــق ایــن ســند، تکالیفــی 
ــه آن محــول شــده را اجرایــی کــرده اســت. کــه ب
ــالغ  ــه وزارت ارتباطــات اب ــه، این طــور نیســت. ســندی کــه ب ن
ــل  ــد تبدی ــد بای ــی اتفــاق بیافت ــر اســاس کار اصول شــده، اگــر ب
ــوان  ــرح می ت ــورد آن ط ــپس در م ــود. س ــرح ش ــک ط ــه ی ب
اظهارنظــر کــرد کــه آیــا ۸0 درصــد پیشــرفت داشــته اســت و یــا 
خیــر. بــر اســاس آن طــرح می تــوان گفــت کــه چــه چیزهایــی 
بایــد تحویــل داده شــود و زمــان تحویــل هــر پــروژه مشــخص 
و عــدد و رقــم بــرای آن تعییــن شــود. ایــن اعــداد و ارقامــی کــه 
وزارت ارتباطــات مدعــی هزینــه کــرد آن اســت، آیــا واقعــاً هزینه 

شــده اســت یــا خیــر.
امــا وقتــی طرحــی وجــود نــدارد نمی تــوان در ایــن مــورد نظــر 
ــرار اســت  ــود دارد و ق ــرح وج ــه ط ــود ک ــه می ش ــه گفت داد. البت
بــرای مرکــز ملــی فضــای مجــازی ارســال شــود امــا مــا تاکنون 

آن را ندیده ایــم.

در بنــد پنجم حکــم دور دوم تشــکیل شــورای عالی 
فضــای مجــازی، وزارت ارتباطــات مکلــف شــده که 
ــریع داده و  ــات را تس ــی اطالع ــبکه مل ــعه ش توس
طــرح پیــاده ســازی شــبکه ملــی اطالعــات را ارائه 
کنــد. ایــن موضــوع تاکنــون اتفــاق نیفتــاده اســت 
*چــه نهــادی بایــد بــه ایــن عملکــرد نظــارت کند؟
ــی  ــز مل ــری، مرک ــم رهب ــام معظ ــتور مق ــون و دس ــق قان طب
ــر طرح هــای کالن حــوزه  فضــای مجــازی مســئول نظــارت ب
فضــای مجــازی اســت و در حکــم دور دوم شــورای عالــی 
فضــای مجــازی نیــز نظــارت شــبکه ملــی اطالعــات بــه عهــده 

ــده اســت. ــپرده ش ــی فضــای مجــازی س ــز مل مرک
ــی فضــای  ــز مل ــه مرک ــد ک ــه نظــر می رس ــود ب ــن وج ــا ای *ب
ــاره نداشــته اســت؛ چــرا  ــن ب مجــازی ســختگیری الزم را در ای
کــه از زمــان حکــم دوم رهبــری بــرای شــورای عالــی فضــای 
مجــازی تاکنــون، هنــوز طرحــی بــرای شــبکه ملــی اطالعــات 

ــن جــای ســوال دارد. ــه نشــده و ای ارائ
اینکــه شــما می گوئیــد مــا جــدی نگرفتیــم، اگــر منظورتــان این 
اســت کــه مــا دعــوا راه بیاندازیــم بایــد بگوییــم کــه مــا در پــی 
ایجــاد دعــوا و تنــش در کشــور نیســتیم. امــا اگــر منظورتــان این 

ــی  ــه نظارت ــه وظیف ــی فضــای مجــازی ب ــز مل ــه مرک اســت ک
خــود عمــل کــرده یــا خیــر، بایــد بگوییــم کــه بلــه.

ــم  ــات زده ای ــه وزارت ارتباط ــددی ب ــای متع ــون نامه ه ــا تاکن م
ــن  ــد ای ــر الزم باش ــم و اگ ــرح کرده ای ــزارش و ط ــای گ و تقاض
ــر  ــه از دبی ــه ای ک ــتندات نام ــم. مس ــه می دهی ــا را ارائ نامه ه
شــورای عالــی فضــای مجــازی بــه وزیــر ارتباطات ارســال شــده 
ــان  ــه معاون ــی فضــای مجــازی ب ــز مل ــه از مرک ــی ک و نامه های
ــا  ــن نامه ه ــت. ای ــود اس ــده، موج ــال ش ــات ارس وزارت ارتباط
ــدی آن،  ــان بن ــرح از زم ــت ط ــات و دریاف ــرای کســب اطالع ب
ارســال شــده و جلســاتی نیــز در ایــن زمینــه برگــزار شــده اســت.

*پاسخ به این نامه ها چه بوده است؟
ــن  ــا ای ــی داشــته اســت. ام وزارت ارتباطــات پاســخ های مختلف
موضــوع هیــچ وقــت منجــر بــه ایــن نشــده کــه طرحــی ارائــه 
شــود کــه دارای زمــان بنــدی مشــخصی بــرای تحویــل پــروژه 
و خدمــات باشــد تــا بتــوان بــر آن نظــارت کــرد. ایــن وزارتخانــه 

تاکنــون ایــن مــدل طــرح را بــرای مــا ارســال نکــرده اســت.

ــی  ــبکه مل ــده ش ــوال، آین ــن س ــوان آخری ــه عن *ب
اطالعــات را چطــور می بینیــد. بــا توجــه بــه 
موضــوع امنیــت ســایبری، مباحــث تحریــم و 
ــاب آوری  ــزان ت ــما می ــت، ش ــع اینترن ــال قط احتم
شــبکه ملــی اطالعــات را چطــور ارزیابــی می کنیــد 
و آیــا می تــوان بــه ایــن پــروژه ملــی امیــدوار بــود؟

امیــد را نبایــد از دســت داد. حتمــاً مــا وضــع مــان نســبت بــه 4 
ســال پیــش خیلــی بهتــر اســت. ایــن واقعیتی اســت و ما نســبت 
بــه آن غلــو نمی کنیــم. نکتــه ای کــه بــه آن تاکیــد داریــم ایــن 
اســت کــه ســرعت الزم بــه دســتیابی بــه شــبکه ملــی اطالعات 

ایجــاد نشــده و مــا از ایــن لحــاظ کنــد بودیــم.
ــه  ــات از دو وج ــی اطالع ــبکه مل ــر پیشــرفت ش ــان دیگ ــه بی ب
ــه 4  ــبت ب ــان نس ــع م ــه وض ــت. اول اینک ــیدگی اس ــل رس قاب
ســال پیــش خیلــی بهتــر اســت و دیگــر اینکــه در ایــن 4 ســال 
ــح  ــتری را فت ــای بیش ــیم و قله ه ــریع تر باش ــتیم س می توانس
کنیــم. مــا برداشــتمان ایــن اســت کــه می شــد ایــن کار را کــرد و 
می توانســتیم بــه نقاطــی برســیم کــه امــروز راحــت تــر در ایــن 
مقابلــه نابرابــر قــرار بگیریــم. امــا بــا تمــام اینهــا وضــع مــان بــد 

نیســت. نبایــد ناامیــدی را بــه مــردم منتقــل کــرد.

ــی  ــبکه مل ــه ش ــی ک ــود در صورت ــن وج ــا ای *ب
اطالعــات تکمیــل شــود چقــدر می تــوان بــه 
بحــث مدیریــت و حکمرانــی فضــای مجــازی 
امیــدوار بــود؟ موضوعــی کــه نبــود آن باعــث اعمال 
تصمیمــات یکجانبــه از ســوی شــرکتهای خارجــی 
ارائــه دهنــده خدمــات اینترنــت و قطــع دسترســی 
ــده  ــات ش ــیاری از خدم ــه بس ــی ب ــران ایران کارب

ــت؟ اس
ــت  ــال سیاس ــن و اعم ــوم تعیی ــی و مفه ــه معن ــی ب حکمران
ــم  ــا بتوانی ــی کــه م ــن معن ــه ای در فضــای مجــازی اســت؛ ب
ــم و  ــال کنی ــرده، آن را اعم ــتگذاری ک ــا سیاس ــن فض در ای
ســرویس ها و خدمــات مســتقلی بــه کاربــران داده و آن را 
ــی اطالعــات  ــل شــبکه مل ــا تکمی ــاق ب ــن اتف ــم. ای اداره کنی
ــی  ــبکه مل ــا در ش ــی م ــاخت ارتباط ــا زیرس ــد و تنه می افت
اطالعــات و خدمــات پایــه محتوایــی آن قــادر بــه اعمــال ایــن 
ــد  ــان می ده ــواهد نش ــا ش ــت. ام ــت اس ــی و حاکمی حکمران
ــا  ــاده نشــده اســت. ام ــی و آم ــات نهای ــن امکان ــوز ای کــه هن
توانایــی آن وجــود دارد. امــروز مــا می توانیــم خیلــی از 
ــم و  ــش نمی توانســتیم انجــام دهی ــال پی ــه 4 س ــی ک کارهای
برایمــان آرزو بــود را انجــام دهیــم. امــا خیلــی از کارهــا را نیــز 
نمی توانیــم انجــام دهیــم و هنــوز توفیــق مســاله را در شــبکه 

ــم. ــدا نکردی ــات پی ــی اطالع مل
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ــدام کالن  ــروژه و اق ــام 50 پ ــات از انج ــر ارتباط ــاون وزی مع
در جهــت تحقــق اهــداف ســند تبییــن الزامــات شــبکه ملــی 
اطالعــات خبــر داد و گفــت: 100 مانور بــرای تاب آوری شــبکه 

ــت، انجــام شــد. ملــی اطالعــات در زمــان قطــع اینترن
شــبکه ملــی اطالعــات بــه عنــوان زیرســاخت ارتباطــی فضای 
مجــازی کشــور یکــی از مهمتریــن پروژه هــای ملــی در عرصه 
ــر  ــا ب ــق آن بن ــه تحق فضــای مجــازی محســوب می شــود ک
رویکردهــای جهانــی و ضرورت هــای ملــی، ماننــد ارائــه 
ــا نیازهــای کشــور،  خدمــات زیرســاختی پیشــرفته و مطابــق ب
بهره منــدی از مزایــای اقتصــادی، صیانــت از فرهنــگ ایرانــی - 
اســالمی و حفاظــت از اطالعــات و ارتباطــات کاربــران در برابــر 

تهدیــدات امنیتــی و حریــم خصوصــی، الــزام شــده اســت.
ــام  ــه مق ــت ک ــدی اس ــات در ح ــی اطالع ــبکه مل ــت ش اهمی
ــی  ــبکه مل ــاد ش ــزوم ایج ــر ل ــا ب ــز باره ــری نی ــم رهب معظ
ــوص را  ــن خص ــی در ای ــته اند و کوتاه ــد داش ــات تاکی اطالع
ــان  ــا بی ــد. ایشــان در بخشــی از سخنانشــان ب گوشــزد کرده ان
اینکــه »فضــای مجــازی خیلــی مهــم اســت و آنچــه از همــه 
مهم تــر اســت، مســئله شــبکه ملــی اطالعــات اســت«، تاکیــد 
کردنــد: »امــروز فضــای مجــازی مخصــوص مــا نیســت و همه 
ــد و کشــورهایی کــه شــبکه  ــا فضــای مجــازی درگیرن ــا ب دنی
ــه نفــع  ملــی اطالعــات درســت کــرده و فضــای مجــازی را ب
ــد،  خودشــان و ارزش هــای موردنظــر خودشــان کنتــرل کرده ان
یکــی دوتــا نیســتند. متأســفانه در زمینــه شــبکه ملــی اطالعات 
در کشــور کوتاهــی شــده و کاری کــه بایــد انجــام گیــرد، انجــام 

ــه اســت.« نگرفت
ــوان »ضــرورت  ــندی تحــت عن ــه س ــی اســت ک ــن در حال ای
ــاه  ــوم دی م ــات« در س ــی اطالع ــبکه مل ــات ش ــن الزام تبیی
ــه  ــب و ب ــازی تصوی ــای مج ــی فض ــورای عال ــال 92 در ش س
ــی اطالعــات  ــوان مجــری شــبکه مل ــه عن وزارت ارتباطــات ب
ــکل از  ــبکه ای متش ــاد ش ــر ایج ــند ب ــن س ــد. در ای ــالغ ش اب
زیرســاخت های ارتباطــی بــا مدیریــت مســتقل کامــاًل داخلــی، 
شــبکه ای حفاظــت شــده نســبت بــه اینترنــت و شــبکه ای بــا 
ــری  ــی سراس ــات ارتباط ــوا و خدم ــواع محت ــه ان ــکان عرض ام
ــد شــده اســت. ــن کیفیــت، تاکی ــا تضمی ــرای آحــاد مــردم ب ب
ــات  ــواع خدم ــت ان ــا قابلی ــال ایجــاد شــبکه ای ب ــن ح در همی
امــن از جملــه رمــز نــگاری و امضــای دیجیتــال، شــبکه ای بــا 

قابلیــت برقــراری ارتباطــات امــن و پایــدار میــان دســتگاه ها و 
مراکــز حیاتــی کشــور و در نهایــت شــبکه ای پــر ظرفیــت، پهن 
بانــد و بــا تعرفــه رقابتــی شــامل مراکــز داده و میزبانــی داخلی از 
دیگــر اهــداف مطــرح شــده در ایــن ســند اســت کــه بــه وزارت 

ارتباطــات تکلیــف شــده اســت.
ــان  ــئوالن، کارشناس ــی مس ــه برخ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــرد وزارت  ــه عملک ــس ب ــدگان مجل ــازی و نماین ــای مج فض
ــه  ــوط ب ــف مرب ــل تکالی ــرای کام ــد اج ــاره رون ــات درب ارتباط
ســند الزامــات شــبکه ملــی اطالعــات و تأخیــر در پیــاده ســازی 

ــد. ــی را وارد کرده ان ــبکه انتقادات ــن ش ــرای ای و اج
در ایــن زمینــه وزیــر ارتباطــات بــا انتشــار گزارشــی کــه هفتــه 
گذشــته بــه نماینــدگان مجلــس ارائــه داد، اعــالم کــرده که ۸0 
ــرای  درصــد اهــداف ایــن ســند را محقــق و ایــن گــزارش را ب
ــه عنــوان  ــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی ب ارزیابــی نهایــی ب
ناظــر اجــرای ســند مصــوب شــورای عالــی فضــای مجــازی، 

ارســال کــرده اســت.
 

50 پــروژه و اقــدام کالن بــرای شــبکه ملــی 
اطالعــات انجــام شــد

حمیــد فتاحــی، معــاون وزیــر ارتباطــات و مدیرعامــل شــرکت 
ارتباطــات زیرســاخت در خصــوص تحقــق اهــداف مربــوط بــه 
ــد  ــز رون ســند »تبییــن الزامــات شــبکه ملــی اطالعــات« و نی
ــت و  ــی، امنی ــت دسترس ــون کیفی ــی چ ــه مزایای ــیدن ب رس

ــح داد. ــبکه توضی ــتقالل ش اس
ــی  ــبکه مل ــات ش ــن الزام ــند تبیی ــت: در س ــار داش وی اظه
اطالعــات مصــوب شــورای عالــی فضــای مجــازی بــه عنــوان 
زیرســاخت شــبکه ارتباطــی کشــور، مشــخص شــده اســت که 
وزارت ارتباطــات در راســتای موضــوع زیرســاخت شــبکه ملــی 
اطالعــات چــه اقداماتــی بایــد انجــام دهــد و ایــن اهــداف نیــز 
در ۶ بنــد مشــخص شــده اســت. بــه ایــن معنــی که بــه صورت 
مشــخص تکالیفــی بــه وزارت ارتباطــات ســپرده شــده اســت و 
مــا گــزارش عملکــرد خــود را طبــق ایــن ۶ بنــد ارائــه داده ایــم.

ــای  ــه از پروژه ه ــرآوردی ک ــت: ب ــات گف ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــه  ــد ک ــان می ده ــتیم، نش ــند داش ــن س ــده در ای ــام ش انج
ــا  ــدام کالن طــی دو ســال گذشــته در رابطــه ب ــروژه و اق 50 پ
شــبکه ملــی اطالعــات انجــام شــده اســت و چیــزی در حــدود 

ــی  ــبکه مل ــات ش ــند الزام ــه س ــوط ب ــداف مرب ــد اه ۸0 درص
ــده ایــن  اطالعــات محقــق شــده اســت. 20 درصــد باقــی مان
اهــداف نیــز بــه ســرعت در حــال انجــام اســت تــا در نهایــت به 
اهــداف کیفیــت بــاال، قیمــت مناســب، پایــداری و امنیــت و نیز 
ســهولت دسترســی بــه خدمــات داخلــی، بــا اســتفاده از شــبکه 

ــم. ــی اطالعــات دســت یابی مل

ــی 400 درصــد رشــد  ــد داخل ــای بان مصــرف پهن
ــرد ک

ــه ۸0 درصــد اهــداف  ــا رســیدن ب فتاحــی خاطرنشــان کــرد: ب
ســند شــبکه ملــی اطالعــات، نتایجــی از جملــه افزایــش میزان 
پهنــای بانــد مصرفــی داخــل کشــور را دریافــت کرده ایــم بــه 
ایــن معنــی کــه مصــرف پهنــای بانــد داخلــی در شــبکه ملــی 
اطالعــات هــم اکنــون بــه هــزار گیگ رســیده اســت و نســبت 
بــه دو ســال قبــل بــا رشــد 400 درصــدی همــراه بــوده اســت.

وی گفــت: در ســال 9۶ پهنــای بانــد مصرفــی داخلــی کشــور 
ــه بیــش از هــزار گیــگ  ــوده کــه هــم اکنــون ب 200 گیــگ ب
ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــی روی ش ــد داخل ــای بان ــرف پهن مص
ــرف  ــال 9۶ مص ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال ــیده ایم. ای رس
پهنــای بانــد خارجــی اینترنــت کشــور، حــدود هــزار گیــگ بوده 
و هــم اکنــون بــه حــدود 1400 گیــگ رســیده اســت. ایــن بــه 
ــا رشــد 400 درصــدی را در مصــرف  ــه م ــا اســت ک ــن معن ای
پهنــای بانــد داخلــی بــر بســتر شــبکه ملــی اطالعــات داشــتیم 
و رشــد مصــرف اینترنــت خارجــی چیــزی کمتــر از 50 درصــد 

ــوده اســت. ب

کیفیــت دسترســی بــه شــبکه ملــی اطالعــات 80 
برابــر اینترنــت بیــن الملــل

رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت ارتباطــات زیرســاخت در مــورد 
ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــت در ش ــاخص کیفی ــه ش ــتیابی ب دس
مطابــق بــا اهدافــی کــه بــرای ایــن پــروژه ملــی در نظــر گرفته 
ــه ســرورهای  ــی ک ــت خوب ــار داشــت: کیفی شــده اســت، اظه
داخلــی نســبت بــه ســرورهای خارجــی دارنــد نشــان می دهــد 
ــت  ــون کیفی ــن اهــداف محقــق شــده اســت. هــم اکن ــه ای ک
ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــی در ش ــوای داخل ــه محت ــی ب دسترس
ــت و  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــی افزای ــوای خارج ــه محت ــبت ب نس
ــه کاهــش  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــا نشــان می ده بررســی های م
ــی  ــبکه مل ــی ش ــای داخل ــی و نوده ــر در دسترس ــزان تأخی می
ــی بیــش  ــه ســایت های داخل ــت دسترســی ب اطالعــات، کیفی

ــر از ارتباطــات خارجــی اســت. ــر بهت از ۸0 براب
وی بــا بیــان اینکــه کیفیــت شــبکه ملــی اطالعــات دارای چند 
ــه ســایت اســت،  ــه مــدت زمــان دسترســی ب شــاخص از جمل
ــه دسترســی  ــد ک ــا نشــان می ده ــن آیتم ه ــت: بررســی ای گف
بــه ســایت های داخــل، کیفیتــی بهتــر از دسترســی بــه 
ســایت های خارجــی دارد. بــرای مثــال شــما بــه هــر ســروری 
در داخــل کشــور از هــر نقطــه بــه نقطــه در حــدود یــک میلــی 
ثانیــه متصــل می شــوید و زمــان دسترســی و تأخیــر آن حــدود 
ــت  ــی اس ــن در حال ــود. ای ــرآورد می ش ــه ب ــی ثانی ــک میل ی
ــایت های  ــه س ــان، دسترســی و اتصــال ب ــن زم ــه در کمتری ک
ــرد. ــی ثانیــه صــورت می گی ــر حــدود 70 میل ــا تأخی خارجــی ب

ــا بیــان اینکــه ایــن ادعــا از نظــر فنــی قابــل اثبــات  فتاحــی ب
ــران  ــتفاده کارب ــر اس ــوی دیگ ــرد: از س ــان ک ــت، خاطرنش اس
ــد. اســتفاده  ــت می کن ــا را ثاب ــن ادع ــز ای ــی نی ــات داخل از خدم
کاربــران از خدمــات تلویزیون هــای اینترنتــی، ویدئوهــای 
ــان  ــی نش ــادالت بانک ــی و مب ــل اینترنت ــل و نق ــن، حم آنالی

۱۰۰مانور برای پایداری شبکه ملی اطالعات انجام شد 
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

می دهــد کــه شــبکه زیرســاختی کار خــود را بــه خوبــی انجــام 
می دهــد.

شــبکه ملــی اطالعات؛ مســیر توســعه زیرســاخت 
ارتباطی کشــور

ــی  ــورد انتقادات مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت در م
کــه بــه وزارت ارتباطــات بــرای تأخیــر در اجــرای شــبکه ملــی 
اطالعــات وارد اســت و اینکــه گفتــه می شــود ایــن وزارتخانــه 
کار روزمــره خــود را بــه عنــوان شــبکه ملــی اطالعات گــزارش 
ــد کــرد: اهــداف مــا در شــبکه ملــی اطالعــات  می دهــد، تاکی
ــانی  ــی همپوش ــاخت در بخش های ــات زیرس ــبکه ارتباط ــا ش ب
ــه  ــت ب ــرار اس ــی ق ــاخت ارتباط ــعه زیرس ــه توس ــرا ک دارد. چ
عنــوان بخشــی از شــبکه ملــی اطالعــات در نظــر گرفتــه شــود 

و چیــزی فراتــر از آن نخواهــد بــود.
ــن الزامــات  ــی کــه ســند تبیی ــر اینکــه از زمان ــد ب ــا تاکی وی ب
شــبکه ملــی اطالعــات بــه وزارت ارتباطــات ابالغ شــده اســت، 
ــدا  ــر پی ــز تغیی ــور نی ــی کش ــاخت ارتباط ــعه زیرس ــیر توس مس
کــرده اســت، گفــت: ایــن مســیر بــه مــا می گویــد کــه چگونــه 
ــود  ــی ب ــم. شــاید زمان طراحــی و توســعه شــبکه را پیــش ببری
ــت، اســتقالل شــبکه و  ــه موضــوع کیفی ــرای توســعه ب ــه ب ک
پایــداری و امنیــت توجهــی نداشــتیم امــا بــا وجــود ســند تبیین 
الزامــات شــبکه ملــی اطالعــات، بایــد منطبــق بــر آن، توســعه 

ــو ببریــم. را جل
معــاون وزیــر ارتباطــات خاطرنشــان کــرد: هــم اکنون شــکل و 
چارچــوب شــبکه ملــی اطالعــات در ایــن موضوعــات، منطبــق 
بــر آن ســند اســت و خیلــی از اقدامــات هــم طبــق ایــن برنامــه 
ریــزی جلــو مــی رود. جزئیات تمامــی ایــن اقدامات مشــخص و 
مبتنــی بــر ســند مصــوب شــورای عالــی فضــای مجازی اســت 
کــه بــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی ارائــه شــده و ایــن مرکــز 
در حــال بررســی و تطبیــق ایــن اقدامــات اســت کــه انشــااهلل 

ــد. ــالم می کن ــزارش آن را اع گ
ــی اطالعــات  ــف مدنظــر در شــبکه مل ــورد تکالی فتاحــی در م
ــت وی  ــت گی ــد اینترن ــی مانن ــه پروژه های ــن زمین ــزود: در ای اف
ــف شــده اســت.  ــز تعری ــزات شــبکه نی و بومــی ســازی تجهی
ــبکه  ــروژه ش ــاس پ ــر اس ــه ب ــوده ک ــی ب ــا اتفاقات ــه اینه هم
ــات وزارت  ــام اقدام ــروز تم ــده و ام ــام ش ــات انج ــی اطالع مل
ــق شــده اســت. ــی اطالعــات منطب ــر شــبکه مل ارتباطــات، ب
ــات،  ــا در وزارت ارتباط ــات م ــام اقدام ــه تم ــان اینک ــا بی وی ب
بخشــی از اهــداف شــبکه ملــی اطالعــات اســت و ایــن هنــر ما 
اســت کــه ایــن دو را برهــم منطبــق کنیــم و چارچــوب اصلی را 

روی شــبکه ملــی اطالعــات بگذاریــم، تاکیــد کــرد: ایــن جــای 
ــم  ــه اس ــود را ب ــره خ ــد کار روزم ــه می گوین ــدارد ک ــه ن گالی
شــبکه ملــی اطالعــات قلمــداد می کننــد؛ ایــن درســت اســت. 
ــون  ــت. چ ــات اس ــی اطالع ــبکه مل ــان ش ــره م ــا کار روزم م
بــرای مــا ایــن پــروژه ملــی مهــم اســت و اقداماتمــان منطبــق 

ــی فضــای مجــازی رقــم می خــورد. ــر ســند شــورای عال ب

100 مانــور بــرای تــاب آوری شــبکه ملــی در برابر 
قطــع اینترنــت انجام شــد

مدیرعامـل شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت در مـورد موضـوع 
دسـتیابی بـه حاکمیـت سـایبری و امنیت و اسـتقالل بـا اجرای 
شـبکه ملی اطالعـات گفت: ما در حـوزه امنیت و دفاع سـایبری 
با اسـتفاده از شـبکه ملی اطالعات، اقدامات مهمـی انجام دادیم 
که در اسـنادی کـه گزارش آن را ارائه داده ایم، آورده شـده اسـت. 
کشـفیات ما در حوزه اینترنت و حمالت سـایبری، نشان می دهد 
کـه سـامانه های ما در حـوزه دفـاع سـایبری در حـال کار کردن 
اسـت و حفـظ پایـداری کسـب و کارهای ایـن حوزه هم شـاهد 

ایـن ادعا اسـت.
وی گفــت: وقتــی می گوئیــم پهنــای بانــد داخلــی هــزار گیــگ 
شــده اســت یعنــی بخــش عمــده ای از کســب و کارهــا در ایــن 

حــوزه و روی ایــن پهنــای بانــد در حــال فعالیــت هســتند. برای 
مثــال شــرکت های حمــل و نقــل اینترنتــی و خریــد و فــروش 
اینترنــت، بــا زیســت بــوم امــن در حــال فعالیــت هســتند و چند 
ســامانه مهــم از جملــه »دژفــا« بــه عنــوان ســپر امنیت شــبکه 

ملــی اطالعــات در ایــن زمینــه اجــرا شــده اســت.
فتاحــی در مــورد تــاب آوری شــبکه ملــی اطالعــات در زمانــی 
کــه احتمــال قطعــی شــبکه اینترنــت وجــود داشــته باشــد نیــز 
خاطرنشــان کــرد: ســازمان پدافنــد غیرعامــل حــدود 100 مانور 
مختلــف را بــا همــکاری وزارت ارتباطــات بــرای ســنجش تــاب 
آوری شــبکه ملــی بــه صــورت بخشــی انجــام داده اســت. بــه 
ایــن معنــی کــه هــر بخشــی خدمــات خــود را بــه صورتــی کــه 
ــبکه  ــاب آوری ش ــرده و ت ــت ک ــد، تس ــت باش ــع از اینترن قط
ملــی اطالعــات ســنجیده شــده اســت. اگــر بــه هــر دلیلــی از 
ســمت کشــورهایی کــه تروریســم اقتصــادی را بــر مــا تحمیل 
می کننــد، اتفاقــی در حــوزه اینترنــت بیافتــد، خدمــات مــا بدون 
مشــکل بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد و کســب و کارهــا بتوانند 

کارشــان را انجــام دهنــد.
بــه گفتــه معــاون وزیــر ارتباطــات، درصــد موفقیــت ایــن مانــور 
ــته  ــود داش ــرادی وج ــص و ای ــه نق ــا ک ــر ج ــوده و ه ــاال ب ب

ــده اســت. ــری و انجــام ش موضــوع پیگی

ارتباطــات  جهانــی  روز  بــا  همزمــان 
از پــروژه ســپر امنیتــی شــبکه ملــی 
اطالعــات )دژفــا( بــرای جلوگیــری از 

شــد. رونمایــی  بومــی  اپلیکیشــن های  و  زیرســاخت  شــبکه،  ســایبری  حمــالت 
همزمــان بــا روز جهانــی ارتباطــات از 4 پــروژه ملــی رونمایــی شــد. یکــی از ایــن پروژه هــا، پــروژه 
ســپر امنیتــی شــبکه ملــی اطالعــات )دژفــا( اســت کــه ایــن پــروژه بــا هــدف تضمیــن امنیــت 

ســایبری خدمــات در بســتر شــبکه ملــی اطالعــات بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.
ایــن پــروژه بــا ســرمایه گــذاری 200 میلیــارد ریــال و بــه عنــوان تلــه افــزاری بــرای شناســایی 
برنامه هــای ویروســی و جلوگیــری از حملــه بــه زیرســاختهای شــبکه ملــی اطالعــات بــه بهــره 

ــرداری رســید. ب
در همیــن حــال پــروژه »ســروا« بــه عنــوان درگاهــی بــرای دسترســی بــه داده هــای ملــی بــه 

بهــره بــرداری رســید. ایــن پــروژه درگاهــی بــرای کســب و کارهــای فضــای مجــازی محســوب 
ــد. ــد از داده هــای دولتــی اســتفاده کن می شــود کــه بتوان

بــه بیــان دیگــر ســروا ســکویی بــرای شــبکه دولتــی و شــبکه اینترنــت و اســتفاده از داده هــای 
ــرد. ــرار گی ــار اســتارت آپ هــا ق ــد در اختی ــود کــه می توان دولتــی در فضــای عمومــی خواهــد ب

این پروژه به عنوان بازگشایی قفل های دولتی در داده های ملی به بهره برداری رسید.
رونمایــی از تجهیــزات بومــی در شــبکه مخابراتــی کشــور در 4 اســتان تهــران، آذربایجــان غربی، 
فــارس و هرمــزگان از دیگــر پروژه هــای رونمایــی شــده در ایــن روز اســت کــه در 103۸ نقطــه 

کشــور ایــن تجهیــزات نصــب و راه انــدازی شــده اســت.
در همیــن حــال افتتــاح پــروژه پهــن بانــد بــه شــبکه ملــی اطالعــات در 7200 روســتا بــا اعتبــار 
ــه  ــت ک ــرات اس ــی مخاب ــده در روز جهان ــاح ش ــای افتت ــر پروژه ه ــان از دیگ ــارد توم 400 میلی

ــد. ــه کار کردن ــر ارتباطــات آغــاز ب ــا کلیــک وزی ــن پروژه هــا ب تمامــی ای

برای جلوگیری از حمالت سایبری؛

سپر امنیتی شبکه ملی اطالعات رونمایی شد
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وزیــر ارتباطــات از 30برابــر شــدن تــوان دفــاع ســایبری کشــور 
ــه در  ــون حمل ــش از 33 میلی ــت: در ســال 97 بی ــر داد و گف خب

شــبکه ســایبری کشــور شناســایی شــد.
محمدجــواد آذری جهرمــی گفــت: بــا اســتفاده از تــوان بومــی 
و بومــی ســازی تجهیــزات مخابراتــی، هــم اکنــون تجهیــزات 
خارجــی شــبکه انتقــال مخابراتــی در 4 اســتان تهــران، 
آذربایجــان غربــی، هرمــزگان و فــارس از دســترس خــارج شــد 

ــزات شــده اســت. ــن تجهی ــن ای ــی جایگزی ــزات بوم و تجهی
70 درصــد تجهیــزات مخابراتــی بــه تجهیــزات بومــی مجهــز 

شــدند
ــم  ــده ه ــام ش ــای انج ــاس برآورده ــه داد: براس ــی ادام جهرم
ــه  ــور ب ــی کش ــبکه مخابرات ــزات ش ــد تجهی ــون 70 درص اکن
ــه  ــم ک ــق شــده ای ــد و موف ــزات بومــی مجهــز شــده ان تجهی
ــز در  ــل را نی ــد موبای ــزات شــبکه پهــن بان 30 درصــد از تجهی

ــم. ــد کنی کشــور تولی
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در راســتای توســعه خدمــات دیجیتــال 
ــروا«  ــامانه »س ــا س ــی را ب ــای دولت ــازی داده ه موضــوع آزادس
اجرایــی کــرده ایــم، افــزود: امــروز را روز ملــی شــدن داده هــای 
ــات و  ــروز اطالع ــه ام ــرا ک ــم. چ ــذاری می کنی ــی نامگ دولت
ــار  ــد در اختی ــامانه می توان ــن س ــق ای ــی از طری ــای دولت داده ه
اســتارت آپ هــا قــرار گیــرد و شــاهد رونــق کســب و کارهــای 

دیجیتــال باشــیم.

 ICT ســه بســته حمایتــی دولــت در حــوزه
می شــود رونمایــی 

ــاه ســه بســته  ــان اینکــه در 20 خردادم ــا بی ــر ارتباطــات ب وزی
حمایتــی دولــت را رونمایــی می کنیــم، تصریــح کــرد: طــرح 13 
گانــه اشــتغال، بســته نوآفریــن و طــرح توانمندســازی منطقــه 
کســب و کارهــا در ایــن ســه بســته دیــده شــده اســت و هــدف 
ــات  ــد و گســترش خدم ــق تولی ــه رون ــا آن اســت ک ــری م گی

دیجیتــال را در ایــن بخــش داشــته باشــیم.
جهرمــی بــا اشــاره بــه بهــره بــرداری از پــروژه دژفــا، بــه عنوان 
ــروز  ــرد: ام ــد ک ــات، تأکی ــی اطالع ــبکه مل ــی ش ــپر امنیت س
ــاهد  ــروژه ش ــن پ ــب ای ــروژه در قال ــر پ ــدازی 10 زی ــا راه ان ب
تأمیــن امنیــت زیرســاخت های حیاتــی کشــور در شــبکه ملــی 
اطالعــات خواهیــم بــود و 7 زیرپــروژه دیگــر نیــز در قالــب ایــن 

ــد. ــرداری می رس ــره ب ــه به ــروژه ب پ

توان دفاعی سایبری کشور 30 برابر شد
وی بــا بیــان اینکــه طــرح دژفــا بــا اعتبــار 50 میلیــارد تومــان 
بــا هــدف شناســایی بــا حمــالت ســایبری بــه بهــره بــرداری 
ــایی  ــزان شناس ــته می ــال گذش ــزود: دو س ــت، اف ــیده اس رس
حمــالت ســایبری کــه بــه کشــور شــده اســت، کمتــر از یــک 
ــا اقدامــات  ــوده اســت امــا ســال گذشــته و ب ــه ب میلیــون حمل
امنیتــی و ســامانه دفاعــی طراحــی شــده موفــق شــدیم میــزان 
شناســایی حمــالت ســایبری را بــه 30 برابــر قبــل برســانیم. به 
بیــان دیگــر در ســال 97 بیــش از 33 میلیــون حملــه در شــبکه 

ســایبری کشــور شناســایی شــد.
وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه اتصــال 7200 روســتا بــه شــبکه 
ــد  ــای بان ــا توســعه پهن ــز اظهــار داشــت: ب ــی اطالعــات نی مل
روســتایی فاصلــه 5 برابــری مصــرف اینترنــت شــهرها نســبت 
ــکاف  ــاندیم و ش ــر رس ــه 2.5 براب ــتایی را ب ــق روس ــه مناط ب

ــال در کشــور نصــف شــد. دیجیت
ــرف  ــزان مص ــط می ــال 9۶ متوس ــه داد: در س ــی ادام جهرم
ــا در  ــرف دیت ــزان مص ــود و می ــگ ب ــهری 5.9 گی ــای ش دیت

روســتاها ۶00 مگابایــت بــود امــا هــم اکنــون میــزان مصــرف 
دیتــا بــه صــورت ماهانــه در روســتاها بــه 2.9 گیگابایت رســیده 

ــت. اس

ــاب آوری در قطــع  ــرای ت ــش ب انجــام 142 آزمای
ــت اینترن

ــا بیــان اینکــه نمی تــوان مــردم را از تکنولــوژی محــروم  وی ب
کــرد و مــا تــالش خــود را بــرای توســعه زیــر ســاخت ها بــه کار 
گرفتــه ایــم، تصریــح کــرد: کســانی کــه متولــی حــوزه محتــوا 
هســتند بایــد تــالش بیشــتری بــرای ارائــه خدمــات و محتــوا 
ــه  ــوان ب ــد و نمی ت ــات انجــام دهن ــی اطالع ــبکه مل ــرای ش ب
مطالبــه علمــا و مــردم نســبت بــه محتــوای فضــای مجــازی 

بــی تفــاوت بــود.
وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه اینکــه مســئولیت حــوزه 
ــا  ــرد: م ــح ک ــده وزارت ارتباطــات نیســت، تصری ــوا برعه محت
دســتاوردمان مربــوط بــه زیرســاخت ارتباطی اســت و اســتقالل 

ــم. ــتور کار داری ــور را در دس ــی کش ــبکه ارتباط ش
جهرمــی گفــت: 142 آزمایــش بــرای راســتی آزمایی اســتقالل 
شــبکه ملــی اطالعــات در صــورت قطــع اینترنــت انجــام شــد 
ــرآورد می کنیــم کــه  ــود و مــا ب کــه ایــن آزمایش هــا موفــق ب

در برابــر تهدیــدات می توانیــم مقابلــه کنیــم.
ــی اطالعــات  ــان اینکــه ظرفیــت امنیــت شــبکه مل ــا بی وی ب
ــر افزایــش پیــدا کــرده اســت، تصریــح کــرد: مصــرف  30 براب
اینترنــت داخلــی از طریق شــبکه ملــی اطالعــات افزایــش پیدا 
ــر شــدن کیفیــت دسترســی  کــرده اســت و مــا شــاهد ۸0 براب
بــه ارتباطــات داخلــی نســبت بــه ســایت های خارجی هســتیم.

وزیــر ارتباطــات یــادآور شــد: بــه صــورت آتــش بــه اختیــار 
در حــوزه فضــای مجــازی کــودک وارد شــدیم چــرا کــه ایــن 
ــان  ــا نش ــون آماره ــم اکن ــود و ه ــاس ب ــیار حس ــوزه بس ح
می دهــد کــه یــک میلیــون و 300 هــزار کــودک وارد 
ــرات  ــدند و مخاط ــودک ش ــازی ک ــای مج ــتم فض اکوسیس
فضــای مجــازی از طریــق ایــن اکوسیســتم بــرای آنهــا بــه 

ــت. ــیده اس ــل رس حداق
جهرمــی همچنیــن بــا تأکیــد بــر لــزوم توانمندســازی قــدرت 
انتظامــی کشــور در برخــورد بــا تخلفــات در فضــای مجــازی و 
ایجــاد امنیــت در ایــن بخــش، خاطرنشــان کــرد: تا هفتــه آینده 

تفاهــم نامــه ای بــا پلیــس ناجــا امضــا خواهیــم کــرد تــا بتوانیم 
ــی  ــت و قاطع ــورد درس ــازی برخ ــای مج ــران فض ــا اخاللگ ب

داشــته باشــیم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد بــه جــای ســیاه نمایــی و مطالبــه 
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــی و همدل ــت جمع ــا حرک ــه ب ــک جانب ی
ــکالت  ــر مش ــات در براب ــی اطالع ــبکه مل ــای ش ظرفیت ه
ایســتادگی کنیــم و شــاهد رونــق ایــن بخــش باشــیم، تأکیــد 
ــم  ــد بتوانی ــد و بای ــا نمی مان ــوژی منتظــر م ــرد: رشــد تکنول ک
ــون  ــم اکن ــم. ه ــتفاده کنی ــم اس ــان تحری ــا در زم از فرصت ه
ــادی و  ــای اقتص ــم رکوده ــه رغ ــه ب ــتیم ک ــاهد هس ــز ش نی
ــال  ــک س ــی ی ــی ط ــن های بوم ــداد اپلیکیش ــا، تع تحریم ه

ــت. ــته اس ــری داش ــد دوبراب رش
وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه اینکــه تــا پایــان برنامــه ششــم 
توســعه 90 درصــد روســتاهای بــاالی 20 خانــوار بایــد بــه چهار 
ــت الکترونیــک، آمــوزش  ســرویس ســالمت الکترونیــک، دول
ــز شــوند،  الکترونیــک و توســعه کشــاورزی الکترونیــک تجهی
ــه شــبکه  ــا اتصــال 7200 روســتا ب خاطرنشــان کــرد: امــروز ب
ــی در  ــارد تومان ــذاری 400 میلی ــرمایه گ ــات و س ــی اطالع مل
ــی گام  ــن هــدف و کاهــش شــکاف دیجیتال جهــت تحقــق ای
برداشــته ایــم. در همیــن حــال بــا تجهیــز شــبکه انتقــال درون 
ــذاری در  ــرمایه گ ــان س ــارد توم ــرات، 31۶ میلی ــتانی مخاب اس
ایــن بخــش انجــام شــد و 2۶ میلیــارد ریــال نیــز بــرای ملــی 
ــم  ــه کــرده ای ــروژه ســروا هزین ــی در پ ســازی اطالعــات دولت
کــه تمامــی اینهــا در راســتای عمــل بــه الزامــات شــبکه ملــی 

ــوده اســت. اطالعــات ب
جهرمــی ادامــه داد: بــا ملــی شــدن اطالعــات دولتــی 
اپراتورهــای ارتباطــی می تواننــد بانــک اطالعــات کاربرانشــان 
ــا اســتارت آپ هــا بــه  ــا رعایــت حریــم خصوصــی افــراد ب را ب
ــق  ــن طری ــرویس از ای ــتعالم وب س ــد و اس ــتراک بگذارن اش
ــی  ــم زن ــر ه ــد از ب ــوع می توان ــن موض ــود. ای ــن می ش ممک
ــازی  ــای مج ــده ای در فض ــط ع ــه توس ــی جامع ــای روان فض
ــد و امنیــت اطالعــات در ایــن بخــش افزایــش  جلوگیــری کن

ــد. یاب
ــا  ــات ت ــی اطالع ــبکه مل ــداف ش ــد اه ــزود: ۸0 درص وی اف
کنــون محقــق شــده اســت و گــزارش خــود را در ایــن زمینــه 
بــرای ارزیابــی مرکــز ملــی فضــای مجــازی ارائــه کــرده ایــم.

توان دفاعی سایبری کشور ۳۰ برابر شد

http://mehrnews.com


صفحه 10 | شماره 25 | تیـــر 98 MEHR NEWSAGENCY

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

سامانه مقابله با فیشینگ راه اندازی می شود
ــینگ  ــا فیش ــه ب ــامانه مقابل ــدازی س ــات از راه ان ــر ارتباط وزی
ــت: در  ــر داد و گف ــی خب ــت اینترنت ــات پرداخ ــل صفح و جع
راســتای کاهــش تخلفــات در فضــای مجــازی، ســامانه مقابلــه 
بــا فیشــینگ )صفحــات جعلی( بــه عنــوان یکــی از 10 ســامانه 
ــه  ــود. ب ــدازی می ش ــات راه ان ــبکه اطالع ــی ش ــپر امنیت س
ــدازی  ــل راه ان ــدف جع ــا ه ــه ب ــایت هایی ک ــب س ــن ترتی ای
ــطح  ــده و س ــایی ش ــامانه شناس ــن س ــق ای ــوند از طری می ش
تخلفــات و کاله برداری هایــی کــه از مــردم می شــود، کاهــش 

ــت. ــد یاف خواه
ــا اشــاره بــه ادامــه بررســی پرونــده تخلفــات ارزش  جهرمــی ب
ــف 500  ــده تخل ــت: پرون ــار داش ــا اظه ــس فت ــزوده در پلی اف
اپلیکیشــن در پلیــس فتــا در جریــان اســت و بــه محــض آنکــه 
رقــم ضــرر و زیــان مشــخص شــد، مطالبــات مــردم را عــودت 

ــم داد. خواهی
وی یـادآور شـد: در زمینـه اپلیکیشـن ها و سـرویس های ارزش 
افـزوده بخـت آزمایـی نیـز بـه اپراتورهـا تذکـر جـدی دادیـم تا 

جلـوی ایـن گونـه خدمـات از سـوی شـرکت های ارزش افزوده 
گرفتـه شـود و کالهبـرداری در ایـن حـوزه کاهـش یابد.

وزیــر ارتباطــات دربــاره افزایــش قیمت اینترنــت ثابت از ســوی 
ــه  ــه ب ــن زمین ــی در ای ــرد: گزارش ــد ک ــا، تأکی ــی اپراتوره برخ
ــوری  ــا موضــوع را از رگوالت ــکاس داده نشــده اســت ام ــا انع م

پیگیــری خواهیــم کــرد.

ــل مشــکلی  ــن المل ــد بی ــای بان ــرای تأمیــن پهن ب
ــم نداری

جهرمــی در مــورد اختــالالت شــبکه اینترنــت ثابــت طــی یک 
مــاه گذشــته، خاطرنشــان کــرد: اختاللــی در این زمینــه گزارش 
نشــده اســت و ایــن موضــوع کــه کشــور در تأمیــن پهنــای باند 
ــای  ــا، لینک ه ــل تحریم ه ــه دلی ــا ب ــورده و ی ــکل خ ــه مش ب

ــد، درســت نیســت. ــداری می کن ارزان قیمــت خری
ــد  ــد عق ــش در فرآین ــم پی ــاه و نی ــک م ــدود ی ــزود: ح وی اف
قراردادهــای بیــن المللــی زمانــی میــان عقــد قــرارداد جدیــد و 
پایــان قــرارداد قبلــی فاصلــه افتــاد کــه حــدود دو هفتــه زمــان 

بــرد و طــی ایــن فاصلــه پرووایــدر بیــن المللــی ارائــه خدمــات 
ــن موضــوع ســبب شــد 200  ــه زیرســاخت قطــع کــرد. ای را ب
گیــگ از ظرفیــت اینترنــت زیرســاخت از بیــن بــرود. مــا در این 
زمینــه از رگوالتــوری خواســته ایــم گــزارش مبســوطی بــه مــا 
ــورد  ــز برخ ــاخت نی ــات زیرس ــا شــرکت ارتباط ــد و ب ــه ده ارائ
خواهیــم کــرد چــرا کــه همــواره باید یــک و نیــم برابــر ظرفیت 
موجــود را پشــتیبانی کنــد و در ایــن زمینــه بایــد مدیریــت بــه 
ــا،  ــل تحریم ه ــه دلی ــه ب ــوع ک ــن موض ــا ای ــی داد. ام ــرج م خ
ــه  ــه شــده ب ــا مشــکل مواج ــد ب ــای بان ــن پهن کشــور در تأمی
هیــچ عنــوان درســت نیســت و هــم اکنــون نیــز ایــن قــرارداد 

ــد. ــی می کن ــود را ط ــادی خ روال ع
وزیــر ارتباطــات همچنیــن از صــدور پروانــه جدیــد بــرای اپراتور 
شــبکه ارتباطــات ثابت در کمیســیون تنظیــم مقررات خبــر داد 
و گفــت: ایــن پروانــه با هــدف توســعه ســرویس VDSL ارائه 
شــده اســت چــرا کــه عمــر ADSL بــه پایــان رســیده و مــا 
 FCP ــا شــرکت های ــم ت ــم توســعه را متوقــف کنی نمی توانی

در ایــن حــوزه ســرمایه گــذاری کننــد.

وزیر ارتباطات گفت: فایروال بومی روی سیستم های کنترل صنعتی برند زیمنس در کشور نصب شده است.
محمــد جــواد آذری جهرمــی امــروز در مــورد موفقیــت کشــور در تولیــد سیســتم فایــروال صنعتــی )دیــواره آتش( بــا هدف 
خودکفایــی کشــور در مقابلــه بــا تهاجمــات ســایبری گفــت: فایــروال بومــی یــک سیســتم مقابلــه بــا تهاجمــات ســایبری 
روی سیســتم های کنتــرل صنعتــی اســت کــه هــم اکنــون روی تمــام سیســتم های کنتــرل صنعتــی برنــد زیمنــس در 

کشــور نصــب و راه انــدازی شــده اســت.
وی تاکید کرد: به زودی این سیستم بومی برای سایر برندهای کنترل صنعتی نیز توسعه داده خواهد شد.

وزیــر ارتباطــات گفــت: ویــروس اســتاکس نــت از طریــق کامپیوترهایــی کــه متصــل بــه سیســتم های صنعتــی بــود نفوذ 
کــرد و از ایــن رو فایــروال بومــی می توانــد روی شــبکه های کنتــرل و مدیریــت صنعتــی نصــب شــود و دســتورات صــادر 

ــده را تشــخیص دهد. ش
به گفته جهرمی، این فایروال بومی ارتباطی با شبکه های اتوماسیون اداری ندارد.

فایروال بومی روی سیستم های کنترل صنعتی کشور نصب شد

مسیریاب های ایرانی رقبای 
خارجی را پشت سر گذاشتند 

 
وزیــر ارتباطــات بــا تبریــک بــه جوانــان اســتارت آپی ایــران گفــت: مســیریاب های ایرانــی 

»نشــان« و »بلــد« رقبــای قــدر خارجــی را پشــت ســر گذاشــتند.
ــتارت آپی  ــان اس ــه جوان ــزرگ ب ــک ب ــت: تبری ــر نوش ــی در توئیت ــواد آذری جهرم محمدج
ــی  ــیریاب های ایران ــال، مس ــب فع ــداد نص ــر تع ــت 9۸، از نظ ــروز 2۸ اردیبهش ــران. ام ای
»نشــان« و »بلــد« در رقابتــی ســالم و ســنگین، رقبــای قدر خارجی را پشــت ســر گذاشــتند.

وی تاکید کرد: »سپهر« و »دال« و »وی« هم رشد خوبی داشته اند. بیش باد!

سند توسعه خدمات دیجیتال 
تدوین شد 

 
معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی از تدویــن ســند الزامــات توســعه خدمــات دیجیتــال خبــر 
ــی فضــای مجــازی مطــرح  ــرای تصویــب در شــورای عال ــه زودی ب ــن طــرح ب داد و گفــت: ای

مــی شــود.
عبــاس آسوشــه ، بــا بیــان اینکــه ســند الزامــات توســعه خدمــات دیجیتــال بر بســتر شــبکه ملی 
اطالعــات از ســوی مرکــز ملــی فضــای مجــازی تهیــه و تدویــن شــده اســت، اظهــار داشــت: 
ــه  ــب و ب ــه زودی تصوی ــی فضــای مجــازی اســت و ب ــورای عال ــتور کار ش ــرح در دس ــن ط ای

ــود. ــالغ می ش ــال، اب ــات دیجیت ــده خدم ــه دهن ــط ارائ ــتگاه های مرتب دس
معـاون مرکـز ملـی فضـای مجـازی تاکیـد کـرد: مطابـق بـا این سـند، هـر دسـتگاه بـه فراخور 
سـرویس ها و خدمـات دیجیتالـی کـه ارائـه می کنـد موظف اسـت کـه تکالیفـی را نیز اجـرا کند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمامــی خدمــات و ســرویس های دیجیتــال در کشــور بایــد بــر بســتر 
شــبکه ملــی اطالعــات رشــد و توســعه پیــدا کنــد، ادامــه داد: الزامــات توســعه خدمــات دیجیتــال 
ــن  ــوند. ای ــازی می ش ــاده س ــات پی ــی اطالع ــبکه مل ــه روی ش ــی اســت ک ــه خدمات ــوط ب مرب
خدمــات شــامل خدماتــی ماننــد دولــت الکترونیــک، ســالمت الکترونیــک، تجــارت الکترونیــک 

ــود. ــره می ش و غی
آسوشــه افــزود: تاکنــون آئیــن نامــه ای کــه دســتگاه های اجرایــی و حاکمیتــی را بــه ارائــه ایــن 
خدمــات بــر بســتر شــبکه ملــی اطالعــات ملــزم کنــد، وجــود نداشــت؛ امــا هــم اکنــون در ســند 
الزامــات توســعه خدمــات دیجیتــال، چارچــوب ارائــه خدمات هر دســتگاه مشــخص شــده اســت. 
ایــن آئیــن نامــه بــه زودی و در صــورت تصویــب در صحــن شــورای عالــی فضــای مجــازی، بــه 

دســتگاه های مربوطــه، ابــالغ خواهــد شــد.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

رئیــس مجمــع فعــاالن فضــای مجــازی 
انقــالب اســالمی گفــت: شــبکه ملــی 
اطالعــات بــه عنــوان شــبکه ای پویــا و 
مســتقل درصــورت تکمیــل نهایــی، کیفیــت 
دسترســی، کاهــش قیمــت و امنیــت را بــرای 
کاربــران و کســب و کارهــا فراهــم مــی کنــد.
مهــدی صرامــی بــا اشــاره بــه اینکــه شــبکه 
ملــی اطالعــات، زیرســاخت پیشــرفت فضای 
ــبکه  ــک ش ــوان ی ــه عن ــور ب ــازی کش مج
ــرای  ــا و مســتقل اســت، اظهــار داشــت: ب پوی
داشــتن یــک فضــای مجــازی پیشــرفته کــه 
ــاالن و  ــران، فع ــردم، کارب ــرای م ــع آن ب مناف
ــه  ــد ب ــد، بای ــا محســوس باش کســب و کاره
ســمت شــبکه ملــی اطالعــات پیــش رویــم. 
ــورهای  ــیاری از کش ــه بس ــه ک ــان گون هم
ــه  ــن مــدل شــبکه را ب ــز ای ــا نی پیشــرفته دنی

ــدرت و حاکمیــت در فضــای مجــازی  ــوان داشــتن یــک ق عن
ــد. ــزی کرده ان ــه ری پای

ویژگی های شبکه ملی اطالعات
ــالمی  ــالب اس ــازی انق ــای مج ــاالن فض ــع فع ــس مجم رئی
)فــرا( توضیــح داد: شــبکه ملــی اطالعــات بــه عنــوان 
ــای  ــد مزیت ه ــور می توان ــازی کش ــای مج ــاخت فض زیرس
ــی از  ــای داخل ــرویس دهنده ه ــردم و س ــرای م ــیاری را ب بس
ــی  ــد. 3 ویژگ ــی ایجــاد می کن ــز درآمدزای ــری و نی ــث کارب حی
ــاال  ــه ســرعت ب ــت، دسترســی ب ــی شــامل موضــوع امنی اصل
ــه  ــت ک ــی اس ــه ویژگی های ــات از جمل ــن خدم ــت پایی و قیم
ــران و ســرویس  ــرای کارب ــد ب ــی اطالعــات می توان شــبکه مل

ــد. ــم کن ــدگان فراه دهن
ــی  ــات مبتن ــه خدم ــت در ارائ ــه موضــوع قیم ــاره ب ــا اش وی ب
ــوان یکــی از ویژگی هــای  ــه عن ــی اطالعــات ب ــر شــبکه مل ب
مهــم ایــن شــبکه بــرای ســرویس دهنده هــای داخلــی، گفــت: 
ــادل  ــک و تب ــت ترافی ــد باب ــی بای ــای داخل ــرویس دهنده ه س
داده، عمــاًل مزیــت باالتــری نســبت بــه ســرویس دهنده هــای 
خارجــی داشــته باشــند کــه در حــال حاضــر ایــن مزیــت قابــل 

مشــاهده نیســت.
صرامــی ادامــه داد: متأســفانه موضــوع ترافیــک نیــم بهــا کــه 
بــرای ســرویس دهنده هــا و ســایت های داخلــی در نظــر 
ــدودی  ــت مح ــا فهرس ــت و تنه ــر نیس ــده، فراگی ــه ش گرفت
ــد  ــره من ــت به ــن مزی ــی از ای ــای داخل ــرویس دهنده ه از س
می شــوند و در ایــن زمینــه ابهامــات زیــادی مطــرح اســت کــه 

ــود. ــخص ش ــفاف و مش ــد ش بای
ــاره  ــا اش ــازی ب ــای مج ــتگذاری فض ــناس سیاس ــن کارش ای
بــه اینکــه تخفیــف در ترافیــک داخلــی بایــد بــرای ســرویس 
دهنده هــای داخلــی ایجــاد انگیــزه کافــی کنــد، گفــت: 
ــرای  ــد ب ــای بان ــام شــده پهن ــه تم ــه اینکــه هزین ــا توجــه ب ب
ــه ترافیــک خارجــی، یــک بیســتم  ــی نســبت ب ترافیــک داخل
ــا یــک  ــرآورد می شــود بایــد قیمــت ســرویس داخلــی نیــز ت ب
پنجــم رقــم فعلــی کاهــش پیــدا کنــد. ایــن موضــوع می توانــد 
یــک انگیــزه مهــم بــرای ســرویس دهنــدگان داخلــی در حــوزه 

ــد. ــن باش ــایت و اپلیکیش س

افزایش دسترسی به سایت های داخلی
ــالمی  ــالب اس ــازی انق ــای مج ــاالن فض ــع فع ــس مجم رئی
گفــت: ویژگــی بعــدی در صورتــی کــه شــبکه ملــی اطالعــات 

ــردم  ــه م ــت ک ــد، آن اس ــات برس ــه اثب ــی ب ــای واقع ــه معن ب
بتواننــد از ســایت و اپلیکیشــن های داخلــی بــا ســرعت کامــاًل 
ــوع  ــن موض ــد. ای ــتفاده کنن ــی اس ــرویس خارج ــاوت از س متف
می توانــد منجــر بــه تغییــر رفتــار مصرفــی کاربــران شــود. بــه 
ــش  ــا افزای ــی ب ــایت های داخل ــه س ــی ب ــر دسترس ــان دیگ بی
کیفیــت و کاهــش قیمــت، بایــد بــه نوعــی باشــد کــه کاربــران 
ــه ســمت اســتفاده از ایــن ســرویس ها ســوق پیــدا کننــد. در  ب
صورتــی کــه شــبکه ملــی اطالعــات کامــل باشــد، ایــن ویژگی 

ــود. محســوس خواهــد ب
وی ویژگــی ســوم شــبکه ملــی اطالعــات را مربــوط بــه احقاق 
حقــوق کاربــران و ذی نفعــان ایــن فضــا عنــوان کــرد و ادامــه 
ــی اطالعــات  ــی کــه در شــبکه مل داد: هــر ســرویس و خدمات
ــر،  ــوق کارب ــد و حق ــون باش ــق قان ــد مطاب ــود بای ــه می ش ارائ
ــه شــکل شــفاف،  ــد ب ــده خدمــات بای ــه دهن ــده و ارائ پدیدآورن

ــل اعمــال، رعایــت شــود. مشــخص و قاب
صرامــی تأکیــد کــرد: اگــر جرمــی در ایــن شــبکه صــورت گیرد 
بایــد بتــوان بــه تناســب جــرم بــا مجــرم برخــورد کــرد و امکان 
احقــاق حقــوق ذی نفعــان مختلــف در ایــن شــبکه قابــل انجــام 

باشــد تــا حقوقــی ضایــع نشــود.

ــای  ــی در فض ــت مل ــه حاکمی ــیدن ب ــرط رس ش
ــات ــی اطالع ــبکه مل ــا ش ــایبری ب س

رئیــس مجمــع فعــاالن فضــای مجــازی انقــالب اســالمی بــا 
بیــان اینکــه اگــر ایــن ســه ویژگــی به صــورت مــداوم، مســتمر 
و پایــدار از یــک بســتر واحد مانند شــبکه ملــی اطالعــات اتفاق 
ــت  ــایبر دس ــای س ــی در فض ــت مل ــث حاکمی ــه بح ــد ب بیفت
ــی  ــبکه مل ــازی ش ــاده س ــت پی ــه داد: محوری ــم، ادام یافته ای
ــئله  ــات اســت و مس ــا وزارت ارتباط ــی ب ــر فن ــات از نظ اطالع
ایــن اســت کــه در حــال حاضــر ایــن ســه ویژگــی در شــبکه 
ــه صــورت کامــل مشــاهده نمی شــود. اگــر کســی  ــت ب اینترن
ــد  ــرا درآورده بای ــه اج ــروژه را ب ــن پ ــه ای ــز مدعــی اســت ک نی

ــد. ــات کن ــدارک آن را اثب ــواهد و م ش
ــه صــورت مــداوم جــز  ــی از کارهــا ب ــان اینکــه خیل ــا بی وی ب
وظایــف وزارت ارتباطــات اســت، گفــت: ایــن وزارتخانــه نبایــد 
ــی  ــبکه مل ــف ش ــوان وظای ــه عن ــود را ب ــه خ ــای روزان کاره
اطالعــات فاکتــور کنــد. ایــن موضــوع، انحــراف افــکار عمومی 

ــد داشــت. ــی خواه را در پ
ــداول وزارت  ــی مت ــف ذات ــه وظای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب صرام
ــور  ــات فاکت ــی اطالع ــبکه مل ــل ش ــت زیرفص ــات تح ارتباط
ــی  ــن موضــوع نتیجــه ای در پ ــرد: ای ــود، خاطرنشــان ک می ش

نخواهــد داشــت و عمــاًل باعــث از بیــن رفتــن 
فرصت هــا و تهدیــد مشــاغل در فضــای 
ــن  ــاالن ای ــکالت فع ــداوم مش ــازی و ت مج

بخــش می شــود.
وی بــا اشــاره بــه گزارشــی کــه هفته گذشــته 
از ســوی وزیــر ارتباطــات بــرای تحقق شــبکه 
ملــی اطالعــات در مجلــس ارائــه شــد، گفــت: 
ایــن گــزارش بایــد معطــوف بــه تحقــق ســه 
ویژگــی بــاال باشــد و در صحنــه عمــل، مــردم 
ایــن ســه ویژگــی را لمــس کننــد؛ امــا آنچــه 
ــن اســت کــه طــرح  کــه مشــخص اســت ای
مشــخص کارشناســی شــده قابــل ارائــه برای 

ــده نمی شــود. ــردم دی ــوم م عم
رئیــس مجمــع فعــاالن فضــای مجــازی 
انقــالب اســالمی بــا تأکیــد بــر اینکــه وزارت 
ارتباطــات بایــد از ظرفیــت کارشناســی فضای 
مجــازی اســتفاده کــرده و طــرح توســعه شــبکه ملــی اطالعات 
ــاند،  ــب برس ــه تصوی ــازی ب ــای مج ــی فض ــورای عال را در ش
ــوز طــرح  ــا وجــود اینکــه هن ــن اســت کــه ب گفــت: ســوال ای
ــه  ــن وزارتخان ــده، ای ــب نش ــروژه تصوی ــن پ ــخصی از ای مش

ــد. ــزارش می ده ــورد آن گ ــه در م چگون
وی گفــت: ایــن ســه ویژگــی در ســند تبییــن الزامــات شــبکه 
ملــی اطالعــات مصــوب شــورای عالــی فضــای مجــازی آمــده 
و در آن ســند نیــز از وزارت ارتباطــات خواســته شــده کــه طــرح 
ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــل ش ــرای تکمی ــود را ب ــنهادی خ پیش
بــه تصویــب شــورای عالــی فضــای مجــازی برســاند. امــا بــا 
ــن ســند می گــذرد،  ــب ای وجــود اینکــه هشــت ســال از تصوی
همچنــان در موقعیتــی هســتیم کــه ارائــه گــزارش فــارغ از روند 
ســند الزامــات، انجــام می شــود. ایــن موضــوع عمــاًل دور زدن از 
مســیر قانونــی اســت و برخــورد صادقانــه ای بــا مصوبه شــورای 

ــی فضــای مجــازی محســوب نمی شــود. عال
صرامــی تصریــح کــرد: منافــع شــرکت های متعلــق بــه وزارت 
ارتباطــات کــه تصــدی گــری دولتــی دارنــد و بــه نوعــی رقیب 
بخــش خصوصــی هســتند، ســبب شــده کــه وضعیــت موجــود 
ــی  ــبکه مل ــی ش ــداف اصل ــر اه ــه اگ ــرا ک ــود، چ ــظ ش حف
اطالعــات محقــق شــود، بخــش خصوصــی می توانــد بســیاری 
از امــور را برعهــده بگیــرد و منافــع برخــی شــرکت های وزارت 
ارتباطــات درخطــر می افتــد. بــه همیــن دلیــل بــه جــای آنکــه 
بــه ســمت تدویــن طــرح جامــع و تصویــب آن در شــورای عالی 

ــد. ــد، کارشــکنی می کنن فضــای مجــازی برون
رئیــس مجمــع فعــاالن فضــای مجــازی انقــالب اســالمی بــا 
ــان اینکــه وقــت آن اســت کــه دســتگاه های نظارتــی ایــن  بی
تعــارض را حــل و فصــل کننــد، گفــت: حــدود یــک دهه اســت 
کــه وزارت ارتباطــات عملکــرد مناســبی در حــوزه شــبکه ملــی 
ــا ارائــه گزارش هــای غیرشــفاف و افتتــاح  ــدارد و ب اطالعــات ن
پروژه هــای تبلیغاتــی فرصــت را از بیــن می بــرد، ایــن در حالــی 
اســت کــه فضــای مجــازی بــه ســرعت در حــال رشــد اســت و 
ــه تأخیــر در آن، باعــث عقــب ماندگــی تاریخــی هــر  هــر گون
ــل  ــار غیرقاب ــد و آث ــد ش ــی خواه ــه جهان ــوری در عرص کش

جبرانــی بــرای آن کشــور بــه همــراه خواهــد داشــت.
ــای  ــرد: نهاده ــح ک ــازی تصری ــای مج ــناس فض ــن کارش ای
ــایر  ــه س ــوند، بلک ــم نمی ش ــس خت ــه مجل ــا ب ــی تنه نظارت
ــه  ــد در رابط ــز می توانن ــی نی ــی و قضائ ــتگاه های نظارت دس
ــی  ــبکه مل ــف ش ــل تکالی ــرای کام ــال در اج ــا موضــوع اهم ب

ــد. ــات، ورود کنن اطالع

۳ مزیت اصلی شبکه ملی اطالعات برای کاربران و کسب وکارها چیست
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

معــاون وزیــر ارتباطــات از طراحــی و نصــب سیســتم عامــل بومــی روی برخــی تلفن هــای همراه 
موجــود در بــازار خبــر داد و گفــت: ایــن سیســتم بــا هــدف تضمیــن اســتقالل و امنیت در اســتفاده 

از تلفــن  همراه ســاخته شــده اســت.
امیــر ناظمــی، در مــورد اقــدام بــرای تولیــد یــک سیســتم عامــل بومــی تلفــن همــراه بــا هــدف 
ــا وابســتگی های خارجــی و حفــظ اســتقالل کشــور در زمــان تحریــم، اظهــار داشــت:  ــه ب مقابل
موضــوع سیســتم عامــل بومــی چنــد پیــش فــرض متفــاوت در ذهــن مخاطــب ایجــاد کــرده 
اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه برخــی فکــر می کننــد ایــن سیســتم عامــل قــرار اســت جایگزیــن 

ــه نیســت. ــا اینگون همــه سیســتم عامل هــای تلفــن همــراه شــود ام
وی ادامــه داد: از نظــر مــا سیســتم عامــل بومــی یعنی سیســتم عاملــی که پاســخگوی نیــاز بومی 
کشــور باشــد امــا ایــن سیســتم عامــل قــرار نیســت جایگزیــن همــه سیســتم عامل هــا شــود. 
ــور  ــا دو فاکت ــن ب ــه سیســتم عامــل مطمئ ــا یــک درصــدی از نیازمندی هایمــان کــه ب بلکــه م

امنیــت و اســتقالل احتیــاج دارد را از طریــق سیســتم عامــل بومــی تأمیــن می کنیــم.
ــن ســورس  ــه صــورت اپ ــن سیســتم عامــل ب ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب ــر ارتباطــات ب ــاون وزی مع
)کدبــاز( شــخصی ســازی شــده و پاســخگوی نیــاز مــردم اســت، گفــت: ایــن سیســتم بــا ایــن 
ــن حــال  ــد. در همی ــا از آن درز نمی کن ــن باشــیم اطالعــات م هــدف طراحــی شــده کــه مطمئ
اطمینــان داشــته باشــیم کــه نســبت بــه ایــن سیســتم عامــل شــنود و تهدیــدی وجــود نــدارد.

ناظمــی بــا بیــان اینکــه زمانــی اعــالم شــد کــه مدیــران سیاســی و سیاســتمداران ماننــد مــرکل 
از گوشــی هایی اســتفاده می کننــد کــه امــن اســت و شــنود نــدارد امــا امکانــات خاصــی نــدارد، 
ــی  ــور طراح ــد کش ــک درص ــاز ی ــرای نی ــاید ب ــی را ش ــل بوم ــتم عام ــز سیس ــا نی ــه داد: م ادام
ــظ  ــر حف ــان ب ــه تاکیدم ــا توجــه ب ــاز هــم پاســخ داد و ب ــزان نی ــن می ــه ای ــد ب ــا بای ــم ام کرده ای
ــد  ــم گرفتن ــران تصمی ــر دیگ ــه اگ ــود ک ــاس می ش ــتم احس ــن سیس ــرورت ای ــتقالل ض اس
ــار عمــل در  ــه اختی ــی داشــته باشــیم ک ــا سیســتم عامل ــد، م ــا را حــذف کنن اپلیکیشــن های م

ــود. ــذف نش ــا از آن ح ــن های م ــد و اپلیکیش ــان باش ــت خودم دس
رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه قــرار نیســت چــرخ را از اول اختراع 
کــرد و سیســتم عامــل بنویســیم، افــزود: بلکــه اپــن ســورس هایــی وجــود دارد کــه می تــوان آن 

را بــرای نیــاز خودمــان شــخصی ســازی کنیم.
ــط  ــن کار توس ــد و ای ــی بنویس ــل بوم ــتم عام ــت سیس ــت دول ــرار نیس ــه ق ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــل ک ــتم عام ــک سیس ــس ی ــت: لینوک ــت، گف ــده اس ــام ش ــگاه ها انج ــگاه ها و دانش پژوهش
بــاز اســت و بیــس اولیــه اندرویــد تلفــن همــراه نیــز اپــن ســورس اســت کــه روی آن امکاناتــی 

قرارگرفتــه اســت. مــا نیــز مدنظرمــان ایــن اســت کــه سیســتم عامل اپن سورســی داشــته باشــیم 
ــم. ــه دهی ــات خــاص خودمــان را ارائ ــاز از ســایر کشــورها، روی آن امکان ــی نی کــه ب

معــاون وزیــر ارتباطــات در مــورد اینکــه آیــا ســازندگان گوشــی در ایــن طــرح بــا ایــران همکاری 
ــی  ــای گوشــی ایران ــی از مدل ه ــل روی برخ ــن سیســتم عام ــون ای ــم اکن ــت: ه ــد، گف می کنن
نصــب شــده اســت. همانطــور کــه گفتیــم قــرار اســت ایــن سیســتم عامل بــه نیــاز همــه کاربران 
ــری  ــر کارب ــاص اســت و اگ ــای خ ــری نیازمندی ه ــک س ــرای ی ــتم ب ــن سیس ــد. ای ــخ ده پاس
زمانــی تشــخیص دهــد کــه دوســت نــدارد بــا گوشــی کار کنــد کــه محدودیــت برایــش ایجــاد 
کــرده، ایــن امــکان برایــش وجــود داشــته باشــد کــه گوشــی بــا سیســتم عامــل بومــی داشــته 
باشــد. ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه بگوییــم از فــردا هیچ کــس حــق نــدارد بــا سیســتم عامــل 

خارجــی کار کنــد.
وی ادامــه داد: در همیــن حــال بــا یکــی از برندهــای خارجــی تلفــن همــراه کــه حــدود ۸ درصــد 
ــن سیســتم عامــل بومــی روی گوشــی های آن  ــرای نصــب ای ــز ب ــار دارد نی ــا را در اختی ــازار م ب
ــر  ــی گوشــی های دیگ ــی اســت و روی برخ ــدام متداول ــن اق ــده ایم. ای ــره ش ــرکت، وارد مذاک ش

نیــز تســت شــده اســت.
رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن سیســتم آمــاده اســت و آن را بــه 
زودی اعــالم عمومــی می کنیــم، تاکیــد کــرد: هدفمــان ایــن اســت کــه یــک محصــول کامــاًل 
بومــی مطمئــن و مســتقل و ایمــن داشــته باشــیم کــه در صــورت نیــاز بتوانیــم آن را جایگزیــن 

نیازهــای خارجــی کنیــم.

معاون وزیر ارتباطات خبر داد

 سیستم عامل بومی روی تلفن های همراه  نصب شد

بــه راه افتــادن جنبــش ضدآیفــون در چیــن در واکنــش بــه تحریــم گوشــی هــای هــواوی در امریکا مــی تواند 
بــه شــرکت اپــل بــه شــدت آســیب زده و از ســود امســال آن تــا 29 درصــد بکاهد.

در شــرایطی کــه دولــت امریــکا بــا اعمــال تحریم هــای مختلــف بــر علیــه هــواوی در تــالش اســت تــا ایــن 
شــرکت را فلــج کنــد، چینی هــا هــم بیــکار ننشســته انــد و جنبشــی بــرای تحریــم آیفــون و عــدم اســتفاده از 

تولیــدات ایــن شــرکت بــه راه انداختــه انــد.
کارشناســان اقتصــادی می گوینــد چیــن بــا جمعیــت انبــوه و اقتصــاد پیشــرفته اش کامــاًل در موقعیتــی قــرار 
دارد کــه می توانــد از اپــل آمریکایــی کــه ســومین ســازنده بــزرگ گوشــی های هوشــمند در جهــان اســت، 

انتقــام بگیــرد.
بررســی های مؤسســه Goldman Sachs نشــان می دهــد اگــر چیــن تصمیــم بگیــرد اپــل را تحریــم 
کنــد، ســود جهانــی ایــن شــرکت تــا 29 درصــد کاهــش می یابــد. 17 درصــد از کل فــروش تولیــدات اپــل 
مربــوط بــه کشــور چیــن اســت و لــذا از دســت دادن بــازار ایــن کشــور بــرای اپــل تبعــات جبــران ناپذیــری را 

بــه همــراه مــی آورد.
از ســوی دیگــر بایــد توجــه داشــت کــه بســیاری از تولیــدات اپــل در کشــور چیــن مونتــاژ و تولیــد می شــوند 
و اگــر دولــت ایــن کشــور تصمیــم بــه جلوگیــری از تولیــد آیفــون و محصــوالت دیگــر اپــل در چیــن بگیــرد، 
ــر و  ــران قیمت ت ــروی کار گ ــه نی ــوق ب ــرای پرداخــت حق ــد هزینه هــای سرســام آوری را ب ــن شــرکت بای ای

عقــد قــرارداد بــا کارخانه هــای دیگــری بــه منظــور تولیــد آیفــون و غیــره بپــردازد.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن اقدامــات بــر روی اقتصــاد کشــور چیــن نیــز تأثیــر منفــی می گــذارد. ولــی 
اصــرار امریــکا بــر ضربــه زدن بــه شــرکت های چینــی ممکــن اســت چــاره دیگــری بــرای مقامــات پکــن 

باقــی نگــذارد.

جنبش ضدآیفونی چینی ها در حمایت از هواوی آغاز شد 
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

معــاون وزیــر ارتباطــات از امــکان اتصــال و دسترســی برخــی 
کســب وکارهــای اینترنتــی بــه ســامانه احــراز هویــت کاربــران 
ــل  ــا و جع ــرداری ه ــری از کالهب ــت جلوگی ــاهکار( درجه )ش

ــر داد. ــت در فضــای مجــازی خب هوی
امیــر ناظمــی بــا بیــان اینکــه امــکان اتصــال و دسترســی بــه 
ســامانه احــراز هویــت کاربــران اینترنــت تنهــا بــرای کســب و 
کارهــای خریــد و فــروش آنالیــن، فیــن تــک هــا و کســب و 
ــی فراهــم اســت، اظهــار داشــت:  کارهــا و اپلیکیشــن های مال
تنهــا کســب و کارهــا و اســتارت آپهایی کــه درخواســت 
منطقــی و ضــروری داشــته باشــند مجــاز به اتصــال به ســامانه 

ــود. ــد ب »شــاهکار« خواهن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی کســب و کارهــای اینترنتــی و 
ــه  ــد ک ــاز دارن ــان نی ــایی کاربرانش ــرای شناس ــن ها ب اپلیکیش
ــا  ــاس م ــن اس ــزود: برای ــوند، اف ــان آگاه ش ــت کاربرانش از هوی
ــن  ــرای ای ــت را ب ــراز هوی ــامانه اح ــه س ــی ب ــکان دسترس ام
ــوان  ــق بت ــن طری ــا از ای ــم ت ــم کرده ای ــا فراه ــب و کاره کس
ــانی  ــت و نش ــل هوی ــا جع ــا و ی ــی کالهبرداری ه ــوی برخ جل

ــت. ــازی گرف ــای مج را در فض
ــراز  ــامانه اح ــاهکار« س ــامانه »ش ــه س ــان اینک ــا بی ــی ب ناظم
هویــت کاربــران در فضــای مجــازی اســت کــه یــک ســرویس 
ــه جــا  ــت را جاب ــی اســت کــه اطالعــات خدمــات دول حاکمیت
می کنــد، ادامــه داد: امــکان دسترســی بــه ســامانه »شــاهکار«، 
بــه ایــن معنی نیســت کــه بخواهیــم کاربــران را بــرای اســتفاده 
ــم.  ــت کنی ــراز هوی ــازی، اح ــای مج ــی در فض ــر سرویس از ه
چــرا کــه معتقدیــم ایــن موضــوع ســبب محدودیــت فعالیــت 

ــم. ــادی نداری ــه آن اعتق ــا ب ــود و م ــران می ش کارب

معــاون وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق درخواســت 
ــه  ــی ب ــکان دسترس ــن، ام ــای آنالی ــب و کاره ــی کس برخ
ســامانه شــاهکار را پــس از بررســی دالیــل منطقــی کســب و 
کار مــورد نظــر، فراهــم کرده ایــم، گفــت: قصــد نداریــم بــرای 
تمامــی کســب و کارهــا اجــازه شناســایی کاربــران را از طریــق 
ایــن ســامانه فراهــم کنیــم. چــرا کــه ممکــن اســت کــه هــر 
اپلیکیشــنی بــرای شناســایی کاربــر اصلــی و غیــر اصلــی خــود 
بخواهــد آن را احــراز هویــت کنــد کــه ایــن موضــوع محدودیت 

ــد. ــاد می کن ــری ایج ــه کارب ــرای جامع ب
رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران ادامــه داد: از آنجایی 
کــه مــا مجــاز نیســتیم همــه کاربــران را وادار کنیــم کــه قبــل 
ــوند،  ــت ش ــراز هوی ــف، اح ــرویس های مختل ــه س ــال ب از اتص
دسترســی بــه ســامانه »شــاهکار« را تنها بــرای اپلیکیشــن ها و 
کســب و کارهــای مالــی و بانکــی، فیــن تــک هــا و درگاه هــای 

ــم. ــروش فراهــم کرده ای ــد و ف خری
ناظمی خاطرنشـان کرد: دلیل سـختگیری در اتصال و دسترسی 
کسـب و کارهـای فضـای مجـازی بـه سـامانه احـراز هویـت 
»شـاهکار«، احتـرام بـه حقـوق کاربران اسـت و هر اپلیکیشـنی 

نیازمنـد دسترسـی و اتصـال به سـامانه »شـاهکار« نیسـت.
ــد  ــاهکار«، نیازمن ــامانه »ش ــه س ــال ب ــرد: اتص ــد ک وی تاکی
اعــالم درخواســت از ســوی کســب و کارهــای آنالیــن اســت 
کــه درخواســت آنهــا پــس از بررســی نیازمنــدی واقعــی آنهــا به 

ــود. ــخ داده می ش ــامانه، پاس ــن س ــه ای ــی ب دسترس
ســامانه شــاهکار در پــی مصوبــه شــورای عالــی فضــای 
مجــازی بــه منظــور تأمیــن کامــل حریــم خصوصــی و امنیــت 
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ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان
ایــن ســامانه در واقــع یــک واســط بیــن اپراتورهــای مخابراتــی 
ــه ســرویس  و مراجــع تطبیــق هویــت اســت کــه پیــش از ارائ
بــه مشــترکان، هویــت مشــترک را از نظــر حقیقــی یــا 
ــد  ــنجی می کن ــودن صحت س ــی ب ــا خارج ــی ی ــی، ایران حقوق
و درصــورت تائیــد درســتی اطالعــات در ســامانه، اجــازه ارائــه 

ســرویس را می دهــد.
تــا پیــش از ایــن اطــالع از تعــداد ســیم کارت های تلفــن 
همــراه، سرویســهای مخابراتــی شــامل اینترنــت، تلفــن ثابــت 
ــترک از  ــام مش ــه ن ــراه ب ــن هم ــماره های تلف ــالع از ش و اط
جملــه سرویســهای ایــن ســامانه بود کــه هم اکنــون با توســعه 
ــایت های  ــن ها و س ــق اپلیکیش ــن از طری ــرویس های آنالی س
ــب و  ــرای کس ــامانه ب ــن س ــه ای ــال ب ــکان اتص ــی، ام اینترنت
کارهــا نیــز فراهــم شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب بــا مشــخص 
ــه  ــر، خدمــات از هــر ســرویس ارتباطــی ب شــدن هویــت کارب
صاحــب همــان ســرویس ارائــه می شــود و هیــچ فــردی حــق 
ــام در  ــرای ثبت ن ــری ب ــرد دیگ ــراه ف ــماره هم ــتفاده از ش اس
ــراه،  ــت هم ــزار دول ــتفاده از نرم اف ــی و بانکــی، اس ــات مال خدم
ــن، ثبــت آگهــی  ــل بانــک، پرداخــت آنالی نرم افزارهــای موبای
ــه  ــی ک ــایر نرم افزارهائ ــن و س ــگاه های آنالی ــروش، فروش ف
حریــم خصوصــی در آنهــا مطــرح اســت و یــا امــکان تقلــب و 

ــت. ــد داش ــود دارد را نخواه ــا وج ــرداری در آنه کالهب

شرایط اتصال کسب و کارهای اینترنتی به 
سامانه احراز هویت کاربران اعالم شد

ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران، نحــوه امــکان اســتفاده  کســب وکارهای دیجیتــال از داده های 
دولتــی را تحــت پلتفــرم »ســروا« اعــالم کرد.

ــیده  ــرداری رس ــره ب ــه به ــات ب ــی ارتباط ــم روز جهان ــا مراس ــان ب ــه همزم ــروا« ک ــرم »س پلتف
ــک آن،  ــه کم ــه ب ــت ک ــی اس ــش دولت ــه بخ ــی ب ــش غیردولت ــاط بخ ــک درگاه ارتب ــت ی اس
ــن درگاه  ــق ای ــی از طری ــن از داده هــای دولت ــال و آنالی ــکان اســتفاده کســب وکارهای دیجیت ام

می شــود. امکان پذیــر 
بــا وجــود ایــن پلتفــرم بــه دلیــل اتصــال دســتگاه های دولتــی بــه مرکــز ملــی تبــادل اطالعــات 
)NIX(، دیگــر نیــاز بــه اتصــال کســب وکارها بــه دســتگاه های مختلــف و بــه هــر دســتگاه بــه 

صــورت مســتقل نبــوده و ایــن پلتفــرم ایجــاد شــده بــه صــورت یکپارچــه می توانــد داده هــای 
ــه ایــن ترتیــب هزینه هــا هــم از ســوی  ــرار دهــد. ب ــار بخــش غیردولتــی ق دولتــی را در اختی

دولــت و هــم از ســوی کســب وکارها کاهــش می یابــد.
پلتفــرم »ســروا« از لحــاظ فنــی و زیرســاختی می توانــد نیازمندی هــای کســب وکارها و 

ــد. ــخ ده ــتارت آپها را پاس اس
 ،)GNAF( در وضعیــت فعلــی ســامانه هایی ماننــد »شــاهکار« ، اطالعــات جغرافیایــی
ــن  ــوال روی ای ــات ثبت اح ــانی ها و اطالع ــا و آتش نش ــرای اورژانس ه ــی ب ــرویس مکان یاب س
پلتفــرم قــرار دارنــد. برخــی از کســب وکارهای آنالیــن نیــز در روزهــای گذشــته بــه ایــن پلتفــرم 

ــد. ــت کرده ان ــز دریاف ــی نی ــات و داده های ــه، اطالع ــوان تســت اولی ــه عن متصــل شــده اند و ب
ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران اعــالم کــرده کــه پلتفــرم »ســروا« بــه مــرور زمــان تکمیــل 
ــه  ــی ب ــای دولت ــت داده ه ــت دریاف ــود را جه ــاز خ ــد نی ــب وکار می توان ــر کس ــد و ه ــد ش خواه

ــد. ــالم کن ــات اع ــاوری اطالع ــازمان فن ــان س ــده داده و هم زم ــتگاه دارن دس
در صورتــی کــه درخواســت، مــورد موافقــت دارنــده دیتــا قــرار گیــرد و ســرویس مــورد نظــر آماده 
ــده اطالعــات  ــه خواهــد شــد. در صورتــی کــه ســازمان دارن باشــد، از روی پلتفــرم »ســروا« ارائ
موافــق باشــد، امــا ســرویس مــورد نظــر آمــاده نباشــد، الزم اســت تــا ابتــدا ســرویس پیاده ســازی 

شــده و ســپس در اختیــار کســب وکار قــرار گیــرد.
ــکاری  ــد. هم ــعه می یاب ــان توس ــکاری مشــترک و در طــول زم ــق هم ــروا« از طری ــرم »س پلتف
مشــترک و پیــدا کــردن راه حل هــای مشــترک می توانــد در آینــده ای نزدیــک و بــه مــرور زمــان 

ــی را فراهــم آورد. فرصــت آزادســازی داده هــای دولت
ــده اســت.  ــای آن گشــوده ش ــه دره ــی اســت ک ــای عمارت ــه معن ــی ب ــان فارس ــروا« در زب »س

ــت. ــرده اس ــاز ک ــب وکارها ب ــه روی کس ــود را ب ــای خ ــه داده ه ــی ک ــت از دولت ــی اس تمثیل

نحوه استفاده  کسب وکارهای دیجیتال از داده های دولتی اعالم شد
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معــاون وزیــر ارتباطــات شــرایط دریافــت مجــوز 
طــرح »نوآفریــن« را بــرای اســتارت آپها تشــریح 
کــرد و گفــت: در ایــن طــرح معافیتهــای مالیاتی 
و بیمــه ای بــرای ایــن کســب و کارهــا در نظــر 

گرفتــه شــده اســت.
ــا بیــان اینکــه روز یکشــنبه 29  امیــر ناظمــی، ب
اردیبهشــت آئین نامــه طــرح نوآفریــن بعــد 
از یــک فرآینــد یکســاله تدویــن و ارزیابــی، 
در هیئــت وزیــران تصویــب شــد، در مــورد 
تأثیــر ایــن آئیــن نامــه بــر فعالیــت اکوسیســتم 
گفــت:  و  داد  توضیــح  کشــور  اســتارت آپی 
اســتارت آپ، اگــر چــه از منظــر علمــی بــه 
شــرکتی گفتــه می شــود کــه مــدل کســب وکار 
نوآورانــه ای دارد کــه می توانــد در مقیــاس وســیع 
ــه دلیــل  ــا رشــد ســریع همــراه باشــد، امــا ب و ب

ــدم  ــا ع ــت ی ــدا موفقی ــوان از ابت ــش، نمی ت ــن ویژگی های همی
ــرد. ــن ک ــایی و تضمی ــده شناس ــت آن را در آین موفقی

وی ادامــه داد: بــه ایــن ترتیــب کشــورهای مختلــف بــه جــای 
تمرکــز بــر فرآیندهــای ارزیابــی و زدن برچســب بــه شــرکت ها 
و عرضــه انــواع مجوزهــا و گواهی نامه هــا، ســعی می کننــد تــا 
فرصــت اولیــه ای بــرای موفقیــت در اختیــار اســتارت آپها قــرار 
ــن  ــه در ای ــی دیگــر کشــورهای توســعه یافت ــه عبارت ــد. ب دهن
مــدل تــالش می کننــد یــک امنیــت روانــی و اقتصــادی بــرای 
ــتارت آپها  ــار اس ــدودی در اختی ــدت مح ــقف و م ــت در س فعالی
ــرح  ــاوت ط ــن تف ــب اصلی تری ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــرار دهن ق
ــرکت های  ــت از ش ــد »حمای ــی مانن ــا طرح های ــن« ب »نوآفری
ــر  ــن فراگی ــی و همچنی ــه ارزیاب ــاز ب ــدم نی ــان«، ع دانش بنی
بــودن بــرای تمامــی شــرکت ها و کســب و کارهــای نــو اســت.

ــر  ــای مدنظ ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش ــات ب ــر ارتباط ــاون وزی مع
در ایــن آئیــن نامــه بــرای ارزیابــی یــک شــرکت نوپــا گفــت: 
ــر از 3  ــد کمت ــتارت آپ بای ــر اس ــه، عم ــن آئین نام ــق ای مطاب
ســال باشــد. بــه عبارتــی شــرکت ها از زمــان تأســیس تــا ســال 
ــی  ــا( از معافیت های ــایر ویژگی ه ــتن س ــرط داش ــه ش ــوم )ب س
ــدود  ــرکت مح ــرمایه ش ــن س ــوند؛ همچنی ــوردار می ش برخ
باشــد. )بــرای امســال ایــن عــدد 250 میلیــون تومــان در نظــر 
گرفتــه شــده اســت( یعنــی شــرکتی اگــر توانســت ســرمایه ای 
بیــش از ایــن مقــدار جــذب کنــد، دیگــر شــرکت بزرگی شــده و 

ــا آن برخــورد شــود. الزم اســت ماننــد شــرکت بزرگــی ب
ــم  ــال ه ــرکت در س ــد ش ــر درآم ــوی دیگ ــه داد: از س وی ادام
ــان در  ــون توم ــدد 500 میلی ــال ع ــرای امس ــد )ب ــدود باش مح
نظــر گرفتــه شــده اســت(؛ یعنــی اگــر درآمــد اســتارت آپ بیش 
ــا  ــا آن ه ــزرگ ب ــرکت های ب ــابه ش ــود مش ــدار ش ــن مق از ای
برخــورد خواهــد شــد. در همیــن حــال ویژگــی دیگــر مدنظــر 
ــکان و مؤسســان  ــرای یــک اســتارت آپ ایــن اســت کــه مال ب
آن نمی خواهنــد اقــدام بــه تقســیم ســود کننــد. آن هــا هرچــه 
ــد.  ــرمایه گذاری می کنن ــرکت س ــدد در ش ــد را مج ــد دارن درآم
ــتقیم  ــا غیرمس ــتقیم ی ــرکتی مس ــر ش ــل اگ ــن دلی ــه همی ب
ــول  ــیم پ ــه تقس ــدام ب ــرف( اق ــارج از ع ــوق خ ــق حق )از طری
ــن  ــق ای ــد، مشــخص می شــود کــه خواســته اســت از طری کن
ــد و  ــدا کن ــات پی ــه و مالی ــرار از بیم ــرای ف ــی ب ــه راه آئین نام

ــت. ــده اش نیس ــر ای ــرمایه گذاری ب ــدف او س ه
ــه  ــرد ک ــد ک ــران تاکی ــات ای ــاوری اطالع ــازمان فن ــس س رئی
ایــن آئین نامــه نبایــد تبدیــل بــه ابــزاری بــرای دور زدن 

ــاال  ــی ب ــل 4 ویژگ ــن دلی ــه همی ــود و ب ــورها ش ــن کش قوانی
اگــر هــر کــدام نقــض شــود، دیگــر معافیت هــا شــامل حــال 
آن شــرکت نخواهــد شــد. تمامــی ایــن ویژگی هــا بــر اســاس 
دولــت الکترونیــک و بــه صــورت خــودکار ارزیابــی می شــود و 
ــار  ــف انتظ ــا و ص ــردن فرم ه ــر ک ــه پ ــاز ب ــتارت آپ ها نی اس

ــد. ــی ندارن بررس
ــامل  ــن« ش ــرح »نوآفری ــه در ط ــی ک ــاره معافیت های وی درب
ــاده  ــت: در م ــح داد و گف حــال اســتارت آپ هــا می شــود توضی
ــک  ــد ی ــرط تولی ــه ش ــرکت ها، ب ــن ش ــه ای ــده ک ــر ش 2 ذک
ــاده 7  ــتند. در م ــاف هس ــات مع ــول، از مالی ــا محص ــت ی خدم
ــدادی هم موســس  ــر اســتارت آپ دارای تع ــه اگ ــر شــده ک ذک
)Cofunder( باشــد، ایــن هم موسســان نیــاز بــه پرداخــت 

ــد. بیمــه ندارن
ناظمــی ادامــه داد: در مــاده 5 آمــده کــه ایــن شــرکت ها 
ــند. از آن  ــته باش ــال کارورز داش ــدت 2 س ــرای م ــد ب می توانن
ــراد  ــی از اف ــا برخ ــا ب ــتارت آپ ه ــیاری از اس ــه بس ــی ک جای
ــتخدام  ــواع اس ــکاری از ان ــن هم ــوند و ای ــکاری می ش وارد هم
ــه  ــزی ب ــن چی ــررات چنی ــق مق ــن طب ــش از ای ــا پی نیســت، ت
رســمیت شــناخته نمی شــد و بیمــه می توانســت ایــن رفتــار را 
جریمــه کنــد، چــون از نظــر مقــررات چنیــن نوعــی از همکاری 
قابــل قبــول نبــود. در همــان مــاده 5 قیــد شــده کــه اگــر فردی 
پلت فرمــی ایجــاد کنــد )مثــاًل صنایــع دســتی ســفارش بگیــرد 
ــردن  ــه بیمــه ک ــازی ب ــروش برســانند( نی ــه ف ــرم ب و در پلت ف
ــراد از  ــن اف ــا ای ــرم ب ــی رابطــه پلت ف ــه عبارت ــا نیســت. ب آن ه

جنــس اســتخدامی نیســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــات ای ــاوری اطالع ــازمان فن ــس س رئی
ــد شــده اســت،  ــز تأیی ــن کارورز نی ــن گرفت ــاده ۶ همچنی در م
ــد در یــک  ــا مــدت 2 ســال می توان خاطرنشــان کــرد: کارورز ت
اســتارت آپ مشــغول بــه همــکاری شــود، و ایــن همــکاری بــا 
ــق  ــال بخشــی از ح ــوان مث ــه عن ــد. ب ــاده تری باش ــرایط س ش
بیمــه آن فــرد کــه بایــد توســط شــرکت پرداخت شــود، توســط 
دولــت جبــران می شــود. بــه عبــارت دیگــر الزم نیســت 
ــد، بلکــه  ــه پرداخــت کن ــا شــرکت ســهم خــودش را در بیم ت
دولــت آن را بــه بیمــه پرداخــت می کنــد تــا هزینه هــای بیمــه 

ــد. کاهــش یاب
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکل 
ــت،  ــی اس ــای فیزیک ــه، فض ــات و بیم ــد از مالی ــی بع اساس
افــزود: در مــاده 10 ایــن آئیــن نامــه، فضاهــای کاری 
شــتابدهنده ها  و   )Coworking Space( اشــتراکی 

ــه رســمیت شــناخته  )Accelerators( ب
شــده اند. بــه ایــن ترتیــب فضاهــای کار 
ــن کــد کارگاهــی  ــد چندی اشــتراکی می توانن
بیمــه دریافــت کننــد. بــه عبــارت دیگــر اگــر 
ــرکت  ــتراکی 10 ش ــای کار اش ــک فض در ی
مســتقر شــده باشــند، هــر 10 شــرکت 
می تواننــد کــد کارگاه خــود را بــا همــان آدرس 
دریافــت کننــد. بــه زبــان ســاده تر فضــای کار 
ــه  ــی ب ــای کار خصوص ــد فض ــتراکی مانن اش

ــت. ــده اس ــناخته ش ــمیت ش رس
ــرمایه  ــن س ــکل تأمی ــل مش ــاره ح وی درب
شــرکت های اســتارت آپی مطابــق ایــن آئیــن 
نامــه گفــت: اغلــب ســازمان های دولتــی 
تنهــا می توانســتند از طریــق تســهیالت 
بــه شــرکت ها کمــک کننــد؛ در حالــی 
ــرکت های  ــرای ش ــتباه ب ــک روش اش ــهیالت ی ــه دادن تس ک
ــه  ــد ک ــان می ده ــف نش ــات مختل ــت. مطالع ــتارت آپی اس اس
ــتارت آپی  ــرای شــرکت های اس ــی ب ــن مال ــن روش تأمی بهتری
ســرمایه گذاری خطرپذیــر )VC( اســت. از ســوی دیگــر 
ــی  ــم روش ــت ه ــرای دول ــورانه ب ــرمایه گذاری جس ــازه س اج
اشــتباه اســت، چــرا کــه می توانــد محــل فســاد و سوءاســتفاده 
ــای  ــه ســمت گروه ه ــدون حســاب ب ــع را ب ــرد و مناب ــرار گی ق

ــد. ــرازیر کن ــی س ــران دولت ــتان مدی ــی و دوس منفعت
ناظمــی تصریــح کــرد: کشــورهای توســعه یافتــه بــرای 
رفــع ایــن مشــکل از مدلــی اســتفاده کرده انــد کــه بــه 
 )Fund of Funds( »مــدل »صنــدوق صندوق هــا
بــه  می توانــد  دولــت  مــدل  ایــن  در  اســت.  معــروف 
ــه  ــرط آن ک ــه ش ــر ب ــرمایه گذاری خطرپذی ــای س صندوق ه
ــه  ــد. ب ــد، وام بده ــه وام بدهن ــد و ن ــرمایه گذاری کنن ــا س آن ه
ــی آن  ــر وام می دهــد ول ــدوق خطرپذی ــه صن ــت ب ــی دول عبارت
صنــدوق حــق نــدارد بــه اســتارت آپ ها وام بدهــد، بلکــه بایــد 
ســرمایه گذاری کنــد. از ایــن رو در مــاده 4 ایــن آئین نامــه ایــن 
مجــوز بــه وزارت ارتباطــات و صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی داده 
ــد. ــن کاری را انجــام دهن ــه صــورت مشــترک چنی ــه ب شــده ک

ــه  ــن نام ــن آئی ــاده 3 ای ــت: در م ــات گف ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــا  ــا ب ــه شــرکت های خارجــی اجــازه داده شــده اســت ت ــز ب نی
ــور  ــود را در کش ــتابدهی خ ــز ش ــد مراک ــوز بتوانن ــت مج دریاف
ــز  ــتارت آپ نی ــد اس ــرایط خری ــه ش ــد. در زمین ــدازی کنن راه ان
ــه  ــی ک ــه »در صورت ــده ک ــر ش ــه ذک ــن آئین نام ــاده 9 ای در م
ــتارت آپ  ــک اس ــهام ی ــد از س ــر از ۶7 درص ــداری باالت خری
را خریــداری کنــد، می تواننــد بــا توافــق هــم مجوزهــا و 
پروانه هــا را بــه شــرکت مــادر انتقــال دهنــد.« در مــاده 11 ایــن 
آئیــن نامــه نیــز کل فرآیندهــا، اســامی شــرکت ها و همچنیــن 
تســهیالت جــذب شــده در یــک ســامانه متمرکــز بــه صــورت 

ــود. ــد ب ــرای شــهروندان خواه ــل دســترس ب شــفاف قاب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه فقــدان چنیــن ســامانه هایی در 
ــاد  ــیل فس ــا پتانس ــا را ب ــی آن ه ــای دولت ــیاری از طرح ه بس
ــرده اســت،  ــن ب ــز از بی ــی را نی ــاد عموم ــرده و اعتم ــراه ک هم
اضافــه کــرد: ســازمان فنــاوری اطالعــات مســئولیت راه انــدازی 
ــد  ــل متعه ــن دلی ــه همی ــده دارد و ب ــر عه ــامانه را ب ــن س ای
ــاز دوم  ــاه و ف ــای خردادم ــا انته ــاز اول آن را ت ــا ف ــده ایم ت ش
ــا نمایشــگاه الکامــپ )اواخــر تیرمــاه امســال(  آن را هم زمــان ب

ــم. ــی کنی رونمای

معاون وزیر ارتباطات اعالم کرد:

جزئیات طرح »نوآفرین« برای معافیت بیمه  و مالیات استارت آپها

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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اسامی متخلفان ارسال کننده پیامک تبلیغاتی به پلیس فتا اعالم شد
 

ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی از اعــالم لیســت اســامی شــرکتهای متخلــف ارســال کننــده 
پیامکهــای تبلیغاتــی بــه پلیــس فتــا خبــر داد.

ــازه  ــدون اج ــوه ب ــی انب ــک تبلیغات ــال پیام ــات، ارس ــررات ارتباط ــم مق ــه کمیســیون تنظی ــر اســاس مصوب ب
ــود. ــی ش ــورد م ــوزه برخ ــن ح ــف در ای ــرکت های متخل ــا ش ــت و ب ــوع اس ــترک ممن مش

امــا بررســی هــای رگوالتــوری نشــان مــی دهــد کــه برخــی از شــرکت های فعــال در حــوزه ارســال پیامــک 
ــن  ــه ای ــد ک ــترکانی دارن ــماره مش ــه ش ــی را ب ــک تبلیغات ــال پیام ــکان ارس ــه ام ــد ک ــان کرده ان ــوه اذع انب
ــرای شــماره های خــود  ــی را ب ــه پیامــک تبلیغات ــا اســتفاده از ســامانه #۸00* دریافــت هرگون مشــترکان ب

ــد. ــدود کرده ان مس
ــوده و اعمــال  ــاوری اطالعــات ب ــی و فن ــات مصــداق فعالیت هــای غیرمجــاز پســتی، مخابرات ــه اقدام اینگون
مقــررات در مــورد آنهــا از وظایــف و اختیــارات رگوالتــوری اســت؛ از ایــن رو، اپراتورهــای تلفــن همــراه بایــد از 

ارائــه خدمــات مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه ایــن دســته از شــرکتها جلوگیــری کننــد.
ــود در ســایت ها و  ــات خ ــن تبلیغ ــه ســرویس های غیرمجــاز و همچنی ــد ارائ ــه دارن ــز وظیف ــن شــرکتها نی ای

ــد. ــه چنیــن سرویســی، متوقــف کنن ــر ارائ ــی ب شــبکه های اجتماعــی را مبن
ــراه لیســت اســامی شــرکتهای  ــه هم ــن موضــوع ب ــوق مشــترکان، ای ــع حق ــری از تضیی ــه منظــور جلوگی ب

ــا اعــالم شــده اســت. ــه پلیــس فت ــف، ب متخل

ســامانه اطــالع رســانی ثبــت تلفــن همــراه )رجیســتری( از امــکان اســتعالم قیمــت گوشــی تلفــن همــراه از طریــق ســامانه 
124 مربــوط بــه ســازمان حمایــت از مصــرف کننــدگان خبــر داد. 

ســامانه »همتــا« در اطالعیــه ای از امــکان اســتعالم قیمــت مصــرف کننــده تلفــن همــراه از طریــق ســامانه پایــگاه اطــالع 
رســانی قیمــت کاال و خدمــات کشــور )124( خبــر داد.

خریــداران گوشــی تلفــن همــراه می تواننــد قبــل یــا حیــن خریــد کاال، بــا مراجعــه بــه پایــگاه اطــالع رســانی قیمــت کاال 
 ir/pages/price.aspx.124//:http و خدمــات ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان بــه آدرس
ــا جســتجوی برنــد و مــدل تلفــن همــراه مــورد نظــر خــود، از آخریــن قیمت هــای اظهــار شــده توســط شــرکت های  ب

ــوند. ــده مطلع ش واردکنن
همچنیــن ایــن امــکان بــرای خریــداران وجــود دارد کــه در صــورت مشــاهده هرگونــه گــران فروشــی، از طریــق تمــاس 
بــا ســتاد خبــری ســازمان حمایــت بــه شــماره تلفــن 124 و یــا بــا مراجعــه بــه ســایت اینترنتــی ایــن ســازمان بــه آدرس 

http://cppo.mimt.gov.ir نســبت بــه ثبــت شــکایت و پیگیــری موضــوع اقــدام کننــد.

برای اطالع از گرانفروشی؛

استعالم قیمت گوشی موبایل از طریق سامانه ۱۲۴ ممکن شد

قــرار اســت دونالــد ترامــپ رئیــس جمهور آمریــکا بــه زودی فرمــان اجرایــی جدیــدی را صــادر کند تــا مانع از 
اســتفاده شــرکت های مخابراتــی آمریکایــی از تجهیــزات تولیــدی شــرکت هواوی شــود.

بهانــه ترامــپ بــرای صــدور ایــن فرمــان نگرانی هــای کاخ ســفید در حــوزه امنیــت ملــی اســت. امــا چنیــن 
ــه طــور  ــکا ب ــا هــواوی در آمری ــف تجــاری ب ــا تجــارت شــرکت های مختل ــی باعــث خواهــد شــد ت اقدام

کامــل مختــل شــود.
ســه مقــام دولــت آمریــکا کــه از ایــن تصمیــم ترامــپ مطلع هســتند، بــه رویتــرز گفتــه انــد وی از یک ســال 
قبــل در حــال بررســی شــرایط بــه منظــور صــدور فرمــان مذکــور بــوده و بــه احتمــال زیــاد بــه زودی آن را 
صــادر می کنــد. هــر چنــد ممکــن اســت مالحظاتــی صــدور فرمــان یادشــده را بــاز هــم بــه تأخیــر بینــدازد.

ــورت  ــادی ص ــای اقتص ــراری قدرت ه ــی اضط ــن الملل ــون بی ــای قان ــر مبن ــان ب ــن فرم ــدور ای ص
می گیــرد کــه بــر طبــق آن رئیــس جمهــور آمریــکا حــق دارد در واکنــش بــه شــرایط اضطــراری ملــی 
تهدیدکننــده آمریــکا قوانیــن تــازه ای را در حــوزه بازرگانــی و تجــارت وضــع کنــد. در صــورت صــدور 
ــه  ــه ای را ب ــی، برنام ــای دولت ــر نهاده ــکاری دیگ ــا هم ــد ب ــکا بای ــی آمری ــان، وزارت بازرگان ــن فرم ای

ــد. ــی کن ــرای آن عملیات ــور اج منظ
صــدور چنیــن فرمانــی در شــرایطی کــه چیــن و آمریــکا درگیــر نبــردی تــازه بــر ســر تعرفه هــای تجــاری 
ــه اوج برســاند. هــواوی بارهــا ادعاهــای آمریــکا در مــورد  ــد خصومــت را بیــن دو طــرف ب هســتند، می توان

سوءاســتفاده دولــت چیــن از تجهیــزات تولیــدی هــواوی بــرای جاسوســی را رد کــرده اســت.

ترامپ همکاری شرکت های مخابراتی آمریکا با هواوی را ممنوع می کند
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ســند توســعه صــادرات نرم افــزار و خدمــات نرم افــزاری کشــور بــا همــکاری وزارت ارتباطــات، 
ســازمان توســعه تجــارت و کمیســیون ICT اتــاق بازرگانــی ایــران، تدویــن شــد و قــرار اســت 

ظــرف یــک مــاه بــه هیئــت دولــت ارائــه شــود.
حمیدرضــا احمدیــان مدیــرکل دفتــر نــوآوری و حمایــت از ســرمایه گذاری وزارت ارتباطــات، بــا 
اشــاره بــه تدویــن ســند توســعه صــادرات نرم افــزار و خدمــات نرم افــزاری گفــت: در جلســه ای 
کــه در کمیتــه کارشناســی صــادرات غیرنفتــی برگــزار شــد، دولــت بــه وزارت ارتباطــات، اتــاق 
بازرگانــی، ســازمان توســعه تجــارت و معاونــت علمــی یــک مــاه زمــان داد تــا آئیــن نامــه ســند 

توســعه صــادرات نرم افــزار را بــه دولــت ارائــه کنــد.
ــن  ــه داد: ای ــت، ادام ــده اس ــن ش ــه و تدوی ــش تهی ــه از پی ــن آئین نام ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــکان  ــزار در ام ــرم اف ــوزه ن ــی ح ــش خصوص ــه بخ ــیاری ب ــک بس ــد کم ــه می توان آئین نام
اســتفاده از امتیــازات داشــته باشــد. همچنیــن تســهیل شــراکت بــا خارجی هــا و امــکان فعالیــت 
گســترده تر در بازارهــای بین المللــی بــرای فعــاالن حــوزه نرم افــزار از دیگــر قابلیت هــای ایــن 
ــوزه  ــزاری در ح ــرکت های نرم اف ــند ش ــن س ــوای ای ــک محت ــه کم ــن ب ــت؛ همچنی ــند اس س
فــاوا می تواننــد اثبــات کننــد کــه چــه میــزان صــادرات داشــته اند و بــر مبنــای آن پشــتوانه ای 
جهــت دریافــت وام از نظــام بانکــی پیــدا خواهند کــرد. مدیــرکل دفتــر نــوآوری وزارت ارتباطات 
بــا اشــاره بــه نقــش وزارت ارتباطــات و کمیســیون ICT اتــاق بازرگانــی در تصویــب ایــن ســند 
ــاوا  ــند توســط کمیســیون ف ــن س ــب ای ــرای تصوی ــای کارشناســی ب ــام پیگیری ه ــت: تم گف
اتــاق بازرگانــی ایــران و وزارت ارتباطــات بــه انجــام رســیده و تــالش شــده مســائلی کــه جــز 
دغدغه هــای بخــش خصوصــی حــوزه نرم افــزار در 5 ســال گذشــته بــوده، در آن لحــاظ شــود.

جزئیات سند توسعه صادرات نرم افزار به فعاالن اقتصادی اعالم می شود
در همیــن حــال محمدرضــا طالیــی رئیــس کمیســیون ICT اتــاق بازرگانــی ایــران نیــز بــا بــا 
ــداوم تمــام اعضــای کمیســیون ICT در  ــن ســند نتیجــه تــالش م ــان اینکــه تصویــب ای بی
ســال های گذشــته اســت، ابــراز امیــدواری کــرد کــه تــا یــک مــاه آینــده جزئیــات ایــن طــرح 

بــه تمامــی فعــاالن اقتصــادی اعــالم شــود.
وی ادامــه داد: تعییــن ســاز و کار مــدون و معتبــر در ایــن حــوزه مطالبــه اساســی شــرکت های 
ICT و تولیدکننــدگان محتــوا در ســالیان گذشــته بــوده اســت. لــذا اکنــون اجرایــی شــدن ایــن 

ــی  ــرای تمام ــه ب ــاوا، بلک ــوزه ف ــرکت های ح ــرای ش ــا ب ــه تنه ــوش ن ــری خ ــه خب ــن نام آئی
متخصصانــی اســت کــه می تواننــد بــا توســعه کســب و کار خــود بــه عنــوان صــادر کننــده و 

تأمیــن کننــده ارز در شــرایط فعلــی کشــور شــناخته شــوند.
رئیــس کمیســیون فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اتــاق بازرگانــی خاطرنشــان کــرد: متفــاوت 
بــودن جنــس تولیــدات حــوزه فنــاوری اطالعــات باعــث شــده کــه گمــرک توانایــی 
احصــای محصــوالت حــوزه فــاوا را نداشــته باشــد امــا بــا تهیــه ایــن آئین نامــه کــه بــا مطالعــه 
بهتریــن روش هــای شناســایی صــادرات جهــان و نیــز بــا نگاهــی بــه شــرایط بومــی و داخلــی 

ــود. ــران خوشــبین ب ــزار ای ــده صنعــت نرم اف ــه آین ــوان ب ــه شــده، می ت ــران تهی ای
ــه  ــزار از جمل ــادرات نرم اف ــن ص ــانی قوانی ــر به روزرس ــال های اخی ــر، در س ــزارش مه ــه گ ب
خواســته های همیشــگی فعــاالن بخــش خصوصــی بــوده چــرا کــه بــه دلیــل ماهیــت فنــی و 
عــدم نیــاز تولیــدات مبتنــی بــر IT بــه عبــور از گمــرک فیزیکــی، مشــکالتی در بــرآورد آمــار 

تجــارت ایــن حــوزه وجــود داشــته اســت.

سند توسعه صادرات نرم افزار تدوین شد

در ادامه دعوای آمریکا با چین؛

گوگل ارتباط خود را با هواوی قطع کرد
 

ــا هــواوی را معلــق کــرده اســت. بنابرایــن  شــرکت مــادر گــوگل اعــالم کــرده تجــارت خــود ب
ــه نمــی شــود.  ــواوی ارای ــی ه ــای آت ــن شــرکت در دســتگاه ه ــزاری ای ــرم اف ــای ن آپدیت ه

اکنــون ماه هــا از آغــاز اختــالف میــان دولــت آمریــکا و هــواوی می گــذرد. امــا بــه نظــر می رســد 
ایــن اختالفــات هــر روز ریشــه دار تــر می شــود.

در همیــن راســتا یکــی از منابــع خبرگــزاری رویتــرز ادعــا می کنــد گــوگل بخشــی از کســب و کار 
خــود بــا هــواوی را معلــق کــرده اســت.

کســب و کار معلــق شــده مربــوط بــه انتقال ســخت افــزار، نــرم افــزار و خدمــات فنــی اختصاصی 
گــوگل اســت. بــه عبــارت دیگــر هــواوی فقــط بــه آپدیت هایــی کــه از طریــق پــروژه متــن بــاز 
ــد  ــی خواه ــود، دسترس ــه می ش ــد )Android Open Source Project( ارائ اندروی

داشت.
ایــن ضربــه ای ســنگین بــه شــرکت فنــاوری چینــی اســت. البتــه صاحبــان موبایل هــای فعلــی 
هــواوی کــه دارای اپلیکیشــن های اندرویــد اســت می تواننــد آپدیــت هــای فراهــم شــده توســط 

گــوگل را دانلــود و اســتفاده کننــد.
بنابرایــن نســخه های آتــی موبایــل هــواوی کــه مجهــز بــه اندرویــد هســتند قــادر بــه دسترســی 

بــه خدمــات پرطرفــدار از جملــه گــوگل پلــی اســتور، جــی میــل و اپلیکیشــن یوتیوب نیســتند.
ــد  ــی اندروی ــد از نســخه عموم ــط می توان ــواوی فق ــد: ه ــاره می گوی ــن ب ــرز در ای ــع رویت منب
ــد  ــی نخواه ــوگل دسترس ــی گ ــرویس های اختصاص ــن و س ــه اپلیکیش ــد و ب ــتفاده کن اس

ــت. داش
ایــن در حالــی اســت کــه دولــت ترامــپ روز پنــج شــنبه شــرکت هــواوی را در فهرســت ســیاه 
ــن  ــه ای ــرد. در نتیج ــال ک ــال آن فع ــی را در قب ــه محدودیت های ــرار داد و بالفاصل ــاری ق تج

ــود. ــخت می ش ــیار س ــی بس ــرکت های آمریکای ــا ش ــواوی ب ــکاری ه ــا هم محدودیت ه

عرضه موبایل های جدید هواوی 
در ژاپن به تاخیر افتاد

 
پــس از شــرکت هــای آمریکایــی، ایــن بــار کریرهــای موبایــل ژاپــن شــرکت هــواوی را 
ــه  ــد هــواوی را ب ــد عرضــه موبایــل هــای جدی ــد. آنهــا اعــالم کــرده ان تحریــم کــرده ان

ــد. تاخیــر مــی اندازن
ــالم  ــور( اع ــن کش ــل ای ــور موبای ــن اپرات ــرکت NTT Docomo Inc )بزرگتری ش
ــت.  ــواوی اس ــوالت ه ــه محص ــن عرض ــر انداخت ــه تأخی ــی ب ــغول بررس ــرده مش ک
شــرکت Y!Mobile) متعلــق بــه ســافت بانــک( نیــز اعــالم کــرده فــروش 

را   P30lite موبایل هــای 
ــت.  ــه اس ــر انداخت ــه تأخی ب
عــالوه بــر ایــن ایــن دو 
نیــز   KDDI شــرکت، 
اعــالم کــرده عرضــه موبایل 
ــر  ــه تأخی ــواوی را ب P30 ه
درحالــی  ایــن  می انــدازد. 
ــن  ــواوی دومی ــه ه ــت ک اس
ــزرگ موبایــل در  فروشــنده ب

جهــان اســت.
البتــه ایــن شــرکت ها هنــوز مشــخص نکــرده انــد ســرویس یــا فــروش همــه محصــوالت 

هــواوی را متوقــف می کننــد یــا خیــر.
دولـت آمریـکا روز جمعـه هـواوی را در فهرسـت سـیاه تجـاری خـود قـرار داد و در پـی آن 
شـرکت های فنـاوری آمریـکا فعالیت هـای خـود بـا ایـن شـرکت چینـی را معلق کـرده اند.
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عاقبت جنگ فناورانه چین و آمریکا؛  برنده 
فناوری »نسل پنجم« کیست

ــای  ــال ممنوعیت ه ــا اعم ــکا ب ــن و آمری ــه چی ــرد فناوران نب
ــازه ای شــده  ــه ت ــواوی وارد مرحل ــه ه ــر علی ــپ ب ــت ترام دول
اســت و اکنــون ســناریوهای مختلفــی بــرای شکســت و 

ــود. ــی ش ــی م ــش بین ــوا پی ــن دع ــروزی طرفی پی
ــده  ــان دهن ــه نش ــت ک ــی اس ــوه یخ ــی از ک ــازه بخش ــن ت ای
ــای  ــرل فناوری ه ــرای کنت ــور ب ــن دو کش ــدید ای ــت ش رقاب
ــر در سراســر جهــان اســت؛ هــر  ــا نف ــورد اســتفاده میلیارده م
چنــد ترامــپ در ظاهــر علــت ایــن تصمیــم را روابــط نزدیــک 
ــا دولــت چیــن و احتمــال جاسوســی ســایبری ایــن  هــواوی ب
ــه نظــر می رســد  ــرای پکــن اعــالم کــرده اســت. ب شــرکت ب
درگیــری چنــد هفتــه اخیــر چیــن و آمریــکا نشــانگر آغــاز یــک 
جنــگ ســرد جدیــد بــا محوریــت فنــاوری اســت کــه در آینــده 
نزدیــک اتحادهــا و ائتالف هایــی در میــان کشــورهای جهــان 
ایــن جنــگ تــازه را جــدی تــر و نفــس گیــر تــر خواهــد کــرد.
ــدوق  ــدان حــد جــدی اســت کــه صن ــا ب ــرد ت ــن نب ــات ای تبع
ــرد تجــاری  ــدار داد نب ــته هش ــه گذش ــول هفت ــی پ ــن الملل بی
چیــن و آمریکا رشــد اقتصــادی جهانــی را در ســال 2019 تهدید 
ــی و  ــای جهان ــات بازاره ــدم ثب ــرا موجــب ع ــرد، زی ــد ک خواه
نگرانــی و عــدم تصمیــم گیــری قطعــی مشــتریان و صاحبــان 
کســب و کارهــا در حوزه هــای حرفــه ای و اقتصــادی می شــود.
ــده شــاهد  ــای آین ــر ظــرف هفته ه ــه اگ ــه نظــر می رســد ک ب
شــکل گیــری ائتالفــی از کشــورهای قدرتمنــد و نقــش آفریــن 
ــزرگ  ــرکت های ب ــکاری ش ــی و هم ــاد جهان ــه اقتص در عرص
فنــاوری و اقتصــادی بــا آنهــا بــرای مدیریــت و کاهــش تبعــات 
منفــی نبــرد فناورانــه چیــن و آمریــکا نباشــیم، فرصــت بــرای 
ــپس  ــکا و س ــت آمری ــات دول ــی اقدام ــرات منف ــران تأثی جب

ــی رود. ــت م ــن از دس ــت چی ــه دول ــی جویان ــای تالف رویه ه

ریشه های درگیری جدید چین و آمریکا
ــای  ــکا در عرصه ه ــن و آمری ــت چی ــر رقاب ــال های اخی در س
مختلــف فنــاوری ماننــد هــوش مصنوعــی، رباتیــک، کوانتــوم، 
ــدید  ــا تش ــر حوزه ه ــم و دیگ ــل پنج ــی نس ــاوری مخابرات فن
ــا  ــه منظــور فتــح کشــورهای مختلــف دنی شــده و دو طــرف ب
از روش هــای مختلفــی اســتفاده کــرده و محدودیت هــای 

ــد. ــع می کنن ــم وض ــه ه ــر علی ــی را ب مختلف
ــای  ــواوی از بازاره ــذف ه ــد ح ــر می رس ــه نظ ــه اول ب در وهل
ــه  ــل باشــد چراک ــع شــرکت هایی همچــون اپ ــه نف ــی ب جهان
ــاوری  ــرای تنفــس شــرکت های فن ــی ب ــد مجال ــدام می توان اق
ــا عقــب ماندگــی خــود را در رقابــت  آمریکایــی فراهــم کنــد ت
بــا شــرکت های پیشــتاز چینــی جبــران کننــد. نبایــد فرامــوش 
کــرد کــه هــواوی برتریــن و بزرگتریــن تولیدکننــده تجهیــزات 
مخابراتــی نســل پنجــم در جهــان اســت و آمریکایی هــا بــرای 
ــف  ــورهای مختل ــح کش ــا فت ــه ب ــا و مقابل ــر چینی ه ــه ب غلب
توســط ایــن شــرکت چینــی بایــد بــه هــر نحــو ممکــن دســت 

ــدند. ــه کار می ش ب
ــازار نســل پنجــم تلفــن  ــدارد کــه کنتــرل ب تردیــدی وجــود ن
ــای  ــه معن ــز دیگــر فناوری هــای مهــم نوظهــور ب همــراه و نی
ــن  ــرا ای ــود. زی ــد ب ــده خواه ــان در آین ــرل جه ــی کنت توانای

ــک  ــر از ی ــا کمت ــه ت ــود ک ــد ب ــرفته خواهن ــای پیش فناوری ه
ــه  ــه کار گرفت ــی ب ــاد جهان ــرل اقتص ــرای کنت ــر ب ــه دیگ ده
می شــوند. زنجیــره تأمیــن نیازهــای فناورانــه کشــورها اتحادها 
ــد داد  ــکل خواه ــی ش ــال های آت ــا را در س ــمنی های آنه و دش
ــرفته  ــای پیش ــه فناوری ه ــد در زمین ــه نتوانن ــورهایی ک و کش
ــی خــود  ــت مل ــادن امنی ــه خطــر افت ــا شــوند شــاهد ب خودکف
بــوده و بایــد در ایــن زمینــه بــه دیگــر کشــورها متکــی شــوند.

ــت  ــه عل ــکا را ب ــه آمری ــری فناوران ــه برت ــپ ک ــت ترام دول
ــی  ــر م ــرض خط ــن در مع ــر چی ــتگی ناپذی ــای خس تالش ه
ــری  ــن برت ــه هــر نحــو ممکــن ای ــد ب ــد کــه بای ــد، می دان بین
ــاط  ــور در نق ــن کش ــدد ای ــی متع ــای نظام ــار پایگاه ه را در کن
ــکلی  ــه ش ــم ب ــا ه ــد. چینی ه ــظ کن ــان حف ــف جه مختل
مشــابه خواســتار پیشــرفت ســریع در هــر دو قلمــروی نظامــی 

ــتند. ــه هس و فناوران
ماجــرای هــواوی جلــوه ای از ایــن برخــورد اســت. دولــت آمریکا 
ــوذ در جهــان  ــرای نف ــدرت هــواوی ب ــم دارد پکــن از ق کــه بی
ــم  ــل پنج ــات نس ــوزه ارتباط ــرات و ح ــای مخاب ــرل دنی و کنت
ــت  ــر شــکل ممکــن از فعالی ــه ه ــد، قصــد دارد ب ــتفاده کن اس
ــد.  ــری کن ــان جلوگی ــورهای جه ــر کش ــرکت در دیگ ــن ش ای
کاخ ســفید در شــرایطی هــواوی را تهدیــدی بــرای امنیــت ملی 
ــاگری های  ــاس افش ــر اس ــه ب ــد ک ــف می کن ــکا توصی آمری
ــوذ  ــش از نف ــه پی ــک ده ــش از ی ــود از بی ــنودن، خ ادوارد اس
ــس  ــوگل، فی ــد گ ــکا مانن ــاوری آمری ــزرگ فن ــرکت های ب ش
ــی  ــرای جاسوس ــره ب ــافت و غی ــو، مایکروس ــل، یاه ــوک، اپ ب
ــن  ــای تلف ــت و اپراتوره ــران اینترن ــه از کارب ــه لحظ ــه ب لحظ
ــد. ــتفاده می کن ــو اس ــان س ــر جه ــکا و سراس ــراه در آمری هم

جبران عقب ماندگی به روش آمریکایی
دولــت آمریــکا بــه خوبــی آگاه اســت کــه از دســت دادن کنترل 
ــه معنــای محــروم شــدن از درآمــدی  فنــاوری نســل پنجــم ب
ــزاران  ــرای ه ــای شــغلی ب ــن فرصت ه ــار، از دســت رفت سرش

ــت  ــک رقاب ــن در ی ــادن از چی ــب افت ــی و عق ــزار آمریکای ه
ــچ  ــذا از هی ــت. ل ــی اس ــادی و سیاس ــه، اقتص ــاس فناوران حس

ــد. ــت نمی کش ــن دس ــردن چی ــف ک ــرای متوق ــی ب روش
ــرفت  ــه پیش ــای خصمان ــن رقابت ه ــت ای ــن اس ــه ممک البت
فناوری هــای نوظهــور را نیــز کنــد کنــد. آمریــکا اخیــراً تعرفــه 
واردات کاالهایــی بــه ارزش بیــش از 200 میلیــارد دالر را 
ــر باعــث  ــن ام ــش داده و ای ــه 25 درصــد افزای ــن از 10 ب از چی
کاهــش پیونــد میــان اقتصادهــای دو کشــور و واگرایــی آنهــا و 
در نتیجــه کاهــش همــکاری دو کشــور در حوزه هــای مختلــف 

می شــود.

چشم انداز نبرد آمریکا و هواوی
تحلیــل گــران معتقدنــد هــواوی در کوتــاه مــدت به علــت عدم 
ــرکت های  ــوالت ش ــات و محص ــدی از خدم ــره من ــکان به ام
ــه  ــدی مواج ــای ج ــا چالش ه ــود ب ــدات خ ــی در تولی آمریکای
ــی  ــن راه حل ــرای یافت ــت ب ــن اس ــی ممک ــد و حت ــد ش خواه
قطعــی از میــزان تولیــدات خــود بکاهــد. امــا نمی تــوان نتیجــه 
ــل و  ــی همچــون اپ ــر رقبای ــرکت در براب ــن ش ــه ای ــت ک گرف

ــو درخواهــد آمــد. ــه زان گــوگل ب
ــای  ــد پردازنده ه ــرای تولی ــالش ب ــت ت ــی اس ــواوی مدت ه
قدرتمنــد قابــل نصــب در گوشــی های هوشــمند را آغــاز کــرده 
ــک سیســتم  ــر روی ی ــه در حــال کار ب و ســه ســالی اســت ک
عامــل اختصاصــی بــرای جایگزینــی آن درویــد اســت. موفقیت 
یــا عــدم موفقیــت هــواوی در نبــرد بــا تحریم هــای امریــکا تــا 
حــد زیــادی بــه کیفیــت پردازنــده و سیســتم عامــل جدیــد این 
شــرکت و میــزان اقبــال بــه آنهــا در بازارهــای جهانــی بســتگی 

دارد.
مینــگ چــی کــو از مؤسســه تحلیلــی TFI Securities به 
ــه هــر حــال  ــد کــه هــواوی ب ــز اشــاره می کن ــه نی ــن نکت ای
بایــد تــالش کنــد سیســتم عاملــی بــا حداکثــر ســازگاری بــا 
ــن  ــر ای ــوب آن بســازد. در غی ــد و اپلیکیشــن های محب اندروی

اخبار فناوری از تنش چین و آمریکا
دولت ترامپ تصمیم گرفته دسترسی هواوی به فناوری های آمریکایی را محدود کند تا جلوی پیشرفت 

بیشتر این شرکت و تسخیر شبکه های نسل پنجم مخابراتی را توسط آن بگیرد. از این رو در ماهی که گذشت 
اخبار متعددی از تنش های موجود میان دو کشور چین و آمریکا در رسانه ها منتشر شد.
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صــورت نمی توانــد ســهم مناســبی از بــازار گوشــی های 
ــرای خــود حفــظ کنــد. هوشــمند را ب

وی معتقــد اســت در شــرایط فعلــی هــواوی نمی توانــد جــای 
ــمالی و  ــکای ش ــورهای آمری ــای کش ــود را در بازاره ــای خ پ
ــازار  ــر روی ب ــه طــور جــدی ب ــد ب ــد و بای ــی حفــظ کن اروپای
کشــورهای آســیایی متمرکــز شــود و بــرای تقویــت صــادرات 
ــا  ــد ت ــزی کن ــه ری ــان برنام ــش از جه ــن بخ ــه ای ــود ب خ
سامســونگ و اپــل را بــه عقــب برانــد. در واقــع اگــر هــواوی 
نتوانــد محصوالتــی باکیفیــت و متنــوع را ماننــد ســابق روانــه 
ــم از  ــا را ه ــاد آنه ــد اعتم ــیایی کن ــورهای آس ــای کش بازاره
دســت داده و بــا شــرایط وخیمــی مواجــه می شــود. در 
غیــر ایــن صــورت ایــن شــرکت می توانــد ماننــد گذشــته بــه 

قــدرت نمایــی ادامــه دهــد.
ایــن کارشــناس معتقــد اســت بــا توجــه بــه پیشــتازی نســبی 
ــل، حتــی در صــورت از دســت  ــا اپ سامســونگ در مقایســه ب
ــده  ــواوی، سامســونگ برن دادن بازارهــای آســیایی توســط ه
ــود و پــس از آن اپــل هــم از ایــن وضعیــت  اصلــی خواهــد ب
 TFI Securities ــای ــاس برآورده ــر اس ــرد. ب ــود می ب س
اگــر هــواوی نتوانــد جایگزیــن مناســبی بــرای اندرویــد پیــدا 
ــا  ــازار گوشــی های هوشــمند ماهانــه ۸ ت کنــد، ســهم آن در ب
ــته  ــال گذش ــواوی س ــت. ه ــد یاف ــش خواه ــد کاه 10 درص
ــان  ــر جه ــی را در سراس ــد گوش ــون واح ــش از 200 میلی بی

عرضــه کــرد.
در عیــن حــال اســتراتژی هــواوی بــرای ارائــه خدمــات نســل 
ــه  ــام مواج ــه ای از ابه ــا هال ــا ب ــف دنی ــاط مختل پنجــم در نق
اســت. زیــرا ایــن شــرکت بــرای تولیــد تجهیــزات مــورد نیــاز 
ــی  ــرکت های آمریکای ــی ش ــات برخ ــور از خدم ــن منظ بدی
ماننــد بــرودکام، Qrovo و Skyworksنیــز اســتفاده 
ــا شــرکت های داخلــی  ــوز مشــخص نیســت آی می کنــد و هن
ــرف  ــرعت برط ــه س ــواوی را ب ــای ه ــد نیازه ــی می توانن چین

کننــد یــا خیــر.

راه حل چیست؟
در چنیــن شــرایطی، تنهــا راه حــل باقــی مانــده بــرای کاهــش 

ایــن رقابــت خصمانه و خســارت بــار بــرای اقتصادهــای جهانی 
دخالــت نهادهایــی همچــون ســازمان ملــل یــا اتحادیــه اروپــا 
بــرای میانجیگــری بیــن دو طــرف و اجــرای ابتکارعمــل 
ــا دو  ــازه اســت. هــر چنــد هنــوز مشــخص نیســت آی هایــی ت
ــه راه  ــرد را ب ــن نب ــه خصــوص آمریکایی هــا کــه ای طــرف و ب
ــرای شــنیدن نظــرات ســایرین  ــد، گــوش شــنوایی ب انداخته ان

ــر. ــا خی خواهنــد داشــت ی
ــع  ــا وض ــد ب ــی می توانن ــن الملل ــازمان های بی ــا و س نهاده
ــذاری در  ــت گ ــرای سیاس ــازه ب ــت های ت ــن و سیاس قوانی
حــوزه فنــاوری تــالش کننــد. آنهــا می تواننــد چیــن و 
ــی  ــرای منازعــه فعل ــه ب ــی میان ــن راه حل ــه یافت ــکا را ب آمری
ــرای  ــد ب ــا می توانن ــن نهاده ــن ای ــد. همچنی ــب کنن ترغی
ــرفته  ــای پیش ــی فناوری ه ــورد برخ ــذاری در م ــت گ سیاس
ــان را  ــات انس ــده حی ــه در آین ــی ک ــوش مصنوع ــد ه مانن
ــذاری  ــون گ ــدم قان ــد. ع ــدام کنن ــز اق ــد، نی ــد می کنن تهدی
ــی  ــردازش کوانتوم ــاوری پ ــح از فن ــتفاده صحی ــرای اس ب
ــود  ــدی ش ــای قدرتمن ــد رایانه ه ــه تولی ــر ب ــد منج می توان
ــا رمزگشــایی ســریع از داده هــای حســاس  ــد ب کــه می توانن
رمزگــذاری شــده کشــورهای مختلــف ثبــات و امنیــت 
ــن موضــوع در عرصــه  ــد. ای ــه خطــر بیندازن ــا را ب ــی آنه مل
مخابــرات و ارتباطــات نســل پنجــم نیــز مصــداق دارد و لــذا 
ــرای ایمــن ســازی و حفاظــت از داده هــا و پیام هــای  ــد ب بای
ــت در  ــف و ایجــاد حــس امنی ــهروندان کشــورهای مختل ش

ــرد. ــدا ک ــی پی ــا راه حل دولت ه

ــای  ــوی و راهزنی ه ــت معن ــوق مالکی ــض حق ــا نق ــه ب مقابل
ــورد  ــد م ــه بای ــری اســت ک ــم دیگ ــاله مه ــز مس ــایبری نی س
توجــه جــدی مجمــع بیــن المللــی مذکــور قــرار بگیــرد. زیــرا 
ــر  ــه یکدیگ ــدت ب ــه ش ــورها را ب ــی کش ــت فعل ــداوم وضعی ت
ــای  ــب درگیری ه ــد موج ــی می توان ــرده و حت ــاد ک ــی اعتم ب
ــتفاده از  ــوه اس ــان نح ــد می ــورها بای ــذا کش ــود. ل ــی ش نظام
فناوری هــای پیشــرفته و شــیوه های حفــظ امنیــت ملــی خــود 
ــور  ــه مجب ــا ن ــد ت ــدا کنن ــان پی ــل اطمین ارتباطــی وثیــق و قاب
ــاوری شــوند  ــه محــدود ســاختن بیــش از حــد اســتفاده از فن ب
و نــه شــاهد تبدیــل شــدن فنــاوری بــه ابــزاری بــرای نقــض 

ــی خــود باشــند. ــت مل ــت و امنی حاکمی
ــدان  ــت، ب ــن دس ــی از ای ــل های ــرای ابتکارعم ــع اج در واق
ــی  ــرار رویدادهای ــوی تک ــه جل ــت ک ــروری اس ــت ض جه
ــواوی را  ــر ه ــر س ــکا ب ــن و آمری ــری چی ــون درگی همچ
ــوآوری در  ــت و ن ــان خالقی ــدن جری ــد ش ــرد و از کن می گی
ــی  ــن الملل ــاک بی ــای خطرن ــش خصومت ه ــان و افزای جه

می کنــد. جلوگیــری 
ــدان دور  ــه چن ــده ای ن ــه در آین ــود ک ــدوار ب ــوان امی می ت
ــول  ــاد تح ــا ایج ــا ب ــل ی ــازمان مل ــد در دل س ــادی جدی نه
ــی  ــن الملل ــه بی ــد اتحادی ــی مانن ــای فعل ــی نهاده در برخ
ــه  ــای فناوران ــد رقابت ه ــه بتوان ــرد ک ــکل بگی ــرات ش مخاب
ــه  ــا ب ــدن آنه ــل ش ــرده و از تبدی ــد ک ــام من ــورها را نظ کش
ــی را  ــاد جهان ــد اقتص ــه رش ــار ک ــارت ب ــمنی های خس دش
تهدیــد کنــد، جلوگیــری بــه عمــل آورد. تصمیــم گیــری در 
ایــن نهــاد بایــد بــا رأی برابــر همــه اعضــا و بــدون حــق وتو 
صــورت بگیــرد و تصمیمــات نهــاد یادشــده نیــز از ضمانــت 
ــرای  ــد ب ــر بای ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــوردار باش ــی برخ اجرای
مجــازات کشــورها یــا شــرکت های متخلــف و ناقــض 
ــدی  ــی رون ــده عموم ــه ش ــای پذیرفت ــات و هنجاره تصمیم
در نظــر گرفتــه شــود. اگــر چــه ایــن ایده هــا خــوش بینانــه 
ــای  ــد درگیری ه ــدی رون ــاز ج ــا آغ ــد، ام ــر می رس ــه نظ ب
فناورانــه میــان دو قطــب جهانــی بــه رهبــری چیــن و 
آمریــکا اندیشــیدن بــه راه حلــی جــدی را ضــروری ســاخته 

ــت. اس

پاناسونیک هم هواوی را تحریم کرد
ــکا  ــای آمری ــم ه ــی رســد تحری ــه نظــر م ب
ــت.  ــده اس ــر ش ــترده ت ــواوی گس ــه ه علی
ــی  ــای آمریکای ــرکت ه ــس از ش ــون پ اکن
شــرکت  ژاپنــی،  موبایــل  کریرهــای  و 
پاناســونیک و همچنیــن شــرکت هــای 
انگلیســی نیــز هــواوی را تحریــم کــرده انــد.
ســوی  از  هــواوی  تحریــم  از  پــس 

ــرای  ــن برخــی از قطعــات را ب ــز اعــالم کــرده تأمی ــی، شــرکت پاناســونیک نی شــرکت های آمریکای
شــرکت هــواوی معلــق می کنــد. ســخنگوی پاناســونیک در ایــن بــاره گفــت: محصوالتــی کــه تحت 
تأثیــر ایــن اقــدام قــرار می گیرنــد، انــدک هســتند و ایــن رونــد تأثیــری روی درآمدهــای شــرکت مــا 

ــت. ــد داش نخواه
ــه تلفن هــای هوشــمند هســتند. پاناســونیک  ــوط ب ــد قطعــات مــورد بحــث مرب کارشناســان معتقدن
تجهیــزات مربــوط بــه تولیــد موبایــل را بــرای هــواوی فراهــم مــی کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه برخــی محصــوالت ایــن شــرکت ژاپنــی در فناوری هــای تولیــد آمریــکا نیــز بــه کار مــی رفته انــد.

قبـل از پاناسـونیک، گـوگل، اینتل، کوالـکام، لومنتـوم همکاری های خـود با هـواوی را معلـق کرده اند. 
از سـوی دیگـر روز گذشـته شـرکت ARM Holdings)تولید کننده تراشـه برای آیفـون( اعالم 
کـرد روابـط خود بـا هـواوی را معلق کرده اسـت. عالوه بر آنهـا اپراتورهـای موبایـل EE و ودافون نیز 

موبایل هـای هـواوی را از طـرح عرضـه اینترنـت 5 جـی خـود حـذف کرده انـد.
ایــن در حالــی اســت کــه EE در 30 مــی، نخســتین شــبکه موبایــل نســل جدیــد 5 جــی را بــرای 

ــد. ــم می کن ــس فراه انگلی

۳ اپلیکیشن جایگزین آیتونز می شوند
 

ــانی  ــت رس ــان خدم ــود پای ــدگان خ ــعه دهن ــی توس ــس جهان ــره در کنفران ــل باالخ اپ
ــن  ــن ای ــت جایگزی ــی وی و پادکس ــن موزیک،ت ــه اپلیکیش ــرد. س ــالم ک ــز را اع آیتون

ــوند. ــی ش اپلیکیشــن م
در حقیقــت 3 اپلیکیشــن پادکســت، تــی وی و موزیــک جایگزیــن آیتونــز مــی شــوند. 

ایــن تغییــر بــا آپدیــت 10.15 سیســتم عامــل مــک اجرایــی مــی شــود.
هرچنــد ایــن اپلیکیشــن هــا مــدت هــا اســت کــه در آیفــون و آیپــد عرضه شــده انــد اما 

رایانــه هــای مــک همچنــان در انتظــار ایــن تغییــر بــوده اند.
به هرحال اپلیکیشن های جدید ظاهر ساده و عملکرد بهتری دارند.

طبــق اعــالم اپــل دربــاره وضعیــت اتصــال دســتگاه هــای آی او اس بــه رایانــه و شــیوه 
انتقــال اطالعــات اعــالم کــرده کاربــران مــی تواننــد از طریــق بخــش Finder در 
رایانــه بــه اطالعــات آیفــون یــا آیپــد خــود دسترســی یابنــد و فراینــد انتقــال محتــوا نیز 

در همیــن قســمت انجــام مــی شــود.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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تحریم هواوی به تراشه سازان 
آمریکایی آسیب زد

 

تحلیلگــران معتقدنــد تصمیــم ترامــپ بــرای تحریــم شــرکت چینــی هــواوی بــه برخــی شــرکت 
هــای تراشــه ســاز در ایــن کشــور کــه قبــاًل بــا هــواوی همــکاری داشــته انــد، آســیب مــی زنــد.

صنعــت نیمــه هــادی یکــی از بزرگتریــن صنایــع صادراتــی آمریکاســت و چیــن بــا توجه بــه انبوه 
تولیــدات الکترونیکــی خــود از خریــداران اصلــی ایــن نــوع تراشــه ها و نیمــه هادی هــا محســوب 

می شــود.
کاهــش خریــد تولیــدات شــرکت های ســازنده تراشــه و نیمــه هــادی در آمریــکا توســط چینی هــا 
بــه ارزش ســهام شــرکت های یادشــده لطمــه زده و بــه عنــوان مثــال ارزش ســهام شــرکت هایی 
ماننــد کوالکــوم در یــک مــاه گذشــته هــر یــک به طــور متوســط 34 درصــد کاهــش یافته اســت.

برخــی شــرکت های ســخت افــزاری دیگــر همــکار بــا هــواوی نیــز از تنــزل عملکــرد مالــی خــود 
خبــر داده انــد. بــه عنــوان مثــال Qorvo از کاهــش 13.۶ درصــدی ارزش ســهام خــود در یک 
مــاه اخیــر خبــر داده و Skyworks و Lumentumنیــز ایــن نــزول را بــه ترتیــب 20 و 

ــد. 2۸.5 درصــد اعــالم کرده ان
سباســتین هــوو تحلیــل گــر مؤسســه ســی ال اس ای در ایــن مــورد گفتــه اســت: در ابتــدا تصــور 
بــر ایــن بــود کــه چیــن و آمریــکا در نهایــت بــا یکدیگــر بــه توافــق مــی رســند، امــا زمانــی کــه 
بــازار از حصــول هرگونــه توافقــی ناامیــد شــد، کاهــش ارزش ســهام شــرکت های ســخت افزاری 
و تراشــه ســاز آغــاز شــد. پیــش بینــی می شــود ایــن شــرایط در نیمــه دوم ســال 2019 هــم ادامــه 

یابــد و منافــع شــرکت های آمریکایــی بیــش از گذشــته آســیب ببینــد.

هشدار هواوی به آمریکا: با قطع 
رابطه به خودتان آسیب می زنید

 
ــا قطــع  ــی هــا هشــدار داد کــه ب ــه آمریکای ــی شــرکت هــواوی ب ــام ارشــد اجرای یــک مق
رابطــه تنهــا بــه خــود و منافــع ایــن کشــور آســیب مــی زننــد و ایــن کار بــه منزلــه شــلیک 

بــه پــای خــود اســت.
ــم  ــایبری و حری ــت س ــوزه امنی ــواوی در ح ــرکت ه ــی ش ــاون اجرای ــد« مع ــکا لوه »می
ــری در  ــن درگی ــدوار اســت ای ــه کــه وی امی ــه خبرگــزاری آسوشــیتدپرس گفت شــخصی ب
نهایــت ســرانجام مثبتــی داشــته باشــد و دولــت آمریــکا از درگیــری و رفتــار خصومــت آمیــز 

ــردارد. ــا هــواوی دســت ب ب
ــوط  ــواوی مرب ــه ه ــا ب ــکا تنه ــن و آمری ــری چی ــزود: درگی ــواوی اف ــد ه ــر ارش ــن مدی ای
نمی شــود و بخشــی از درگیــری و نبــرد تجــاری گســترده تر میــان چیــن و آمریــکا 

می شــود. محســوب 
دولــت آمریــکا مدعــی اســت هــواوی بــه نفــع دولــت چیــن دســت بــه جاسوســی ســایبری 
می زنــد، اتهامــی کــه بارهــا از ســوی مقامــات پکــن و خــود ایــن شــرکت رد شــده اســت.

ــا هــواوی و  ــط خــود را ب ــکا همــه رواب ــد آمری ــد می دان ــه کــرده اســت: بعی »لوهــد« اضاف
ــه  ــا چنیــن کاری عمــاًل خــود را ب ــرا ب ــد، زی ــاوری چینــی قطــع کن دیگــر شــرکت های فن
ــن کار در مــورد  ــد، ای ــا همــه قطــع رابطــه کن ــکا ب ــد. از نظــر وی اگــر آمری حاشــیه می ران

ــد. ــز رخ می ده ــود آن نی خ
ایــن مدیــر هــواوی گمانــه زنــی برخــی کارشناســان کــه اقدامــات خصمانــه آمریــکا باعــث 
شــکل گیــری دو مجموعــه اســتانداردهای کامــاًل مجــزا در حــوزه فنــاوری خواهد شــد را رد 

کــرد و افــزود: مــن هنــوز بــر ایــن بــاورم کــه مــا بــا یکدیگــر کار خواهیــم کــرد.

 رســانه هــای چینــی ادعــا مــی کننــد شــرکت هــواوی تــا پاییــز 2019 
میــالدی سیســتم عاملــی بــرای موبایــل و تبلــت هــای خــود رونمایــی 

کنــد.
ــل  ــتم عام ــم دارد سیس ــواوی تصمی ــیده ه ــای رس ــق گزارش ه طب
ــاری  ــت در ســال ج ــل و تبل ــرای موبای ــود را ب ــل مخصــوص خ موبای

ــد. ــی کن رونمای
ــن  ــتگاه های ای ــان دس ــده و صاحب ــی مان ــت باق ــاه فرص ــوز 3 م هن
شــرکت می تواننــد در بــازه زمانــی تعییــن شــده از آپدیــت هــای نــرم 

ــد. ــرای سیســتم عامــل گــوگل اســتفاده کنن ــزاری ب اف
ایــن در حالــی اســت کــه ریچــارد یــو مدیــر ارشــد اجرایــی هــواوی قبــاًل ادعــا کــرده بود شــرکت 
ــاره  ــا درب ــواوی گزارش ه ــوز ه ــه هن ــت. البت ــاده اس ــپ آم ــای ترام ــا تحریم ه ــه ب ــرای مقابل ب
ــن  ــد ای ــر داده ان ــی خب ــانه های چین ــا رس ــرده، ام ــد نک ــل را تأیی ــل موبای ــاخت سیســتم عام س

ــد. ــی می کن ــال از آن رونمای ــز امس ــرکت در پایی ش
ــن  ــک گــروه در پیامرســان وی چــت ای ــد هــواوی در ی ــا می کنن ــن ادع ــی چی رســانه های داخل

خبــر را فــاش کــرده اســت.
ــا گــوگل و  ــه هــواوی اجــازه داده ب ــه طــور موقــت ب ــکا ب ــت آمری دول
شــرکت های دیگــر تــا 19 آگوســت همــکاری کنــد. هــدف از ایــن کار 
کاهــش تأثیــرات اختــالل بــر مالــکان موبایل هــای هــواوی در سراســر 

جهــان اســت.
ــه  ــکا ب ــدون ات ــی ب ــاده اســت حت ــد آم ــن شــرکت ادعــا می کن ــا ای ام

ــه مشــتریان خــود ســرویس رســانی کنــد. شــرکت گــوگل ب
ــق 90 روزه  ــت: تعلی ــاره گف ــن ب ــواوی در ای ــس ه ــی مؤس رن ژنگف

ــدارد. ــا ن ــر م ــی ب ــر چندان ــا تأثی تحریم ه
ــرار  ــم ق ــر تحری ــن شــرکت تحــت تأثی ــد کســب و کارهــای دیگــر ای ــن او ادعــا می کن همچنی

ــه اســت. ــم گرفت ــواوی را دســت ک ــدرت ه ــکا ق ــت آمری ــد و دول نمی گیرن
او بــه طــور مشــخص گفــت: کســب و کار اینترنــت 5 جــی هــواوی تحــت تأثیــر قــرار نمی گیــرد. 
در خصــوص فناوری هــای 5 جــی نیــز بایــد بگویــم دیگــران نمی تواننــد طــی 2تــا3 ســال آتــی 

بــه انــدازه مــا پیشــرفت کنند.

پس از اعمال محدودیت آمریکا؛

هواوی سیستم عامل مخصوص خود را رونمایی می کند

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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علیرغم تحریم های آمریکا؛

نخست وزیر مالزی هواوی را 
تحسین کرد 

 
نخســت وزیــر مالــزی بــی اعتنایــی هــواوی بــه تحریــم هــای دولــت ترامــپ را تحســین کــرد. 
ایــن در حالــی اســت کــه بزرگتریــن کریــر بــی ســیم ایــن شــرکت اعــالم کــرده بــه همــکاری با 

هــواوی ادامــه مــی دهــد.
ــه  ــی ب ــی اعتنای ــه ب ــل ب ــه دلی ــواوی را ب ــرکت ه ــزی ش ــر مال ــت وزی ــد نخس ــر محم ماهاتی

ــرد. ــین ک ــرکت تحس ــن ش ــه ای ــپ علی ــت ترام ــی دول ــای جهان تحریم ه
ایــن نخســت وزیــر 93 ســاله در ســخنرانی در انجمنــی در توکیــو اعــالم کــرد مالــزی همچنــان 
تــا حــد ممکــن از تجهیــزات هــواوی اســتفاده می کنــد زیــرا نســبت بــه فنــاوری آمریــکا بســیار 

ــت. ــرفته تر اس پیش
اظهــار نظــر عمومــی نخســت وزیــر مالــزی نشــان می دهــد تالش هــای آمریــکا بــرای ایجــاد 
اتحــادی علیــه هــواوی در برخــی کشــورها کــه توســعه اینترنــت 5 جــی را در اولویــت قــرار داده 

انــد، کار ســاز نیســت.
از ســوی دیگــر کریــر موبایــل LTD M1 در ســنگاپور در هفتــه ای کــه گذشــت اعــالم کــرد 
آمــاده گســترش کســب وکار خــود بــا هــواوی اســت. البتــه ایــن شــرکت اعــالم کــرده بــرای 

تهیــه زیربنــای اینترنــت 5 جــی شــرکت های جایگزینــی را نیــز درنظرگرفتــه اســت.

ــرده  ــز اعــالم ک ــزی نی ــی ســیم مال ــر ب ــن کری شــرکت Axiata Group Bhd، بزرگتری
همچنــان در زمینــه فنــاوری شــبکه اینترنتــی مشــغول همــکاری بــا هــواوی اســت امــا دربــاره 

شــریک تجــاری خــود بــرای عرضــه ســرویس اینترنــت 5 جــی تصمیمــی نگرفتــه اســت.
ــرات  ــواوی خط ــرکت ه ــزات ش ــد تجهی ــا می کن ــکا ادع ــت آمری ــه دول ــی اســت ک ــن درحال ای

ــد. ــتفاده می کن ــی اس ــرای جاسوس ــا ب ــن از آنه ــت چی ــد و دول ــر دارن ــی درب امنیت

ــا  ــی ب ــرچ« در اجالس ــتی چ ــرح »کریس ط
حضــور رهبــران 9 کشــور و نماینــدگان 
شــرکت هــای فنــاوری امضــا شــد. در 
ــاوری  ــرکت های فن ــی ش ــند قانون ــن س ای
ــه  از جملــه فیــس بــوک، توئیتــر، گــوگل ب

ــدند. ــد ش ــاص متعه ــات خ اقدام
وزیــر  نخســت  حضــور  بــا  اجالســی 
نیوزلنــد، رئیــس جمهــور فرانســه، رهبــران 
کشــورهای اروپایــی و البتــه نماینــدگان 
ــس  ــاوری در پاری ــزرگ فن ــرکت های ب ش
ــرچ«  ــدای کریســتی چ ــرح »ن ــزار و ط برگ

ــد. ــا ش امض
در ایــن اجــالس کشــورهای انگلیــس، 
ــد، ســنگال،  ــادا، ایرلن ــد، کان فرانســه، نیوزلن
ــرکت  ــا ش ــه اروپ ــزی، اردن و اتحادی اندون

ــد. کردن
رهبــران ایــن کشــورها و شــرکت های 

بــزرگ فنــاوری طــرح »نــدای کریســتی چــرچ« را امضــا کردند 
کــه شــامل تعهــدات مختلفــی اســت تــا از گســترش محتــوای 
ــری  ــن جلوگی ــای آنالی ــز در فض ــونت آمی ــتی و خش تروریس

می کنــد.
بــه نوشــته نشــریه نیوزلنــدی Stuff، ایــن ســند قانونــی ســه 
ــبانه  ــای ش ــه فعالیت ه ــت نتیجــه ۶ هفت صفحــه ای در حقیق
ــد و  ــجد در نیوزلن ــه دو مس ــه ب ــس از حمل ــه پ ــت ک روزی اس

کشــته شــدن 51 مســلمان انجــام شــده اســت.
بــه هــر حــال طبــق ایــن طــرح شــرکت های فنــاوری از جملــه 
فیــس بــوک، توئیتــر، گــوگل نیــز تعهــد کــرده انــد اقداماتــی 
خــاص بــرای مقابله بــا پخــش زنــده جنایــات در نظــر بگیرند و 

اســتانداردهای عمومــی شــفاف تری اســتفاده کننــد.
ــاوری  ــرکت های فن ــرح ش ــن ط ــق ای ــر طب ــور دقیق ت ــه ط ب

ــد،  ــت کنن ــود را آپدی ــرویس های خ ــرایط س ــد ش ــد کردن تعه
روش هــای بیشــتری بــرای گــزارش محتــوای نامناســب بــرای 
ــذف  ــی و ح ــی ردیاب ــد، در فناوری های ــم کنن ــران فراه کارب
محتــوای خشــونت آمیــز ســرمایه گــذاری کننــد و همچنیــن به 
ــد. ــب گزارش هــای شــفافیت عملکــرد منتشــر کنن طــور مرت

شــرکت های فنــاوری همچنیــن بــا یکدیگــر همــکاری 
می کننــد پروتکل هایــی بــرای شــرایط بحرانــی توســعه 

ــد. دهن
ــرای  ــد ب ــد کردن ــز تعه ــورها نی ــران کش ــر رهب ــوی دیگ از س
ــذاری  ــن و قانونگ ــرای قوانی ــداف، اج ــن اه ــه ای ــتیابی ب دس
ــاوری همــکاری  ــا شــرکت های فن ــی ب بیشــتر فضــای اینترنت

ــد. کنن
ــه  ــد ب ــر نیوزلن ــیندا آردن« نخســت وزی ــن جلســه »جاس در ای
طــور مســتقیم شــرکت های فنــاوری حاضــر در اجــالس را بــه 

چالــش کشــید تــا مســئولیت بیشــتری در 
ــد. ــول کنن ــال پلتفرم هــای خــود قب قب

از  اینترنــت  بــاره گفــت:  ایــن  در  او 
پلتفرم هــای وســیع و پیچیــده ای تشــکیل 
شــده اســت. امــا آنهــا توســط مــردم ابداع 
شــده انــد و توســط مــردم اداره می شــوند. 
بنابرایــن هنگامــی کــه خطرنــاک باشــند 

ــانند. ــیب می رس ــردم آس ــه م ب
همچنیــن آردن از طــرح فیــس بــوک 
بــرای محــدود کــردن مــدت زمــان 
ــران و  ــی کارب ــو برخ ــو ویدئ ــار الی انتش
7.5 میلیــون دالر ســرمایه گــذاری بــرای 
تحقیــق دربــاره ردیابــی ویدئوهــای 
ــل از انتشــار اســتقبال  ــز قب خشــونت آمی

ــرد. ک
از سـوی دیگـر امانوئـل ماکـرون رئیـس 
جمهور فرانسـه و میزبان ایـن اجالس نیز 
تاکید کرد دسـتیابی بـه اهداف ایـن طرح با تـالش جمعی میان 

دولـت و شـرکت های بـزرگ فنـاوری محقق شـود.
بــه هــر حــال ایــن اجــالس در حالــی برگــزار شــد کــه آمریــکا 
از پیوســتن بــه این طــرح اجتنــاب کــرد. به نوشــته ســی ان ان، 
ــاالت  ــد ای ــه ای اعــالم کــرده اســت: هرچن کاخ ســفید در بیانی
متحــده آمریــکا اکنــون در وضعیتــی نیســت کــه بــه ایــن طرح 
ــا  ــم. م ــت می کنی ــی آن حمای ــداف کل ــا از اه ــا م ــدد ام بپیون
ــا انتشــار  ــه ب ــه متمــدن در مقابل ــت و جامع ــا، صنع ــا دولت ه ب

ــم. ــت همــکاری می کنی ــوای تروریســتی در اینترن محت
ایــن در حالــی اســت کــه آمریــکا ایــن توافقنامــه را امضــا نکرد 
امــا کاخ ســفید در بیانیــه ای اعــالم کرد ایــن اهــداف بلندپروازانه 
را تأییــد می کنــد امــا در حــال حاضــر نمی توانــد بــه آن 

ــدد. بپیون

»ندای کریستی چرچ« امضا شد؛

شرکت های فناوری در برابر محتوای خشونت آمیز اینترنت متعهد شدند

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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 ایــن روزهــا فیــس بــوک بــه دالیــل متعــددی از جملــه رعایت 
نکــردن حفــظ حریــم شــخصی، سیاســتهای دوگانــه و انتشــار 
محتــوای نامناســب تحــت فشــار اســت و کشــورها در تــالش 

بــرای وضــع قوانیــن جدیــد و کاهــش قــدرت آن هســتند. 
ــت  ــه عل ــوک ب چنــدی اســت کــه شــبکه اجتماعــی فیــس ب
ــل  ــران و تبدی ــخصی کارب ــم ش ــظ حری ــه حف ــال در زمین اهم
ــد  ــار دروغ و عقای ــوه اخب ــار انب ــرای انتش ــزاری ب ــه اب ــدن ب ش
ــا و  ــاد دولت ه ــورد انتق ــدت م ــه ش ــی، ب ــتی و افراط تروریس
ــرار  ــف ق ــاوری اطالعــات در کشــورهای مختل کارشناســان فن
ــات  ــب اطالع ــرل نامناس ــر کنت ــن اواخ ــت و در ای ــه اس گرفت
شــخصی کاربــران ایــن شــبکه اجتماعی بســیار خبرســاز شــده 

ــت. اس
ایــن مســاله ســبب شــده اســت کــه دولتهــای غربــی و از جمله 
آمریــکا، تــالش خــود را بــرای کاهــش قــدرت فیــس بــوک و 

تجزیــه کــردن ایــن شــبکه اجتماعــی بــه کار ببندنــد.
ــت  ــات ریاس ــان انتخاب ــه زم ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــن رو ب از ای
ــه  ــوک ب ــال 2020، فیس ب ــکا در س ــور آمری ــوری کش جمه
یــک نقطــه حســاس بــرای نامزدهــای انتخابــات تبدیل شــده و 
برخــی نماینــدگان و قانونگــذاران ایــن کشــور، خواهــان تجزیه 

ــاوری هســتند. ایــن شــرکت فن

ــدود  ــرای مح ــدرال ب ــات ف ــازه مقام ــم ت تصمی
ــرگ ــت زاکرب ــردن فعالی ک

ــر  ــه ب ــد ک ــم گرفتن ــکا تصمی ــت آمری ــدرال دول ــات ف مقام
مدیریــت مــارک زاکربــرگ کــه بخــش اعظــم ســهام فیــس 
بــوک را از ســال 2004 میــالدی در اختیــار دارد، نظــارت کننــد. 
طبــق مذاکراتــی کــه میــان فیس بــوک و مقامــات کمیســیون 
تجــارت فــدرال آمریــکا )FTC( صــورت گرفتــه قــرار اســت 
زاکربــرگ شــخصاً مســئول فــاش شــدن اطالعــات شــناخته 

شــود.
در همیــن حــال گفتــه شــده کــه هــدف FTC از 
محدودیــت فعالیت هــای زاکربــرگ آن اســت کــه بــه 
ــازمان  ــن س ــد، ای ــان ده ــاوری نش ــزرگ فن ــرکت های ب ش
ــخصًا  ــاوری را ش ــزرگ فن ــرکت های ب ــئول ش ــران مس مدی
ــخصی  ــات ش ــت از اطالع ــدم حفاظ ــه ع ــر گون ــئول ه مس

می شناســد. کاربــران، 
از ســوی دیگــر گفتــه شــده کــه در توافــق فیس بــوک و 
کمیســیون تجــارت فــدرال آمریــکا قــرار اســت ایــن ســازمان 
20 ســال بــر سیاســت های حریــم شــخصی شــبکه اجتماعــی 

ــد. ــوک نظــارت کن فیــس ب

سناتورهای آمریکایی خواهان تجزیه فیس بوک
الیزابــت وارن و کامــاال هریــس، ســناتورهای امریکایــی حــزب 
ــته و  ــد داش ــوک تاکی ــس ب ــک فی ــزوم تفکی ــر ل ــرات ب دموک

ــده اند. ــی ش ــبکه اجتماع ــن ش ــه ای ــان تجزی خواه
ایالــت ماساچوســت  نماینــده دموکــرات  الیزابــت وارن 
کــه طــرح تجزیــه فیس بــوک را ارائــه کــرده یکــی از 
ــکا  ــوری آمری ــت جمه ــزد ریاس ــی نام ــای احتمال کاندیداه
در حــزب دموکــرات اســت کــه از تجزیــه فیس بــوک 

می کنــد. پشــتیبانی 
ــی  ــناتور آمریکای ــر س ــس، دیگ ــاال هری ــر کام ــوی دیگ از س
نیــز کــه یکــی دیگــر از کاندیداهــای احتمالــی نامــزد ریاســت 
ــه ای اعــالم  ــرات اســت، در مصاحب جمهــوری در حــزب دموک
کــرده مقامــات دولــت ایــن کشــور بایــد احتمــال تجزیــه فیس 
بــوک را بررســی کننــد. وی همچنیــن خواهــان قانــون گــذاری 

بــرای ایــن شــبکه اجتماعــی شــده اســت.
هریــس معتقــد اســت کــه فیس بــوک رشــد اقتصــادی خــود را 
بــر عالیــق و مخصوصــاً حریــم خصوصــی کاربرانــش ترجیــح 

داده و همچنــان بــدون قانونگــذاری مشــغول فعالیــت اســت.
ــدی  ــور ج ــه ط ــد ب ــا بای ــم م ــور می کن ــه »تص ــه ک وی گفت
تجزیــه فیــس بــوک را بررســی کنیــم. افــراد کمــی در زندگــی 
اجتماعــی و کســب و کار خــود از فیــس بــوک اســتفاده 
نمی کننــد. بنابرایــن مــا بایــد ایــن ماهیــت )فیــس بــوک( را بــه 
رســمیت بشناســیم. فیــس بــوک در حقیقــت ابــزاری اســت که 

ــد نشــده اســت.« ــون قانونمن تاکن
جــو بایــدن معــاون ســابق رئیــس جمهــور آمریــکا و 
کاندیــدای نامــزدی ریاســت جمهــوری ایــن کشــور در 
ــوک  ــه فیــس ب ــز در مصاحبــه ای از تجزی 2020 میــالدی نی

ــت. ــرده اس ــتیبانی ک پش
ایــن امــر در حقیقــت نشــان از تردیدهــای بســیاری اســت کــه 
ــرکت های  ــم ش ــدرت عظی ــه ق ــبت ب ــی نس ــات سیاس مقام

ــد. ــاوری دارن فن
ــاوری  ــرکت های فن ــه ش ــاره تجزی ــه ای درب ــدن در مصاحب بای
ماننــد فیس بــوک، آمــازون یــا گــوگل اعــالم کــرد کــه بــا ایــن 
ــدازه  ــه ان ــا ب ــم م ــت: تصــور می کن ــق اســت و گف ــد مواف رون
کافــی روی اقدامــات آنتــی تراســت )ضــد انحصــاری( تمرکــز 
نمی کنیــم. در حقیقــت معتقــدم بایــد ایــن مســئله را بــه دقــت 

بررســی کنیــم.

قدرت بیش از حد زاکربرگ دردسرساز شد
ــدرت  ــرکت ق ــن ش ــه ای ــد ک ــوک معتقدن ــس ب ــدان فی منتق
زیــادی در اختیــار دارد و نبایــد بــه شــکل یــک ماهیــت کلــی 
بــه فعالیــت ادامــه دهــد. بــرای مثــال کریــس هیــوز یکــی از 
ــارک  ــدرت م ــه ق ــت ک ــد اس ــوک معتق ــس ب ــان فی مؤسس
ــن  ــون زمــان تفکیــک ای ــرگ بیــش از حــد اســت و اکن زاکرب

ــت. ــیده اس ــرا رس ــرکت ف ش
ــه  ــه گفتــه وی مــارک زاکربــرگ ایــن شــبکه اجتماعــی را ب ب
یــک شــرکت انحصــاری تبدیــل کــرده کــه هرگونــه نــوآوری 
ــت  ــه از دس ــرکت ب ــد ش ــز او روی رش ــد. تمرک ــه می کن را خف
رفتــن امنیــت و تمــدن در مقابــل دریافــت کلیک هــای بیشــتر 

منجــر شــده اســت.

هیــوز بــا تاکیــد بــر اینکــه واکنــش فیــس بــوک بــه عامــالن 
ــوک را  ــس ب ــد اســت، فی ــی بســیار کن ــار جعل خشــونت و اخب
یــک شــرکت انحصــاری خوانــد کــه بایــد اینســتاگرام و واتــس 
ــام در  ــازه ادغ ــه آن اج ــال ب ــد س ــا چن ــد و ت ــه کن اپ را تجزی

ــود. ــر داده نش ــرکت های دیگ ش
ایــن درحالــی اســت کــه »رو خانــا« )Ro Khanna( یکی 
از نماینــدگان دموکــرات مجلــس آمریکا نیــز در بیانیــه ای اعالم 
ــد:  ــوک اســت. وی می گوی ــه فیــس ب کــرد کــه موافــق تجزی
»قانونگــذاران آمریــکا نبایــد اجــازه ادغــام اینســتاگرام و واتــس 

ــد.« ــوک می دادن ــه فیــس ب اپ را ب
بــه گفتــه وی، راه پیــش رو نیــز بررســی های دقیــق در 
ــه ایــن ترتیــب  ــا ب ــوک اســت ت عملیات هــای ادغــام فیــس ب
تضمیــن شــود هیــچ شــرکتی مزایــای یــک پلتفــرم غیررقابتی 

ــدارد. را ن

اعتمــادی کشــورها بــه فیــس بــوک  بــی 
اســت شــده  پررنگ تــر 

ــی از شــکاف های  ــل فهرســت روز افزون ــه دلی ــوک ب ــس ب فی
امنیتــی و ناتوانــی در برابــر انتشــار اخبــار جعلــی تحــت فشــار 
اســت و کشــورهای دیگــری عــالوه بــر امریــکا نیــز بــه ایــن 

شــرکت بــی اعتمــاد هســتند.
بــه همیــن دلیــل نشســت مشــترک برخــی رهبــران جهــان و 
ــوک، گــوگل و  ــد فیــس ب ــاوری مانن ــران شــرکت های فن مدی
توئیتــر در پاریــس امــروز عصــر بــا هــدف بررســی نحــوه مقابله 
بــا نمایــش خشــونت در فضــای آنالیــن و عقــد توافقــی در این 

ــود. ــزار می ش ــه برگ زمین
بــی اعتمــادی بــه فیــس بــوک در حالــی در میــان دولتهــا روز 
ــه  ــورها ب ــک از کش ــر ی ــه ه ــود ک ــر می ش ــه روز پررنگ ت ب
ــی  ــبکه اجتماع ــن ش ــت ای ــرای فعالی ــی ب ــع قوانین ــر وض فک

ــد. ــاده ان افت
از ســوی دیگــر روز بــه روز شــاهد افزایــش جریمه هــای 
ــف  ــای مختل ــط دولت ه ــوک توس ــس ب ــون دالری فی میلی

ــتیم. هس

تالش برای کاهش قدرت فیس بوک؛

آیا فیس بوک تجزیه می شود

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

http://mehrnews.com


صفحه 22 | شماره 25 | تیـــر 98 MEHR NEWSAGENCY

آلمــان یکــی از پیشــرفته تریــن کشــورها در حــوزه قانونگذاری 
اســت. از یکــم ژانویــه 201۸ میــالدی قانونــی در ایــن کشــور 
اجــرا شــد تــا شــبکه هــای اجتماعــی مســئول محتوای منتشــر 

شــده در پلتفــرم هایشــان باشــند.
یکـی از هایالیـت هـای قـرن بیسـتم فراگیـر شـدن اینترنـت 
بـود. همیـن رونـد در قـرن بیسـت و یکم به رشـد و شـکوفایی 
شـبکه های اجتماعی منجر شـد. اما آن روی دیگر سـکه مغفول 
مانـد. هرچند با ظهـور شـبکه های اجتماعی و اپلیکیشـن ها روز 
بـه روز ارتباطات انسـان گسـترده شـد امـا در کنـار آن از امنیت 
شبکه ها کاسـته شـد و سواسـتفاده از فضای مجازی برای انجام 
اعمـال خـالف قانون نیز بیشـتر شـد. در این میان آنچـه هر روز 
پر رنـگ تر می شـود نیاز بـه قانونگـذاری شـبکه های اجتماعی 
اسـت. یکـی از پیشـروان قانونگـذاری در این فضا، آلمان اسـت. 
آلمان یکی از نخسـتین کشـورهایی بود که بـرای مقابله با نفرت 
پراکنـی و افراطی گری در شـبکه های اجتماعی قوانین سـختی 

را تنظیـم کرد.

ــرت  ــذف نف ــب ح ــی داوطل ــبکه های اجتماع ش
پراکنــی از پلتفرم هــا

در همیــن راســتا در ســال 2015 میــالدی وزارت فــدرال 
ــدگان  ــرف کنن ــت از مص ــازمان حمای ــان و س ــتری آلم دادگس
ــه در  ــوای مجرمان ــا محت ــد ت ــکیل دادن ــروه تش ــک کارگ ی
ــی  ــان برخ ــد. در آن زم ــرل کنن ــی را کنت ــبکه های اجتماع ش
ــوای  ــذف محت ــه ح ــه ب ــور داوطلبان ــه ط ــبکه ها ب ــن ش از ای
ــود  ــد ب ــتری معتق ــا وزارت دادگس ــد ام ــدام کردن ــه اق مجرمان
ــت  ــر وق ــاس« وزی ــو م ــت. »هیک ــی نیس ــات کاف ــن اقدام ای
ــالم  ــالدی اع ــل 2017 می ــان در اوای ــت آلم ــتری وق دادگس
کــرد حــذف اظهــار نظرهــای خشــونت آمیــز ناکافی اســت و در 
نتیجــه خواهــان افزایــش فشــار بــر شــبکه های اجتماعی شــد. 
در همیــن راســتا بــرای اجبــار شــرکت ها بــه قبــول مســئولیت، 

ــد. ــع می ش ــی وض ــد قوانین بای

حذف محتوای غیر قانونی در 24 ساعت
ــه  ــت ارائ ــه دول ــون ب ــن قان در مــی 2017 میــالدی الیحــه ای
شــد. طبــق ایــن قانــون شــبکه های اجتماعــی مجبــور بودنــد 
بــه طــور مــداوم محتــوای خشــونت آمیــز را حــذف کننــد. البته 
ــه  ــود ک ــی ب ــبکه های اجتماع ــال ش ــامل ح ــون ش ــن قان ای
بیــش از 2 میلیــون کاربر داشــتند و ســرویس های ژورنالیســتی 
را در بــر نمی گرفــت. همچنیــن شــبکه های اجتماعــی مجبــور 
ــکایت های  ــا ش ــه ب ــرای مقابل ــفاف ب ــدی ش ــا فراین ــدند ت ش
مربــوط بــه محتــوای غیرقانونــی را در پیــش بگیرنــد. همچنین 

بایــد ایــن رونــد را ثبــت و گــزارش کننــد.
طبـق این قانون شـبکه های اجتماعی باید شـکایات را بالفاصله 
بررسـی و هرگونه محتوای به طـور واضح غیرقانونـی را طی 24 
سـاعت حذف کننـد. همچنیـن هرگونـه محتـوای غیرقانونی را 
طـی 7 روز پـس از کنتـرل و مسـدود کـردن دسترسـی بـه آن 
حـذف کنند. عالوه بـر آن، باید تمـام این تصمیمات به شـاکیان 
و کاربـران اطـالع داده شـود و محتـوای حـذف شـده بایـد بـه 
عنـوان مدرک حداقـل به مـدت 10 هفته ذخیره شـود.طبق این 
قانون شـرکت های فنـاوری باید هر ۶ ماه گزارشـی از شـکایات 

دریافتـی و نحـوه بررسـی آن را تهیه کنند.
تخلف از این قوانین جریمه ای تا سقف 0 5 میلیون یورو دارد.

قانون فیس بوک از 2018 اجرایی شد
ــه کــه  ــام گرفت ــون پــس از تصویــب NetzDG ن ــن قان ای

البتــه بــه قانــون فیــس بــوک نیــز مشــهور اســت. ایــن قانــون 
بــا هــدف مبــارزه بــا محتــوای خشــونت آمیــز آنالیــن و اخبــار 
جعلــی در شــبکه های اجتماعــی وضــع و از اول 201۸ میــالدی 

اجرایــی شــده اســت.
ــون  ــن قان ــدن ای ــی ش ــس از اجرای ــن پ ــته گاردی ــه نوش ب
ــا  ــان را ارتق ــود در آلم ــای خ ــی عملیات ه ــبکه های اجتماع ش
ــم  ــی را فراه ــتری آزمایش ــت بس ــون در حقیق ــن قان ــد. ای دادن
می کــرد تــا نشــان دهــد آیــا شــبکه های اجتماعــی می تواننــد 
بیــن آزادی بیــان و نفــرت پراکنــی تمایــز قائــل شــوند یــا خیــر.

ــایت های  ــر در وب س ــوک و توئیت ــس ب ــتا فی ــن راس در همی
آلمانــی خــود قابلیت هایــی را بــرای مشــخص کــردن محتــوای 
جنجالــی افزودنــد و ماه هــا صــرف اســتخدام و آمــوزش 
نیروهــای انســانی کردنــد تــا بتواننــد خــود را بــا قانــون جدیــد 

ــد. ــگ کنن هماهن
ــی دوم آلمــان  ــس از جنــگ جهان ــی اســت کــه پ ــن در حال ای
یکــی از ســخت ترین قوانیــن جهــان دربــاره نفــرت پراکنــی را 
وضــع کــرد کــه بــه خشــونت علیــه اقلیت هــا منجــر می شــد. 
ــزون  ــور روزاف ــه ط ــتمداران ب ــر سیاس ــال های اخی ــا در س ام
نگرانی هــای خــود را دربــاره فقــدان مســئولیت چنیــن اقداماتی 

ــد. ــن اعــالم کردن در فضــای آنالی
فیــس بــوک کارمنــدان آلمانــی زبــان را قبــل از تصویــب ایــن 
قانــون بــه خدمــت گرفــت. همچنیــن در برلیــن و اســن 1200 
نفــر مشــغول بررســی محتواهــای مشــخص شــده شــدند. ایــن 
جمعیــت شــامل یــک ششــم کل نیروهــای فیــس بــوک بــود 
ــی  ــرکت را بررس ــن ش ــت های ای ــان پس ــر جه ــه در سراس ک
می کردنــد. از ســوی دیگــر توئیتــر نیــز کارمنــدان آلمانــی زبــان 
ــا را  ــود در اروپ ــرویس های خ ــا س ــت ام ــه کار گرف ــتری ب بیش

ــرد. ــه می ک ــن ارائ ــر دوبلی ــان از مق همچن
البتــه ایــن قانــون فقــظ شــامل فیــس بــوک و توئیتر نمی شــود 
ــز در  ــد اینســتاگرام و اســنپ چــت را نی و وب ســایت هایی مانن

بــر مــی گیــرد.

ــخت تر  ــن س ــان قوانی ــان خواه ــای آلم ایالت ه
ــی ــبکه های اجتماع ــرای ش ب

 201۸ نوامبــر   13 در  نبــود  ماجــرا  پایــان  ایــن  امــا 
میــالدی رویتــرز خبــر داد ایالت هــای آلمــان فهرســتی از 
ــون را  ــن قان ــردن ای ــرای ســخت تر ک ــود ب درخواســت های خ
ارائــه کــرده انــد. وزرای دادگســتری ایــاالت مختلــف اصالحات 
ــه ای  ــونNetzDG را در جلس ــاره قان ــود درب ــنهادی خ پیش

بــا وزیــر دادگســتری مطــرح کردنــد.
یکــی از درخواســت های وزرا مجــازات شــرکت ها در برابــر 
ــور  ــه ط ــود. ب ــس ب ــای پلی ــا نیروه ــان ب ــکاری آن ــدم هم ع

ــه  ــد ک ــان آن بودن ــا خواه ــتری ایالت ه ــر وزرای دادگس دقیق ت
در صورتیکــه شــرکت ها هنــگام تحقیقــات نیروهــای پلیــس، 
ــه ای 500  ــا جریم ــد ب ــا بدهن ــه آنه ــی ب ــی معن پاســخ هایی ب

ــی مواجــه شــوند. ــزار یوروی ه
ایــن در حالــی اســت کــه »تیــل اشــتفن« یکــی از مقامــات رده 
ــن  ــگاران گفــت ای ــه خبرن ــورگ ب ــاالی دادگســتری در هامب ب

قانــون در برخــی مــوارد فقــط یــک کاغــذ اســت.
در همیــن راســتا او بــه رویتــرز گفــت: اگــر می خواهیــم 
ــی را  ــرت پراکن ــز و نف ــونت آمی ــال خش ــر اعم ــور مؤث ــه ط ب
ــون را  ــن قان ــای ای ــد حفره ه ــم بای ــف کنی ــت متوق در اینترن
ترمیــم کنیــم. بــه عنــوان مثــال برخــی شــبکه های اجتماعــی 
ــم شــکایت را در قســمتی از پلتفرم هــای خــود  فرم هــای تنظی

ــد. ــدا کن ــد آن را پی ــس نتوان ــه هیچک ــد ک ــی می کنن مخف
عــالوه بــر آن قانونگــذاران ســعی دارنــد شــبکه های اجتماعــی 
ــی و  ــرای بررس ــتقل ب ــازمان مس ــک س ــد ی ــور کنن را مجب

ــد. ــران تشــکیل دهن ــه کارب پاســخگویی ب
ــرای بررســی  ــن سیســتم ب ــابه ای ــان مش ــه در آلم ــب آنک جال

ــت. ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــای ویدئوی بازی ه

ــع  ــس از وض ــوک پ ــس ب ــت فی ــذف 362 پس ح
ــان ــون در آلم قان

نتایــج گزارش هــای شــبکه های اجتماعــی در ۶ ماهــه 
نخســت اجــرای ایــن قانــون نشــان از تأثیرگــذاری آن دارد. 
ــس  ــالدی فی ــوالی 201۸ می ــت در ج ــی ن ــته س ــه نوش ب
بــوک اعــالم کــرد 3۶2 پســت را در راســتای اجــرای قوانیــن 
ــالم  ــی اع ــبکه اجتماع ــن ش ــرده اســت. ای ــذف ک ــد ح جدی
کــرد در ۶ ماهــه اولیــه اجــرای ایــن قانــون 1704 محتــوای 
آنالیــن گــزارش شــدند کــه از ایــن تعــداد محتــوا 21 درصــد 
ــران  ــی از مدی ــن یک ــارد آل ــه ریچ ــه گفت ــدند. ب ــذف ش ح
ــر  ــالدی در سراس ــرکت در 201۸ می ــن ش ــوک ای ــس ب فی
ــالف  ــه برخ ــرده ک ــذف ک ــوا را ح ــون محت ــان 2.5 میلی جه

ــد. ــوده ان ــن شــرکت ب ــن ای قوانی
بــه هرحــال ایــن قانــون بــا کــم و کاســتی های خــود همچنــان 
اجــرا می شــود. امــا سیاســتمداران معتقدنــد بایــد تغییراتــی بــه 
موقــع در آن ایجــاد کــرد تــا همچنــان تأثیرگــذار باشــد. آنــان 
ــا دسترســی آســان  ــل درک ب ــک سیســتم قاب ــه ی ــد ب معتقدن
نیــاز اســت تــا کاربــران راحــت تــر بتواننــد پســت های خــالف 

قوانیــن را گــزارش کننــد.

ــون آلمــان در شــبکه های  آمــار حــذف پســت های خــالف قان
اجتماعــی دیگــر در ۶ مــاه اولیــه پــس از اجــرای ایــن قانــون به 

شــرح زیــر اســت:

آلمان پیشتاز قانونمند کردن شبکه های اجتماعی 

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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نوین فناوریهای 

تولیــد  بــرای  مختلــف  کشــورهای  در  گــذاران  ســرمایه 
دنبــال  را  مختلفــی  راهکارهــای  انــرژی  ســازی  ذخیــره  و 
انتشــار  دادن  کاهــش  آنهــا  تمامــی  هــدف  و  کننــد  می 
بــه  وابســتگی  از  کشــیدن  دســت  کربــن،  اکســید  دی 
انــرژی  تولیــد  ایجــاد زمینه هــای  ســوخت های فســیلی و 
منحصــر  خورشــیدی  انــرژی  میان  این  در  اســت.  پایدارتــر 
بــه فردتریــن منبــع انــرژی تجدید پذیــر در جهــان اســت 
و منبــع اصلــی تمامــی انرژی هــای موجــود در زمیــن بــه 

آیــد. می  شــمار 
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انــرژی خورشــیدی منحصــر بــه فردتریــن منبــع انــرژی تجدید 
ــای  ــی انرژی ه ــی تمام ــع اصل ــت و منب ــان اس ــر در جه پذی
موجــود در زمیــن بــه شــمار می آیــد. ایــن انــرژی بــه صــورت 
ــرژی  ــر ان ــکال دیگ ــه اش ــد ب ــتقیم می توان ــتقیم و غیرمس مس
تبدیــل شــود. بــا توجــه بــه محــدود بــودن منابــع ســوخت های 
فســیلی و مشــکالت ناشــی از احتــراق ایــن ســوخت ها ماننــد 
آلودگــی روز افــزون هــوا، اســتفاده از فناوری هــای خورشــیدی 
مــورد توجــه بســیاری از کشــورها قــرار گرفتــه و در حــال حاضر 
کشــورهای زیــادی وجــود دارنــد کــه بــه دنبــال اســتفاده از نــور 

خورشــید بــرای تأمیــن انــرژی خــود هســتند.
ســرمایه گــذاران در کشــورهای مختلــف بــرای تولیــد و ذخیــره 
ــد و  ــال می کنن ــی را دنب ــای مختلف ــرژی راهکاره ــازی ان س
هــدف تمامــی آنهــا کاهــش دادن انتشــار دی اکســید کربــن، 
دســت کشــیدن از وابســتگی بــه ســوخت های فســیلی و ایجــاد 

ــت. ــر اس ــرژی پایدارت ــد ان ــای تولی زمینه ه
ســرمایه گــذاران در بــازار رقابتــی بــرای تولیــد و ذخیــره 
ــت  ــن اس ــت ممک ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــرژی س ــازی ان س
اســتراتژی های مختلفــی را اتخــاذ کننــد امــا آنهــا ســه هــدف 
ــید  ــار دی اکس ــش دادن انتش ــد. کاه ــال می کنن ــابه را دنب مش
کربــن، دســت کشــیدن از وابســتگی بــه ســوخت های فســیلی 
ــن  ــه ای ــر از جمل ــرژی پایدارت ــد ان ــای تولی ــاد زمینه ه و ایج

ــت. ــداف اس اه
امــروزه اســتفاده از فناوری هــای جدیــد نیروگاه هــای پــر 
ــال  ــای زغ ــار، نیروگاه ه ــای گاز و بخ ــل نیروگاه ه ــازده از قبی ب
ــتگاه های  ــن و دس ــید کرب ــار دی اکس ــش انتش ــا کاه ــوز ب س
تولیــد ترکیبــی کــه ترکیبــی از گرمــا و انــرژی تولیــد می کننــد. 
ــار  ــش انتش ــور کاه ــه منظ ــد ب ــی جدی ــتفاده از فناوری های اس
آالینده هــای هــوا در طــی تولیــد انــرژی از قبیــل دســتگاه های 
ــونده  ــد ش ــای تجدی ــتفاده از انرژی ه ــده دود، اس ــه کنن تصفی
ــک،  ــی خورشــید، فتوولتائی ــرژی گرمای ــرژی آب، ان ــل ان از قبی
ــا  ــتگاه هایی ب ــی و دس ــن گرمای ــرژی زمی ــادی، ان ــرژی ب ان
ــره  ــای ذخی ــتفاده از فناوری ه ــس، اس ــوگاز و بیوم ــوخت بی س
ــن  ــس، زمی ــده، مغناطی ــرده ش ــوای فش ــل ه ــرژی از قبی ان
ــتفاده  ــدروژن و اس ــده هی ــره کنن ــی و سیســتم های ذخی گرمای
از فناوری هــای هیدروژنــی و کاربردهــای پیــل ســوختی مــورد 

ــه اســت. ــرار گرفت توجــه ق
علیرضــا جوانمــردی، معــاون بــرق و نیرو ســتاد توســعه فناوری 
حــوزه انــرژی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در 
همیــن زمینــه بــه مهــر گفــت: ایــران ظرفیــت خوبــی در زمینه 
ــت  ــوری در دنیاس ــا 4 کش ــز 3 ی ــیدی دارد و ج ــرژی خورش ان
ــود  ــه خ ــیدی را ب ــرژی خورش ــذب ان ــرایط ج ــن ش ــه بهتری ک
اختصــاص داده اســت؛ یعنــی کشــور مــا از نظــر زاویــه تابــش 
ــرژی  ــذب ان ــرای ج ــی ب ــرایط خوب ــدا، ش ــار مب ــف النه و نص

ــیدی دارد. خورش

اســتان های دارای بهتریــن شــرایط بــرای جــذب 
انــرژی خورشــیدی

ــرژی  ــاوری حــوزه ان ــروی ســتاد توســعه فن ــرق و نی ــاون ب مع
ــتان های  ــه اس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاوری ب ــی و فن ــت علم معاون
حــوزه مرکــزی و جنــوب ایــران بهتریــن شــرایط را بــرای جذب 
ــان،  ــتان های کرم ــرد: اس ــان ک ــد، بی ــیدی دارن ــرژی خورش ان
ــزد، سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، قشــم و کیــش جــز  ی
ــه  ــی را ب ــش خوب ــزان جــذب تاب اســتان هایی هســتند کــه می

ــد. خــود اختصــاص داده ان
وی افــزود: علــی رغــم بهتریــن وضعیــت، متأســفانه از 
ــر  ــوی دیگ ــده و از س ــتفاده نش ــی اس ــه خوب ــت ب ــن ظرفی ای

ســرمایه گذاری مناســبی نیــز نشــده اســت.

سهم انرژی خورشیدی از تولید برق
جوانمــردی بــا اشــاره بــه میــزان تولیــد بــرق در کشــور گفــت: 
ایــران حــدود 7۶ هــزار مــگاوات بــرق تولیــد و مصــرف 
ــد؛ و  ــم برابرن ــا ه ــد ب ــرف و تولی ــزان مص ــن می ــد؛ ای می کن
ــی  ــت ول ــرف اس ــش از مص ــد بی ــتان ها تولی ــی در زمس گاه
ــت.  ــگاوات اس ــزار م ــر 7۶ ه ــرف براب ــد و مص ــط تولی متوس
متأســفانه در ایــن تولیــدات برقــی کمتــر از شــش الــی هفــت 

ــتند. ــیدی هس ــرژی خورش ــد ان ــم درص ده
وی بــا بیــان اینکــه در کشــورهای اروپایــی مخصوصــاً آلمــان 
ســی الــی 40 درصــد ظرفیــت تولیــد برقشــان از انــرژی 
ــی  ــان کــرد: ول ــن می شــود، بی ــر تأمی خورشــیدی و تجدیدپذی
ــیلی  ــای فس ــد از انرژی ه ــش از 99 درص ــا از بی ــور م در کش
از  اســتفاده  می شــود؛  اســتفاده  حرارتــی  نیروگاه هــای  و 
ــی را  ــث آالیندگ ــرق، بح ــد ب ــرای تولی ــیلی ب ــای فس انرژی ه
بــه همــراه دارد؛ کشــور مــا از نظــر آالیندگــی هــم زیــر ســوال 
اســت چــون بدیــن واســطه گازهــای گلخانــه ای و co2 نــوع 

ــد می شــوند. ــز تولی نی
ــرژی  ــوزه ان ــاوری ح ــعه فن ــتاد توس ــرو س ــرق و نی ــاون ب مع
ــاوری ریاســت جمهــوری خاطــر نشــان  ــت علمــی و فن معاون
ــه ششــم توســعه اقتصــادی کشــور و ســند  ــا در برنام کــرد: م
ــرق از  ــد ب ــزان تولی ــه می ــتیم ک ــف هس ــداز موظ ــم ان چش
انرژی هــای خورشــیدی را بــه هــزار مــگاوات برســانیم و حتــی 

ــی دارد. ــورهای اروپای ــا کش ــادی ب ــه زی ــم فاصل ــن ه ای
 

ــیدی در  ــای خورش ــتفاده از انرژی ه ــاز گام اس آغ
ــتان 21 اس

ــم  ــان اینکــه در ســال 97 درصــدد برآمدی ــا بی جوانمــردی ب
توســعه  لحــاظ  از  اســتان ها  وضعیــت  ببینیــم  کــه 
ــان  ــت، بی ــورت اس ــه ص ــه چ ــیدی ب ــای خورش نیروگاهه

ــده  ــام ش ــی انج ــای خوب ــتان ها کاره ــی اس ــرد: در برخ ک
ــن رو از  ــیلی دارد از ای ــک پتانس ــتان ی ــر اس ــویی ه و از س
ــوص  ــن خص ــی در ای ــه گزارش ــم ک ــت کردی ــا درخواس آنه
بــه معاونــت علمــی ارائــه دهنــد تــا بدانیــم در چــه 
ــدی اقدامــات مطالعاتــی و اجرایــی بــرای راه انــدازی  ح
ــای  ــهرک نیروگاهه ــی ش ــا حت ــیدی ی ــای خورش نیروگاهه

ــت. ــیده اس ــام رس ــه انج ــیدی ب خورش
کــه  می دهــد  نویــد  موضــوع  ایــن  کــرد:  بیــان  وی 
ــتان  ــا در 21 اس ــت؛ م ــده اس ــاز ش ــور آغ ــی در کش حرکت های
موضــوع اســتفاده از انرژی هــای خورشــیدی را شــروع کرده ایــم 

ــیم. ــدف برس ــه ه ــداز ب ــم ان ــند چش ــاس س ــر اس ــا ب ت
فــارس، کرمــان، خوزســتان، هرمــزگان، چهــار محــال و 
بختیــاری، البــرز، قــم، ســمنان، کردســتان، بوشــهر، کهگیلویــه 
و بویــر احمــر، اصفهــان، خراســان شــمالی، خراســان جنوبــی، 
ــالم، کرمانشــاه، سیســتان و بلوچســتان،  خراســان رضــوی، ای
ــه  ــه اســتان هایی هســتند ک ــن از جمل ــدان، زنجــان، قزوی هم
ــرای  ــی ب ــرایط خوب ــید ش ــب خورش ــش مناس ــت تاب ــه جه ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــد وی ب ــیدی دارن ــرژی خورش ــرداری ان ــره ب به
ــارس،  ــت: ف ــی کشــور گف ــی، شــرقی و جنوب اســتان های غرب
ــاری،  ــال و بختی ــار مح ــزگان، چه ــتان، هرم ــان، خوزس کرم
ــر  ــه و بوی ــهر، کهگیلوی ــتان، بوش ــمنان، کردس ــم، س ــرز، ق الب
احمــر، اصفهــان، خراســان شــمالی، خراســان جنوبی، خراســان 
ــدان،  ــالم، کرمانشــاه، سیســتان و بلوچســتان، هم رضــوی، ای
زنجــان، قزویــن از جملــه اســتان هایی هســتند کــه بــه جهــت 
تابــش مناســب خورشــید شــرایط خوبــی بــرای بهــره بــرداری 

ــد. ــیدی دارن ــرژی خورش ان

راه اندازی شهرک نیروگاه خورشیدی
وی اضافــه کــرد: در برخــی اســتان ها جســته گریختــه 
ــرز  ــال در الب ــوان مث ــه عن ــت؛ ب ــه اس ــورت گرفت ــی ص اقدامات
ســایت انــرژی خورشــیدی طراحــی شــده؛ اصفهــان، شــیراز و 

ــته اند. ــه برداش ــن زمین ــی در ای ــز گام های ــان نی کرم
جوانمــردی بــا بیــان اینکــه برخــی از ایــن اســتان ها، 
بخش هــای مطالعاتــی خــود را آغــاز کرده انــد و برخــی در 

فناوری خورشیدی از تولید تا مصرف؛

معاونت علمی از تولید اینورتر و پنل خورشیدی حمایت می کند

ــن ــای نوی فناوریه
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ــی  ــرد: برخ ــان ک ــتند، بی ــی هس ــاختی و اجرای ــای زیرس فازه
از ایــن 21 اســتان هــم بــه راه انــدازی شــهرک نیــروگاه 

خورشــیدی فکــر می کننــد.

برگشـت سـرمایه و توجیه پذیـری در نیروگاههای 
خورشیدی

ــی  ــه کاالهای ــزود: صفحــات خورشــیدی از جمل جوانمــردی اف
ــن  هســتند کــه ارز دولتــی شــامل حــال آن نشــده اســت از ای
ــرژی  ــرداری از ان ــره ب ــث به ــذاری روی مبح ــرمایه گ رو س

خورشــیدی گــران تمــام می شــود.
ــرای  ــان ب ــی محقق ــرا از توانای ــه چ ــه اینک ــخ ب وی در پاس
ــان  ــود، بی ــتفاده نمی ش ــیدی اس ــات خورش ــاخت صفح س
ــات  ــا، صفح ــل ه ــا پن ــیدی ی ــات خورش ــن صفح ــرد: ای ک
ــص  ــده خال ــوژی پیچی ــا تکنول ــه ب ــتند ک ــیلیکونی هس س
ــم  ــیلیکون داری ــید س ــت اکس ــا در طبیع ــده اند؛ م ــازی ش س
ــیلیکون  ــود س ــود و خ ــراش داده ش ــنگ ت ــا س ــد ب ــه بای ک
خالــص ســازی شــود؛ ایــن خالــص ســازی هنــوز در کشــور 
مــا اتفــاق نیافتــاده اســت؛ در حــال حاضــر 4 الــی 5 کارخانــه 

ــا  ــن کارخانه ه ــا ای ــم ام ــل داری ــد پن ــرای تولی ــور ب در کش
ــد  ــر، وارد می کنن ــکل ویف ــه ش ــیدی را ب ــلول های خورش س
ــه  ــود. البت ــمبل می ش ــا اس ــل ه ــب پن ــور در قال ــه در کش ک
اینورتــر هــا هــم کــه جزئــی از پنل هــای خورشــیدی 

ــوند. ــوب می ش ــی محس ــتند واردات هس

ــی  ــای ایران ــی از پروژه ه ــت علم ــت معاون حمای
ــل ــر و پن ــاخت اینورت س

ــاوری  ــی و فن ــت علم ــه معاون ــه ب ــان اینک ــا بی ــردی ب جوانم
ــد اجــزای پنل هــای خورشــیدی  ــی در خصــوص تولی طرح های
ــت  ــا در معاون ــرد: م ــان ک ــود، بی ــه می ش ــا ارائ ــر ه و اینورت
علمــی نزدیــک 20 پــروژه داشــتیم کــه در راســتای راه انــدازی 

ــد. ــیدی بوده ان ــای خورش نیروگاهه
وی بــا بیــان اینکــه حــوزه معاونــت علمی و فنــاوری پشــتیبانی 
اســت، تاکیــد داشــت: با توجــه بــه اینکــه صفحات خورشــیدی 
و اینورتــر هــا وارداتــی هســتند، اگــر محققــان کشــور در ایــن 
زمینــه پــروژه داشــته باشــند و یــا در راســتای راه انــدازی خــط 
ــم  ــد ایــن محصــوالت اقدامــی کــرده باشــند مــا می توانی تولی

ــت  ــا حمای ــکوفایی از آنه ــوآوری و ش ــدوق ن ــطه صن ــه واس ب
ــرای آنهــا  کنیــم؛ حتــی می توانیــم از صنــدوق توســعه ملــی ب

تســهیالت بگیریــم.
ــا بیــان اینکــه موضــوع نیروگاه هــا و ســلول های  جوانمــردی ب
خورشــیدی از ســالهای پیــش در معاونــت علمــی مــورد توجــه 
ــه اســت، گفــت: در همیــن راســتا معاونــت علمــی  ــرار گرفت ق
ــرق دانشــگاه تهــران از ســال 1391  ــا همــکاری دانشــکده ب ب
ــد  ــارد و پانص ــک میلی ــرد و ی ــاد ک ــع را ایج ــگاه مرج آزمایش
ــای  ــه نیروگاه ه ــوط ب ــزات مرب ــام تجهی ــه تم ــان هزین توم
ــوان  ــه عن ــگاه ب ــون آزمایش ــاص داد؛ اکن ــیدی را اختص خورش
ــار  ــتانداردها اظه ــد روی اس ــع می توان ــگاه مرج ــک آزمایش ی

ــد. نظــر کن
ــد  ــی بای ــدی و واردات ــیدی تولی ــلول های خورش ــزود: س وی اف
تســت میــزان بهــره وری شــوند و بازدهــی آن مشــخص و بــر 
ــن  ــه ای ــگاه هم ــن آزمایش ــه در ای ــد ک ــتاندارد باش ــاس اس اس
ــی و  ــز تحقیقات ــرد؛ مراک ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــوارد م م
ــد و  ــوع کار کردن ــن موض ــش روی ای ــال پی ــگاه ها دو س دانش

ــد. ــال کردن ــی ارس ــت علم ــه معاون ــود را ب ــای خ پروژه ه

ــن ــای نوی فناوریه

 ایــران قصــد دارد تــا ســال 2030 میــالدی، 7500 مــگاوات بــرق از انــرژی خورشــیدی تولیــد کند 
کــه این میــزان بیــش از هفــت برابــر بــرق تولیــدی از نیــروگاه اتمی بوشــهر اســت.

بــا توجــه بــه گســتره تابــش نــور خورشــید اســتفاده از ظرفیــت و پتانســیل موجــود در ایــن نعمت 
الهــی یــک راهــکار اساســی بــرای تولیــد نیــرو و بــرق اســت کــه بــا بــه کارگیــری فناوری هــای 

روز می تــوان از ایــن انــرژی پــاک و تجدیــد پذیــر، مقــدار قابــل توجهــی بــرق تولیــد کــرد.
ــادی  ــای زی ــده، فعالیت ه ــا ش ــر در دنی ــد پذی ــای تجدی ــه از انرژی ه ــتقبالی ک ــه اس ــه ب ــا توج ب
در جهــت تولیــد انــرژی از تجدیــد پذیرهــا انجــام گرفتــه، یکــی از ایــن تجدیــد پذیرهــا انــرژی 

ــد. ــد می کن ــرق تولی ــور و گرمــای خورشــید ب ــا اســتفاده از ن خورشــیدی اســت کــه ب
در حــال حاضــر و پــس از انجــام تحقیقــات بســیار، محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه یکی 
از روش هــای اصلــی کاهــش تولیــد گازهــای گلخانــه ای و جلوگیــری از افزایــش گرمایــش زمین، 
ــن منظــور  ــه همی ــرژی خورشــیدی اســت ب ــه خصــوص ان اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیرب

اغلــب کشــورها تــالش بــر ســاخت نیروگاه هــای خورشــیدی دارنــد.
انــرژی خورشــیدی یکــی از منابــع تولیــد انــرژی تجدیــد پذیــر بــرای تولیــد انــرژی برق اســت. 
ایــن درحالــی اســت کــه تولیــد بــرق بــدون گازهــای گلخانــه ای از قبیــل منــو اکســید کربــن 
ــن، بــی ضررتریــن و در دســترس  ــان یکــی از پاک تری CO و دی اکســید کربــن CO2 و مت

تریــن منابــع تولیــد بــرق پاک اســت.
ــی،  ــم آب و هوای ــرات در اقلی ــه تغیی ــه ب ــا توج ــه ب ــرد ک ــی صــورت می گی ــا در حال ــه این ه هم
جایگزینــی انرژی هــای پــاک از جملــه انــرژی خورشــیدی بــا ســوخت های فســیلی یــک راهــکار 

ــد. ــه نظــر می رس ــد و موثرب مفی
ــه  ــاختمان و تهوی ــرمایش س ــش و س ــیدی، گرمای ــام خورش ــیدی و حم ــای خورش آبگرمکن ه
ــای  ــیدی، اجاق ه ــن خورش ــک ک ــیدی، خش ــن خورش ــیرین ک ــیدی، آب ش ــوع خورش مطب
خورشــیدی وکــوره خورشــیدی از جملــه مــواردی اســت کــه می تــوان انــرژی خورشــیدی را در 

ــرد. ــردی ک ــا کارب آنه
تامین یک درصد برق دنیا از طریق انرژی خورشیدی

بــر اســاس آمــار ارائــه شــده، 4 درصــد از میــزان بــرق اتحادیــه اروپــا از طریــق انــرژی خورشــیدی 
ــه برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده انتظــار مــی رود در ســال  ــا توجــه ب تامیــن می شــود کــه ب
2020 ســایت های انــرژی خورشــیدی ســه برابــر بیشــتر از میــزان فعلــی برق رســانی کننــد و در 

ســال 2030 ایــن میــزان بــه 13 برابــر هــم برســد.
ــگاوات  ــد 7۸ گی ــوان تولی ــا ت ــیدی ب ــای خورش ــال 201۶، نیروگاه ه ــان س ــا پای ــا ت ــر آماره بناب
تأســیس شــده کــه ایــن ظرفیــت برابــر بــا ظرفیــت 7۸ نیــروگاه اتمــی عظیــم یــا 150 نیــروگاه 
زغال ســنگ اســت کــه ایــن موضــوع از ظرفیت هــای بــاالی انــرژی خورشــیدی خبــر می دهــد.

تولید 7500 مگاوات برق تا سال 2030 در کشور
ــتره  ــار دارد و گس ــی را در اختی ــال 300 روز آفتاب ــورمان از 3۶5 روز س ــه کش ــه اینک ــه ب ــا توج ب

تابــش خورشــید در کشــور مــا بســیار فراگیــر اســت بایــد از پتانســیل های موجــود بهــره گرفــت 
ــرو اســتفاده کــرد. ایــن در  ــرق و نی ــرای تولیــد گرمــا و ب ــرژی خورشــیدی ب و از ظرفیت هــای ان
ــران در صــورت تجهیــز مســاحت  ــد کــه ای ــر ایــن باورن ــی اســت کــه برخــی از محققــان ب حال
بیابانــی خــود بــه ســامانه های دریافــت انــرژی تابشــی می توانــد انــرژی مــورد نیــاز بخش هــای 

گســترده ای از منطقــه را نیــز تأمیــن و در زمینــه صــدور انــرژی بــرق فعــال شــود.
ایــران قصــد دارد تــا ســال 2030 میــالدی، 7500 مــگاوات بــرق از انــرژی خورشــیدی تولیــد کند 

کــه ایــن میــزان بیــش از هفــت برابــر بــرق تولیــدی از نیــروگاه اتمی بوشــهر اســت.
بــا توجــه بــه غنــی بــودن ایــران از نظــر منابــع طبیعــی از جملــه انرژی هــای تجدیــد پذیــر، زمینه 
الزم بــرای تولیــد هرگونــه انــرژی پــاک وجــود دارد و بــه راحتــی بــا اســتفاده از فناوری هــای روز 
ــد  ــرژی خورشــیدی تولی ــق ان ــروی کشــور را از طری ــرق و نی ــزان چشــمگیری از ب ــد می می توان

کنــد.
فعالیت هــای بســیاری در زمینــه تولیــد انــرژی خورشــیدی از حــدود 25 ســال پیــش انجام شــده و 

در حــال حاضــر محققــان توانســته اند بــه نتایــج خوبــی در ایــن حــوزه دســت یابند.

تولید ۷۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی تا سال ۲۰۳۰ در کشور
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محققــان کشــور موفــق بــه طراحــی و ســاخت آبگرمکــن خورشــیدی شــدند کــه دارای تاییدیــه 
بــوده و مــی توانــد بیــش از 95 درصــد انــرژی دریافتــی از خورشــید را جــذب کنــد.

انــرژی خورشــیدی منحصــر بــه فردتریــن منبــع انــرژی تجدیــد پذیــر در جهــان اســت و منبــع 
ــورت  ــه ص ــرژی ب ــن ان ــد. ای ــمار می آی ــه ش ــن ب ــود در زمی ــای موج ــی انرژی ه ــی تمام اصل

ــل شــود. ــرژی تبدی ــر ان ــه اشــکال دیگ ــد ب مســتقیم و غیرمســتقیم می توان
ــن  ــراق ای ــی از احت ــکالت ناش ــیلی و مش ــوخت فس ــع س ــودن مناب ــدود ب ــه مح ــه ب ــا توج ب
ــه  ــورد توج ــیدی م ــای خورش ــتفاده از فناوری ه ــوا، اس ــزون ه ــی روز اف ــد آلودگ ــوخت ها مانن س
بســیاری از کشــورها قــرار گرفتــه و در حــال حاضــر کشــورهای زیــادی وجــود دارنــد که بــه دنبال 
اســتفاده از نــور خورشــید بــه طــرق مختلــف هســتند تــا از آن بــه عنــوان مثــال بــرق تولیــد کنند.

ساخت و تولید آبگرمکن خورشیدی ایرانی
ــه  ــاز ب ــه نی ــا ک ــر کج ــرد: ه ــار ک ــیدی اظه ــن خورش ــرح آبگرمک ــری ط ــان مج ــل دهق خلی

ــرد. ــتفاده ک ــتم اس ــن سیس ــوان از ای ــد می ت ــته باش ــن داش آبگرمک
وی بــا بیــان اینکــه ایــن آبگرمکــن خورشــیدی کــه حمــل و نصــب ســریعی دارد بــدون مصــرف 
گاز، بــرق و یــا هــر انــرژی دیگــر کار می کنــد، گفــت: ایــن آبگرمکــن قابلیــت کارکــرد تــا دمــای 
35 – درجــه ســانتیگراد در زمســتان بــدون یــخ زدگــی را دارد و می توانــد بیــش از 95 درصــد 

انــرژی دریافتــی از خورشــید را جــذب کنــد.
بــه گفتــه وی، آبگرمکــن خورشــیدی کــه طراحــی کرده ایــم قابــل اتصــال بــه سیســتم تأمیــن 

آب گــرم موجــود اعــم از آبگرمکــن دیــواری، پکیــج و موتورخانــه اســت.
ــی  ــای علمــی و صنعت ــه از ســازمان پژوهش ه ــن طــرح تاییدی ــر اینکــه ای ــد ب ــا تاکی ــان ب دهق
ایــران کــرده اســت، بیــان کــرد: ایــن آبگرمکــن، قابلیــت گــرم کــردن آب تــا دمــای ۸0 درجــه 

ســانتیگراد در تابســتان و 40 درجــه ســانتیگراد در زمســتان در مناطــق کوهســتانی را دارد.
وی بــا بیــان اینکــه قابلیــت گــرم کــردن آب تــا دمــای 100 درجــه ســانتیگراد در تابســتان و ۶0 
درجــه ســانتیگراد در زمســتان در مناطــق گرمســیری در ایــن سیســتم آزمایــش شــده اســت، بیان 
کــرد: در صــورت ابــری بــودن شــرایط جــوی، ایــن آبگرمکــن می توانــد بــه بــرق متصــل شــود 

و گرمــا تولیــد کنــد.
ــه  ــا بیــان اینکــه آبگرمکنــی کــه طراحــی کرده ایــم، قابلیــت اتصــال مســتقیم بــه آب لول وی ب

کشــی را دارد، گفــت: ایــن سیســتم مناســب بــرای اســتفاده در منــازل و مجتمع هــای مســکونی، 
ــا،  ــا و مرغداری ه ــی، دامداری ه ــز صنعت ــاجد، مراک ــتوران ها، مس ــا و رس ــال، هتل ه ــاغ و وی ب
ــه  ــد، ب ــرم دارن ــه آب گ ــاز ب ــه نی ــی ک ــه مکان های ــتی و کلی ــرویس های بهداش ــا و س گلخانه ه

ــی رود. کار م
ــن  ــه آبگرمک ــی ب ــه کش ــتم، آب لول ــن سیس ــتفاده از ای ــرای اس ــرد: ب ــان ک ــر نش ــان خاط دهق
خورشــیدی وصــل شــده تــا 40 درجــه ســانتیگراد گــرم می شــود و بــه موتورخانــه یــا پکیــج یــا 
آبگرمکــن دیــواری یــا زمینــی وصــل شــده و توســط آنهــا دمــای مــورد نیــاز تأمیــن شــده و بــه 

ســرویس ها هدایــت می شــود.
ــازل  ــن آبگرمکــن در برخــی گلخانه هــا، مــدارس، مســاجد و من ــون ای ــان اینکــه تاکن ــا بی وی ب
ــم  ــه طراحــی کرده ای ــی ک ــد آبگرمکن ــر مفی ــزود: عم ــز شــده اند، اف مســکونی، اســتخرها مجه
ــا  ــت ب ــت رقاب ــتم قابلی ــن سیس ــن ای ــت؛ همچنی ــاله اس ــی دو س ــال و گارانت ــاالی 20 س ب

نمونه هــای تولیــدی خارجــی را دارد.

آبگرمکن خورشیدی با فناوری ایرانی تولید شد
 

فناوریهــای  توســعه  مرکــز  رئیــس 
ــاوری از  ــی و فن ــت علم ــردی معاون راهب
ــدازی کارخانــه هــای  زمــان بنــدی راه ان
بــزرگ  نــوآوری در کالن شــهرهای 

کشــور خبــر داد.
دکتــر اســماعیل قــادری فــر در خصوص 
راه انــدازی کارخانه هــای نــوآوری در 
ــت:  ــور گف ــزرگ کش ــهرهای ب کالن ش
ــوآوری در  ــه ن ــی کارخان ــات عمران عملی
ــع  ــات صنای ــل کارخانج ــیراز و در مح ش
ــاحت 14  ــه مس ــی ب ــی در فضای مخابرات
هــزار متــر شــروع شــده اســت و بناســت 

ــرداری برســد. ــه بهــره ب ــا شــهریور ب ت
رئیــس مرکــز توســعه فناوری هــای 
راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری 
افــزود: همچنیــن کارخانه نوآوری مشــهد 

که جنــب دانشــگاه فردوســی مشــهد و در یکــی از کارخانه های 
ــهرداری  ــارکت ش ــکاری و مش ــا هم ــت ب ــوده اس ــه ب متروک

ــد. ــرداری می رس ــره ب ــه به ــاه ب ــان م ــهد در آب مش
ــل  ــزد در مح ــوآوری در ی ــه ن ــرارداد کارخان ــه وی، ق ــه گفت ب
کارخانــه متروکــه ای منعقــد شــده اســت و بــا حمایــت معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و مســاعدت ســازمان ملی 
زمیــن و مســکن اوایــل ســال آینــده بــه بهــره بــرداری خواهــد 

رســید.
قــادری فــر بــا بیــان اینکــه معمــواًل بــر اســاس مزیت هــای 
نــوآوری  کارخانه هــای  فعالیــت  بومــی  و  منطقــه ای 
ــاد  ــای ایج ــن قرارداده ــزود: همچنی ــود، اف ــخص می ش مش
ــزودی  ــز ب ــان نی ــز و اصفه ــوآوری در تبری ــای ن کارخانه ه

منعقــد می شــود.
رئیــس مرکــز توســعه فناوری هــای راهبــردی معاونــت علمــی 
ــن  ــاد ای ــم ایج ــت: امیدواری ــوری گف ــاوری ریاســت جمه و فن

ــوآوری بســتر مناســبی را  کارخانه هــای ن
ــوآوری در  ــوم ن ــت ب ــعه زیس ــرای توس ب

ــا ســازد. کشــور مهی
قــادری فــر بــا بیــان اینکــه هــدف 
ــوله ها و  ــاز اول س ــه در ف ــت ک ــن اس ای
ــه  ــازی ب ــا بازس ــی را ب ــای صنعت پهنه ه
کارخانه هــای نــوآوری تبدیــل کنیــم، 
بیــان کــرد: مــا یــک محدودیــت جــدی 
ــم و  ــی داری ــع عمران ــص مناب در تخصی
ــرایط  ــن ش ــم در ای ــد نداری ــه قص اینک
دولــت  هزینه هــای  بــه  هزینــه ای 
اضافــه کنیــم و بــه ســاخت و ســاز 
ســاختمان های جدیــد اقــدام کنیــم.

ــدازی  ــرای راه ان ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
کارخانجــات نــوآوری از طریــق راه و 
شهرســازی، شــهرداری، اســتانداری اقدام 
ــور  ــهرهای کش ــم در کالن ش ــرد: امیدواری ــان ک ــود، بی می ش
ایجــاد کارخانه هــای نــوآوری را در کنــار مراکــز نــوآوری داشــته 

ــیم. باش
وی تاکیـد کرد: ما همـواره در معاونت علمی به فکر هسـتیم که 
ایـن پهنه هـای صنعتـی متروکـه از یـک طـرف و ظرفیت های 
خالی وارد چرخه نوآوری شـوند و از آنها اشـتغالزایی بـدون دود و 

آلودگی هـای زیسـت محیطی بیـرون بیاید.

کارخانه نوآوری در ۵ شهر راه اندازی می شود
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ــا  ــی از کشــورها توانســته اند ب ــی در برخ ــتارت آپ ــای اس تیم ه
ــت  ــع مشــکالت مدیری ــی در راســتای رف ایده هــای خــود گام
ــتم های  ــه سیس ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه از جمل ــد ک آب بردارن

ــی هــوا، ســایبان خورشــیدی و...اشــاره کــرد. بازیاب
ایــن روزهــا بســیاری از کشــورهای دنیــا درگیــر مســائل مربوط 
بــه خشکســالی و کــم آبــی هســتند و بــرای بــرون رفــت از این 
مشــکل، دســت بــه دامــن فناوری هــای مختلــف بــرای کمــک 
بــه بارندگــی بیشــتر و دســتیابی بــه منابــع آبــی جدید شــده اند. 
ــواع  در ایــن میــان تکنولوژی هایــی ماننــد شــیرین ســازی و ان
تصفیــه آب نیــز مــورد توجــه قــرار گرفته انــد کــه در بســیاری از 

کشــورها اســتفاده می شــوند.
ــتارت آپ  ــب اس ــا در قال ــان در دنی ــات محقق ــی از تحقیق برخ
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــده و معاون ــه ش ارائ

ــت. ــرده اس ــر ک ــا را منتش ــی از آنه ــامی برخ اس
ایــن اســتارت آپ هــا در حــوزه تأمیــن آب بــا روش هــای 

جایگزیــن فعالیــت کرده انــد.

سیستم شست و شوی لباس با دی اکسیدکربن مایع
یکــی از ایــن محصــوالت در حــوزه جایگزیــن کــردن آب برای 
تأمیــن نیاز، »سیســتم شســت و شــوی لباس بــا اســتفاده از دی 
اکســیدکربن مایــع« بــوده کــه یــک شــرکت امریکایــی موفــق 

بــه طراحــی و ســاخت آن شــده اســت.
ایــن شــرکت سیســتمی جهــت شســت و شــوی حجــم بــاالی 
لبــاس و انــواع منســوجات ارائــه کــرده اســت کــه به جــای آب، 
ــع  ــود. صنای ــتفاده می ش ــع اس ــن مای ــید کرب در آن از دی اکس
ــا  ــده آب در دنی ــوده کنن ــزرگ آل ــت ب ــن صنع ــاجی دومی نس
ــه  ــا ک ــا از آنج ــی آنه ــالب خروج ــوند و فاض ــوب می ش محس
ــوده شــده اســت، چالش هــای  ــه مــواد شــیمیایی مختلــف آل ب

ــد. ــاد می کن ــدد ایج ــتفاده مج ــع و اس ــرای دف ــیاری را ب بس
ــزاری،  ایــن شــرکت سیســتمی متشــکل از اجــزای ســخت اف
نــرم افــزاری و مــواد شــیمیایی ارائــه کــرده اســت کــه بــدون 
نیــاز بــه آب عملیــات شســت و شــو را بــر روی انــواع پارچــه به 

ــد. ــام می ده ــر انج ــورت مؤث ص
ــرای  ــو ب ــت و ش ــبد شس ــار س ــزاری از چه ــخت اف ــش س بخ
ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــکیل ش ــوجات تش ــف منس ــواع مختل ان
صــورت یــک حلقــه بســته طراحــی شــده و بــا کمــک سیســتم 
فیلتــر کــردن مســتمر، دی اکســید کربــن مایــع موجود پــس از 

ــود. ــتفاده می ش ــو اس ــت و ش ــرای شس ــدد ب ــه مج تصفی
ــداد  ــم تع ــرای تنظی ــزار ب ــرم اف ــک ن ــرکت ی ــن ش همچنی
ــر  ــه ه ــوط ب ــیمیایی مرب ــواد ش ــوی م ــت و ش ــات شس دفع
پارچــه طراحــی و ارائــه کــرده اســت. از جملــه کاربردهــای ایــن 
ــران،  ــرم کارگ ــوی یونیف ــت و ش ــه شس ــوان ب ــول می ت محص
یونیفــرم لباس هــای نظامــی و آتــش نشــانی و صنایــع نســاجی 

ــرد. ــاره ک اش
ــاالی شســت و شــوی  ــا حجــم ب شــرکت ها و ســازمان های ب
ــه  ــن سیســتم ب ــد از ای ــاس و کارخانجــات نســاجی می توانن لب

عنــوان جایگزیــن آب اســتفاده کننــد.

ــرای  ــوا ب ــت ه ــی رطوب ــذب و بازیاب ــتم ج سیس
ایجــاد گلخانه هــا

یــک شــرکت هلندی نیــز دســتگاهی مقــرون بــه صرفــه برای 
ــن  ــرای تأمی ــوا ب ــود در ه ــت آب موج ــی رطوب ــذب و بازیاب ج
ــتر  ــق محــروم بیش ــه در مناط ــرده ک ــی ک ــه آب طراح ــاز ب نی

ــرد. ــره ب ــوان از آن به می ت
هرچنــد سیســتم های بازیابــی رطوبــت متعــددی در بــازار وجود 
دارد امــا بیشــتر آنهــا هزینــه اولیــه و یــا نگهــداری باالیــی دارند 
یــا در محیــط هــای محــدودی می تــوان آنهــا را اســتفاده کــرد. 
ــد در  ــرکت می توان ــن ش ــط ای ــده توس ــه ش ــتم ارائ ــا سیس ام

محیط هــای مختلــف حتــی بــا میــزان رطوبــت حــدود 5 گــرم / 
کیلوگــرم نیــز فعالیــت خــود را انجــام دهــد.

همچنیــن ایــن سیســتم بــرای بازیابــی 1000 لیتــر آب تنهــا به 
ــرژی  ــری ان ــزار کال ــی و 900 ه ــرژی الکتریک ــووات ان 50 کیل
ــع  ــد از مناب ــز می توان ــرژی نی ــن ان ــه ای ــاز دارد ک ــی نی گرمای
مختلــف ماننــد زبالــه ســوز، ســوخت و یــا انــرژی خورشــیدی 

تأمیــن شــود.
ــا از نظــر آب  ــرای ایجــاد گلخانه هــای خودکف ــن سیســتم ب ای
و یــا مکان هــای کمتــر توســعه یافتــه شــهری و روســتایی بــا 
دسترســی محــدود بــه آب آشــامیدنی کاربــرد دارد. همچنیــن از 
ایــن سیســتم بــرای بیابــان زدایــی و در مناطــق محــروم مــی 

تــوان بهــره بــرد.

به سازی رطوبت هوا برای تولید آب شرب
یــک شــرکت خارجــی دســتگاهی جهــت جــذب و بهســازی 
رطوبــت موجــود در هــوا بــرای مصــارف روزمــره خانگــی ارائــه 
ــتگاه  ــن دس ــت در ای ــن آب از رطوب ــد تأمی ــرده اســت. فرآین ک
ــود در  ــای موج ــک هواکش ه ــا کم ــوا ب ــذب ه ــق ج از طری
ــوا  ــت ه ــن رطوب ــدی ای ــود. در گام بع ــاز می ش ــتگاه آغ دس
ــتگاه  ــک از دس ــوای خش ــده و ه ــذب ش ــتگاه ج ــط دس توس

خــارج می شــود.
ــده، آب  ــذب ش ــوای ج ــت ه ــر رطوب ــازی و تقطی ــا فشرده س ب
ــه ای  ــن آب وارد محفظ ــپس ای ــد. س ــت می آی ــه دس ــر ب مقط
ــه آن افــزوده  می شــود کــه مــواد معدنــی مــورد نیــاز انســان ب
می شــود و در نهایــت آب قابــل شــرب حــاوی مــواد معدنــی در 
ــال  ــتگاه در ح ــن دس ــرد. ای ــرار می گی ــده ق ــار مصرف کنن اختی
ــازار  ــه ب ــل از عرضــه تجــاری ب ــی قب انجــام تســت های نهای

اســت.

ــع آوری و  ــت جم ــا قابلی ــیدی ب ــایبان خورش س
ــاران ــه آب ب تصفی

یــک شــرکت هنــدی، ســایبان هایی چنــد منظــوره بــا قابلیــت 
تولیــد انــرژی الکتریکــی و جمــع آوری و تصفیــه آب بــاران ارائه 

کــرده اســت.
ــود  ــی خ ــش ابتدای ــه نق ــال ک ــن ح ــایبان ها در عی ــن س ای
ــات  ــق صفح ــد، از طری ــام می دهن ــایبان را انج ــوان س ــه عن ب

فتوولتائیــک موجــود بــر روی آنهــا انرژی نــور خورشــید را جذب 
می کننــد و بــرای اســتفاده بــه عنــوان انــرژی الکتریکــی آن را 

در باطری هــای خــود ذخیــره می کننــد.
همچنیــن به دلیــل نــوع ســاخت، در هنــگام بارندگــی آب باران 
ــه موجــود  ــق لول در مرکــز آن جمــع می شــود، ایــن آب از طری
در میلــه مرکــزی ســایبان بــه ســمت زمیــن حرکــت کــرده و 
ــه ســایبان  در مســیر خــود از داخــل فیلترهــای موجــود در میل
ــه  ــل شــرب تصفی ــتاندارد آب قاب ــد اس ــا ح ــد و ت ــور می کن عب

می شــود.
ــازن آب  ــه مخ ــال ب ــت اتص ــن قابلی ــتم همچنی ــن سیس ای
ــت.  ــز داراس ــا را نی ــه آب آنه ــرای تصفی ــع ب ــر مناب ــا دیگ ی
ــای  ــه جایگاه ه ــل ب ــد تبدی ــی مانن ــایبان قابلیت های ــن س ای
ســوخت خودروهــای الکتریکــی و اســتفاده بــه عنــوان ســایبان 
ــای کار در  ــن ایجــاد محل ه ــا و همچنی ــا و پارک ه پارکینگ ه
فضــای آزاد بــا دسترســی مناســب بــه آب و بــرق و روشــنایی را 
فراهــم می کنــد. گــروه مخاطــب ایــن سیســتم حــوزه شــهری 

ــت. اس

سیســتم جــذب و بازیابــی رطوبــت هــوای خانگــی 
بــرای تولیــد آب آشــامیدنی

یــک شــرکت امریکایــی دســتگاهی بــا هــدف تبدیــل رطوبــت 
موجــود در هــوا بــه آب قابــل آشــامیدن و حــاوی مــواد معدنــی 
ــرژی  ــود را از ان ــاز خ ــورد نی ــرژی م ــه ان ــرده اســت ک ــه ک ارائ

ــد. ــن می کن ــیدی تأمی خورش
در ایــن سیســتم هــوا از طریــق دریچه هــای دســتگاه بــه داخل 
آن کشــیده می شــود و پــس از جــذب رطوبــت آن هــوای 
ــپس  ــود. س ــارج می ش ــتگاه خ ــر دس ــمت دیگ ــک از س خش
رطوبــت جذب شــده طــی فرآینــد تقطیــر بــه آب مقطــر تبدیل 
ــی،  ــواد معدن ــن آب از محفظــه دارای م ــور ای ــا عب می شــود و ب
آب دارای امــالح مــورد نیــاز بــدن و مناســب بــرای نوشــیدن از 

ــود. ــارج می ش ــتگاه خ دس
ایــن دســتگاه در یــک روز آفتابــی می توانــد تــا 20 بطــری آب 
آشــامیدنی بــه ازای هــر مجموعــه اســتاندارد دســتگاه )شــامل 
دو پنــل خورشــیدی( تولیــد کنــد. ایــن دســتگاه عمــر مفیــدی 
ــه  ــاز ب ــا نی ــز تنه ــال نی ــر 5 س ــال دارد و ه ــش از 10 س بی

ــی دارد. ــواد معدن ــا و محفظــه م ــض فیلتره تعوی

شستن لباس با دی اکسید کربن مایع؛

سایبانی که آب را تصفیه می کند
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ــن ــای نوی فناوریه

ــاوری رئیــس جمهــور از تأســیس شــبکه  ــاون علمــی و فن مع
اســتارت آپ هــای فنــاوری آســیا و اقیانوســیه خبــر داد و گفــت: 
شــرکت های نوپــا امــروزه اکوسیســتم نــوآوری کشــور را پویاتــر 

و پرتحــرک تــر کــرده انــد.
سورنا سـتاری ا در اولین اجالس نوآوری آسـیا و اقیانوسیه گفت: 
موضـوع محـوری ایـن اجـالس اسـتارت آپ هـای فنـاوری در 
مسـیر توسـعه پایـدار اسـت، زیـرا ایـن موضوع بـرای کشـور ما 

ایـران موضوعـی فـوق العاده جـذاب و مهم اسـت.
ــی از  ــه حاضــران در ســالن اجــالس و نمایندگان وی خطــاب ب
۶2 کشــور عضــو اســکاپ گفــت: هــر چنــد ممکن اســت شــما 
ایــران را بــا منابــع زیرزمینــی سرشــار ماننــد نفــت و گاز در دنیــا 
ــش  ــط بخ ــون فق ــف اکن ــن توصی ــع ای ــا در واق ــید ام بشناس
ــی  ــادی و اجتماع ــای اقتص ــع و توانمندی ه ــی از مناب کوچک

ــد. ــان می ده ــورمان را نش کش
ــه  ــا ب ــه دولت ه ــر توج ــالیان اخی ــرد: در س ــد ک ــتاری تأکی س
ــت  ــی حرک ــع اصل ــوان منب ــه عن ــانی ب ــروی انس ــعه نی توس

ــت. ــوده اس ــادی ب اقتص
ــوج  ــر ســه م ــران طــی ســه دهــه اخی ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
مهــم را در توســعه علمــی و فناوری پشــت ســر گذاشــته اســت، 
گفــت: مــوج اول بــا محوریــت توســعه علمــی و آموزش هــای 
دانشــگاهی و تحصیــالت تکمیلــی طــی شــد کــه نتیجــه آن 
در تعــداد فــراوان دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی بــود؛ اکنــون 
نزدیــک بــه 5 میلیــون دانشــجو در ایــران داریــم و کشــور ما در 
میــان چنــد کشــور اول دنیــا بیشــترین تعــداد فــارغ التحصیالن 

مهندســی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــه داد: در  ــوری ادام ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــاون علم مع
ــاوری  ــری مراکــز رشــد و پارک هــای فن ــوج دوم، شــکل گی م
و ســرمایه گــذاری دولــت در فناوری هــای جدیــد و تشــویق بــه 
تحقیقــات و تولیــد علــم مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه نتیجــه 

آن رشــد علمــی خیــره کننــده ایــران بــوده و هســت.
ــد  ــترین رش ــال 2011 بیش ــران در س ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــیا  ــرب آس ــز در غ ــون نی ــرده و اکن ــه ک ــا را تجرب ــی دنی علم
جایــگاه اول و در دنیــا جایــگاه پانزدهــم را بــه خــود اختصــاص 
ــی و  ــوالت علم ــوم تح ــوج س ــون م ــت: اکن ــت، گف داده اس
فنــاوری ایــران بــا محوریــت نــوآوری و توجــه بــه نقش زیســت 
ــالش  ــت و ت ــان اس ــور در جری ــوآوری در کش ــعه ن ــوم توس ب
ــران  ــا و بازیگ ــش نهاده ــه نق ــه ب ــی یکپارچ ــود نگرش می ش
ــی و  ــی، سیاس ــادی، قانون ــاوری، اقتص ــی، فن ــف علم مختل

ــرد. ــکل بگی ــی ش اجتماع
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور افــزود: شــرکت های 
نوپــا امــروزه اکوسیســتم نــوآوری کشــور را پویاتــر و پرتحــرک 

ــد. ــر کرده ان ت
وی تصریـح کـرد: تعـداد زیـاد مراکـز نـوآوری، صندوق هـای 
سـرمایه گـذاری خطرپذیر، شـرکت های هایتک و شـرکت های 
خـالق کـه فراتـر از حوزه های اقتصـادی در شـهرهای بزرگ به 
حوزه های اقتصادی و اجتماعی در شـهرهای متوسـط و کوچک 
در حال تسـری هسـتند، نمونه هایی از فراگیر شـدن نـوآوری در 

ایـران بـه شـمار می روند.
ــه آی  ــط محــدود ب ــات فق ــن موضوع ــه ای ــه وی، البت ــه گفت ب
ــلول  ــوژی، س ــای بیوتکنول ــه حوزه ه ــوده، بلک ــی نب ــی ت س
بنیــادی، نانوتکنولــوژی، هــواو فضــا و ســایر حوزه هــای مهــم 

ــود. ــامل می ش ــم ش ــاوری را ه فن
وی تأکیــد کــرد: حمایــت از 4300 شــرکت دانــش بنیــان 
ــی  ــران در شــاخص جهان ــه ای ــی رتب ــی در پ ــی و رشــد پ داخل

نــوآوری نشــانه هایی از موفقیــت کشــور در ایــن مســیر اســت.
ــرای  ــور محــرک ب ــوآوری موت ــر اینکــه ن ــد ب ــا تأکی ســتاری ب
توســعه فراگیــر و پایــدار جوامــع بشــری اســت، گفــت: از ایــن 
رو الزم اســت بــا نگاهــی فراگیــر بــه نــوآوری، مســائل پیــش 
رو را دوبــاره صــورت بنــدی کــرده و در طراحــی راه حــل هــای 
جدیــد عــالوه بــر فناوری هــای نویــن، از ظرفیت هــای متنــوع 
ــز  ــورها نی ــی کش ــی و بوم ــای اجتماع ــده نهاده ــع ش و توزی

اســتفاده مؤثــر کنیــم.
ــان  ــوری خاطرنش ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
کــرد: در نــوآوری فراگیــر نیــاز عمــوم مــردم و طبقــات مختلــف 
ــه جــای  ــون توجــه اســت و ب ــم برخــوردار در کان خصوصــاً ک
ــیم  ــع و تقس ــراد و جوام ــرفت اف ــدی، پیش ــک بُع ــرش ت نگ
ــه ای  ــه ای و منطق ــای منطق ــن تفاوت ه ــا، همچنی ــدی آنه بن
مدنظــر قــرار می گیــرد تــا راه حــل هــای خالقانــه مبتنــی بــر 

ــود. ــی ش ــع طراح ــت جوام ــا و باف واقعیت ه
وی افــزود: دولت هــا در ایــن مســیر جدیــد نــوآوری مســئولیتی 
بســیار مهــم بــه عهــده دارنــد، ایــن مســئولیت فراتــر از حمایت 
ــت و  ــر از تقوی ــی فرات ــعه و حت ــق و توس ــم، تحقی ــد عل از تولی
ــط  ــاد محی ــی و ایج ــران فعل ــان بازیگ ــا می ــهیل پیونده تس

ــرای آنهــا اســت. توانمندســاز ب
ــه راه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
حل هایــی بــرای دولت هــا بــرای ارتقــای نوآوری هــای 

اجتماعــی و زیســت محیطــی گفــت: دولت هــا می تواننــد 
ــی و تنظیــم گــری  ــه عنــوان چارچوب هــای قانون ابزارهایــی ب
ماننــد اســتانداردهای حفــظ حقــوق مصــرف کننــده، ابزارهــای 
اقتصــادی، ابزارهــای مالــی، توجــه بــه اســتراتژی های 
منطقــه ای و شــبکه ســازی، آمــوزش و تربیــت نیروهــای 
انســانی، حمایــت از طــرف تقاضــا و بازارســازی برای نــوآوری را 

ــد. ــرار دهن ــود ق ــرلوحه کار خ س
ســتاری خاطرنشــان کــرد: تصمیــم بــه تأســیس شــبکه 
ــالس  ــیه در اج ــیا و اقیانوس ــاوری آس ــای فن ــتارت آپ ه اس
ــان  ــد همــکاری می ــروز نویدبخــش ایجــاد مســیرهای جدی ام
ــد  ــال کــردن ظرفیت هــای جدی ــرای فع ــه ب کشــورهای منطق

ــت. ــوآوری اس در ن
ــته از  ــد دو دس ــد بتوان ــبکه بای ــن ش ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــهیل کنــد، کمــک بــه همتایابــی میــان  فعالیت هــا را تس
اســتارت آپ هــای منطقــه از طریــق تهیــه و انتشــار پروفایــل 
بــه  کمــک  همــکاری،  پروپوزال هــای  و  شــرکت ها 
ســازماندهی جلســات رودررو و پشــتیبانی، ارائــه اطالعــات مورد 
نیــاز طرفیــن بــرای همــکاری، دســته اول فعالیت هــا در شــبکه 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــی ب ــتارت آپ اس
سـتاری افـزود: فعالیت هـای توانمندسـاز بـرای معرفی شـبکه و 
خدمـات آن در قالـب تعامـل بـا کمیسـیون اقتصـادی اجتماعی 
آسـیا و اقیانوسـیه و سـایر نهادهـای مربوطه سـازمان ملـل، راه 
انـدازی وب سـایت و بسـتر ارتباطی موردنیاز در شـبکه سـازی، 
تقویـت ارتبـاط فعاالن شـبکه در قالب شـرکت در نشسـت های 
سـاالنه و برنامه هـای تبـادل تجربـه و آموزشـی دسـته دوم 

فعالیت هـا در شـبکه اسـتارت آپـی بـه شـمار می رونـد.
وی اظهارداشــت: در ایــن مســیر نهادهــا و آژانس هــای دولتــی 
و خصوصــی تســهیل گــر، واســطه های فنــاوری و نــوآوری کــه 
ــف  ــق مختل ــا در مناط ــتارت آپ ه ــا اس ــترده ب ــات گس ارتباط
کشــورهای آســیایی و اقیانوســیه دارنــد می تواننــد بــه فعالیــت 

ایــن شــبکه کمــک مهمــی کننــد.

بــا  نوآورانــه  و  فناورانــه  فعالیت هــای  آغــاز 
خارجــی کشــورهای 

ــکارات  ــر ابت ــزود: در ســال های اخی ــور اف ــس جمه ــاون رئی مع
فنــاوری و نــوآوری متعــددی بــا نقــش آفرینــی ایــران در میــان 
کشــورهای آسیایی، کشــورهای مســلمان و کشــورهای در حال 

توســعه آغــاز شــده اســت.
وی گفت: شـبکه انتقال و تبـادل فناوری میان ۸ کشـور در حال 
توسـعه و جایـزه مصطفـی )ص( بـه عنـوان نمـاد عالـی علم و 

فنـاوری از جملـه اقدامات مشـترک بین کشـورها اسـت.
بــه گفتــه ســتاری، ایــران در مجامــع منطقــه ای مهــم دیگــری 
ــیا و  ــوآوری آس ــالس ن ــزاری اج ــه برگ ــته ک ــارکت داش مش
اقیانوســیه از آخریــن نمونه هــای آن اســت. ایــران بــرای 
ــان کشــورهای  ــاوری در می ــم و فن ــای نقــش در حــوزه عل ایف
منطقــه آســیا و اقیانوســیه مصمــم و بــر ایــن بــاور اســت کــه 
ــه  ــت ب ــا راه حرک ــه ای تنه ــگ منطق ــای تنگاتن همکاری ه
ســمت حل مســائل مشــترک منطقــه و در عیــن حــال ممانعت 
ــت. ــا اس ــی قدرت ه ــی برخ ــی و انحصارطلب ــه گرای از یکجانب

ــن اجــالس و گفتگوهــا و  ــم ای وی خاطرنشــان کــرد: امیدواری
بازدیدهــای متنوعــی کــه در آن تعبیــه شــده، فرصــت خوبــی 
بــرای اشــتراک گــذاری تجربیــات و ایده هــای ارزشــمند 
شــرکت کننــدگان و ســرآغاز همکاری هــای منســجم تر 
ــو  ــردن ن ــرم ک ــتای اه ــیه در راس ــیا و اقیانوس ــورهای آس کش

ــد. ــدار باش ــعه پای ــر در توس آوری فراگی

شبکه استارت آپ های فناوری آسیا و اقیانوسیه تشکیل می شود
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ــن ــای نوی فناوریه

محققــان یــک شــرکت دانش بنیــان موفــق بــه اخــذ مجوزهــای دســتگاه شــتاب دهنده خطــی 
الکترونــی بــرای درمــان بیمــاران مبتــال بــه ســرطان شــدند کــه در آســتانه تولیــد انبــوه اســت.

نویــد نجات بخــش رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت دانش بنیــان در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
اصفهــان اظهــار کــرد: مــا توانســته ایــم دانــش فنــی دســتگاه شــتاب دهنده خطــی را طــی چنــد 

ســال اخیــر بــه دســت آوریــم و آن را بــه تولیــد برســانیم.
وی بــا بیــان اینکــه تأمیــن نیــاز کشــور اولیــن هــدف مــا در این شــرکت بــه شــمار مــی رود، بیان 
کــرد: بــر اســاس اعــالم ســازمان بهداشــت جهانــی بــه ازای هــر یــک میلیــون نفــر حداقــل 3 

دســتگاه شــتاب دهنده خطــی الکتــرون نیــاز اســت.
نجــات بخــش بــا تاکیــد بــر اینکــه از ایــن رو نیــاز بــه دســتگاه شــتاب دهنده خطــی در کشــور به 
شــدت احســاس می شــود، عنــوان کــرد: در کشــور مــا بــه بیــش از 240 دســتگاه نیــاز اســت کــه 

متأســفانه کمتــر از 100 دســتگاه داریــم و دســتگاه های موجــود نیــز خارجــی هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه کشــورهای همســایه هــم بــه ایــن دســتگاه نیــاز دارنــد، بیان کــرد: تولیــد این 
دســتگاه عــالوه بــر تأمیــن نیــاز کشــور، می توانــد بــازار بزرگــی را بــرای مــا در راســتای تولیــد آن 

و صــادرات بــه کشــورهای همســایه بــه همراه داشــته باشــد.
ــه  ــد از جمل ــراق و هن ــتان، ع ــوریه، افغانس ــان، س ــش بنی ــرکت دان ــن ش ــر ای ــه مدی ــه گفت ب
کشــورهایی هســتند کــه بــه ایــن دســتگاه نیــاز دارنــد و ایــن می توانــد بــازاری بــرای مــا باشــد.
وی بــا اشــاره بــه کشــورهای تولیــد کننــده دســتگاه شــتاب دهنده خطــی الکتــرون گفــت: امریکا، 
انگلیــس و بــه صــورت محــدود کشــور چیــن تولیــد کننــده ایــن دســتگاه بــه شــمار مــی رود؛ مــا 
می توانیــم بــا تولیــد انبــوه دســتگاه بــه زنجیــره کشــورهای تولیــد کننــده ایــن دســتگاه بپیوندیم.
وی افـزود: در حـال حاضر نمونه های امریکایی و انگلیسـی در کشـور وجـود دارند که بـرای تأمین 
قطعـات و تعمیـر آن با مشـکل مواجه می شـویم؛ همچنین تعداد کمی از دسـتگاه در کشـور موجود 

اسـت کـه این باعث کند شـدن رونـد درمانـی بیماران مبتال به سـرطان می شـود.
نجـات بخش خاطر نشـان کرد: به دلیـل اینکه برای هـر بیمار سـرطانی یک روز هـم اهمیت دارد 
نیـاز اسـت که دسـتگاه در کشـور به تولیـد انبوه برسـد؛ هر بیمار نیاز اسـت کـه 20 تا 30 جلسـه با 
دسـتگاه تحت درمـان قرار بگیرد؛ امـا در حال حاضـر به عنوان مثـال در اصفهـان ۶00 بیمار مبتال 

به سـرطان در نوبت هسـتند تـا تحت درمان با دسـتگاه قـرار بگیرند.
وی بــا بیــان اینکــه بــه هیــچ عنــوان نبایــد دوره درمــان هــر یــک از بیمــاران بــا ایــن دســتگاه 
بــه علــت خرابــی متوقــف شــود، افــزود: امــا متأســفانه بســیاری از بیمــاران مبتــال بــه ســرطان به 

علــت کمبــود دســتگاه، بایــد ماه هــا در نوبــت باشــند.
مدیــر عامــل ایــن شــرکت دانــش بنیــان بیــان کــرد: در حــال حاضــر ایــن دســتگاهی کــه تولیــد 
کــرده ایــم، مجوزهــا و اســتانداردهای خــود را اخــذ کــرده و از هفته هــای آینــده درمــان بیمــاران 

بــا دســتگاه آغــاز می شــود؛ اکنــون منتظــر اخــذ آخریــن مجــوز هســتیم.
ــر نظــر وزارت  ــتاب دهنده خطــی زی ــتگاه ش ــتانداردهای دس ــا و اس ــه مجوزه ــان اینک ــا بی وی ب
بهداشــت بــه تأییــد رســیده اســت، بیــان کــرد: بــرای تولیــد انبــوه نیاز اســت کــه وزارت بهداشــت 

بــه میــان بیایــد تــا قــرارداد منعقــد شــود.
وی بـا تاکید بـر اینکه تولید این دسـتگاه اشـتغالزایی فراوانـی ایجاد خواهد کـرد، افـزود: 95 درصد 

این دسـتگاه ایرانـی اسـت و 5 درصد مابقی از تجهیزات غیر ایرانی اسـتفاده شـده اسـت.
نجــات بخــش بــا تاکید بــر اینکه ســاخت نمونــه ایرانــی ایــن دســتگاه بــرای کشــور ارزآوری دارد، 

بیــان کــرد: همچنیــن صــادرات آن می توانــد ســودآوری بــرای کشــور بــه همراه داشــته باشــد.
بــه گفتــه مدیــر ایــن شــرکت دانــش بنیــان، نمونه هــای خارجــی دســتگاه شــتاب دهنده خطــی از 
1.2 میلیــون یــورو تــا 4 میلیــون یــورو قیمــت دارد درحالیکــه دســتگاه هایی کــه تولیــد کــرده ایــم 

بــا همــان کیفیــت قیمتــی از 4 میلیــارد تومــان تــا ۸ میلیــارد تومان اســت.
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر هیـچ شـرکت دیگـری در کشـور چنیـن دسـتگاهی را تولیـد 
نکـرده اسـت، بیان کـرد: ما بـه راحتـی می توانیم عـالوه بر تأمین نیاز کشـور بـه فکر صـادرات به 

کشـورهای همسـایه باشـیم که این موضـوع نیز نیـاز بـه حمایـت وزارت بهداشـت دارد.
بــه گــزارش مهــر، این دســتگاه کــه مــورد حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 

بــوده در روز ملــی فنــاوری هســته ای رونمایی شــد.

توسط یک شرکت دانش بنیان ؛

دستگاه ایرانی درمان سرطان در آستانه تولید انبوه 

یــک شــرکت دانــش بنیــان ایرانــی در صــدد اســت کــه 
ــه کشــورهای عــراق، ســوریه،  ــدی خــود را ب نانوداروهــای تولی

ــد. ــادر کن ــتان ص ــتان و پاکس افغانس
ــد  ــان تولی ــش بنی ــده علمــی شــرکت دان ــاری نماین ــار خدای وق
ــته  ــرکت توانس ــن ش ــرد: ای ــان ک ــی بی ــای نانوی ــده داروه کنن
3دارو کــه یکــی از آنهــا مکمــل اســت را بــه تولیــد برســاند. این 

ــل مصــرف هســتند. ــازار موجــود و قاب داروهــا اکنــون در ب

صادرات دو دارو به کشورهای همسایه
ــوه  ــد انب ــه تولی ــه داروی مکمــل نانویــی کــه ب ــا اشــاره ب وی ب

رســیده اســت، گفــت: مــاده موثــره ایــن داروی مکمــل زردچوبــه بــوده و دارای نانومیســل هــای 
ــت پخــش و انحــالل در آب را دارد. ــن اســت و قابلی حــاوی کورکومی

ــدارد؛  ــدن را ن ــه علــت عــدم انحــالل در آب، قابلیــت جــذب توســط ب ــزود: کورکومیــن ب وی اف
لــذا محلــول ســازی کورکومیــن در محیــط آبــی دارای اهمیــت فراوانــی اســت. بــه طــور کلــی 
ــی، آنتــی اکســیدانی و  ــرات ضــد التهاب ــه و کورکومیــن اث ــرات بیولوژیکــی زردچوب مهمتریــن اث

ــده از ســرطان اســت. پیشــگیری کنن
بــه گفتــه خدایــاری، ایــن نانــو دارو، خاصیــت ضــد دردی و انتــی اکســیدانی دارد و بــه عنــوان ضد 

تومــور ســرطان اســتفاده می شــود.
ــور  ــر در کل کش ــال حاض ــن دارو در ح ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
توزیــع شــده اســت، بیــان کــرد: همچنیــن ایــن دارو تاکنــون به 

چیــن صــادر شــده اســت.
ــر  ــیم« از دیگ ــرد: »دوکسوروبیس ــان ک ــر نش ــاری خاط خدای
ــد مــی رســد و  ــه تولی ــن شــرکت ب ــی اســت کــه در ای داروهای
اکنــون در کشــور نیــز زیــر نظــر پزشــک مــورد اســتفاده قــرار 
ــود. ــی ش ــه م ــد مشــمول بیم ــن دارو 90 درص ــرد؛ ای ــی گی م

وی تاکیــد کــرد: امســال برنامــه ای بــرای صــادرات ایــن دو دارو 
بــه عــراق، ســوریه، عمــان، پاکســتان داریم.

برنامه ریزی برای صادرات نانوداروی درمان سالک
وی بــا اشــاره بــه داروی دیگــر تولیــد شــده در ایــن شــرکت گفــت: یکــی دیگــر از داروهایــی کــه 
در ایــن شــرکت بــه تولیــد رســیده، داروی درمــان ســالک اســت. بنــا داریــم امســال ایــن دارو را به 

افغانســتان باتعــداد بــاال صــادر کنیم.
خدایــاری بــا بیــان اینکــه ســالک بیشــتر در مناطــق گرمســیری شــیوع دارد، عنــوان کــرد: علــت 

ایــن بیمــاری نیــش یــک پشــه بــا نــام »لیشــمانیا« اســت.

داروهای نانویی به کشورهای همسایه صادر می شوند
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ــن ــای نوی فناوریه

صادرات فرش های نانویی ایران به ۲۵ کشور جهان
 

ــه  ــق ب ــو موف ــرش نان ــده ف ــد کنن ــرکت تولی ــک ش ی
ــه 25 کشــور  ــرش ب ــی ف ــون یوروی صــادرات 1.5 میلی

ــد. ــان ش جه
یکــی از صادرکننــدگان موفــق ایرانــی در حــوزه فرش، 
ــورو  ــون ی ــه صــادرات 1.5 میلی ــق ب در ســال 97 موف

فــرش ایرانــی نانویی شــده اســت.
خشـایار مهاجـر شـجاعی، مدیـر بخـش بازرگانـی و 
تحقیـق و توسـعه ایـن شـرکت گفـت: در طول سـال 
گذشـته ایـن شـرکت 1.5 میلیـون یـورو از محصوالت 
نانویی خـود را به کشـورهای مختلف آسـیایی، اروپایی 
و آفریقایـی صـادر کـرده اسـت. عـراق، قطـر، عمـان، 
چیـن، ژاپـن، روسـیه، اتریش، آلمـان و آفریقـای جنوبی 
بخشـی از مقاصـد صادراتـی مـا در سـال گذشـته بـوده 

. ست ا
وی افزود: در مجموع تاکنون محصوالت نانویی شرکت به 25 کشور صادر شده است.

شــجاعی دربــاره قیمــت ایــن فرش هــای نانویــی گفــت: قیمــت ایــن فرش هــای بــا فرش هــای 
معمولــی تفــاوت نــدارد و ایــن موضــوع مزیــت رقابتــی فرش هــای نانویــی این شــرکت اســت.

وی ادامــه داد: بــه دلیــل بهره منــدی از نانــوذرات آنتی باکتریــال در نخ هــای مورداســتفاده در ایــن 

فرش هــا، رشــد باکتــری و کپــک در ایــن فرش هــا بــه 
شــدت کاهــش یافتــه و بســیار ســالمت محور هســتند 
بنابرایــن بــرای کــودکان و افــراد کهنســال کــه نســبت 
بــه آلودگی هــای محیطــی حساســیت بیشــتری دارنــد، 
ــادی  ــت زی ــی مزی ــای نانوی ــن فرش ه ــتفاده از ای اس
دارد. بــا توجــه بــه قیمــت برابــر بــا محصــوالت فــرش 
معمولــی و وجــود ایــن مزیت هــای فناورانــه، مشــتریان 
عالقــه بــه اســتفاده از ایــن فرش هــای نانویــی داشــته 
و ایــن موجــب توســعه بــازار فرش هــای نانویــی شــده 
اســت. در منطقــه خلیج فــارس کــه رطوبــت بــاال 
ــش  ــرش افزای ــری در ف ــد باکت ــیل رش ــت، پتانس اس
ــارس  ــیه خلیج ف ــورهای حاش ــن رو کش ــد از ای می یاب

ــد هســتند. ــن محصــوالت عالقه من ــه ای نســبت ب
ــرای جلوگیــری از جــدا  ــه دلیــل ترکیباتــی کــه ب شــجاعی گفــت: در فرش هــای ماشــینی ب
ــت،  ــری اس ــد باکت ــتعد رش ــرش مس ــود، ف ــتفاده می ش ــرش اس ــاختار ف ــا از س ــدن نخ ه ش
ــای  ــری در فرش ه ــک و باکت ــد کپ ــری از رش ــرای جلوگی ــد ب ــوذرات می توانن ــن نان بنابرای
ماشــینی اســتفاده شــوند. ایــن شــرکت بــرای فنــاوری اســتفاده شــده در فرش هــای نانویــی، 

ــت. ــرده اس ــت ک ــالمت را دریاف ــبز س ــاس و سیب س ــی نانومقی گواه

توسط یک شرکت دانش بنیان؛

کپسولی برای تقویت قوای بدن 
تولید شد

 
ــه باعــث  ــد کپســولی شــدند ک ــه تولی ــق ب ــان موف ــش بنی ــک شــرکت دان ــان در ی محقق

ــود. ــی ش ــدن م ــی ب ــوای عموم ــت ق ــر و تقوی ــش طــول عم افزای
گیــاه آب بشــقابی، یــک گیــاه کوچــک بــا ســاقه های رونــده باریــک و برگ هــای 
قلبی شــکل چنــد ســاله اســت. ایــن گیــاه در هنــد بخشــی از طــب ســنتی کشــور بــه شــمار 

ــهرت دارد. ــی« ش ــاه »جوان ــه گی ــی رود و ب م
ــده،  ــاقه های رون ــا و س ــا، میوه ه ــه، برگ ه ــامل ریش ــاه ش ــن گی ــای ای ــام بخش ه تم
ــده  ــودکان عقب مان ــه در ک ــش حافظ ــاه در افزای ــن گی ــد. ای ــدد دارن ــی متع مصــارف درمان
ــروی  ــدرت و نی ــان پســوریازیس، زخم هــای ســفلیس، درماتیســم، افزایــش ق ــی، درم ذهن
ــیدانی  ــت آنتی اکس ــیب دیده، فعالی ــای آس ــه نورون ه ــدد ب ــی مج ــمانی، حیات بخش جس
ــی،  ــون تأث ــان خ ــود جری ــیب دیده و بهب ــای آس ــنتز کالژن در بافت ه ــک س ــاال، تحری ب
مســتقیم دارد و درمــان اگزمــا و بهبــودی رنــگ بــدن، جوانــی، افزایــش حافظــه، بهبــودی 

ــد. ــن می کن ــالمتی را تضمی ــادابی و س ــر، ش ــول عم ــش ط ــوش و افزای ه
در همیــن راســتا یــک شــرکت دانــش بنیــان موفــق بــه تولیــد کپســول هایی از ایــن گیــاه 
درمانــی شــد. ایــن شــرکت دانــش بنیــان بــا حمایــت صنــدوق نــواوری و شــکوفایی موفــق 

بــه تولیــد شــده اســت.
کپســول گیاهــی »ســنتالتی اس تی« بــا داشــتن عصــاره و پــودر بــرگ گیــاه »آب بشــقابی« 
در حداقــل زمــان باعــث تقویــت قــوای عمومــی بــدن، احســاس شــادابی، نیــروی جوانــی و 

ــان کاری می شــود. ــش راندم افزای
شــکل ایــن محصــول در قالــب کپســول 475 میلی گرمــی بــا خاصیــت درمانــی 

انرژی دهنــده ای و کمــک بــه طوالنــی شــدن عمــر بــه تولیــد رســیده اســت.
در مصــرف معمــول ایــن فــرآورده تاکنــون عوارضــی گــزارش نشــده اســت. ایــن کپســول 

هــا بایــد مطابــق تجویــز پزشــک مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.

تولید پالستیک سازگار با محیط 
زیست توسط محقق ایرانی

 

ــد پالســتیک  ــه تولی ــق ب ــا همــکاری پژوهشــگرانی در اســترالیا موف ــی ب یــک محقــق ایران
ــه شــد. ــات پنب ــز و ضایع ــا اســتفاده از دورری ــط زیســت ب ــا محی ســازگار ب

مریــم نائبــی کــه در مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
ــگاه  ــی را در دانش ــتاورد علم ــن دس ــر ای ــق دیگ ــکاری دو محق ــا هم ــرده ب ــل ک تحصی

ــت. ــانده اس ــت رس ــه ثب Deakinب
زمانــی کــه از ماشــین پنبــه پاک کنــی برای جــدا کــردن الیــاف پنبــه از دانه هــای آن اســتفاده 
مــی شــود، مقــدار زیادی کــرک و پــرز بــه عنــوان ضایعــات و دورریــز پنبه تولیــد می شــود. در 
حــال حاضــر ایــن ضایعــات یــا ســوزانده مــی شــوند یــا بــه عنــوان زبالــه دفــن مــی شــوند، اما 

از ایــن بــه بعــد تبدیــل آنهــا بــه پالســتیک ســازگار بــا محیــط زیســت ممکــن خواهد شــد.
بــه گفتــه دکتــر مریــم نائبــی ســاالنه نزدیــک بــه 29 میلیــون تــن ضایعــات پنبــه در جهــان 
تولیــد مــی شــود کــه یــک ســوم آنهــا دور ریختــه مــی شــوند. امــا وی و اعضــای گروهــش 
ــذر  ــه ب ــه و از جمل ــاه پنب ــات دیگــر گی ــا برخــی ضایع ــواد ب ــن م ــب ای ــرای ترکی روشــی را ب
وســاقه آن ابــداع کردنــد کــه منجــر بــه تولید یــک پلیمــر ارگانیــک مایــع شــده و می توانــد از 

آن بــرای تولیــد نــوار پالســتیکی اســتفاده کــرد.
ایــن نــوع پالســتیک بــه راحتــی در طبیعــت تجزیــه شــده و بــه خــاک مبــدل مــی شــود و از 
آن مــی تــوان در صنایــع بســته بنــدی بــه طــور گســترده اســتفاده کــرد. عالوه بــر ایــن هزینه 
تولیــد پالســتیک بــه ایــن روش در مقایســه بــا پالســتیک بــه دســت آمــده از کارخانــه هــای 

ــت. ــیمی کمتر اس پتروش
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ــن ــای نوی فناوریه

در یک شرکت دانش بنیان؛

کمربند رفع مشکالت گوارشی 
تولید شد

 

محققــان کشــور در یــک شــرکت دانــش بنیــان موفــق بــه تولیــد کمربنــدی بــرای 
رفــع مشــکالت گوارشــی بــه ویــژه در مبتالیــان بــه دیابــت و چاقــی شــدند.

ــد زیســت  ــز رش ــان در مرک ــش بنی ــرکت دان ــک ش ــر ی ــری، مدی ــی جعف مصطف
فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن و مجــری طــرح کمربنــد رفــع 
مشــکالت گوارشــی اظهــار کــرد: مــا موفــق شــدیم در ایــن شــرکت بــرای اولیــن 
بــار کمربنــدی را طراحــی کنیــم کــه مشــکالت گوارشــی از جملــه یبوســت را در 

ــد. ــرف می کن ــر ط ــراد ب اف
وی بــا اشــاره بــه کارکــرد کمربنــد افــزود: ایــن محصــول بــر اســاس تحریــک روده 
بــزرگ باعــث می شــود مــواد چســبنده بــه لغــزش در بیاینــد و مشــکل گوارشــی فــرد 

نیــز رفــع شــود.
بــه گفتــه جعفــری، بــا ایــن حرکــت آناتومــی روده طــی 20جلســه مشــکل گوارشــی 

رفــع خواهــد شــد.
جعفــری بــا بیــان اینکــه بســیاری از افــراد مبتــال بــه دیابــت، تنبلــی روده دارنــد و از 
ایــن عارضــه رنــج می برنــد، گفــت: ایــن دســته از افــراد و همچنیــن افــراد مبتــال بــه 

چاقــی می تواننــد از کمربنــدی کــه تولیــد کردیــم اســتفاده کننــد.
ــکل  ــد مش ــا 95 درص ــه ت ــام گرفت ــه انج ــاتی ک ــی آزمایش ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
ــی و  ــه داخل ــد نمون ــن کمربن ــرد: ای ــان ک ــود، بی ــرف می ش ــر ط ــراد ب ــی اف گوارش

ــت. ــیده اس ــراع رس ــت اخت ــه ثب ــدارد و ب ــی ن خارج
ایــن محقــق بــا بیــان اینکــه آزمایشــاتی کــه انجــام گرفتــه تحــت نظــارت ۸فــوق 
ــن  ــراع بی ــت اخت ــه ثب ــن طــرح را ب ــم ای ــا داری ــت: بن ــوارش اســت گف تخصــص گ

ــی برســانیم. الملل
وی گفــت: ایــن کمربنــد تاییدیــه گواهــی اخــالق در پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی 

قزویــن را نیــز اخــذ کــرده اســت.
ــز اخــذ کــرده  ــی را نی ــش بنیان ــن محصــول مجــوز دان ــان اینکــه ای ــا بی ــری ب جعف
اســت، عنــوان کــرد: کمربنــد رفــع مشــکل گوارشــی تلفیقــی از دانــش مــدرن و طــب 

ــد. ــن دارو باش ــد جایگزی ــت و می توان ــنتی اس س
وی گفــت: در واقــع کمربنــد رفــع مشــکل گوارشــی بــرای بازتوانــی عملکــرد روده هــا 

بــه کار مــی رود.
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت دانــش بنیــان افــزود: رفــع یبوســت، نفــخ شــکم، دل 
پیچــه، دردهــای کارآمــدی شــکم و…از جملــه مشــکالتی انــد کــه بــا ایــن کمربنــد 

ــتند. ــل رفع هس قاب
ــدان،  ــرک، کارمن ــم تح ــاغل ک ــاغالن مش ــودکان، ش ــالمندان، ک ــه داد: س وی ادام
ــد،  ــم کاری تیروئی ــت و ک ــه دیاب ــان ب ــده، مبتالی ــتری ش ــاران بس ــوالن، بیم معل
پارکینســون، ام اس، مصــرف کننــدگان داروهــای یبوســت می تواننــد از ایــن کمربنــد 

ــد. اســتفاده کنن

تولید انبوه کودهای بیولوژیک  
یــک شــرکت دانــش بنیــان موفــق بــه تولیــد کــودی بــرای جــذب فســفر در راســتای افزایش رشــد 

گیــاه و کیفیت آن شــده اســت.
ــه ای  ــی منطق ــر بازاریاب ــک و مدی ــرل بیولوژی ــوژی و کنت ــری اکول ــی دکت ــمیه رحیم ــر س دکت
ــا در  ــت: م ــک گف ــت کش هــای بیولوژی ــا و آف ــده کوده ــان تولیدکنن ــش بنی ــک شــرکت دان ی
ــی در  ــور طبیع ــه ط ــه ب ــانیم ک ــد می رس ــه تولی ــی را ب ــت کش های ــا و آف ــرکت کوده ــن ش ای
داخــل خــاک و ریشــه گیــاه وجــود دارد امــا در اثــر مصــرف بیــش از حــد ترکیبــات شــیمیایی 

از بیــن می رونــد.
وی افــزود: فســفر بــه عنــوان یکــی از ســه عنصــر اساســی نقــش برجســته ای در افزایــش رشــد 
و عملکــرد گیاهــان ایفــا کــرده و بــه ویــژه بــرای گلدهــی میــوه و دانــه از اهمیــت بســیار زیــادی 
ــن در  ــوم و آه ــد آلومینی ــری مانن ــا عناص ــیدی ب ــای اس ــر در خاک ه ــن عنص ــت. ای ــوردار اس برخ
خاک هــای قلیایــی بــا کلســیم بــه ســرعت تشــکیل بانــد داده و علیرغــم عبــور فیزیکــی در خــاک 

ــود. ــتفاده می ش ــل اس ــاه غیرقاب ــرای گی ب
ایــن محقــق بــا بیــان اینکــه ما یکــی از کودهــا را بــا عنــوان بایوفســفات تریپــل بــه تولید رســاندیم، 
گفــت: ایــن یــک کــود زیســتی مبتنــی بــر فســفر معدنــی و باکتــری حل کننــده فســفات اســت که 
عــالوه بــر تأمیــن فســفر فرم هــای تثبیــت شــده ایــن عنصــر را بــه فرم هــای قابــل اســتفاده بــرای 

گیــاه تبدیــل می کنــد.
بــه گفتــه رحیمــی، در ایــن روش کــود بــه طــور یکنواخــت در ســطح مزرعــه پخــش و بــا خــاک 

ــود. ــوط می ش مخل
ــرد،  ــوه و فضــای ســبز اســتفاده ک ــان می ــرای درخت ــوان ب ــود می ت ــن ک ــان اینکــه از ای ــا بی وی ب
گفــت: ایــن محصــول بــر پایــه مجموعــه ای از باکتری هــای حــل کننــده فســفات و بــه صــورت 

ــه شــده اســت. ــول، فرمول گران
ــد  ــج می برن ــفر رن ــود فس ــه از کمب ــی ک ــود در خاک های ــن ک ــتفاده از ای ــرد: اس ــد ک ــی تاکی رحیم
توصیــه می شــود زیــرا محتــوای فســفر معدنــی آن نیــاز گیــاه بــه عنصــر فســفر را برطــرف کــرده و 
باکتری هــای موجــود در آن از تشــکیل بانــد بیــن فســفر و ســایر کانی هــای خــاک و تبدیــل آن بــه 

ــد. ــاه ممانعــت می کن ــرای گی ــل اســتفاده ب فرم هــای غیرقاب
وی بــا بیــان اینکــه اســتفاده ایــن کــود قبــل از بیــدار شــدن درخــت بــه صــورت چــال کــود توصیــه 
ــه تولیــد رســانده ایم معجــزه گــری کوچکــی وجــود  می شــود، گفــت: در ایــن محصوالتــی کــه ب

دارد کــه باعــث افزایــش سیســتم ریشــه ای جــذب گیــاه می شــود.
بــه گفتــه رحیمــی، اســتفاده از ایــن کودهــا و آفــت کش هــا باعــث افزایــش عملکــرد گیــاه و از بیــن 
بــردن بیماری هــای آن می شــود و هیــچ ضــرری بــرای محیــط زیســت، انســان و حشــرات مفیــد 

آن محیــط نــدارد.
وی تاکیــد کــرد: معمــواًل کمبــود فســفر در خــاک گیاهــان وجــود نــدارد اما مشــکل جذب فســفر در 

گیــاه دیــده می شــود بــه همیــن دلیــل اســتفاده از ایــن کــود بایوفســفات تریپــل توصیــه می شــود.
ایــن محقــق تاکیــد کــرد: از ایــن کــود می تــوان در تمــام فضــای گلخانــه ای و مزرعــه ای اســتفاده 

کــرد.
رحیمی افزود: این محصول اکنون به تولید انبوه رسیده و وارد بازار شده است.
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ــن ــای نوی فناوریه

معاونــت علمــی و فنــاوری درصــدد اســت کــه گلخانــه دریایــی 
بــا هــدف تولیــد میــوه هــای اســتوایی و ســبزیجات و تامین آب 
آن از دریــا و اســتفاده از انــرژی هــای تجدیدپذیــر را امســال بــه 

بهــره بــرداری برســاند.
دکتــر جهانگیــر ُپرهمــت، مســئول کارگــروه آب ســتاد توســعه 
آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط زیســت معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری گفــت: مــا درصــدد هســتیم تــا 
ــا چندیــن هــدف در دو منطقــه از جنــوب  ــه دریایــی را ب گلخان

ــدازی کنیــم. کشــور راه ان
ــان  ــا بی ــزداری ب ــاک و آبخی ــت خ ــکده حفاظ ــتاد پژوهش اس
اینکــه ایــن دو منطقــه مکــران و بوشــهر هســتند، افــزود: بنــا 
ــان  ــا از ظرفیت هــای دانشــی شــرکت های دانــش بنی داریــم ت
در راســتای تأمیــن آب و صرفه جویــی در انــرژی بــرای گلخانــه 
و همچنیــن ظرفیت هــای دریــا اســتفاده کنیــم. در ایــن شــرایط 
در تولیــد آب شــیرین مــورد نیــاز گلخانــه و نیــز انــرژی بــرای 
خنــک کــردن آن از ظرفیــت آب و محیــط دریــا اســتفاده 

می شــود.
ــواع میوه هایــی کــه در ایــن مناطــق  ــه ان ــا اشــاره ب پرهمــت ب
ــد شــود گفــت: در بوشــهر، ســبزی و ســیفی  ــرار اســت تولی ق
ــات،  ــی ج ــبزیجات و صیف ــر س ــالوه ب ــران ع ــات و در مک ج
ــه مــوز در شــرایط ایــن گلخانه هــا  میوه هــای اســتوایی از جمل
قابــل تولیــد هســتند کــه ظرفیتــی اســتثنایی در جنــوب شــرق 

کشــور اســت.
ســازه ای  دریایــی  گلخانه هــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــرژی  ــا و ان ــتفاده از آب دری ــا اس ــه ب ــتند ک ــه ای هس گلخان
خورشــیدی امــکان رشــد محصــول در مناطــق گــرم و 
ــن  ــن محیــط مناســب ای خشــک را فراهــم مــی آورد، بنابرای
فنــاوری ســواحل گــرم و خشــک اســت، خاطــر نشــان کــرد: 
ــتوایی و  ــای اس ــد میوه ه ــا در تولی ــن گلخانه ه ــرد ای کارک

ــت. ــی اس ــبزی و صیف ــیری و س گرمس
ــن  ــه در ای ــی ک ــه روش ــاره ب ــا اش ــتاد ب ــر س ــام دبی ــم مق قائ
ــک  ــن تکنی ــزود: ای ــود، اف ــی می ش ــی اجرای ــه دریای گلخان
ــطوح  ــرای س ــی آب ب ــال ثقل ــا انتق ــا )ی ــاژ آب دری ــامل پمپ ش

زیــر ســطح دریــا( بــه محــل خشــکی اســت کــه پــس از آن در 
ــرد. ــرار می گی ــد ق ــرض دو فرآین مع

وی گفــت: فرآینــد اول، اســتفاده از آب دریــا بــرای ایجــاد 
رطوبــت و ســرد کــردن هــوا اســت. فراینــد دوم هــم اســتفاده 
ــیرین در  ــد آب ش ــر و تولی ــرای تبخی ــیدی ب ــرارت خورش از ح
ــاًل  ــد عم ــن فرآین ــت؛ در ای ــر اس ــورد نظ ــی م ــه دریای گلخان
ــه  ــده ک ــارج ش ــه خ ــده از گلخان ــی مان ــوب باق ــوای مرط ه
ــاز  ــان در فضــای ب ــود شــرایط رشــد گیاه ــرای بهب ــواًل ب معم

اســتفاده می شــود.
پرهمــت بــا اشــاره بــه هــدف تأمیــن آب در ایــن پــروژه گفــت: 
ــه  ــی در گلخان ــه درون لوله های ــا ب ــه، آب دری ــن گلخان در ای
ــطوح  ــر روی س ــا ب ــن لوله ه ــق ای ــود و از طری ــاژ می ش پمپ
ــد  ــوری مانن ــه زنب ــزرگ و الن ــه ســطوحی ب ــده ک ــر کنن تبخی
ــوری و  ــه زنب ــه درون الن ــوا ب ــا ه ــزد. در اینج ــتند می ری هس
ــط  ــه توس ــه درون گلخان ــوری ب ــه زنب ــق الن ــپس از طری س
ــرد و  ــا س ــط آب دری ــه توس ــود، ک ــیده می ش ــی کش فن های

می شــود. مرطوب تــر 
وی ادامــه داد: هــوای ســرد و مرطــوب شــرایط مناســب را برای 
ــه ای ایجــاد می کنــد؛ ســپس هــوای  رشــد محصــوالت گلخان
ــه  ــده ک ــده دوم ش ــر کنن ــه، وارد تبخی ــت گلخان ــرد در پش س
ــوده و لوله هــای ســقفی آن توســط خورشــید  ــا ب دارای آب دری
گــرم شــده اند. در اینجــا هــوا گــرم و مرطــوب شــده و بــه نقطه 
ــا  ــوب ب ــرم و مرط ــوای گ ــه ه ــی ک ــد. هنگام ــباع می رس اش
ــا برخــورد  آرایــه ای از لوله هــای عمــودی حــاوی آب ســرد دری
ــد  ــان شــده و آب عــاری از نمــک تولی ــد، بخــار آب میع می کن

می کنــد.
ــزود: در  ــزداری اف ــاک و آبخی ــت خ ــکده حفاظ ــتاد پژوهش اس
نهایــت ایــن آب خالــص تولیــد شــده بــه یــک مخــزن ذخیــره 
ــتفاده  ــه اس ــوالت در گلخان ــاری محص ــرای آبی ــت و ب هدای

می شــود.
ــهر و  ــی در بوش ــه دریای ــاحت گلخان ــه مس ــاره ب ــا اش وی ب
مکــران افــزود: طــرح الگویــی هــر کــدام در مســاحتی حــدود 

400 مترمربــع احــداث می شــوند.

پرهمــت بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن گلخانــه بــا هــدف اســتفاده 
ــدازی خواهــد شــد،  ــر امســال راه ان ــد پذی از انرژی هــای تجدی
ــه  ــا برنام ــوت و ب ــورت پایل ــه ص ــرح ب ــن ط ــرد: ای ــان ک بی

ــد. ــرا در می آی ــه اج ــخصی ب مش
ــرای ایــن  ــه گفتــه وی، هنــوز مــدل اقتصــادی مشــخصی ب ب

برنامــه مشــخص نشــده و در حــال بررســی هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه چندیــن کشــور در حــال حاضــر از 
گلخانه هــای دریایــی اســتفاده می کننــد، بیــان کــرد: در 
ــرژی  ــوا و ان ــا، ه ــتفاده از آب دری ــا اس ــی ب ــای دریای گلخانه ه
خورشــیدی کار تأمیــن انــرژی و خنــک کــردن سیســتم داخــل 

گلخانــه انجــام می شــود.
قائــم مقــام ســتاد توســعه فنــاوری آب، خشکســالی، فرســایش 
و محیــط زیســت معاونــت علمــی بیــان کــرد: در گلخانه هــای 
دریایــی بــرای خنک کــردن داخــل گلخانــه از آب دریا اســتفاده 
ــه  ــازه گلخان ــی از س ــش های ــان آب روی بخ ــود و جری می ش
ــاد هــم موجــب خنکــی شــده و  ــان ب ــرار داده می شــود. جری ق
رطوبــت مــورد نیــاز گلخانــه تأمیــن می شــود و بخــش عمــده 
ــرژی  ــا و ان ــق آب دری ــاز از طری ــورد نی ــرژی م ــت و ان رطوب

ــود. ــن می ش ــیدی تأمی خورش
ــدازی  ــرای راه ان ــی ب ــاره اســتفاده از فناوری هــای داخل وی درب
ایــن گلخانــه گفــت: بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه تمام فنــاوری 
مــورد اســتفاده را در داخــل کشــور تولیــد و بــا ایــن طرح هــای 
ــه، کندانســورها و اجــزای  ــم؛ ســازه گلخان ــی بومــی کنی الگوی
ــد  ــه می باش ــوع گلخان ــن ن ــف ای ــای مختل ــامانه فناوری ه س

ــازی آنهاســت. ــا بومی س ــدف م ــه ه ک
پرهمــت بــا بیــان اینکــه شــرکت هــای دانش بنیان، مؤسســات 
پژوهشــی و دانشــگاهی و شــرکت هــای ســرمایه گذار در ایــن 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــت معاون ــت و مدیری ــا حمای ــرح ب ط
ــواحل  ــای س ــری ظرفیت ه ــزود: بکارگی ــد، اف ــارکت دارن مش
خلیــج فــارس و دریــای عمــان در توســعه گلخانه هــای دریایــی 
بســتر تولیــد محصــوالت کشــاورزی و نیــز اشــتغال زایی 
زیــادی را داراســت، کــه بــا اجــرای طرح هــای پایلــوت 

بومی ســازی آن انجــام می شــود.

گلخانه دریایی برای تولید میوه استوایی در جنوب ایران ساخته شد
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توسط محققان دانشگاه شریف؛

ربات حمل کاال ساخته شد
 

محققان دانشگاه صنعتی شریف ربات حمل کاال با هدف جابجایی انسان یا کاال ساختند.
ــار محدودیت هــای فضاهــای اداری  ــت و پیچیدگی هــای زندگــی شــهری در کن افزایــش جمعی
و عمومــی هــر روز بیــش از پیــش لــزوم بــه کارگیــری وســایل حمــل کاال و انســان بــا قابلیــت 

ــد. ــکار می کن ــک را آش ــای کوچ ــت در محیط ه حرک
ــن موضــوع طــرح پژوهشــی »طراحــی و  ــه ای ــا توجــه ب محققــان دانشــگاه صنعتــی شــریف ب
ســاخت ربــات جهــت حمــل کاال و انســان« را انجــام دادنــد. ایــن طــرح بــا پشــتیبانی صنــدوق 
ــه نتیجــه  ــاوری ریاســت جمهــوری ب ــت علمــی و فن ــاوران معاون ــت از پژوهشــگران و فن حمای

رســیده اســت.
ــا،  ــتان ها، کارگاه ه ــهولت در ادارات، بیمارس ــه س ــد ب ــخصات می توان ــن مش ــا ای ــیله ای ب وس
کارخانجــات و ســایر اماکنــی کــه جابجایــی کاال یــا انســان در آن زیــاد اســت مــورد اســتفاده قرار 
گیــرد. اســتفاده در گشــت های امنیتــی و مــرزی می توانــد از دیگــر کاربردهــای ایــن ربــات باشــد. 
همچنیــن در صــورت کنتــرل خــودکار بــه وظایــف دیده بانــی یــا جابجایــی و پشــتیبانی و حتــی 

راه یابــی در میادیــن میــن بپــردازد.
در کل هــدف از ایــن پــروژه ســاخت رباتــی اســت کــه بتوانــد جابجایــی انســان یــا کاال بپــردازد و 
بســیار کــم حجــم باشــد. همچنیــن بــا انــرژی الکتریکــی کار کنــد و قــدرت مانــور زیادی داشــته 
باشــد. مشــخصات مذکــور بــا اســتفاده از ســاختاری مبتنــی بــر دو چــرخ هــم محــور و ســکویی 

کــه روی آن محــور نصــب باشــد عملــی شــده اســت. امــا ایجــاد تعــادل در چنیــن ســاختاری بــه 
کارگیــری روش هــای نویــن کنتــرل از جملــه کنتــرل فــازی و کنتــرل یادگیــر را طلــب می کنــد.

در ایــن پــروژه از کنتــرل یادگیــری بــر مبنــای یادگیــری تقویتــی بــرای ایجــاد پایــداری و تعــادل 
ــات را  ــن رب ــتم ای ــی سیس ــدارات الکترونیک ــا و م ــده، چرخ ه ــورها، پردازن ــد. سنس ــتفاده ش اس
تشــکیل می دهنــد. از آنجــا کــه محصــوالت خارجــی مشــابه بــه صــورت تجــاری وارد می شــود 

بــا ســاخت ایــن ربــات در داخــل قیمــت نهایــی آن کاهــش یافتــه اســت.

عضــو هیئــت عامــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از جایــگاه 
ــور  ــن فاکت ــت: عمده تری ــر داد و گف ــوآوری خب ــران در ن ۶۸ ای
ــم و  ــی عل ــوآوری جهان ــاخص ن ــران در ش ــه ای ــای رتب در ارتق

ــاوری اســت. فن
ــن  ــان اینکــه مهمتری ــا بی ــزدی ب ــان ی ــد صــادق خیاطی محم
ظرفیتــی کــه امــروز در کشــور بــه وجــود آمــده اســت مربــوط 
ــوآوری اســت، گفــت: اگرچــه همــه  ــه توســعه اکوسیســتم ن ب
دولت هــا بــه ســهم خــود تالش هایــی در ایــن زمینــه داشــته اند 
امــا خوشــبختانه بــا رویکــرد جدیــدی کــه از دولت قبــل )دولت 
یازدهــم( شــکل گرفــت توســعه اکوسیســتم نــوآوری در کشــور 
قــوت گرفــت و بــه شــعار آن جامعــه عمــل پوشــانده شــد بــه 
ــن عرصــه  ــان ای ــروز همــه دســتگاه ها و متولی طــوری کــه ام
کنــار هــم جمــع شــده اند و ایــن مهمتریــن ظرفیتــی بــود کــه 

در کشــور بــه اجــرا درآمــد.
وی در ادامـه در پاسـخ به این سـوال که جایـگاه ایـران در حوزه 
نـوآوری در قیـاس بـا سـایر کشـورها چگونـه اسـت؟ گفـت: از 
سـال 1394 موضوع شـاخص نـوآوری جهانی بـرای دولت حائز 

اهمیـت شـد چـرا که ایـن شـاخص تنهـا و مهمترین شـاخصی 
در دنیـا اسـت کـه بـه صـورت تخصصـی بـه حـوزه نـوآوری 
 Global Innovation( می پـردازد. ایـن شـاخص کـه
Index(GII یـا شـاخص نـوآوری جهانی نام دارد همه سـاله 
توسـط سـازمان جهانـی مالکیت فکـری منتشـر می شـود. این 
گزارش هفـت بعد دارد که پنج بعـد در شـاخص ورودی و دو بعد 

در شـاخص خروجـی قـرار می گیـرد.
ــوآوری و شــکوفایی ریاســت  ــدوق ن عضــو هیئــت عامــل صن
جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه عمده تریــن پیشــرفت ها 
ــی  ــوآوری جهان ــاخص ن ــران در ش ــه ای ــه ای ک ــای رتب و ارتق
ــه  ــرار گرفت ــاوری ق ــم و فن ــوزه عل ــته بندی ح ــته، در دس داش
اســت، تصریــح کــرد: ایــن شــاخص از دو منظــر قابــل تحلیــل 
اســت؛ اولیــن منظــر افــراد و شــاخصه هایی هســتند کــه 
ــتند.  ــاوری هس ــم و فن ــوزه عل ــر ح ــتقیم درگی ــور مس ــه ط ب
ــردد.  ــاز می گ ــور ب ــاد کالن کش ــه اقتص ــز ب ــر نی ــن منظ دومی
ــن اســت کــه  ــد ای ــن شــاخص برمی آی ــی کــه از ای ــذا تحلیل ل
ــوزه  ــه ح ــوط ب ــاخص مرب ــن ش ــا در ای ــای م ــن ارتق عمده تری

ــاد  ــوزه اقتص ــم در ح ــا ه ــف م ــت و ضع ــاوری اس ــم و فن عل
ــا در ورودی هــای خــود در بحــث  ــی م ــوده اســت؛ یعن کالن ب
نیــروی انســانی، پژوهــش، توســعه شــرکت های دانــش 
بنیــان و اســتارت آپ ها عملکــرد خوبــی داشــتیم و ایــن نشــان 
می دهــد کــه رویکــرد دولــت رویکــرد درســتی بــوده اســت امــا 
ــد  ــردار ایــن محصــوالت اســتارت آپی بای ــی کــه بهره ب آن جای
محصــوالت ایــن شــرکت ها را مــورد حمایــت قــرار دهــد و وارد 
بــازار کار کنــد و نیــز فراهــم بــودن زیرســاخت های اقتصــادی 
و نقــش تنظیم گــری و رگوالتــوری کــه نهادهــای دولــت بایــد 
ایفــا کننــد نتوانســته ایم موثــر واقــع شــویم، لــذا الزم اســت که 
یــک عــزم جــدی بــرای وصــل کــردن حــوزه علــم و فنــاوری 

ــه وجــود آیــد. ــه حــوزه اقتصــادی ب ب
خیاطیــان بــه جایــگاه 10۶ ایــران در شــاخص نــوآوری جهانــی 
در ســال 2013 اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن ســال کارگروهــی 
بــه ریاســت معــاون علمــی رئیــس جمهــوری تشــکیل شــد و 
دســتگاه های ذیربــط موضــوع در ایــن کارگــروه عضــو شــدند. 
ــتگاه ها را در  ــه دس ــش هم ــل و نق ــاخص ها را تحلی ــپس ش س
ــوت  ــف و ق ــاط ضع ــم و نق ــخص کردی ــاخص ها مش ــن ش ای
ــی دســتگاه های  ــکاری تمام ــا هم ــداهلل ب بررســی شــد و بحم
ذیربــط جایــگاه ایــران در ســال 2017 بــه رتبــه 75 و در ســال 

201۸ بــه رتبــه ۶5 ارتقــاء پیــدا کــرد.
ــش رو  ــق پی ــه اف ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــان در پاس وی در پای
ــروز  ــت: ام ــد، گف ــی می کن ــور ارزیاب ــوآوری را چط ــوزه ن در ح
رویکــرد بســیار خوبــی در حــوزه علــم و فنــاوری در کشــور در 
پیــش گرفتــه شــده اســت بــه طــوری کــه هــم توجــه همــه 
ــر  ــن حــوزه بیشــتر شــده و هــم زی ــه ای بخش هــای کشــور ب
ــیاری  ــروز بس ــت. ام ــده اس ــم ش ــی فراه ــاخت های خوب س
ــه  ــا ب ــود، ام ــال می ش ــی دنب ــوزه علم ــور از ح ــائل کش از مس
هرحــال مشــکالتی کــه در کشــور در حــوزه اقتصــادی وجــود 
ــرای  ــد ب ــاوری نیســت و بای ــم و فن ــر حــوزه عل ــر ب دارد بی تاثی

ــید. ــاره ای اندیش آن چ

عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی اعالم کرد:

جایگاه ۶۸ ایران در شاخص جهانی نوآوری 

http://mehrnews.com


صفحه 34 | شماره 25 | تیـــر 98 MEHR NEWSAGENCY

ــن ــای نوی فناوریه

محققــان طــب بازســاختی انســتیتو ویــک فارســت بــه دنبــال رویکــردی امیــدوار کننــده بــرای 
درمــان آســیب هــای مزمــن کلیــوی و بازســازی بافــت هــای آســیب دیــده بــا اســتفاده از ســلول 

هــای بنیــادی هســتند.
ــورت  ــه ص ــد ب ــه می توانن ــتند ک ــی هس ــل جهان ــکل و معض ــک مش ــوی ی ــای کلی بیماری ه

ــر  ــای منحص ــتفاده از ویژگی ه ــا اس ــن در WFIRM ب ــد. محققی ــروز کنن ــاد ب ــن و ح مزم
ــلول ها  ــن س ــه ای ــد ک ــان داده ان ــک نش ــتق از مایع آمنیوتی ــادی مش ــلول های بنی ــرد س ــه ف ب
می تواننــد بــه طــور بالقــوه ای عملکــرد انــدام را در مــدل پیــش درمانگاهــی بیمــاری کلیــوی 

ــد. ــکاوری کنن ری
ــک  ــد ی ــادی می توانن ــلول های بنی ــوع س ــن ن ــه ای ــت ک ــان داده اس ــا نش ــه آنه ــج مطالع نتای
منبــع ســلول ایــده آل و یــک اســتراتژی درمانــی امیــدوار کننــده بــرای بیمارانــی باشــند کــه از 
ــع  ــتق از مای ــادی مش ــلول های بنی ــد. س ــج می برن ــده رن ــوان کنن ــن و نات ــای مزم بیماری ه
آمنیوتیــک دارای توانایــی تمایــز چنــد رده ای و همچنیــن قابلیــت ضــد التهابــی هســتند کــه 

ــرای بازســازی می ســازد. همیــن امــر آنهــا را منبــع ســلولی بالقــوه ای ب
ایــن ســلول ها پاســخ ایمنــی را نیــز تحریــک نمی کننــد و اســتفاده از آنهــا منجــر بــه تومورزایی 
ــادی  ــلول های بنی ــد س ــلولی مانن ــع س ــه مناب ــوط ب ــی مرب ــای اخالق ــده و نگرانی ه ــز نش نی

جنینــی را نیــز بــه همــراه ندارنــد.
در ایــن مطالعــه، دکتــر آنتونــی آتــاال و همکارانــش در WFIRM دریافتنــد کــه ســلول های 
بنیــادی مایــع آمنیوتیــک تزریــق شــده به کلیــه آســیب دیــده در مــدل جانــوری، بعــد از 10 هفته 
ــوی شــد. یافته هــای حاصــل از بیوپســی حاکــی از کاهــش  ــودی عملکــرد کلی ــه بهب منجــر ب

آســیب بــه کالســترهای مویرگــی )گلومــرول هــا( در ایــن جانــوران بــود.
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه تیمــار بــا ســلول های بنیــادی مایــع آمنیوتیــک اثــرات 

مثبتــی روی بهبــود عملکــردی و ریــکاوری ســاختاری کلیــه دارد.

سلول درمانی جایگزین پیوند کلیه می شود

تعمیر خودرو با عینک 
هوشمند واقعیت افزوده

 

شــرکت بــی ام و از تولیــد عینــک هوشــمند مبتنــی بــر فنــاوری واقعیــت افــزوده 
خبــر داده کــه بــا اســتفاده از آن می تــوان ســرعت تعمیــر خودروهــای مختلــف را 

افزایــش داد.
ــرد آنهــا  ــده آغــاز شــود و کارب ــاه آین ــن عینک هــا از م ــرار اســت اســتفاده از ای ق
ــا  ــن عینک ه ــد. ای ــش می ده ــد افزای ــا 75 درص ــا را ت ــر خودروه ــرعت تعمی س
ــر  ــرعت تعمی ــا س ــتفاده از آنه ــذا اس ــتند و ل ــی هس ــوش مصنوع ــه ه ــز ب مجه

ــد. ــش می ده ــکالت افزای ــریع مش ــایی س ــق شناس ــودرو را از طری خ
اســتفاده از ایــن عینک هــا دسترســی بــه اطالعــات فنــی مــورد نیــاز بــرای تعمیــر 
خودروهــا را نیــز تســهیل می کنــد و در نهایــت زمــان انتظــار هــر مشــتری بــرای 

دریافــت خــودروی خــود از تعمیــرگاه را بــه میــزان زیــادی کاهــش می دهــد.
بــا بــه کارگیــری این سیســتم، تعمیــرکار خــودرو می توانــد بــه پایــگاه داده مفصل 
و گســترده ای دسترســی یابــد کــه حــاوی جزئی تریــن اطالعــات فنــی در مــورد 
هــر یــک از تولیــدات شــرکت بــی ام و اســت. یکــی دیگــر از مزایای این سیســتم 
ارتبــاط تعمیــرکار بــا متخصصــان و مهندســان بــی ام و اســت کــه مشــاهده آنی و 
لحظــه بــه لحظــه رونــد تعمیــر را بــه صــورت ســه بعــدی از طریــق ایــن عینــک 

هوشــمند ممکــن می کنــد.
تعمیـرکار همچنیـن می توانـد بـا صـدور فرامیـن صوتـی اسـناد، تصاویـر اضافی، 
توضیحـات و نقشـه های هـر بخـش در حـال تعمیـر را از طریـق ایـن عینـک بـه 
صورت سـه بعـدی مشـاهده کنـد. ایـن خدمـات فعـاًل در آمریـکا ارائه می شـوند.

به اندازه عرض یک موی انسان؛

»مونالیزا« روی بوم مینیاتوری 
کوانتومی باز آفرینی شد

 
محققــان دانشــگاه کویینزلنــد بــا 
تابانــدن لیــزر بــه یــک مــاده کوانتومی 
تابلــوی مونالیــزا را در محــدوده ای بــه 
انــدازه قطــر مــوی انســان بــاز آفرینــی 

ــد. کــرده ان
تابلــوی مونالیــزا بــه طــور مینیاتــوری 
ــی  ــوم کوچــک کوانتوم ــک ب و روی ی
بازآفرینــی شــده اســت. ایــن بــوم بــه 
ــان  ــوی انس ــک م ــرض ی ــدازه ع ان

ــت. اس
فیزیکدانــان از لیزرهــا اســتفاده کردنــد تــا تابلــوی داوینچــی را در یــک حبــاب بســیار ســرد از مــواد گازی 
کوانتومــی بســازند. در حقیقــت بــرای خلــق ایــن اثــر تصویــر مونالیزا بــه وســیله لیزر بــه طــور معکوس و 

در مقیــاس میکروســکوپی روی بــوم کوانتومــی تابانــده و ســپس از آن عکاســی شــد.
لیــزر بــا ویژگی هــای عجیــب مــاده کوانتومــی واکنــش نشــان داد و تراکــم اتم هــا تغییــر کــرد. در نتیجــه 

پیکســل هایی ســایه دار و متمایــز بــه وجــود آمدنــد.
ــوی  ــه تابل ــد از جمل ــرده ان ــی ک ــک کپ ــن تکنی ــا همی ــر را ب ــر دیگ ــادی از تصاوی ــداد زی ــان تع محقق

ــی. ــان کوانتوم ــی از فیزیکدان ــس یک ــوگ و عک ــتاره ون گ ــب های پرس ش
تایلــر نیلــی و همکارانــش در دانشــگاه کویینزلنــد ایــن اثــر هنــری بســیار کوچــک را بــه وســیله ســرد 
کــردن گاز روبیدیــم خلــق کردنــد. در حقیقــت ایــن گاز بــه انــدازه چنــد میلیــاردم یــک درجه بــاالی صفر 

ســرد شــد.
ــد یــک  ــق اســت در عــوض مانن ــرا بســیار رقی ــد زی ــخ نمی زن ــن گاز ی ــد: ای ــاره می گوی ــن ب ــی در ای نیل
ــه آن  ــزر ب ــم و لی ــرار دادی ــور ق ــر را در پروژکت ــا تصوی ــد. م ــار می کن ــی رفت ــاده کوانتوم ــاب گازی م حب
تاباندیــم. البتــه لیــزر را بــه طــور معکــوس از طریــق یــک میکروســکوپ تاباندیــم تــا تصویــری کوچــک 
بســازیم. نــور لیــزر تصویــر را روی محــدوده ای بــا عــرض حــدود 100 میکــرون ثبــت کــرد. این مســاحت 
بــه انــدازه قطرمــوی انســان )17 تــا 1۸1 میکــرون( اســت. بــه همیــن دلیــل بــا چشــمان غیــر مســلح بــه 

ــد. ــوان آن را دی ــختی می ت س
مـاده عجیـب کوانتومـی کـه در این اثـر هنری اسـتفاده شـده در حقیقـت نوعـی از چگالش بوز-انیشـتین 

)Bose–Einstein condensate( اسـت. ایـن مـواد ویژگی هـای عجیـب کوانتومـی دارنـد.
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و  دنیــا  در  کیفی  و  کمی  علــم  تولیــد  رونــد 
ایــران همــواره در جریــان اســت و برتریــن 
کشــورهای دنیا نیــز ابتدا بــا افزایــش کمــی 
تولیــدات علمــی خــود ســعی کردنــد کــه 
جایــگاه مناســبی در تولیــد علــم دنیــا پیــدا 
کننــد و پــس از آن کیفیــت تولیــدات خــود را 
عمــق بخشــیدند. در این میان پیشــرفت علمــی 
جمهــوری اســالمی ایــران نیز تــا انــدازه زیادی 
قابــل توجــه بــوده اســت. به نحوی  کــه رهبــر 
معظــم انقــالب در خردادماه امسال در دیــدار 
پژوهشــگران  و  نخبــگان  اســتادان،  از  جمعــی 
دانشــگاه ها بــر ایــن موضــوع تاکیــد کردنــد.

علم و دانـش
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علـــم و دانش

معتبرتریــن پایگاه هــای تولیــد علــم بــر جهــش ایــران در تولید 
علــم بــا کیفیــت صحــه گذاشــته اند و قــرار گرفتــن نــام ایــران 
در رتبــه شــانزدهم دنیــا نشــان می دهــد زمــان زیــادی اســت از 

ــم. ــور کرده ای ــی عب کمی گرای
رونــد تولیــد علــم در دنیــا و ایــران همــواره در جریــان کمیــت و 
کیفیــت قــرار داشــته اســت و برتریــن کشــورهای دنیا نیــز ابتدا 
ــد کــه  ــدات علمــی خــود ســعی کردن ــا افزایــش کمــی تولی ب
جایــگاه مناســبی در تولیــد علــم دنیــا پیــدا کننــد و پــس از آن 

کیفیــت تولیــدات خــود را عمــق بخشــیدند.
پیشــرفت علمــی جمهــوری اســالمی ایــران تــا انــدازه ای قابــل 
توجــه بــوده اســت کــه رهبــر معظــم انقــالب در دیــدار جمعــی 
ــان  ــا ایش ــگاه ها ب ــگران دانش ــگان و پژوهش ــتادان، نخب از اس
ــادآور  ــد و ی ــد کردن ــوع تاکی ــن موض ــر ای ــرداد 9۸ ب در ۸ خ
ــی  ــای واقع ــه معن ــد ب ــدند: پیشــرفت های دانشــگاهی تاکی ش
ــرار  ــت ق ــن را نبایســتی مــورد غفل کلمــه چشــمگیر اســت؛ ای
ــه خاطــر  ــه، ب ــن قضی ــم روی ای ــد می کن داد. اینکــه مــن تأکی
ــران ]بلکــه[ در  ــط در ای ــه فق ــاده، ن ــی اســت کــه راه افت جریان
دنیــا، بــرای کوچــک کــردن، ســبک کــردن و بــی ارزش نشــان 

ــم علمــی کشــور. دادن حرکــت عظی
ایشــان بــه نکتــه بســیار مهمــی در ایــن زمینــه اشــاره کردنــد 
ــردن پیشــرفت های  ــوال ب ــر س ــور زی ــه منظ ــه ای ب ــه برنام ک
علمــی کشــور در حــال انجــام اســت. ایشــان فرمودنــد: »االن 
ــد،  ــرج می کنن ــول خ ــود؛ پ ــن کار می ش ــا دارد روی ای در دنی
ــه 2040  ــن برنام ــه اش ای ــک نمون ــد؛ ی ــزی می کنن برنامه ری
دانشــگاه اســتنفورد اســت دربــاره ایــران در ســال 2040 و زیــر 
ــردن پیشــرفت های علمــی کشــور و کارهــای مهــم  ســوال ب

دانشــگاهی کشــور اســت.«
ــگان  ــای بیگان ــه تالش ه ــن ب ــری همچنی ــم رهب ــام معظ مق

ــان  ــرده و خاطرنش ــاره ک ــران اش ــی ای ــدرت علم ــر ق در براب
ــه  ــد ک ــح کرده ان ــه تصری ــته اند و در مقال ــه نوش ــد: »مقال کردن
پیشــرفت علمــی ایــران مایــه نگرانــی اســت؛ ایــن را صریحــًا 
ــت«؛  ــی اس ــه نگران ــران مای ــی ای ــرفت علم ــتند: »پیش نوش
ــوم اســت؛ قدرتهــای اســتعمارگر،  ــی کیســت؟ معل ــه نگران مای
ــر  ــه ســلطه ب قدرتهــای متجــاوز و ســلطه گر کــه حیاتشــان ب
ضعفــا اســت، نمی تواننــد ببیننــد کــه یــک کشــوری در یــک 
ــودش را از  ــا، خ ــور م ــت کش ــل موقعی ــی مث ــت حّساس موقعّی
ضعــف نجــات بدهــد و بــه قــوت و قــدرت برســد؛ مایــه نگرانی 

ــا اســت.« آنه
دانشــگاه اســتنفورد در پــروژه ایــران 2040 دربــاره موضوعاتــی 
بــا عناویــن خروجــی علمــی ایــران، کمبــود آب در ایــران، بانک 
ــت  ــک جمعی ــادی، دینامی ــکل اقتص ــران، مش ــزی در ای مرک
ایــران، چشــم انــداز گاز طبیعــی، بــرق و انــرژی تجدیدپذیــر در 
ایــران، ارزیابــی زمیــن و بــارش بــرای کشــاورزی و آینــده نفــت 
ایــران و تأثیــرات اقتصــادی آن چندیــن گــزارش آینــده نگارانــه 

تهیــه کــرده اســت.
ــروژه 2040  ــد پ ــرده ان ــا ک ــا ادع ــن گزارش ه ــندگان ای نویس
اســتنفورد ایــران یــک ابتــکار دانشــگاهی اســت کــه تحقیقــات 
مربــوط بــه مســائل اقتصــادی و فنــی مربــوط بــه توســعه بلنــد 
مــدت ایــران را و پیامدهــای احتمالــی آنهــا در آینــده را ارزیابــی 
ــا آنکــه  می کنــد. در بخــش گــزارش خروجــی علمــی ایــران ب
ــا  ــان شــده ام ــران اذع ــاالت علمــی ای ــداد مق ــش تع ــه افزای ب
ادعــا کــرده اســت کــه رشــد علمــی ایــران بیشــتر در بخــش 

ــت. ــی رخ داده اس کم
امــا بررســی خروجــی تولیــد علــم ایــران در پایگاه هــای معتبــر 
ــران یــک  علمــی نشــان می دهــد کــه جمهــوری اســالمی ای
دهــه اســت از مــرز کمــی گرایــی صــرف عبــور کــرده اســت و 

گام در پلــه شــانزدهم دنیــا از نظــر تولیــد علــم گذاشــته اســت. 
ایــن تولیــد علــم بــه اذعــان معتبرتریــن پایگاه هــای اســتنادی 
علمــی دنیــا در بحــث کیفیــت رشــد 7 درصــدی را نســبت بــه 

رشــد جهانــی تجربــه کــرده اســت.

ــا کیفیــت ایــران  ــم ب ــد عل رشــد 7 درصــدی تولی
ــه رشــد جهانــی نســبت ب

نمایه هــای  از  یکــی   )Scopus( اســکوپوس  پایــگاه 
اســتنادی معتبــر و شــناخته شــده در دنیــا اســت کــه اطالعــات 
ــزار  ــون ســند را از حــدود 5 ه ــش از ۶0 میلی کتاب شــناختی بی
ناشــر علمــی در سراســر جهــان و بیــش از 1۶ هــزار و پانصــد 

ــت. ــای داده اس ــود ج ــی را در خ ــی پژوهش ــه علم مجل
اســکوپوس همــه حیطه هــای علــوم را بررســی می کنــد 
ــش  ــد پوش ــود 20 درص ــبیه خ ــع ش ــایر مراج ــه س ــبت ب و نس
بیشــتری دارد و از همیــن رو یکــی از مراجعــی اســت کــه 
ــور در  ــر کش ــم ه ــد عل ــزان تولی ــاس آن می ــر اس ــوان ب می ت
ــا ســایر کشــورها و میــزان اســتنادات و تولیــد علــم  مقایســه ب

ــرد. ــی ک ــت را در آن بررس ــا کیفی ب
تازه تریــن بررســی های میــزان تولیــد علــم جمهــوری 
ــگاه اســکوپوس نشــان  ــع پای ــر اســاس مناب ــران ب اســالمی ای
ــه در  ــزار و 34۸ مقال ــران از ۸ ه ــاالت ای ــداد مق ــد تع می ده
ســال 2005 بــه ۶0 هــزار و 575 مقالــه در ســال 201۸ رســیده 
اســت، ایــن در حالــی اســت کــه تعــداد مقــاالت دنیــا در ســال 
ــوده  ــه ب ــزار و 53۶ مقال ــون و 90۶ ه ــک میلی ــدود ی 2005 ح
ــه  ــداد س ــه تع ــال 201۸ ب ــا س ــال ت ــدت 13 س ــت و در م اس

ــت. ــیده اس ــه رس ــزار و ۸42 مقال ــون و 5۶ ه میلی
ــا در ســال 2017  ــاالت دنی ــداد کل مق ــا، تع ــا دنی در مقایســه ب
ــه در  ــوده ک ــه ب ــزار و 534 مقال ــون و 10 ه ــه میلی ــزان س می

ایران در پله شانزدهم تولید علم باکیفیت دنیا ایستاد
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ســال 201۸ ایــن میــزان بــه تعــداد ســه میلیــون و 5۶ هــزار و 
۸42 مقالــه رســید. بنابرایــن دنیــا از نظــر تعــداد مقــاالت رشــد 
1.54 درصــدی را تجربــه کــرده اســت امــا در مقابــل جمهــوری 
ــه 7.97  ــل توج ــد قاب ــاالت رش ــداد مق ــران در تع ــالمی ای اس

ــته اســت. درصــدی داش
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 ــد و نظــر دیگــران ق ــرض نق ــه در مع می شــود ک
ــه آن ارجــاع شــود. ایــن  ــودن ب و در صــورت مــورد توجــه ب
ــد مــالک  ــا عنــوان اســتنادات می توان ــزاری ب ــا اب موضــوع ب

ــرد. ــرار گی ــاالت ق ــت مق ســنجش کیفی
ســهم ایــران از کل اســتنادات دنیــا نیــز رشــد مناســبی را تجربه 
ــران از  ــه ســهم 0.3 درصــدی ای ــه ای ک ــه گون ــرده اســت ب ک
ــه ســهم 2.۶ درصــدی از  ــا در ســال 2005 ب کل اســتنادات دنی
کل اســتنادات دنیــا رســیده اســت و همیــن امــر نشــان دهنــده 
ــان  ــوی محقق ــده از س ــر ش ــاالت منتش ــت مق ــش کیفی افزای

ــوده اســت. ایرانــی ب

ــران در  ــر ای ــم برت ــد عل ــد تولی ــیار تن ــیب بس ش
ــا 2018 ــی 2005 ت ــه زمان فاصل

نمــودار تعــداد مقــاالت یــک درصــد برتــر )تولیــد علــم برتــر( 
ــا 201۸ نشــان می دهــد کــه  ــه زمانــی 2005 ت ایــران در فاصل
ایــن تعــداد از 25 مقالــه در 2005 بــه یــک هــزار و 100 مقالــه 
برتــر در ســال 201۸ رســید و جمهــوری اســالمی ایــران شــیب 

بســیار تنــدی را در تعــداد مقــاالت برتــر تجربــه کــرد.
تعــداد مقــاالت پنــج درصــد برتــر )پــر اســتناد( ایــران در پایــگاه 
ــش  ــن بخ ــران در ای ــه ای ــد ک ــان می ده ــز نش ــکوپوس نی اس
هــم بــا رشــد قابــل 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 21 برابــری را نشــان 

می دهــد.
آمــار بررســی های اســکوپوس نشــان می دهــد تعــداد مقــاالت 
ــال های  ــه س ــران در فاصل ــتناد( ای ــر اس ــر )پ ــد برت 10 درص
2005 تــا 201۸ نیــز رشــد 21 برابــری کــه بســیار قابــل توجــه 
بــوده را تجربــه کــرده اســت. از ایــن رو از تعــداد 557 مقالــه پــر 
ــر  ــه پ ــزار و 252 مقال ــداد 12 ه ــه تع ــال 2005 ب ــتناد در س اس

اســتناد رســید.
ــده اند  ــدی ش ــکوپوس رده بن ــر اس ــز از نظ ــا نی ــالت دنی مج

ــر  ــر منتش ــد برت ــالت 25 درص ــه در مج ــی ک ــداد مقاالت و تع
ــرار  ــه ق ــورد توج ــگاه م ــن پای ــز در بررســی های ای ــده اند نی ش
ــی رشــدی 10  ــاالت ایران ــداد مق ــن بخــش تع ــد و در ای گرفتن
برابــری داشــته اند بــه گونــه ای کــه تعــداد مقــاالت جمهــوری 
اســالمی ایــران در مجــالت 25 درصــد برتــر از 2 هــزار و 337 
مقالــه در ســال 2005 بــه 23 هــزار و ۶3 مقالــه در ســال 201۸ 

رســیده اســت.
ــی در  ــارات علم ــداد انتش ــت تع ــگاه نخس ــه جای ــن اینک ضم
ــالوه  ــران توانســته اســت ع ــق دارد. ای ــران تعل ــه ای ــه ب منطق
ــگاه  ــز جای ــاینس« نی ــه »وب آو س ــر اســکوپوس در نمایه نام ب

ــد. ــود کن ــه از آن خ ــورهای منطق ــان کش ــی را در می مهم
گــزارش 201۸ نمایــه »وب آو ســاینس« نیــز نشــان می دهــد 
کــه ایــران 104 مقالــه داغ در ایــن پایــگاه داشــته کــه نســبت 
ــت. از  ــته اس ــش داش ــه افزای ــین 14 مقال ــزارش پیش ــه گ ب
ــان  ــگاه 23 جه ــران در جای ــای داغ ای ــار مقاله ه ــدگاه انتش دی

ــت. ــه اس و دوم منطق
همچنیــن، در گــزارش 201۸ »وب آو ســاینس« نشــان 
ــتناد  ــی پراس ــگران ایران ــه پژوهش ــه 193۸ مقال ــد ک می ده
شــده اســت کــه نســبت بــه 1۶95 مقالــه در ویرایش پیشــین 
پیشــرفت داشــته اســت. از دیــدگاه انتشــار مقاله هــای 
پراســتناد ایــران در جایــگاه 30 جهــان و ســوم منطقــه جــای 

ــت. ــه اس گرفت
ــز  ــی از مراک ــوان یک ــه عن ــز ب ــاره نیوساینتیســت نی ــن ب در ای
اطــالع رســانی علمــی دنیــا اعــالم کــرده اســت در یــک دوره 
30 ســاله از ســال 19۸0 تــا 2010 میــالدی، رشــد خروجی های 
علمــی ایــران 11 برابــر بیشــتر از متوســط جهــان و بیــش از هر 

کشــور دیگــری بــوده اســت.

رشــد خروجی هــای علمــی ایــران 11 برابــر 
ــان ــط جه ــتر از متوس بیش

ــنجی  ــز علم س ــب )Scimago Lab(، از مراک ــایماگو ل س
جهانــی کــه تــوان علمــی کشــورها را بــا شــاخص های 
گوناگــون ارزیابــی می کنــد رتبــه 1۶ ایــران در جهــان را از نظــر 

ــرده اســت. شــمار انتشــارات علمــی اعــالم ک
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 1997 ب ــان در س 51 جه
ــا  ــال 19۸0 ت ــاله از س ــک دوره 30 س ــت. در ی ــیده اس رس

2010 میــالدی، رشــد خروجی هــای علمــی ایــران 11 
برابــر بیشــتر از متوســط جهــان و بیــش از هــر کشــور 

ــت. ــوده اس ــری ب دیگ
ــدات  ــه از تولی ــایماگو ک ــگاه س ــار پای ــن آم ــاس آخری ــر اس ب
ــای  ــر داده ه ــی ب ــان مبتن ــف جه ــورهای مختل ــی کش علم
ــران در  ــه ای ــد ک ــخص ش ــت، مش ــه داده اس ــکوپوس ارائ اس
ــدرک در  ــزار و 3۸۸ م ــد 54 ه ــا تولی ــالدی ب ــال 2017 می س
تمــام رشــته های موضوعــی در جایــگاه 1۶ تولیــد علــم جهــان 

ــت. ــته اس نشس
ــزار و 414  ــداد 51 ه ــدرک، تع ــزار و 3۸۸ م ــوع 54 ه از مجم
مــدرک قابــل اســتناد گــزارش شــده اســت. تعــداد اســتنادهای 
ــزار و  ــز 2۸ ه ــال نی ــن س ــران در همی ــدارک ای ــه م ــوط ب مرب
۸13 اســتناد بــوده اســت. بــرای ایــران، تعــداد خــود اســتنادی 
نیــز برابــر بــا 14 هــزار و 140 مــورد و اســتناد بــه هــر مــدرک 
0.53 و شــاخص اچ نیــز 257 اســت. ایــران در میان کشــورهای 
ــه خــود اختصــاص  ــم را ب ــد عل ــه اول تولی ــز رتب ــه نی خاورمیان

ــت. داده اس
ــه ســال های 199۶  ــران در فاصل ــران ای جمهــوری اســالمی ای
تــا 2017 یعنــی در طــی 22 ســال گذشــته، تعــداد 44۸ هــزار و 
79 مــدرک تولیــد کــرده کــه تعــداد مــدارک قابــل اســتناد 434 
ــود  ــداد خ ــزار و 979، تع ــتنادها 33۶ ه ــداد اس ــزار و ۶5۶، تع ه
اســتنادی یــک میلیــون و 232 هــزار و 5۶3، تعــداد اســتناد بــه 
ــازه  ــن ب ــران در ای ــاخص اچ ای ــزار و 52 و ش ــدرک 7 ه ــر م ه

زمانــی نیــز 257 اســت.

افزایش تعداد دانشمندان برتر کشور
پایــگاه اســتنادی وب آو ســاینس )WOS( هــر ســاله 
فهرســت پــر اســتناد تریــن پژوهشــگران دنیــا را در فــرآورده ای 
 Highly Cited( اســتناد  پــر  پژوهشــگران  نــام  بــه 
فهرســت  ایــن  در  منتشــر می کنــد.   )Researchers
پژوهشــگران تأثیرگــذار در ســطح دنیــا کــه بــا دریافــت میــزان 
ــش در  ــم و دان ــال عل ــی در انتق ــر رنگ ــش پ ــاال، نق ــتناد ب اس
ــی  ــخص و معرف ــد، مش ــا می کنن ــی ایف ــن الملل ــه بی عرص

می شــوند.
ایــن فهرســت تنهــا مقــاالت پراســتناد در مجــالت حــوزه علوم 
ــه در  ــد ک ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــی را م ــوم اجتماع و عل
پایــگاه وب.آو.ســاینس در بــازه زمانــی 200۶ تــا 201۶ منتشــر 
ــال 201۸ در  ــت س ــد. فهرس ــه ان ــرار گرفت ــتناد ق ــورد اس و م
حــدود ۶ هــزار پژوهشــگر را بــه عنــوان 
پژوهشــگر پراســتناد در ســطح دنیــا 

ــرده اســت. ــی ک معرف
کالریویــت  مؤسســه  اطالعــات 
ــا  ــه تنه ــد ک ــان می ده ــس نش آنالیتیک
در ســال 201۸ تعــداد 1۶ محقــق ایرانی 
جــز یــک درصــد اول فهرســت برتریــن 
دانشــمندان هســتند کــه عملکــرد 
تحقیقاتــی اســتثنایی از خــود نشــان داده 
ــد وب  ــا در 1 درص ــتنادات آنه ــد و اس ان
ــت.  ــده اس ــدی ش ــه بن ــاینس رتب آو س
ــال 2017  ــه س ــبت ب ــداد نس ــن تع ای
ایــن تعــداد بــه بیــش از دو برابــر رســیده 

ــت. اس
ــه  ــش از آنک ــده بی ــگران برگزی پژوهش
ــناخته  ــان ش ــد علمش ــت تولی ــا کمی ب
ــی  ــدات علم ــت تولی ــه کیفی ــوند ب ش
ــروه  ــن گ ــوند. ای ــناخته می ش ــأن ش ش
ــد مرجعیــت  از پژوهشــگران توانســته ان

ــد. ــب کنن ــم را کس ــای عل دنی
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ــه  ــا ب ــام م ــر نظ ــه اگ ــان اینک ــا بی ــگاهی ب ــس جهاددانش رئی
ــد موضــوع  ــته باش ــه داش ــی توج ــه مل ــد فناوران موضــوع تولی
برنامــه 2040 کــه پیشــرفت هــای علمــی مــا را زیــر ســوال می 

ــرد، رد مــی شــود. ب
دکتــر حمیدرضــا طیبــی در خصــوص بیانــات رهبــری و برنامــه 
ــگان و  ــتادان، نخب ــی از اس ــدار جمع ــم دی ــه در مراس 2040 ک
پژوهشــگران دانشــگاه ها بــا رهبــر انقــالب مطــرح شــد، اظهــار 
کــرد: همانطــور کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد در برنامــه 
2040 دانشــگاه اســتنفورد آمــده اســت: »پیشــرفت هــای علمی 
ــه  ــه ب ــن اســت و اســتناداتی ک ــران پایی ــاالت ای ــت مق و کیفی

ــم هســتند«. ــا می شــود ک ــاالت م مق
وی بـا اشـاره بـه راهـکاری در خصوص مقابلـه با برنامـه 2040 
گفـت: زمانـی می توانیـم در توسـعه علمـی و فناورانه پیشـرفت 
کنیـم که به طور جدی مبنـای اداره جامعه، علمی و کارشناسـانه 

باشـد و در تصمیـم گیری ها از آنها اسـتفاده شـود.
ــای  ــام فعالیت ه ــر انج ــد ب ــا تاکی ــگاهی ب ــس جهاددانش رئی
علمــی توســط دانشــمندان کشــور، خاطــر نشــان کــرد: زمانیکه 
ــش  ــا اقتصــاد دان ــد و اقتصــاد م ــای کار کشــور باش ــم مبن عل
بنیــان متکــی بــر تولیــد ملــی باشــد؛ تولیــدات مــا می تواننــد در 

عرصــه جهانــی بــرای خــود جایگاهــی داشــته باشــند.
بــه گفتــه طیبــی، مــا زمانــی می توانیــم در دنیــا و در 
همــه حوزه هــا چــه در فناوری هــای پیشــرفته و چــه در 
ــی  ــه محصــول علم ــم ک ــای متوســط ســهم بگیری فناوری ه
پیشــرفته بــر پایــه کار علمــی پیشــرفته داشــته باشــیم. مــا اگــر 
ــیم. ــی رس ــی نم ــه جای ــم ب ــعار دهی ــم و ش ــرف بزنی ــط ح فق

باید مبنای کار را تولید محصول پیشرفته قرار دهیم
وی تاکیــد کــرد: اگــر بخواهیــم در اقتصــاد دنیــا ســهم بگیریــم 
و در بــازار آنهــا حضــور داشــته باشــیم بایــد مبنــای کارمــان را 

تولیــد محصــوالت پیشــرفته قــرار دهیــم.
طیبــی افــزود: می بایســت حمایــت از تولیــد ملــی را در دســتور 

ــد  ــه تولی ــم ک ــی اتخــاذ کنی ــم و روش های ــرار دهی کار خــود ق
ــوع  ــه ن ــن ضــروری اســت ک ــد؛ همچنی ــدا کن ــا پی ــی ارتق مل
ــا  ــه ســمت تشــویق تولیــد کننــدگان رود ت حمایت هــای مــا ب

ــا کیفیــت برویــم. در نهایــت بــه تولیــد محصــول ب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر ایــن برنامه هــا در راســتای توســعه 
تولیــد ملــی در پیــش بگیریــم بــه نوعــی برنامــه 2040 را زیــر 
ــه  ــم برنام ــی می توانی ــرد: زمان ــان ک ــم، بی ــی بری ــوال م س
ــیم و  ــته باش ــوب داش ــی خ ــه کار علم ــم ک 2040 را رد بکنی
فناوری هــای پیشــرفته تولیــد کنیــم؛ همچنیــن اثبــات کنیــم 

ــدی را دارد. ــن توانمن ــا ای کــه کشــور م
ــد از انقــالب ایجــاد  ــد کــرد: جهاددانشــگاهی کــه بع وی تاکی
شــد در صــدد اثبــات انجــام کارهــای بــزرگ بــر آمــد و 
ــم و  ــه داری ــی و فناوران ــوان علم ــه ت ــد ک ــات کن ــت اثب توانس
ــی از  ــی وقت ــم ول ــردی کرده ای ــان را کارب پیشــرفته ترین علمم
آنهــا اســتفاده نمی شــود چــه فایــده ای دارد؛ یــک زمانــی پــول 
داشــتیم خریــد خارجــی می کردیــم ولــی االن پــول نداریــم از 

ــدات خــود باشــیم. ــر تولی ــد متکــی ب ــن رو بای ای

هنوز نگاهمان به توان ملی جدی نیست
ــدی  ــی، ج ــوان مل ــه ت ــا ب ــگاه م ــوز ن ــرد: هن ــد ک وی تاکی
ــد  ــف تولی ــای مختل ــم در حوزه ه ــم نگرفته ای ــت و تصمی نیس
محصــول، مــواد و… داخلــی داشــته باشــیم و از ســوی دیگــر 

ــم. ــم نمی کنی ــم فراه ــا را ه ــاخت های آنه زیرس
ــه روز افزایــش  ــا روز ب ــاالت م ــت مق ــی کیفی ــزود: زمان وی ا ف
ــن  ــه ف ــم را ب ــم؛ عل ــت کنی ــم حرک ــرز عل ــه در م ــد ک می یاب
تبدیــل کنیــم و بــرای آن فــن، بــازار ایجــاد کنیــم؛ وقتــی بــازار 

باشــد توســعه علمــی رخ داده اســت.
رئیــس جهاددانشــگاهی عنــوان کــرد: اگــر اقتصــاد کشــور مــا 
ــر محصــوالت  ــا متکــی ب ــد م ــد باشــد و تولی ــر تولی متکــی ب
ــه 2040 رد  ــوع برنام ــد موض ــان باش ــه خودم ــی و فناوران علم
می شــود. مــا بایــد مبنــای ارتقایمــان کارهــای فناورانــه باشــد و 

ــه و تعــداد آن نباشــد. صــرف مقال

تولید فناوری اولویت باشد
وی گفــت: یکــی از مشــکالت مــا ایــن اســت کــه سالهاســت 
مبنــای کارمــان تولیــد مقالــه اســت در صورتیکــه بایــد تولیــد 
فنــاوری باشــد؛ کاربــرد فنــاوری هــم مربــوط بــه حــوزه اجرایی 
ــود  ــه خ ــود ب ــد خ ــات بیافت ــن اتفاق ــر ای ــود اگ ــور می ش کش

ــد. ــا می یاب ــم ارتق ــی علمــی کشــور ه توانای
وی افــزود: در حــال حاضــر مبنــای افزایــش حقــوق 
و پیشــرفت مــا مــدرک اســت و بــرای مــدرک هــم 
ــث  ــان باع ــا خودم ــت؛ م ــه اس ــد مقال ــان ترین کار تولی آس
می شــویم ایــن اتفاقــات رخ بدهــد و شــرایطی فراهــم آمــده 

ــد. ــم باش ــه مه ــداد مقال ــه تع ک
ــد شــرایطی را  ــا بای ــرد: م ــد ک ــاد دانشــگاهی تاکی ــس جه رئی
ــری پیشــرفت های  ــق فرمایشــات رهب ــم کــه طب فراهــم آوری
علمــی مــان زیــر ســوال نــرود؛ از ایــن رو بایــد مســیرها اصالح 

شــود تــا توانمنــدی محققــان کشــور عینیــت پیــدا کنــد.
وی بــا اشــاره بــه راهــکاری بــرای تحقــق بیانــات رهبــری و رِد 
برنامــه 2040 گفــت: هــدف مــا بایــد تولیــد فنــاوری باشــد و از 
ســوی دیگــر شــرایط اســتفاده از فنــاوری را فراهــم کنیــم. اگــر 
اقتصــاد مــا بــر اســاس فنــاوری باشــد می توانــد در دنیــا بــرای 
خــودش ســهم بگیــرد و بــا ایــن برنامــه پیشــرفت های علمــی 

مــا نیــز زیــر ســوال نمــی رود.
وی عنـوان کـرد: رد کـردن برنامـه 2040 بـه واسـطه تولیـد 
محصـول فناورانـه و تولید محصـالت علمی زیر سـوال می رود.

ــه در  ــن باشــد ک ــال ای ــه دنب ــد ب ــزود: کل نظــام بای ــی اف طیب
ــوز در  ــه هن ــد ک ــتفاده کن ــی اس ــی مل ــا از توانای ــه زمینه ه هم
آن کوتاهــی می شــود اگــر ایــن کوتاهــی برطــرف شــود ایــن 
ــای  ــا مبن ــی از تصمیمــات م ــر ســوال مــی رود. خیل ــه زی برنام
درســتی ندارنــد و نیــاز اســت کــه نظــام بــه ایــن موضــوع توجه 

داشــته باشــد.

اقداماتی که پروژه »۲۰۴۰ استنفورد« را با شکست مواجه می کند
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ــرد:  ــالم ک ــت اع ــر بهداش ــاوری وزی ــات و فن ــاون تحقیق مع
نخســتین رتبــه بنــدی 30 اســتان در شــایع تریــن ســرطان ها 
بــر اســاس نتایــج دومیــن گــزارش ثبــت ســرطان مبتنــی بــر 

کل جمعیــت ایــران منتشــر شــد.
ــرطان  ــت س ــزارش »ثب ــن گ ــج دومی ــک زاده نتای ــا مل رض
مبتنــی بــر کل جمعیــت ایــران، پرخطرترین اســتانهای کشــور 

ــرد. در 10 ســرطان شــایع کشــور« را تشــریح ک
معـاون تحقیقات و فنـاوری وزارت بهداشـت با اشـاره به اینکه 
تـازه تریـن آمـار ثبت شـده مـوارد جدید بـروز سـرطان، تحت 
»نظـام ثبت سـرطان ایـران«، مربوط بـه سـال 1394 )دومین 
سـال ثبت سـرطان با پوشـش 77 میلیـون و 539 هـزار نفری 
کل جمعیت در 30 اسـتان( اسـت، توضیـح داد: به دنبـال ایجاد 
شـبکه ملی ثبـت سـرطان در ایـران، نخسـتین نتایـج گزارش 
ثبت سـرطان در کشـور کـه مربوط به آمار ثبت شـده سـرطان 
ها در سـال 93 بـوده، پس از تجزیـه و آنالیز داده ها، طی سـال 
گذشـته نهایی و اعالم شـد و امروز شـاهد اعـالم نتایج دومین 

گزارش آن هسـتیم.

آخرین آمار بروز سرطان در ایران
ــه و  ــورت خاورمیان ــه کوه ــن مطالع ــی بزرگتری ــری اصل مج
شــمال افریقــا در ایــران از بــروز 10۸ هــزار و 79۸ مــورد جدید 
ســرطان در ایــران شــامل 5۸ هــزار و 92 مــرد )53.39 درصــد( 
و 50 هــزار و 70۶ زن )4۶.۶ درصــد( در ســال 94 خبــر داد 
ــورد  ــزار م ــش از آن، 112 ه ــال پی ــم در س ــن رق ــت: ای و گف
شــامل ۶0 هــزار و 432 )53.9 درصــد( مــرد و 51 هــزار و ۶2۸ 

ــوده اســت. )4۶.1 درصــد( زن ب
ــر  ــه ب ــروز یافت ــرطانهای ب ــمار س ــک زاده، ش ــه مل ــه گفت ب
ــس کل  ــر دو جن ــنی در ه ــده س ــتاندارد ش ــرخ اس ــاس ن اس

کشــور طــی ســال 94، شــامل 149.74 در هــر 100 هــزار نفــر 
ــر  ــزار و 134.43 زن از ه ــر 100 ه ــرد از ه ــدود 15۶.95 م )ح

ــت. ــوده اس ــزار( ب 100 ه

شایعترین سرطان ها در ایران
معــاون تحقیقــات وزیــر بهداشــت، شــایع تریــن ســرطانها در 
ایــران را بــر اســاس آخریــن آمــار بــروز اســتاندارد شــده ســنی 
آنهــا در ســال 94 شــامل: ســرطان پســتان بــا 32.9، ســرطان 
پروســتات بــا 1۶.93، ســرطان پوســت )غیرمالنوم( بــا 14.۶۸، 
ســرطان معــده بــا 13.70، ســرطان روده بــزرگ بــا 13.31 در 

هــر 100 هــزار نفــر برشــمرد.
ــای  ــرطان ه ــن س ــایع تری ــدی ش ــه بن ــن رتب ــزود: ای وی اف
ایــران در ســال 94 در مقایســه بــا ســال 93 حفظ شــده اســت.

شایعترین سرطانها در مردان ایرانی
ملــک زاده، ســرطان معــده بــا 17.74، پوســت غیرمالنــوم بــا 
17.49، پروســتات بــا 1۶.93، روده بــزرگ بــا 14.13 و مثانــه با 
12.5۶ در هــر 100 هــزار نفــر را شــایع تریــن ســرطان هــا در 
میــان مــردان ایــران برشــمرد و گفــت: ســرطان معــده شــایع 
تریــن بدخیمــی در جمعیــت مــردان ایرانــی اســت. بــه طوری 
کــه در ســال 94، ۶ هــزار و 537 نفــر مبتــال بــه ســرطان معده 
شــدند؛ این درحالیســت کــه پــروژه Globocan ســازمان 
ــه عنــوان شــایع تریــن  ــه را ب بهداشــت جهانــی، ســرطان ری
ســرطان در میــان مــردان دنیــا و ســرطان معــده را چهارمیــن 

ســرطان شــایع ایــن جمعیــت معرفــی کــرده اســت.
ــوم  ــگاه عل ــد دانش ــوارش و کب ــاز گ ــتاد ممت ــه اس ــه گفت ب
پزشــکی تهــران، میــزان بــاالی بــروز ســرطان معــده در ایران 
ــد  اگرچــه کاهــش یافتــه و پیــش بینــی مــی شــود ایــن رون

کاهــش در ســالهای آینــده نیــز ادامــه یابــد امــا بــروز بیشــتر 
آن در میــان جمعیــت مــردان ایــران، ممکــن اســت بــه علــت 
شــیوع بــاالی عفونــت هلیکوباکتــر پیلــوری و چندیــن عامــل 
خطــر محلــی بویــژه مصــرف تریــاک، مصــرف بــاالی نمــک 
و ســایر عــادات غذایــی باشــد؛ بــر همیــن اســاس، مطالعــات 
ــه  ــر و در نتیج ــل خط ــردن عوام ــخص ک ــرای مش ــتر ب بیش
طراحــی برنامــه هــای مناســب بــرای پیشــگیری از ســرطان 

ــران ضــروری اســت. ــده در ای مع

شایعترین سرطان ها در زنان ایرانی
معــاون تحقیقــات وزیــر بهداشــت، همچنیــن ســرطان هــای 
پســتان بــا 32.9، روده بــزرگ بــا 11.70، پوســت )غیرمالنــوم( 
بــا 10.۸5، معــده بــا ۸.۶7 و تیروئیــد بــا 7.31 را پنــج ســرطان 
شــایع در بیــن زنــان ایرانــی اعالم کــرد و گفــت: در ســال 94، 
12 هــزار و 5۸۸ زن ایرانــی مبتــال بــه ســرطان ســینه شــدند.

ــتان و  ــرطان پس ــروز س ــر ب ــل خط ــه عوام ــاره ب ــا اش وی ب
افزایــش ســرطان روده در بیــن زنــان کشــور، بــه طــور ویــژه 
بــر تأثیــر چاقــی بــر ایــن نــوع ســرطان هــا تاکیــد کــرد و بــا 
بیــان اینکــه متأســفانه شــاهد افزایــش شــیوع چاقــی در بیــن 
زنــان ایرانــی بــه دلیــل عــادات غذایــی، کــم تحرکــی و چاقی 
هســتیم، گفــت: میــزان باالتــر بــروز ســرطان پســتان در زنان 
ایرانــی نســبت بــه ســایر ســرطان هــای شــایع در ایــن جنس، 
ــان  ــخیص و درم ــگیری، تش ــرای پیش ــا ب ــتگذاری ه سیاس

زودهنــگام ایــن نــوع ســرطان را ضــروری مــی ســازد.

ــرطان  ــران در 10 س ــتان ای ــدی 30 اس ــه بن رتب
ــردان ــایع م ش

رئیــس پژوهشــکده بیمــاری هــای گــوارش و کبــد 

تصویر جغرافیای سرطان در ایران؛

نخستین رتبه بندی ۳۰ استان در شیوع سرطان منتشر شد
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ــج  ــه نتای ــتناد ب ــا اس ــران، ب ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــر کل  ــی ب ــرطان مبتن ــت س ــرای ثب ــال اج ــتین س نخس
جمعیــت ایــران )ســال 93( پرخطرتریــن اســتان های 
ــان  ــردان و زن ــایع م ــرطان ش ــوع س ــروز 10 ن ــور در ب کش
ــه  ــا، ب ــز داده ه ــس از آنالی ــز پ ــال 94 نی ــج س ــت: نتای گف

زودی اعــالم خواهــد شــد،
وی افــزود: در بیــن جمعیــت مــردان ایــران، در ســرطان معده: 
اردبیــل، زنجــان، خراســان شــمالی، ســرطان پروســتات: یــزد، 
فــارس، تهــران، ســرطان روده بــزرگ: ســمنان، تهــران و یزد، 
ــرطان  ــی، س ــزد، آذربایجــان غرب ــان، ی ــه: کرم ــرطان مثان س
ریــه: آذربایجــان غربــی، آذربایجــان شــرقی، کرمان، ســرطان 
خــون: اصفهــان، یــزد، کرمانشــاه، ســرطان سیســتم عصبــی: 
ــان،  ــری: زنج ــرطان م ــان، س ــزد، زنج ــی، ی ــان غرب آذربایج
ــزد،  ــاوی: ی ــدد لنف ــرطان غ ــتان، س ــمالی، گلس ــان ش خراس
خوزســتان، کرمانشــاه و ســرطان حنجــره: خراســان شــمالی، 
ــا  ــه اول ت ــتان های دارای رتب ــی، اس ــان جنوب ــان، خراس کرم

ســوم )پرخطــر( هســتند.
معــاون تحقیقــات وزیر بهداشــت، ســه اســتان یــزد، زنجــان و 
آذربایجــان غربــی را اســتان هــای پیشــتاز در کل 10 ســرطان 

شــایع مــردان معرفــی کــرد

ــرطان  ــران در 10 س ــتان ای ــدی 30 اس ــه بن رتب
ــان ــایع زن ش

ــوم 10  ــا س ــه اول ت ــای دارای رتب ــتان ه ــپس اس وی س
ــتان:  ــرطان پس ــامل س ــران را ش ــان ای ــایع زن ــرطان ش س
ــمنان،  ــزرگ: س ــرطان روده ب ــمنان، س ــزد، س ــران، ی ته
تهــران، یــزد، ســرطان معــده: اردبیــل، زنجــان، آذربایجــان 
شــرقی و آذربایجــان غربــی، ســرطان تیروئیــد: کهکیلویــه و 
بویراحمــد، یــزد، چهــار محــال و بختیــاری، ســرطان خــون: 
اصفهــان، یــزد، اردبیــل، ســرطان ریــه: بوشــهر، آذربایجــان 
ــی:  ــتم عصب ــرطان سیس ــی، س ــان غرب ــرقی، آذربایج ش
یــزد، زنجــان، آذربایجــان غربــی، ســرطان مــری: زنجــان، 
خراســان شــمالی، گلســتان، ســرطان تخمــدان: یــزد، 
ــزد و تهــران  تهــران و ســمنان، ســرطان رحــم: زنجــان، ی

ــرد. ــی ک را معرف
بــه گفتــه معــاون وزیــر بهداشــت، اســتان های یــزد، خراســان 
رضــوی و اصفهــان دارای بیشــترین مــوارد بــروز 10 ســرطان 

شــایع زنــان ایــران هســتند.

گروه سنی بیشترین بروز سرطان در ایران
ــواع  ــروز تمــام ان ــر ملــک زاده گفــت: بیشــترین مــوارد ب دکت
ســرطان در ایــران، در گــروه ســنی 75 تــا ۸5 ســال دیــده مــی 

شــود.

جغرافیای سرطان در ایران
مجــری اصلــی مطالعــه بــزرگ کوهــورت گلســتان 
خاطرنشــان کــرد: درحالیکــه ســرطان هــای دســتگاه 
گــوارش فوقانــی بــه ویــژه معــده و مــری در شــمال غــرب 
ــل خطــری  ــود عوام ــل وج ــه دلی ــران ب و شــمال شــرق ای
ــرف  ــای داغ، مص ــیدن چ ــاک، نوش ــرف تری ــون مص همچ
کــم میــوه و ســبزیجات تــازه و بهداشــت نامناســب دهــان و 
دنــدان بیشــتر اســت، بدخیمــی هــای پســتان، روده بــزرگ، 
ــه، پروســتات و تخمــدان در بخــش  ــد، مثان پوســت، تیروئی
ــل ســبک  ــه دلی ــًا ب ــران عمدت ــوب ای ــزی و جن ــای مرک ه
ــی  ــی فراوان ــی و چاق ــم تحرک ــی، ک ــم غذای ــی، رژی زندگ
ــاره  بیشــتری دارد؛ هــر چنــد اظهــار نظــر دقیــق در ایــن ب

ــت. ــک اس ــات اپیدمیولوژی ــد مطالع نیازمن

ــه  کاهــش ســرطان مــری در اســتان گلســتان ب
ــود وضعیــت دلیــل بهب

ــتان  ــری در اس ــرطان م ــه س ــد: البت ــادآور ش ــک زاده ی مل
گلســتان بــه دلیــل بهبــود اوضــاع اقتصــادی و اجتماعــی و به 
ویــژه دسترســی کامــل بــه آب آشــامیدنی بهداشــتی بــه جای 
ــه جــای ســوخت  ــه کشــی و ســوخت اســتاندارد ب آب غیرلول
هــای نفتــی و بیوزیســتی در فضــای بســته خانــه کــه از جمله 
ــال  ــی س ــتان ط ــن اس ــری در ای ــرطان م ــر س ــل خط عوام
هــای گذشــته بــود، کاهــش چشــمگیری یافتــه بــه طــوری 
کــه از 100 در هــر 100 هــزار، بــه 20 در هــر 100 هــزار بــروز 

)یــک پنجــم( رســیده اســت.

ــان و  ــرگ در جه ــل م ــرطان در عل ــگاه س جای
ــران ای

ــگاه  ــه جای ــت ب ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــاون تحقیق مع
ــت: ســرطان  ــر پرداخــت و گف ــرگ و می ــل م ســرطان در عل
ــال  ــه در س ــان اســت ک ــر در جه ــرگ و می ــت م ــن عل دومی
ــاس  ــر اس ــت. ب ــده اس ــرگ ش ــون م ــث ۸.7 میلی 2015 باع
ــی، شــیوع ســرطان در  پیــش بینــی ســازمان بهداشــت جهان
کشــورهای توســعه یافتــه تــا ســال 2025، 45 درصــد افزایش 

ــت. ــد یاف خواه
ــاری  ــی و بیم ــوادث ترافیک ــس از ح ــران پ ــزود: در ای وی اف
ــوان ســومین علــت  ــه عن هــای قلبــی و عروقــی، ســرطان ب

ــی شــود. ــناخته م ــرگ ش م
بــه گفتــه اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــر اســاس 
نتایــج مطالعــه جهانــی »بــار ســرطان در 195 کشــور جهــان« 
در ســال 201۶، 54 هــزار ایرانــی بــر اثــر ســرطان فــوت کرده 
ــا  ــرگ ه ــرگ، 14.9 درصــد از کل م ــزان م ــن می ــه ای ــد ک ان

)3۶0 هــزار مــرگ( در ایــن ســال را شــامل شــده اســت.

مقایسه بروز سرطان در ایران و جهان
ــور  ــه ط ــران، ب ــرطان در ای ــروز س ــرخ ب ــت: ن ــک زاده گف مل
ــرطان  ــروز س ــزان ب ــا می ــه ب ــه ای در مقایس ــل مالحظ قاب
گــزارش شــده از کشــورهای توســعه یافتــه و حتــی برخــی از 

ــت. ــر اس ــن ت ــه پایی ــون ترکی ــایه همچ ــورهای همس کش
ــران  ــرطان در ای ــروز س ــرخ ب ــه ن ــی ک ــه وی، درحال ــه گفت ب
149.74 در هــر 100 هــزار نفــر اســت، متوســط بــروز ســاالنه 
ســرطان در دنیــا )بــدون در نظــر گرفتــن ســرطان پوســت( بر 
اســاس گــزارش مرجــع جهانــی »ثبــت ســرطان در پنــج قــاره 
جهــان«، 1۸2 در هــر 100 هــزار نفــر و حاکــی از نــرخ بســیار 
ــا متوســط  ــران در مقایســه ب ــروز ســرطان در ای ــر ب ــن ت پایی

دنیاســت.
ــار بیمــاری ســرطان  ــی ب ــه جهان نویســنده همــکار در مطالع
ــی »ثبــت ســرطان  ــر اســاس گــزارش مرجــع جهان افــزود: ب
ــرطان در  ــروز س ــرخ ب ــن، متوســط ن ــاره«، همچنی ــج ق در پن
کشــورهای اروپایــی، 2۶7 در هــر 100 هــزار و در آمریــکا 31۸ 
ــزان  در هــر 100 هــزار نفــر اســت کــه نشــان مــی دهــد می
بــروز ســرطان در ایــران در مقایســه بــا متوســط اروپــا و آمریکا 

نیــز بســیار پاییــن تــر اســت.
رئیــس پژوهشــکده بیمــاری هــای گــوارش و کبد دانشــگاه 
ــش  ــر افزای ــه تأثی ــاره ب ــا اش ــران، ب ــکی ته ــوم پزش عل
فاکتورهــای خطــر ســرطان، رشــد جمعیــت و پیــری 
ــروز ســرطان در کشــورهای  ــوارد ب ــش م ــت در افزای جمعی
ــه  در حــال توســعه )شــامل ۸2 درصــد جمعیــت جهــان(، ب
ــت  ــران پرداخ ــرطان در ای ــی س ــار کل ــش آم ــت افزای عل
ــاال، بایــد »ثبــت دقیــق  ــر ســه عامــل ب و گفــت: عــالوه ب
ــری  ــکل گی ــس از ش ــرطان« پ ــروز س ــوارد ب ــم م و منظ

ــه  ــز حتمــًا ب ــران« را نی ــی ثبــت ســرطان در ای »شــبکه مل
ایــن عوامــل افــزود که ســبب شــده آمــار ســرطان بیشــتر از 

ــد. ــر برس ــه نظ ــته ب گذش

ایران در منطقه »خطر متوسط« سرطان
ــونامی  ــوع س ــای وق ــدن ادع ــی خوان ــا غیرعلم ــک زاده ب مل
ســرطان در ایــران گفــت: ضمــن آمــاری کــه از مقایســه بــروز 
ــال  ــه و در ح ــعه یافت ــورهای توس ــا کش ــران ب ــرطان در ای س
توســعه ارائــه شــد، بایــد گفــت: بــر اســاس گــزارش جهانــی، 

ــرار دارد ــروز ســرطان ق ــران در منطقــه خطــر متوســط ب ای

ایــران جــزو کشــورهای برخــوردار از جامــع 
تریــن و پیشــرفته تریــن برنامــه ثبــت ســرطان 

ــان ــه و جه منطق
معــاون تحقیقــات وزیــر بهداشــت »ثبــت ســرطان« را 
ضــرورت اولیــه نظــام ارائــه آمــار ســرطان در دنیــا و از جملــه 
مهمتریــن زیــر ســاختهای مــورد نیــاز بــرای اســتقرار برنامــه 
ــی  ــی در طراح ــش مهم ــه نق ــت ک ــرطان دانس ــرل س کنت
ــی  ــه ارزیاب ــرطان از جمل ــی س ــای کنترل ــش برنامه ه و پای
برنامه هــای غربالگــری ســرطان، پیگیــری بیمــاران مبتــال به 
ســرطان و ارزیابــی شــاخص های پیــش آگهــی و اختصــاص 

ــانی و … دارد. ــی و انس ــع مال مناب
ــادآور شــد: گــزارش رســمی »ثبــت ســرطان مبتنــی  وی ی
 Cancer بــر کل جمعیــت ایــران کــه جهــت انتشــار در
ــن  Incidence in Five Continents ، معتبرتری
مرجــع جهانــی ثبــت ســرطان نیــز مــورد تأییــد و پذیــرش 
ــه  ــه جانب ــالش س ــا ت ــی ب ــت، در حال ــه اس ــرار گرفت ق
معاونــت هــای »تحقیقــات و فنــاوری«، »درمــان« و 
»بهداشــت« وزارت بهداشــت و بــا همــکاری دانشــگاه های 
ــت  ــه ثب ــری برنام ــوان مج ــه عن ــور ب ــکی کش ــوم پزش عل
ســرطان، تهیــه و اجــرا شــد کــه ثبــت ســرطان در ایــران، 
ــال  ــورهای در ح ــایر کش ــون س ــن، همچ ــش از ای ــا پی ت
توســعه، همــواره بــا محدودیــت هــا ، دشــواری هــا و 
ــن گــزارش را  ــه ای ــذا تهی ــود؛ ل ــی مواجــه ب نقایــص فراوان
ــرای کنتــرل ســرطان در  ــوان گامــی بســیار مهــم ب مــی ت

ــرد. ــف ک ــور توصی کش
رئیــس پژوهشــکده بیمــاری هــای گــوارش و کبــد دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تهــران »ثبــت ســرطان در پنــج قــاره جهــان« 
 Cancer Incidence in Five Continents /
را نیــز معتبرتریــن مرجــع جهانــی در زمینــه »ثبت ســرطان در 
کشــورهای مختلــف دنیــا« توصیــف کــرد و گفــت: ایــران هم 
اکنــون از جملــه کشــورهای برخــوردار از جامــع تریــن و دقیق 

تریــن برنامــه ثبــت ســرطان منطقــه و جهــان اســت.
بــه گفتــه وی، بــا اینکــه حــدود 70 درصــد کل موارد ســرطان 
در جهــان، در کشــورهای در حــال توســعه اتفــاق مــی افتــد، 
بیشــتر سیســتم هــای ثبــت ســرطان مبتنــی بــر جمعیــت، در 
کشــورهای توســعه یافتــه قــرار دارنــد و تعــداد کمــی از آنهــا 
ــر،  ــویی دیگ ــتند؛ از س ــعه هس ــال توس ــورهای در ح در کش
ــود  ــرطان موج ــت س ــای ثب ــتم ه ــب سیس ــفانه اغل متأس
ــی  ــیار پایین ــت بس ــا کیفی ــعه، ب ــال توس ــورهای درح در کش
اطالعــات الزم را جهــت بررســی مــوارد ســرطان جمــع 
آوری مــی کننــد؛ امــا ایــران در ایــن زمینــه خــود را بــه ســطح 

ــت. ــانده اس ــرفته رس ــورهای پیش کش
ــی  ــرطان مبتن ــت س ــزارش ثب ــن گ ــه از اولی ــتین مقال نخس
بــرکل جمعیــت ایــران، توســط دکتــر رضــا ملــک زاده، دکتــر 
ــه  ــی در مجل ــه تازگ ــان، ب ــندل و همکارانش ــا روش غالمرض

ــت. ــده اس ــر ش Cancer Epidemiology منتش
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علـــم و دانش

رئیــس بانــک خــون بنــد نــاف از آمــار نمونــه هــای ذخیــره شــده در ایــن بانــک خبــر داد و گفــت: 
تاکنــون 110هــزار نمونــه ذخیــره شــده کــه تــا پایــان ســال ایــن تعــداد افزایــش مــی یابد.

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــای روی ــه ه ــاوری بن یاخت ــرکت فن ــل ش ــی، مدیرعام مرتضــی ضراب
ــه  ــاف را در منطقــه و خاورمیان بزرگتریــن ظرفیــت ذخیره ســازی ســلول های بنیــادی خــون بندن
داریــم، گفــت: تــا کنــون حــدود 110 هــزار نمونــه خــون بنــد نــاف در بانــک خصوصی و بیــش از 

5 هــزار نمونــه در بانــک عمومــی خــون بندنــاف رویــان ذخیــره شــده اســت.
وی افــزود: از تعــداد نمونه هــای ذخیــره شــده، 55 درصــد متعلــق بــه نــوزادان پســر و 45 درصــد 
ــوان  ــان اینکــه از زایمان هــای طبیعــی می ت ــا بی ــوده اســت. وی ب ــر ب ــوزادان دخت ــه ن ــوط ب مرب
میــزان بیشــتری خــون بنــد نــاف نســبت بــه زایمــان ســزارین اســتخراج کــرد، اظهــار کــرد: امــا 
79 درصــد نمونه هــای نگهــداری شــده ماحصــل زایمــان ســزارین و مابقــی مربــوط بــه زایمــان 
طبیعــی بــوده اســت. بــه گفتــه عضــو هیــأت علمــی جهاددانشــگاهی، همچنیــن یــک درصــد از 

ــوده اســت. نمونه هــای ذخیــره شــده حاصــل دوقلوزایــی ب
مدیرعامــل بانــک خــون بندنــاف رویــان گفــت: بــا باالرفتــن آمــار نمونه هــای ذخیــره شــده در 
ــرای پیونــد  ــه مناســب ب ــه و امــکان یافتــن نمون بانــک خــون بندنــاف، امــکان اســتفاده از نمون
ــد  ــرای پیون ــم از ایــن ظرفیــت ب ــا بتوانی ــر شــده و شــانس اینکــه م بیــش از پیــش امــکان پذی
بیمــاران اســتفاده کنیــم افزایــش یافتــه و همچنیــن امــکان تبــادل نمونــه در ســطح کشــورهای 

دیگــر نیــز ایجــاد شــده اســت.
وی افــزود: امیــدوار هســتیم کــه نمونه هــای بانــک خــون بنــد نــاف تــا پایــان ســال 9۸ تعــداد به 

بیــش از 130 هــزار نمونه برســد.
ــتحصال  ــون اس ــر خ ــا 200 میلی لیت ــن ۸0 ت ــد بی ــگام تول ــوزاد در هن ــاف ن ــد ن ــت: از بن وی گف

ــون را از  ــن خ ــوزاد، ای ــد ن ــس از تول ــا پ ــم ت ــت داری ــه فرص ــا 10 دقیق ــن 5 ت ــه بی ــود ک می ش
بندنــاف متصــل بــه جفــت اســتخراج کنیــم و طــی 24 ســاعت اولیــه پــس از اســتخراج نمونــه، 
ــره ســازی می شــود. ــا اســتخراج می شــود و ذخی ــاف از نمونه ه ــادی خــون بندن ســلول های بنی

ــازی  ــردازش و ذخیره س ــای پ ــام فرآینده ــر تم ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــر نش ــی خاط ضراب
ــت. ــی اس ــتانداردهای جهان ــق اس ــاف مطاب ــد ن ــون بن ــادی خ ــلول های بنی س

سهم نوزادان پسر و دختر از بانک خون بند ناف مشخص شد

پس از ۵ ماه؛

کوچکترین نوزاد دختر دنیا 
به خانه رفت

 

ــاه  ــس از 5 م ــد شــده، پ ــرم متول ــا وزن 245 گ ــه ب ــا ک ــر دنی ــوزاد دخت ــن ن کوچکتری
ــت. ــه رف ــه خان ــت در بیمارســتان ب مراقب

بیمارســتانی در ســن دیــه گــو واقــع در ایــاالت متحده آمریــکا روز چهارشــنبه خبــر داد 
کوچکتریــن نــوزاد دختــر دنیــا کــه بــا وزن 245 گــرم متولــد شــده بــوده، پــس از 5 ماه 
بــه خانــه رفــت. ایــن نــوزاد بــا وزن 245 گــرم در مــاه دســامبر 201۸ میــالدی متولــد 
شــد. نــوزاد در هفتــه 23 ســوم بــارداری مــادر بــه دنیــا آمــد و در زمــان تولــد پزشــکان 
بــه پــدر نــوزاد گفتنــد او فقــط یــک ســاعت زنــده مــی مانــد. امــا این یــک ســاعت به 

دو ســاعت و ســپس بــه یــک روز و یــک هفتــه امتــداد یافــت.
اکنــون 5 مــاه از تولــد نــوزاد گذشــته و او بــا وزن 2 کیلوگــرم از بیمارســتان مرخــص 
شــده اســت. والدیــن ایــن نــوزاد نخواســته انــد نامشــان فــاش شــود. اما بــه پرســتاران 
ــت  ــد. فهرس ــدا کنن ــیبی« )Saybie( ص ــر را »س ــوزاد دخت ــد ن ــازه داده بودن اج
کوچکتریــن نــوزادان در دانشــگاه آیــوا »ســیبی« را بــه عنــوان کوچکترین نــوزاد دختر 
دنیــا اعــالم کــرده کــه زنــده مانــده اســت. بــه گفتــه دکتــر ادوارد بــل اســتاد دانشــگاه 
آیــوا، ســیبی نــوزادی بــا کمتریــن وزن ثبــت شــده در ایــن فهرســت اســت. امــا او در 
ایــن بــاره مــی گویــد: البتــه نمــی تــوان بــه طــور قطعــی اعــالم کــرد زیــرا ممکــن 

اســت نوزادانــی بــا وزن کمتــر متولــد شــده امــا گــزارش نشــده باشــند.

توسط محققان استرالیایی صورت گرفت؛

شناسایی قارچی که منبع طال است!
 

ــت  ــی اس ــزات گرانبهای ــه فل ــال از جمل ط
ــرد دارد  ــک کارب ــت الکترونی ــه در صنع ک
و دانشــمندان اســترالیایی موفــق بــه 
ــه  ــد ک ــده ان ــارچ ش ــی ق ــایی نوع شناس
می توانــد منبــع جدیــدی بــرای جمــع 

آوری و اســتخراج طــال باشــد.
 Fusarium کــه  قــارچ  ایــن  در 
ــام دارد، ذرات کوچــک  oxsporum ن
طــال شناســایی شــده کــه جلــوه ای زیبــا 
بــه آن مــی بخشــد. وجــود طــال در ایــن 
مشــکالت  از  می توانــد  قــارچ  نــوع 
زیســت محیطــی ناشــی از تخریــب 
ــال  ــتخراج ط ــرای اس ــت ب ــط زیس محی
بکاهــد و منبعــی جدیــد بــرای دسترســی 
ــر  ــار بش ــمند در اختی ــز ارزش ــن فل ــه ای ب

ــرار دهد. ق
قــارچ یادشــده کــه ماننــد بســیاری از 
قارچ هــای عــادی در خــاک رشــد می کنــد، 

ــارچ  ــف ق ــای مختل ــن ذرات در الیه ه ــوده و ای ــال ب ــک ط ــیون ذرات کوچ ــه اکسیداس ــادر ب ق
ــاط  ــال در نق ــال ط ــی و انتق ــه جابجای ــر ب ــن ام ــد. همی ــای می گیرن ــرده و ج ــوذ ک ــور نف مذک

ــد. ــز کمــک می کن ــن نی مختلــف زمی
پیــش از ایــن مشــخص شــده بــود کــه قارچ هــا ماننــد پوســت و بــرگ درخت هــا، نقــش مهمــی 
در تخریــب و ســپس بازیافــت مــواد آلــی و فلزاتی همچــون آلومینیــوم، آهــن، منگنز و کلســیم ایفا 
می کننــد، امــا ایــن اولیــن بــار اســت کــه مشــخص شــده در مــورد طــال نیــز چنیــن ســازوکاری 

در قارچ هــا رخ می دهــد.
ســازوکار جــذب و ذخیــره ســازی طــال در قــارچ Fusarium oxsporum هنــوز بــه طــور 
ــد  ــریع تر رش ــر س ــای دیگ ــا قارچ ه ــه ب ــا در مقایس ــن قارچ ه ــی ای ــت ول ــخص نیس ــق مش دقی
ــوع  ــراف تن ــط اط ــاک محی ــود خ ــث می ش ــا باع ــال در آنه ــود ط ــوند و وج ــزرگ می ش ــرده و ب ک

زیســتی بیشــتری پیــدا کنــد.
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علـــم و دانش

محققــان پژوهشــگاه رویــان تاکنــون توانســته انــد حیواناتــی را 
بــا فناوری هــای زیســتی شــبیه ســازی کننــد کــه کاربردهــای 

زیــادی در زمینــه هــای تولیــد دارو و اصــالح نــژاد دارنــد.
ــدف  ــا ه ــاه 1370 ب ــان در هشــتم خردادم ــز جراحــی روی مرک
ــوزه  ــش در ح ــارور و پژوه ــای ناب ــه زوج ه ــات ب ــه خدم ارائ
ــاروری توســط زنــده یــاد دکتــر ســعید کاظمــی آشــتیانی و  ناب
چنــد تــن از همــکاران وی در جهــاد دانشــگاهی علوم پزشــکی 
ــش در  ــق دان ــد عمی ــطه پیون ــه واس ــد. ب ــیس ش ــران تأس ای
ــت  ــلولی، مأموری ــب س ــاوری و ط ــت فن ــاروری، زیس ــوزه ب ح
ــت و  ــترش یاف ــان گس ــرور زم ــه م ــان ب ــای روی و فعالیت ه

ــت. ــر گرف ــز در ب ــاور را نی ــای مج حوزه ه
ــز  ــزودن مرک ــا اف ــان، ب ــت روی ــی فعالی ــه ابتدای ــی دو ده ط
ــد  ــات پزشــکی تولی ــز تحقیق ــوم ســلولی و مرک ــات عل تحقیق
مثــل، پژوهشــکده رویــان بــه پژوهشــگاه رویــان ارتقــا یافــت. 
ــرد. ــر می گی ــکده را در ب ــان 3 پژوهش ــگاه روی ــون پژوهش اکن

»پژوهشــکده زیســت شناســی و فنــاوری ســلول های بنیــادی 
ــر  ــادی ب ــش یافته هــای حــوزه ســلول بنی ــرای آزمای ــان ب روی
ــکده  ــی«، »پژوهش ــی بالین ــگاهی و کارآزمای ــات آزمایش حیوان
ــی  ــای پژوهش ــرای فعالیت ه ــان ب ــل روی ــد مث ــکی تولی پزش
و درمانــی بــر افزایــش بــاروری و ســالمت جنیــن« و 
»پژوهشــکده زیســت فنــاوری بــا هــدف تمرکز بــر تولیــد دام و 
محصــوالت زیســت فنــاوری در حــوزه دامپــروری« ســه گــروه 

ــان هســتند. ــی پژوهشــی روی اصل
پژوهشــگاه رویــان همچنیــن میزبــان دو مرکــز اصلــی خدمات 
تخصصــی و چنــد مرکــز درمانــی دیگــر نظیــر کلینیــک قلــب، 

مرکــز درمــان نابــاروری و مرکــز ســلول درمانــی اســت.
ــت  ــن مأموری ــئول اولی ــع مس ــاروری در واق ــان ناب ــز درم مرک
ــک  ــان، کلینی ــی زن ــک تخصص ــت و کلینی ــگاه اس پژوهش

تخصصــی زنــان، کلینیــک تخصصــی مــردان، کلینیــک 
مشــاوره بــارداری، کلینیــک مشــاوره ژنتیــک، آزمایشــگاه جنین 
شناســی، مرکــز تصویربــرداری تخصصــی، اتــاق عمــل و واحد 

مــددکاری را شــامل می شــود.
ــت  ــاختی فعالی ــب بازس ــوزه ط ــی در ح ــلول درمان ــز س مرک
ــلول  ــر س ــی نظی ــامل حوزه های ــاختی ش ــب بازس ــد. ط می کن
درمانــی، ژن درمانــی، مهندســی بافــت و درمــان بــا ســلول های 
ــت  ــای از دس ــم بافت ه ــازی و ترمی ــدف بازس ــا ه ــادی ب بنی

ــه اســت. رفت
یکــی از پیچیده تریــن فناوری هــای زیســتی کــه هــم اکنــون 
ــد،  ــه آن دســت یافته ان ــان ب ــدودی در جه ــز کشــورهای مع نی
ــی از  ــت یک ــوان گف ــت و می ت ــات اس ــازی حیوان ــبیه س ش
بزرگتریــن و پررنگ تریــن دســتاوردهای رویــان شــبیه ســازی 

ــات اســت. موفــق حیوان
رویــان در نیمــه دوم دهــه ۸0 بــا شــبیه ســازی اولیــن 
گوســفند )13۸5(، اولیــن بــز )13۸۸( و اولیــن گوســاله 
ــت؛  ــا انداخ ــر زبان ه ــر س ــان ب ــود را در جه ــام خ )13۸۸( ن
چــرا کــه ایــران اولیــن کشــوری بــود کــه در خاورمیانــه بــه 

ــت. ــت یاف ــاوری دس ــن فن ای
ــان در  ــده در جه ــازی ش ــبیه س ــفند ش ــن گوس ــی«، اولی »دال
تابســتان 1375 متولــد شــد و ایــران بــا یــک دهــه تأخیــر ایــن 
فنــاوری را بــه دســت آورد. رویانــا )گوســفند(، حنــا )بــز(، بُنیانا 
ــوچ( و …  ــارال )ق ــز(، م ــول )ب ــنگول و منگ ــاله(، ش )گوس

حیواناتــی بودنــد کــه بــه شــهرتی جهانــی دســت یافتنــد.
ــه از  ــد ک ــی دارن ــای متنوع ــات کاربرده ــازی حیوان ــبیه س ش

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــه می ت جمل
ــد،  ــد داروهــای جدی ــراض، تولی ــر گونه هــای در حــال انق تکثی
ــرد  ــا و کارب ــده از مزای ــالح ش ــا ژن اص ــای دام ب ــد گله ه تولی

حیوانــات شــبیه ســازی شــده هســتند. بــا توجــه بــه محدودیت 
تعــداد ماده هــای بــارور در میــان گونه هــای در حــال انقــراض، 
می تــوان جنیــن ایــن گونه هــا را در دل گونه هــای مشــابه 
ــی را  ــوز ایران ــوان ی ــال، می ت ــرای مث ــرد. ب ــازی ک ــبیه س ش
ــوچ  ــک ق ــارال، ی ــرد. م ــازی ک ــبیه س ــاده ش ــیر م ــم ش در رح
ــران  ــد شــد. ای ــود کــه از رحــم یــک گوســفند متول وحشــی ب
ــن  ــن، چهارمی ــن و چی ــی، ژاپ ــره جنوب ــه کشــور ک ــس از س پ
کشــور آســیایی اســت کــه بــا شــبیه ســازی، موفــق بــه تولیــد 

ــراض شــده اســت. ــرض انق ــه ای در مع گون
همچنیــن بــه کمــک شــبیه ســازی می تــوان حیوانــات 
تراریختــه ای ایجــاد کــرد کــه می تواننــد داروهــای نوترکیــب 
ــرد  ــد ک ــی تولی ــوان حیوانات ــال می ت ــرای مث ــد. ب ــد کنن را تولی
کــه شیرشــان حــاوی فاکتــور انعقــاد بــرای بیمــاران هموفیلــی، 
یــا انســولین بــرای درمــان دیابــت باشــد. شــنگول و منگــول با 

ایــن هــدف بــه دنیــا آمدنــد.
ــای  ــر مزای ــده از دیگ ــالح ش ــا ژن اص ــای دام ب ــد گله ه تولی
ــن روش  ــک ای ــه کم ــه ب ــتند ک ــازی هس ــبیه س ــات ش حیوان
ــاد  ــات ایج ــژادی را در حیوان ــات ن ــن خصوصی ــوان بهتری می ت
ــیردهی  ــا ش ــز ب ــه ب ــک گل ــوان ی ــال می ت ــرای مث ــرد. ب ک
بســیار زیــادی تولیــد کــرد و هــم اکنــون رویــان دســتاوردهای 

ــت. ــته اس ــه داش ــن زمین ــده ای در ای ارزن
ــم  ــر لبه هــای عل ــان در حوزه هــای متعــددی ب پژوهشــگاه روی
ــار  ــی در کن ــزار زوج ایران ــا ه ــون دهه ــد و تاکن حرکــت می کن
بیمــاران ســرطانی، مبتالیــان بــه عارضه هــای قلبــی، پوســتی 
ــتازی  ــا پیش ــته اند. ب ــره جس ــز به ــن مرک ــات ای و … از خدم
ایــن پژوهشــگاه در پژوهش هــای ســلول های بنیــادی، ایــران 
ــت  ــادی دس ــلول های بنی ــوزه س ــگاه دوم در ح ــه جای ــروز ب ام

یافتــه اســت.

یک الگوی موفق فناوری؛

مزایا و کاربردهای حیوانات شبیه سازی شده پژوهشگاه رویان 

http://mehrnews.com


صفحه 43 | شماره 25 | تیـــر 98 MEHR NEWSAGENCY

تحقیقــات جدیــد دانشــمندان نشــان مــی دهــد 2 نــوزادی کــه ســال گذشــته بــا کمک مهندســی 
ژنتیــک متولــد شــدند، در معــرض خطــر مــرگ و میــر زودرس قــرار دارند.

ســال گذشــته »هــی جیانکــوی« دانشــمند چینی بــا اعالم خبــر تولــد دو نــوزاد مهندســی ژنتیک 
ــزار مهندســی  ــا کمــک اب ــوزادان ب ــن ن شــده جهــان را شــگفت زده کــرد. ژن هــای CCR5 ای
ژنتیــک CRISPR دســتکاری شــده بــود. اکنــون یــک آزمایــش ژنومــی جدیــد کــه توســط دو 
دانشــمند دانشــگاه UC Berkeley انجــام شــده نشــان می دهــد ایــن نــوع دســتکاری ژنتیک 

بــا ابــزارCRISPR بــا خطــر بــاالی مــرگ و میــر زودس در ســنین باالتــر همــراه اســت.
قبــاًل تحقیقــات نشــان داده بــود یــک جهــش ژنتیــک طبیعــی در ژن CCR5 بــه مقاومــت در 
برابــر ویــروس اچ آی وی کمــک می کنــد و تحقیقــات جیانکــوی نیــز بــرای تکــرار ایــن جهــش 
خــاص در جنیــن انســانی انجــام شــده بــود. در ایــن پژوهــش جهــش بــه طــور موفقیــت آمیــز 
انجــام شــد و تولیــد پروتئینــی کــه بــه ابتــالی ســلول های ایمنــی بــدن بــه اچ آی وی کمــک 

ــد. ــف ش ــز متوق ــرد نی می ک
ــات  ــه تبع ــود ک ــت ب ــن واقعی ــک شــده، ای ــوزادان مهندســی ژنتی ــد ن یکــی از جنجال هــای تول
وســیع چنیــن جهشــی نامشــخص بــود. مطالعــات پیشــین نشــان داده بــود هرچند چنین جهشــی 
ــروس  ــزا و وی ــر آنفلون ــراد در براب ــود اف ــبب می ش ــا س ــد ام ــه می کن ــدز مقابل ــروس ای ــا وی ب

ــوند. ــر ش ــر ت ــیب پذی »West NileZ« آس
»راســموس نیلســن« مؤلــف ارشــد تحقیــق جدیــد و »شــینهو وی« بــرای درک بهتــر انشــعاب 
 UK Biobank ــک در ــابقه ژنومی ــزار س ــش از 400 ه ــک CCR5، بی ــیع تر جهــش ژنتی وس
را اســکن و بررســی کردنــد. تحقیقــات آنــان نشــان داد افــرادی بــا دونســخه جهــش یافتــه از ژن 
مذکــور 21 درصــد بیشــتر از افــرادی با یــک نســخه جهــش یافتــه ژن CCR5 احتمــال دارد قبل 

از ســن 7۶ ســالگی فــوت کننــد.
یکــی دیگــر از نشــانه هایی کــه حاکــی از افزایــش احتمــال مــرگ و میــر پــس از جهــش ژنتیــک 
CCR5، ایــن واقعیــت بــود کــه ســوابق تعــداد کمتــری از افــراد بــا جهــش ژنتیــک مذکــور در 
مخــازن اطالعاتــی Biobank بــود. متوســط ســن ثبــت ســوابق در UK Biobank حــدود 
ــه جهــش  ــوط ب ــت ســوابق مرب ــرخ ثب ــد کاهــش ن ــد نشــان می ده ــن رون 5۶ ســال اســت. ای

ژنتیــک CCR5 احتمــااًل بــا نــرخ باالتــر مــرگ و میــر همــراه اســت.

یک تحقیق جدید نشان داد:

نوزادان مهندسی ژنتیک شده در معرض خطر مرگ و میر زودرس 

علـــم و دانش

سر یک گرگ ۴۰ هزارساله در سیبری کشف شد
 

دانشــمندان ســر یــک گــرگ را در منطقــه ســیبری کشــف کــرده انــد. بــه گفتــه آنهــا قدمــت ســر گرگ 
بــه 40 هــزار ســال مــی رســد.

دانشمندان سر یک گرگ 40 هزار ساله را در منطقه Yakutia سیبری کشف کرده اند.
طــول ســر ایــن حیــوان وحشــی 1۶ اینــچ اســت کــه تقریبــاً معــادل 2 برابــر ســر گرگ هــای امــروزی 
بــه حســاب می آیــد. دندان هــای نیــش ایــن حیــوان نیــز بزرگ تــر از گرگ هایــی اســت کــه امــروزه 
ــاده ــه دورافت ــک رودخان ــالدی نزدی ــد. دانشــمندان در تابســتان 201۸ می ــی می کنن ــیبری زندگ در س

Tirekhtyakh بقایــای ایــن گــرگ کهــن ســال را کشــف کــرده انــد.
دلیــل ســرما ســر ایــن گــرگ دســت نخــورده و تقریبــاً ســالم باقــی مانــده اســت. هنــوز دلیــل قطــع به 

ســر گــرگ مشــخص نیســت امــا بعیــد بــه نظــر می رســد کار شــکارچی انســانی باشــد زیــرا تا قبــل از 
ــوده اســت. 32500 ســال قبــل انســان وارد ســیبری نشــده ب

آلبرت پروتوپوپوف دانشمند روسی در این باره می گوید: این یک کشف جالب است.
دانشمندان موزه تاریخ طبیعی سوئد قصد دارند دی ان ای این حیوان را بررسی کنند.
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علـــم و دانش

ــتفاده از روش  ــا اس ــدی ب ــتاز کب ــا متاس ــون ب ــرطان کول س
ــتان  ــدی )TACE( در بیمارس ــل کب ــیون داخ کموامبولیزاس
ــتی  ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــین)ع( دانش ــام حس ام

درمان شــد.
دکتــر ســیدعلی اکبــر مهــدوی متخصــص رادیولــوژی و عضو 
ــتی از  ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت علم هیئ
درمــان بیمــار مبتــال بــه ســرطان کولــون بــا متاســتاز کبــدی 
 )TACE( بــا اســتفاده از روشکموامبولیزاســیون داخل کبــدی

خبــر داد.
ــرطان  ــن س ــزرگ چهارمی ــرطان روده ب ــزود: س ــدوی اف مه
ــه  ــل تغذی ــه دلی ــیوع آن ب ــه ش ــت ک ــور اس ــایع در کش ش
نامناســب، مصــرف ســیگار و ســبک زندگــی رو بــه افزایــش 
اســت. رشــد غیرطبیعــی ســلول های ســرطانی در کولــون یــا 
رکتــوم )بخشــی از روده بــزرگ( باعــث ایجــاد ایــن بیمــاری 
مــی شــود و ممکــن اســت بــه ســایر بافت هــای بــدن حملــه 

کنــد )متاســتاز( یــا در آنهــا تکثیــر یابــد.
 )TACE( وی روش درمانــی کموامبولیزاســیون داخل کبــدی
را یکــی از روشــهای نویــن درمــان متاســتازهای کبــدی عنوان 
ــن  ــه ممک ــمرد ک ــی برش ــه ارگان های ــد را از جمل ــرد و کب ک
ــری  ــورت درگی ــود و در ص ــرطان ش ــن س ــر ای ــت درگی اس

متاســفانه میــزان مــرگ و میــر افزایــش مــی یابــد.
ــوم پزشــکی شــهید  ــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عل ای
بهشــتی، جراحــی، پرتودرمانــی و شــیمی درمانی را ســه روش 
ــت:  ــار داش ــمرد و اظه ــزرگ برش ــرطان روده ب ــی س درمان
جراحــی، شــایع ترین روش درمانــی در تمامــی مراحــل 
ــک و  ــر پزش ــاس نظ ــه براس ــد ک ــمار می آی ــه ش ــرطان ب س

ــود. ــام می ش ــف انج ــرق مختل ــه ط ــرطان ب ــه س مرحل
ــراه  ــا هم ــی ی ــه تنهای ــی ب ــه وی روش پرتودرمان ــه گفت ب
ــن روش  ــی رود. در ای ــکار م ــیمی درمانی ب ــی و ش ــا جراح ب
بــرای کشــتن ســلول های ســرطانی و کوچــک کــردن انــدازه 
تومــور از اشــعه X بــا انــرژی بــاال اســتفاده مــی شــود و اشــعه 

ــا  ــاص ی ــین های خ ــط ماش ــدن توس ــارج از ب ــد در خ می توان
ــد اشــعه تولیــد شــود. داخــل بــدن از طریــق مــواد مول

سیســتمیک  درمانــی  روش  را  شــیمی درمانی  مهــدوی، 
در ســرطان برشــمرد کــه دارو از طریــق جریــان خــون 
ــزود:  ــد و اف ــال مــی یاب ــدن انتق ــف ب ــه قســمت های مختل ب
ــه صــورت تزریقــی )درون  ــراً ب داروهــای ضــد ســرطانی اکث
ــرد  ــه صــورت خوراکــی کارب ــا عضالنــی( و برخــی ب رگــی ی

ــوند. ــز می ش ــورت دوره ای تجوی ــه ص ــد و ب دارن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه داروهــای شــیمی درمانی ســلول های 
ــد،  ــرار می دهن ــدف ق ــورد ه ــاال را م ــر ب ــرعت تکثی ــا س ب
گفــت: عــالوه بــر ســلول های ســرطانی، بافت هایــی 
نظیــر ســلول های خونــی، بافــت پوششــی سیســتم گوارشــی 
ــر  ــه دارای ســرعت تکثی ــز ک ــو نی ــلول های فولیکــول م و س
باالیــی هســتند، در هنــگام شــیمی درمانــی تحت تاثیــر داروها 

و عــوارض آنهــا قــرار مــی گیرنــد.
ــوم پزشــکی شــهید  ــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عل ای
ــیون  ــتفاده از روش کموامبولیزاس ــه اس ــاره ب ــا اش ــتی ب بهش
ــه کبدشــان  ــی ک ــان بیماران ــدی)TACE( در درم داخــل کب
ــزود:  ــت، اف ــده اس ــر ش ــرطانی درگی ــلول های س ــط س توس
در ایــن روش داروهــای شــیمی درمانــی را مســتقیماً بــه 
ــن  ــد. ای ــی کنن ــق م ــد تزری ــده کب ــریان های تغذیه کنن ش
شــیوه بــرای رســاندن مســتقیم داروهــای شــیمی درمانــی بــه 
ــدی  ــای کب ــا توموره ــن آنه ــایع تری ــه ش ــا ک داخــل توموره

ــود. ــی ش ــتفاده م ــت اس اس
ــگاه، در روش  ــوژی دانش ــص رادیول ــن متخص ــه ای ــه گفت ب
TACE از طریــق هدایــت آنژیوگرافــی حجــم زیــادی از 
ــه داخــل ضایعــات  داروی شــیمی درمانــی و ضــد ســرطان ب
کبــدی تزریــق شــده و همزمــان عــروق خــون رســان توســط 
مــواد مخصوصــی بســته مــی شــود. همزمانــی ایــن دو عمــل 
باعــث باقــی مانــدن داروی شــیمی درمانــی در محــل تومــور 
بــه مــدت طوالنــی و همچنیــن اثربخشــی بهتــر و عــوارض 

کمتــر مــی شــود.
ــار  ــن روش اظه ــا ای ــار ب ــان بیم ــه درم ــاره ب ــا اش ــدوی ب مه
داشــت: ایــن روش درمانــی در مــورد مــرد 7۶ ســاله مبتــال بــه 
کانســر کولــون بــا متاســتاز کبــدی انجــام شــد کــه علیرغــم 
جراحــی و کموتراپــی سیســتمیک، ضایعــات کبــدی وی 
باقــی مانــده بــود و بــه دلیــل تعــدد ضایعــات حتــی کاندیــد 

متاســتاتکتومی نیــز نبــود.
وی خاطرنشــان کــرد: بیمــار مذکــور بــرای کموتراپــی و 
آمبولیزاســیون داخــل کبــدی بــه ایــن مرکــز ارجــاع شــد کــه 
پــس از کاتتریزاســیون ســلکتیو شــاخه هــای شــریان هپاتیک، 
کموامبولیزاســیون داخــل کبــدی )TACE( توســط ترکیب دو 
داروی شــیمی درمانی)آدریمایســین و میتومایســین( بــا داروی 
ــب  ــن متعاق ــت. همچنی ــزان lipiodol انجــام پذیرف امبولی
 stagnant ــان ــا زم ــا gelgoam ت ــیون ب آن امبولیزاس

شــدن فلــوی خــون در داخــل شــریان کبــدی انجــام شــد.
ــوم پزشــکی شــهید  ــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عل ای
 dual بهشــتی افــزود: بــا توجــه بــه سیســتم جریــان خــون
در کبــد کــه خونرســانی عمــده متاســتازها و ضایعــات تومورال 
از شــریان هپاتیــک و بافــت نرمــال از وریــد پــورت اســت، بــا 
ــیون  ــا امبولیزاس ــراه ب ــه هم ــه روش TACE ک ــی ب کموتراپ
ــی از  ــوان دوز باالی ــی ت ــرد م ــی پذی ــورت م ــان ص همزم
داروهــای کموتراپــی را در ضایعــات تومــورال کبــد وارد کــرد 
و بــا امبولیزاســیون همزمــان غلظــت باالیــی از دارو در محــل 
ضایعــه بــرای زمانــی طوالنــی تــر باقــی مــی مانــد و 
همچنیــن عــوارض سیســتمیک نیــز بــه شــدت کاهــش مــی 

یابــد.
ــت  ــان داده اس ــدد نش ــات متع ــرد: مطالع ــان ک وی خاطرنش
ــدن  ــده مان ــش زن ــر افزای ــالوه ب ــی TACE ع روش درمان
بیمــاران، ســبب افزایــش کیفیــت زندگــی بیمــاران شــده و می 
توانــد در رونــد درمــان بیمــاران متاســتاز کبــدی بــه ویــژه در 

ــر باشــد. ــن موث ــال و نورواندوکری ــوارد کانســر کولورکت م

موفقیت محققان علوم پزشکی شهیدبهشتی؛

درمان سرطان روده با یک نوع شیمی درمانی جدید 
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شــرکتی آمریکایــی ادعــا مــی کنــد تــا 10 ســال دیگــر زوجینــی کــه از طریــق »آی وی اف« 
صاحــب فرزنــد مــی شــوند مــی تواننــد باهــوش تریــن جنیــن را انتخــاب کننــد. بــرای ایــن 

منظــور ایــن شــرکت تســت بررســی جنیــن را ارایــه مــی کنــد.
ــه  ــی ک ــر زوج های ــال دیگ ــا 10 س ــرو ت ــمندان پیش ــی از دانش ــی یک ــش بین ــق پی طب
تصمیــم دارنــد از طریــق IVF بــاردار شــوند، می تواننــد باهوش تریــن جنیــن را 

ــد. ــاب کنن انتخ
ــد:  ــاره می گوی ــن ب ــیگان در ای ــی میش ــگاه ایالت ــی دانش ــاون تحقیقات ــو« مع ــتفن هس »اس
 IQ ــاس ــا را براس ــوان جنین ه ــده می ت ــه در آین ــت ک ــدان معناس ــی ب ــرفت های علم پیش
احتمالــی آنهــا رده بنــدی کــرد. چنیــن رونــدی ســواالت اخالقــی عمیقــی در جامعــه و البتــه 

دربــاره اســتفاده از ایــن فنــاوری بــه وجــود مــی آورد.
ــاتی را  ــون آزمایش ــم اکن ــو( از ه ــه هس ــق ب ــرکت Genomic Prediction )متعل ش
ــرار می دهــد کــه در  ــار زوج هایــی ق ــا IQ بســیار پاییــن در اختی ــرای بررســی جنین هایــی ب ب

ــوند. ــان می ش ــکا درم ــر آمری ــاروری سراس ــای ب کلینیک ه
هســو در ایــن بــاره می گویــد: پیــش بینــی دقیــقIQ بــه طــور حتــم در 10 ســال آتــی امــکان 

ــد بود. ــر خواه پذی
تســت های پیــش بینــی ژنــوم Genomic Prediction هــم اکنــون در انگلیــس 
موجــود نیســت امــا ایــن شــرکت تصمیــم دارد تــا پایــان ســال بــه ســازمان »بــاروری و جنیــن 
شناســی« در انگلیــس درخواســتی ارائــه کنــد و تســتی بــرای رصــد خطــر دیابــت نــوع یــک در 

جنیــن را بــرای ایــن کشــور فراهــم کنــد.
ــوند،  ــد می ش ــب فرزن ــق IVF صاح ــه از طری ــی ک ــالدی زوج های ــه 1990 می ــه از ده البت
می تواننــد جنیــن مــورد نظــر خــود را بــرای جهش هــا ژنتیکــی بررســی کننــد. ایــن تســت ها 
ــه  ــای ســخت و البت ــه بیماری ه ــه ب ــد ک ــی بررســی می کن ــود جهش های ــرای وج ــن را ب جنی

ــد ســندروم داون منجــر می شــوند. ــواردی مانن م
بـه هرحال Genomic Prediction نخسـتین شـرکتی اسـت که از روش بررسـی جنین 
بـرای پیـش بینی ریسـک اسـتفاده می کنـد و در صـورت احتمال خطـر ابتالء جنین به سـرطان، 

دیابـت، بیماری هـای قلبـی و همینطـور وجـود IQ پایین، بـه زوجین هشـدار می دهد.
ــش  ــی گزین ــور ژنتیک ــه ط ــه ب ــی ک ــدی از کودکان ــل جدی ــداز نس ــم ان ــر چش ــال حاض در ح
ــر  ــاره عواقــب ناخواســته درمان هــای پزشــکی و احتمــال عمیق ت شــده اند، نگرانی هایــی را درب

ــد. ــود آورده ان ــه وج شــدن نابرابری هــای اجتماعــی ب

برای بارداری با آی وی اف؛

تست انتخاب باهوش ترین جنین به بازار می آید

محققان کانادایی کشف کردند؛

گیاهی که مارمولک می خورد!
 

محققــان در کانــادا نوعــی گیــاه کــوزه ای گوشــتخوار رصــد کــرده اند کــه به جــای حشــرات و عنکبــوت از مهــره داران 
تغذیــه مــی کنــد. ایــن گیــاه در حقیقــت مارمولــک هــای جــوان را مــی بلعد.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از دیلــی میــل، دانشــمندان نخســتین نمونــه از گیــاه کــوزه ای گوشــتخوار در 
کانــادا را کشــف کــرده انــد کــه 

می خــورد. مارمولــک 
گیاهــان کــوزه ای گیاهانــی گوشــتخوار 
ــه ای در  انــد کــه طعمــه خــود را در چال
درون خــود بــه دام می اندازنــد. ایــن 
چالــه کوزه ماننــد مملــو از مایــع اســت. 
آنهــا اصــواًل از حشــرات و عنکبوت هــا 
ــول  ــور معم ــه ط ــد و ب ــه می کنن تغذی
حیوانــات مهــره دار جــزء رژیــم غذایــی 

آنــان نیســت.
 Algonquin در  محققــان  امــا 
Park اونتاریــو گیاهــان کــوزه ای 
کشــف کردنــد کــه در مــرداب زندگــی 
می کننــد. آنهــا مــوارد متعــددی را 
ــان  ــی آن گیاه ــه ط ــد ک ــد کردن رص

مارمولک هــای جــوان را شــکار می کردنــد.
بــه گفتــه »آلکــس اســمیت« جانــور شــناس دانشــگاه Guelph ایــن کشــف نشــان می دهــد گیاهانــی عجیــب و 

جالــب کــه ممکــن اســت در حیــات پشــتی خانه هــا بروینــد از مهــره داران تغذیــه می کننــد.
ــون  ــا تاکن ــد ام صدهــا ســال اســت کــه دانشــمندان در Algonquin Park گیاهــان کــوزه ای را رصــد می کنن

هیــچ مــوردی دربــاره رصــد گیــاه گوشــتخواری کــه مارمولک هــا را مــی بلعــد، ثبــت نشــده اســت.
ــد  ــان چن ــان همزم ــی گیاه ــه برخ ــب آنک ــد و جال ــر بودن ــان کوچک ت ــت انس ــده از انگش ــکار ش ــای ش مارمولک ه

مارمولــک را شــکار می کردنــد!
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تا ۲۰ سال آینده؛

گوشت های گیاهی و آزمایشگاهی 
بازار را تسخیر می کنند

 

ــده ۶0 درصــد گوشــت جهــان از  ــا 20 ســال آین ــد نشــان مــی دهــد ت گزارشــی جدی
مــواد اولیــه گیاهــی یــا در آزمایشــگاه تولیــد مــی شــود.

ــد  ــان تولی ــگاه و از گیاه ــه در آزمایش ــتی ک ــد گوش ــان می ده ــد نش ــی جدی تحقیق
ــب  ــان را تصاح ــت جه ــازار گوش ــی از ب ــش بزرگ ــالدی بخ ــا 2040 می ــود ت می ش

می کنــد.
شــرکت بیــن المللــی AT Kearney ایــن تحقیــق را انجــام داده و معتقــد اســت 
گوشــتی کــه از مــواد جایگزیــن تأمیــن می شــود تــا 20 ســال آینــده ۶0 درصــد بــازار 
ــز نگرانی هــای اخالقــی و  ــد. دلیــل ایــن امــر نی جهانــی گوشــت را تســخیر می کن

تأثیــرات زیســت محیطــی صنعــت تولید گوشــت اســت.
طــی ســال های اخیــر تولیــد و فــروش گوشــتی کــه از مــواد گیاهــی تهیــه شــده بــه 

شــدت رشــد کرده اســت.
ــه  ــی از جمل ــای گیاه ــده غذاه ــد کنن ــرکت های تولی ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــش  ــه Beyond Meat، Just Food و Impossible Foodsبی مؤسس

از یــک میلیــارد دالر ســرمایه دریافــت کــرده انــد.
از ســوی دیگــر شــرکت های ســنتی تولیــد کننــده گوشــت نیــز در ایــن بــازار نوظهــور 
ســرمایه گــذاری کــرده انــد. عــالوه بــر آن شــرکت های مختلفــی مشــغول پــرورش 
گوشــت در محیــط آزمایشــگاهی هســتند. طبــق اطالعــات گــزارش مذکــور هرچنــد 
هنــوز گوشــت آزمایشــگاهی آمــاده فــروش نیســت امــا پیــش بینــی می شــود مــردم 
بــه ســرعت جــذب بــازار ایــن محصــوالت شــوند. البتــه در حــال حاضــر بــی اعتمادی 

زیــادی نســبت بــه ایــن محصــوالت وجــود دارد.
همچنیــن در سراســر جهــان افــراد بــه طــور روز افزونــی بــه مصــرف غذاهــای گیاهی 

روی آورده انــد و گوشــت کمتــری مصــرف می کننــد.

با هدف کاهش آلودگی زیستی؛

کانادایی ها تا سال ۲۰۲۱ با 
پالستیک خداحافظی می کنند

 
دولــت کانــادا اعــالم کــرده کــه از ابتــدای ســال 2021 اســتفاده از برخــی انــواع مــواد پالســتیکی یک 

بــار مصــرف در ایــن کشــور ممنــوع مــی شــود.
ــزان مصــرف پالســتیک و  ــا هــدف کاهــش آلودگــی محیــط زیســت قصــد دارد می ــادا ب ــت کان دول
ــن رو از  ــن کشــور کاهــش دهــد. از همی ــه هــای پالســتیکی را در ای ــد زبال ــزان تولی ــع آن می ــه تب ب
ممنوعیــت تولیــد و اســتفاده از برخــی انــواع پالســتیک هــای یــک بــار مصــرف تــا دو ســال دیگــر 

ــر داده اســت. خب
پیــش از ایــن اتحادیــه اروپــا، پــرو، اســترالیا و ایالــت هــای کالیفرنیــا و هاوایــی آمریــکا طــرح هــای 
مشــابهی را بــرای مقابلــه بــا آالینــده هــای پالســتیکی بــه اجــرا گــذارده بودنــد کــه از جملــه آنها می 
تواننــد بــه ممنوعیــت اســتفاده از کیســه هــای پالســتیکی، لیــوان هــای پالســتیکی یک بــار مصرف 

و غیــره اشــاره کــرد.
ــت  ــه عل ــور ب ــن کش ــرده، ای ــر ک ــه منتش ــن زمین ــادا در ای ــت کان ــه دول ــه ای ک ــاس بیانی ــر اس ب
ــه طــور  ــع آبــی پــاک ب ــادی از مناب ــوار ســاحلی جهــان و حجــم زی برخــورداری از طوالنــی تریــن ن
جــدی بــا خطــر آالینــده هــای پالســتیکی مواجــه اســت و بازیافــت کمتــر از 10 درصــد زبالــه هــای 

ــد. ــع آلودگــی را تشــدید مــی کن ــن منب پالســتیکی خطــرات ای
همچنیــن بســیاری از ایــن زبالــه هــا بــه رودخانــه هــا و اقیانــوس هــا ریختــه مــی شــوند و لــذا دولــت 
کانــادا اســتفاده از پالســتیک هــای یــک بــار مصــرف ماننــد انــواع نی هــای پالســتیکی، کیســه های 
پالســتیکی، کارد و چنــگال هــای پالســتیکی و همــزن هــای پالســتیکی مــورد اســتفاده در ظــرف 

هــای نوشــیدنی را از ابتــدای ســال 2021 ممنــوع مــی کنــد.

گرمایش زمین سیبری را قابل سکونت می کند
 

اخبــار مربــوط بــه گرمایــش زمیــن معمــواًل اخبــاری تلــخ و نگــران کننــده هســتند، امــا ایــن فاجعــه زیســت محیطــی یــک نتیجــه 
مثبــت هــم داشــته و آن قابــل ســکونت شــدن ســرزمین ســرد و وســیع ســیبری اســت.

مطالعاتــی کــه در ایــن زمینــه بــه طــور مشــترک توســط محققــان روس و آمریکایــی انجام شــده نشــان مــی دهد بــا افزایــش گرمای 
کــره زمیــن و کاســته شــدن از شــدت ســرما در ســیبری ســکونت در ایــن بخــش از کــره زمیــن تــا قبــل از پایــان قــرن بیســت و یکم 

ــود. ممکــن می ش
محققــان مــی گوینــد همــان طــور کــه در گذشــته هــای دور بــه علــت تغییــرات آب و هوایــی مهاجــرت هایــی توســط بشــر بــرای 

ســکونت در نقــاط خــوش آب و هــوا رخ داده، امــروزه نیــز امــکان تکــرار ایــن رویــداد وجــود دارد.
بنابرایــن مــی تــوان انتظــار داشــت طــی دهــه هــای آینــده بخشــی از انســان هــا از نقاطی کــه به علــت گرمایــش زمیــن و بــاال آمدن 

آب دریاهــا و اقیانــوس هــا غیرقابــل ســکونت شــده انــد، بــه مناطقــی همچون ســیبری کــوچ کنند.
یافتــه هــای پژوهشــگران نشــان مــی دهد دمــای هــوای ســیبری در اواســط زمســتان بیــن 3.4 تــا 9.1 درجــه ســانتیگراد و در اواســط 
تابســتان بیــن 1.9 تــا 5.7 درجــه ســانتیگراد افزایــش مــی یابــد. نکتــه جالــب اینکــه گرمایــش زمیــن باعــث افزایــش بیــش از دو 

برابــری بــارش در ســیبری نیــز خواهــد شــد.
ــی  ــش بین ــد داشــت و پی ــری خواه ــم ت ــی مالی ــرایط آب و هوای ــالدی ش ــه 20۸0 می ــیبری در اواســط ده ــن اســاس، س ــر همی ب
مــی شــود بیــن 40 تــا ۶5 درصــد از مســاحت ایــن قســمت جهــان قابــل ســکونت شــود. البتــه تحقــق ایــن هــدف مســتلزم ایجــاد 

ــت روســیه اســت. زیرســاخت هــای الزم و عــزم جــدی دول
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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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یــک خــودروی دو دیفرانســیل بــا وزن کــم و قــدرت زیــاد بــرای عبــور از مناطــق صعب العبــور در 
یــک شــرکت دانــش بنیــان ایرانــی طراحی و ســاخته شــد.

پرویــز گیالســی مدیــر عامــل یــک شــرکت دانــش بنیــان در پــارک علــم و فنــاوری کردســتان 
اظهــار کــرد: مــا موفــق شــدیم خودرویــی بــا تجهیــزات ایرانــی طراحــی کنیــم کــه کاربردهــای 

ــادی دارد. زی
ــور و  ــب العب ــه در مناطــق صع ــی دو دیفرانســیل اســت ک ــودروی باگ ــک خ ــن ی ــزود: ای وی اف
ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــور ندارن ــکان عب ــی ام ــای معمول ــه خودروه ــی ک مکان های
ــرد، بیــان کــرد:  ــوان در طبیعــت گــردی بهــره ب ــا بیــان اینکــه از ایــن خــودرو می ت گیالســی ب
ــوان خودروهــای امــداد و پشــتیبانی، نیروهــای انتظامــی و  ــه عن ــوان ب ــز می ت از ایــن خــودرو نی

نظامــی، مســابقات مختلــف همچــون رالــی و… اســتفاده کــرد.
ــن خــودروی باگــی دو  ــوان کــرد: ای ــده خودروهــای ابداعــی عن ــد کنن مدیرعامــل شــرکت تولی
دیفرانســیل بــا تجهیزاتــی کــه در کشــور موجــود بــوده ســاخته شــده اســت؛ مــا ســعی کردیــم 

ــه صرفــه باشــد. ــا ب ــدون قطعــات خارجــی آن را بســازیم ت ب
وی بــا بیــان اینکــه همچنیــن در ســاخت ایــن خــودرو ســعی کردیــم از تجهیزاتــی اســتفاده کنیم 
ــر ۸50 کیلوگــرم اســت؛ در  ــاد نباشــد، خاطــر نشــان کــرد: وزن ایــن خــودرو براب کــه وزن آن زی
ســاختار ایــن خــودرو، کل شاســی، اتــاق و بدنــه بــه هــم پیوســته و یکــی اســت کــه بــا لولــه بــه 

یکدیگــر متصــل شــده انــد.
گیالســی بــا بیــان اینکــه ایــن خودرویــی کــه طراحــی کــرده ایــم در برابــر تنــش و تصادفــات 
مقــاوم اســت، تاکیــد کــرد: بــرای ســاخت ایــن خــودرو کــه یــک ســال زمــان بــرده تســت های 

زیــادی انجــام گرفتــه کــه اکنــون بــه تولیــد رســیده اســت.
ــم و بدســت مشــتری  ــن خــودرو ســاخته ای ــه صــورت سفارشــی از ای ــون ب ــه وی، تاکن ــه گفت ب
رســانده ایــم؛ اگــر ایــن خــودرو بــه تولیــد انبــوه برســد قیمــت کل آن یــک چهــارم هزینــه نمونــه 

اولیــه خواهــد بــود.
ــی  ــتا مهندس ــن راس ــزود: در همی ــدارد، اف ــی ن ــه خارج ــودرو نمون ــن خ ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب

ــن خــودرو طراحــی و ســاخته  ــن شــرکت ای ــان در ای ــده خودم ــا طــرح و ای معکــوس نشــده و ب
ــت. ــده اس ش

گیالســی بــا بیــان اینکــه در خودروهــای ایــن چنینــی خارجــی موتورهــای قــوی بــه کار رفتــه 
اســت، بیــان کــرد: امــا بــا اینکــه ایــن خــودرو دو دیفرانســیل بــوده و وزن کمــی دارد، از گل و الی 

بــه خوبــی عبــور می کنــد و واتــر پــروف اســت.
وی بــا اشــاره بــه ســرعت خــودروی باگــی دو دیفرانســیله گفــت: ســرعت ایــن خــودرو برابــر بــا 

90 کیلومتــر اســت.
ایــن تولیــد کننــده در خصــوص مزایــای خــودرو گفــت: این خــودرو عــالوه بــر اینکــه از تجهیزات 
ایرانــی در آن اســتفاده شــده مزایایــی همچــون ارائــه خدمــات و تعمیــرات نیــز در کشــور دارد. در 

صــدد هســتیم که ایــن خــودرو را بــه تولیــد انبــوه برســانیم.

خودروی دو دیفرانسیل برای مناطق صعب العبور ساخته شد
 

خودروهایی که کیفیت هوا را 
اندازه می گیرند

 

ــورد  ــای م ــد، خودروه ــوا در شــهر آمســتردام هلن ــت ه ــری کیفی ــدازه گی ــه منظــور ان ــوگل ب گ
ــرده اســت. ــز ک ــوا مجه ــت ه ــه حســگرهای ســنجش وضعی ــود را ب ــتفاده خ اس

ــرداری از خیابان هــا و فضــای عمومــی  ــرای عکــس ب ــه امــروز از ایــن خودروهــا ب ــا ب گــوگل ت
ــای  ــرویس نم ــای س ــا خودروه ــرد. ام ــتفاده می ک ــا اس ــع از آنه ــه ای جام ــه نقش ــهرها و تهی ش

ــوند. ــه ش ــه کار گرفت ــم ب ــوا ه ــت ه ــرل کیفی ــرای کنت ــد ب ــس می توانن ــن پ ــان از ای خیاب
ایـن اقـدام در راسـتای اجـرای طرحـی موسـوم بـه ایـر ویو صـورت می گیـرد. گـوگل بر ایـن باور 
اسـت کـه کنترل کیفیت هـوا در خیابان ها به شناسـایی نقاطی که کیفیـت هوا در آنها پایین اسـت، 
کمـک کـرده و به افـراد کمک می کند مسـیر رفـت و آمد خـود را بـه گونـه ای برنامه ریـزی کنند 
کـه از این نقـاط عبور نکنند. همچنین کسـب اطالعـات جامع در مـورد نقاط آلوده تر به مسـئوالن 

محلـی کمـک می کند تا بـرای حـل این مشـکل وارد عمل شـوند.
حســگرهای نصــب شــده بــر روی خودروهــای گــوگل می تواننــد میــزان گازهــای ســمی موجــود 
در هــوا نقــاط مختلــف هــر شــهر را انــدازه گیــری کننــد. قــرار اســت بعــد از جمــع آوری اطالعات 

ضــروری در ایــن زمینــه، داده هــای یادشــده بــه طــور عمومــی در دســترس قــرار بگیرند.

در سوئد؛

ساخت جاده ای که خودروی های 
برقی را شارژ می کند

 
یــک شــرکت ســوئدی از 
ــر داده  ــاده ای خب ــاخت ج س
کــه قــادر بــه شــارژ کــردن 
خودروهــای برقــی در زمــان 
ــر روی آن اســت.  حرکــت ب
طــول ایــن جــاده فعــاًل 

ــت. ــر اس ــک کیلومت ی
ــدگان خودروهــای برقی  رانن
ــن  ــر روی ای ــت ب ــا حرک ب

جــاده خــاص می تواننــد اتومبیــل خــود را بــدون نیــاز بــه توقــف در ایســتگاه های شــارژ 
ــد. ــی کنن ــه جوی ــت خــود صرف ــرده و در وق ــی شــارژ ک خودروهــای برق

ــد ســوئد نصــب شــده  ــی توســط شــرکت Elonroad در شــهر لون ــاده برق ــن ج ای
ــا کنــون ســابقه نداشــته کــه بــرای شــارژ خودروهــای برقــی از چنیــن روشــی  اســت. ت

اســتفاده شــود.
ایــن جــاده قــادر بــه شــارژ نســل جدیــدی از باتری هــای خودروهــای برقــی اســت کــه ۸0 
درصــد کوچک تــر از باتری هــای ســنتی هســتند. اســتفاده از ایــن باتری هــا کــم هزینــه 
تــر نیــز هســت. انتظــار مــی رود طراحــی و اجــرای ایــن نــوع جاده هــا در مقیــاس انبــوه از 

ســال 2020 آغــاز شــود.
ــدف  ــا ه ــی ب ــای برق ــتفاده از خودروه ــه اس ــه کشــورهای پیشــرو در زمین ــوئد از جمل س
کاهــش میــزان آلودگــی محیــط زیســت اســت. ایــن کشــور و برخــی کشــورهای دیگــر 
عضــو اتحادیــه اروپــا ظــرف یــک دهــه آینــده تولیــد و اســتفاده از خودروهــای بنزین ســوز 

ــد. ــوع می کنن ــود ممن ــورهای خ را در کش

فنــاوری خــودرو
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در پرواز آزمایشی بی سرنشین؛

تاکسی هوایی آلمانی برای نخستین بار آزمایش شد
 

ــی  ــن تاکســی هوای ــوم انجــام شــد. ای ــی لیلی ــه شــرکت آلمان ــق ب ــی متعل ــش تاکســی هوای نخســتین آزمای
ــد. ــی آی ــرود م ــود و ف ــی ش ــد م ــن بلن ــودی از زمی ــور عم ــه ط ــور دارد و ب الکتریکــی 3۶ موت

اســتارت آپ آلمانــی »لیلیــوم« اعــالم کــرد تاکســی هوایــی الکتریکــی آن بــرای نخســتین بــار در آســمان ایــن 
کشــور آزمایــش شــد.

لیلیــوم یــک تاکســی هوایــی الکتریکــی بــا ظرفیــت 5 نفــر ســاخته اســت. ایــن تاکســی هوایــی کــه بــه طــور 
عمــودی روی زمیــن فــرود می آیــد و از زمیــن بلنــد می شــود، یــک پــرواز آزمایشــی بــی سرنشــین انجــام داده 

اســت. عــالوه بــر ایــن مــوارد تاکســی هوایــی مذکــور می توانــد بــدون خلبــان نیــز پــرواز کنــد.
تاکســی هوایــی الکتریکــی لیلیــوم 3۶ موتــور دارد و بیشــترین ســرعت آن 300 کیلومتــر بــر ســاعت اعالم شــده 

اســت. همچنیــن بــا یــک بــار شــارژ می توانــد مســافت 300 کیلومتــر را طــی کنــد.
شــرکت ســازنده ســعی دارد ناوگانــی از ایــن تاکســی های هوایــی را بســازد کــه تــا 2025 میــالدی در شــهرهای 
ــار ایــن  ــد. در کن ــه ای منتشــر نمی کن ــه گاز گلخان ــی هیــچ گون ــد. چنیــن ناوگان ــرواز می کنن سراســر جهــان پ

مــوارد ســروصدای پــرواز ایــن وســیله نقلیــه هوایــی حتــی از یــک دوچرخــه موتــوری نیــز کمتــر اســت.
به گفته مدیران ارشد شرکت تولید کننده تاکسی هوایی، این وسیله نقلیه هوایی می تواند در مدت زمان کمتر از یک ساعت مسافران را از لندن به منچستر برساند.

شــرکت ســیتروئن از تولیــد خــودروی برقی مفهومــی تــازه ای به نــام 19-19 خبــر داده 
کــه از ویژگی هایــی ماننــد تایرهــای 30 اینچــی، کابیــن هلیکوپتــری و جــادار و طراحی 

داخلــی منحصــر به فــرد برخــوردار اســت.
ایــن خــودرو در نمایشــگاه ویــوا تــک پاریــس در معــرض دیــد عالقمنــدان قــرار گرفتــه 
اســت. خــودروی یادشــده بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه هــم بــه صــورت خــودران 
ــان  ــا فرم ــی ســنتی ب ــت رانندگ ــوان آن را در وضعی ــم می ت ــتفاده اســت و ه ــل اس قاب

ــرار داد. ق
ــای  ــت آن در جاده ه ــا هدای ــده ت ــث ش ــن باع ــای په ــا تایره ــودرو ب ــن خ ــی ای طراح
ــژه ای  شــیب دار و پرپیــچ و خــم ســاده تر شــود. در ایــن خــودرو از سیســتم تعلیــق وی
موســوم بــه بالشــتک هیدرولیــک پیشــرفته اســتفاده شــده کــه باعــث می شــود فــرد در 
زمــان حضــور در خــودرو احســاس کنــد در درون کابیــن غوطــه ور اســت و هیچ تماســی 

بــا زمیــن نــدارد. ایــن امــر موجــب افزایــش راحتــی و آســایش می شــود.
ــری از  ــع و جلوگی ــه شناســایی موان ــن خــودرو ب وجــود مجموعــه ای از حســگرها در ای
ــزرگ و  ــد. دو درب ب ــک می کن ــدار کم ــام هش ــال پی ــق ارس ــا از طری ــا آنه ــورد ب برخ

عریــض مشــابه بــا درب هــای هلیکوپتــر در دو طــرف خــودرو یکــی دیگــر 
ــا و فضــای  ــی صندلی ه ــل اســت. نحــوه طراح ــن اتومبی ــای ای از ویژگی ه
داخلــی ایــن خــودرو هــم باعــث می شــود تــا مســافران بــه راحتــی بتواننــد 

در آن جابجــا شــوند.
در ایــن خــودرو از یــک دســتیار صوتــی هوشــمند بــه نــام ســالم ســیتروئن 
اســتفاده شــده کــه دسترســی بــه برخــی امکانــات آن را بــا صــدور فرامیــن 
صوتــی ممکــن می کنــد. بخــش زیــادی از ایــن خــودرو از آلومینیــوم ســاخته 

شــده و البتــه شیشــه های آن هــم بســیار بــزرگ و عریــض هســتند.

تولید خودروی برقی سیتروئن با کابین هلیکوپتری

19 – 19 مجهــز بــه یــک باتــری 100 کیلــووات ســاعتی و موتــوری بــا قــدرت 
45۶ اســب بخــار نیــز خواهــد بــود. فنــاوری شــارژ ســریع 20 دقیقــه ای و امــکان 
ــن  ــای ای ــر ویژگی ه ــه دیگ ــارژ از جمل ــار ش ــک ب ــا ی ــر ب ــودن ۶00 کیلومت پیم
ــر  ــه ۸00 کیلومت ــم ب ــن رق ــری ای ــت بات ــش ظرفی ــا افزای ــه ب خــودرو اســت. البت

ــد. ــش می یاب افزای

فنــاوری خــودرو
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بــه زودی در فــرودگاه ناریتــای توکیــو از ویلچرهایــی خــودران بــرای حمــل و نقــل افــراد دچــار 
معلولیــت اســتفاده مــی شــود. ایــن ویلچرهــا مــی تواننــد بــه طــور خــودکار مســیریابی کننــد.

ــن( ویلچرهــای  ــو )پایتخــت ژاپ ــا )Narita( در توکی ــی ناریت ــن الملل ــرودگاه بی ــه زودی ف ب
ــرد. ــه کار می گی ــراد دچــار معلولیــت ب ــردد اف ــرای ت خــودران ب

ــرای  ــد و جالــب آنکــه فضایــی ب ــه طــور خــودکار مســیریابی کنن ــد ب ایــن ویلچرهــا می توانن
حمــل یــک یــا دو چمــدان در آنهــا نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت.

شــرکت هواپیمایــیAll Nippon Airway بــا همــکاری پاناســونیک راه حلــی جدید برای 
حمــل و نقــل در فرودگاه هــا طراحــی کــرده انــد. ایــن ویلچرهــای تمــام الکتریــک محصــول 
ایــن همــکاری هســتند و در آینــده نزدیــک بــرای حمــل و نقــل افــراد داخــل فــرودگاه اســتفاده 

می شــوند.
البتــه در ابتــدای آزمایــش کارمنــدان ایــن شــرکت هوایــی بــه عنــوان راهنما بــرای ایــن ویلچرها 

ــد. عمــل می کنن

برای تردد معلوالن؛

ویلچرهای خودران در یک فرودگاه ژاپن مسیریابی می کنند

فناوری خودران نیسان آپدیت می شود
 

ــام  ــه ن ــودرو ب ــودران خ ــت خ ــاوری هدای ــخه فن ــن نس ــان از دومی ــازی نیس ــرکت خودروس ش
ــرل  ــدون کنت ــد ب ــی توان ــاوری م ــن فن ــا کمــک ای ــده ب ــد. رانن ــی کن ــی م ــوت 2 رونمای پروپایل

ــد. ــاده باش ــودرو در ج ــت خ ــاهد حرک ــان ش فرم
نیســان اعــالم کــرده دومیــن نســخه از فنــاوری هدایــت خــودران ProPilot در خودروهــای 

ــد. ــی می کن ــن رونمای ــازار ژاپ ــرای ب ــن ب ــکای الی ــری اس س
ایــن فنــاوری خــودران شــامل رانندگــی بــدون اســتفاده از دســت نیــز می شــود البتــه فقــط در 

بزرگراه هــا و در شــرایطی خــاص قابــل اســتفاده خواهــد بــود.
ــن،  ــرای ســرعت گرفت ــاوری ProPilot اصلــی شــامل دســتیار نیمــه خــودران خــودرو ب فن
تغییــر دنــده و ترمــز و همچنیــن سیســتم هشــدار خــروج از الیــن، سیســتم ترمــز اضطــراری 

هوشــمند است.
 

امــا نســخهProPilot 2 بــرای نخســتین بــار بــه راننــدگان اجــازه می دهــد بــدون قــرار دادن 
دســت روی فرمــان رانندگــی کننــد. ایــن سیســتم شــامل مجموعــه ای از دوربین هــا، رادارهــا، 
ســونارها، جــی پــی اس و غیــره اســت کــه محیــط اطــراف خــود را بررســی می کنــد و از ســوی 
دیگــر یــک دوربیــن داخــل خــودرو نیــز وجــود دارد کــه راننــده را کنتــرل می کنــد تــا حــواس 

او بــه جــاده باشــد.
بــرای اســتفاده از ایــن سیســتم راننــده نخســت بایــد مقصــد خــود را در سیســتم وارد کند تــا بتواند 
مســیر را مشــخص کنــد. در مرحلــه بعــد نوتیفیکیشــن هــای صوتــی و بصــری بــه راننــده کمک 

می کننــد.
از ایــن نقطــه بــه بعــد سیســتم کمــک می کنــد خــودرو در وســط الیــن حرکــت کنــد و فاصله ای 
ــد دســت های خــود را از روی فرمــان  ــده می توان ــی داشــته باشــد. رانن ــا خــودروی جلوی ایمــن ب

بــردارد و جالــب آنکــه خــودرو در الیــن مــورد نظــر بــه حرکــت ادامــه می دهــد.
ــز عرضــه  ــن سیســتم در خودروهــای دیگــر نیســان نی ــان ای ــوز مشــخص نیســت چــه زم هن

می شــود.

فنــاوری خــودرو
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محصول جنرال موتورز؛

تولید کامیونی که تصادف نمی کند
 

یــک شــرکت تجــاری از تولیــد کامیــون جدیــدی خبــر داده کــه مجهــز بــه یــک سیســتم هدایت 
و کنتــرل هوشــمند بــرای حفــظ همیشــگی فاصلــه از خــودروی جلویــی بــه منظــور اجتنــاب از 

تصــادف اســت.
ــه Sierra 2020 خبــر داده کــه از  ــورز از تولیــد کامیون هــای جدیــدی موســوم ب جنــرال موت
سیســتم کنتــرل ســفر قابــل انطبــاق بــرای حفظ فاصلــه مناســب بــا دیگــر خودروهــای در حال 

ــتفاده می کند. حرکــت اس
ایــن سیســتم می توانــد فاصلــه مطمئــن بــا خــودروی جلویــی را بــا دســتکاری ظریــف ســرعت 
ــی خــودروی  ــز ناگهان ــه ترم ــا در صــورت هرگون ــد ت ــه شــکلی مناســب حفــظ کن ــون ب کامی

مذکــور راننــده فرصــت کافــی بــرای ترمــز کــردن داشــته باشــند.
ــه دوربیــن پیشــرفته ای در پشــت آینــه عقــب اســت و در صــورت  کامیــون یادشــده مجهــز ب
لــزوم می توانــد کامیــون را بــرای جلوگیــری از برخــورد ناگهانــی بــه طــور کامــل متوقــف کنــد.
ــمند  ــرل هوش ــال نصــب سیســتم های کنت ــه در ح ــرکتی نیســت ک ــا ش ــورز تنه ــرال موت جن
هدایــت کامیــون بــر روی تولیــدات خــود اســت و بــه عنــوان مثــال کرایســلر هــم سیســتمی 

ــرده اســت. ــد RAM خــود نصــب ک ــر روی کامیون هــای جدی مشــابه را ب

جنــرال موتــورز سیســتم الکترونیکــی جدیــد خودروهایــش را رونمایــی کرده اســت. با کمــک این 
سیســتم آپدیــت هــای نــرم افــزاری خــودرو بــه طــور بــی ســیم و ماننــد موبایل انجــام می شــود.
جنــرال موتــورز از سیســتم الکترونیکــی جدیــد خــود رونمایــی کــرده اســت. ایــن پلتفــرم کمک 
می کنــد آپدیــت هــای نــرم افــزاری خــودرو بــه طــور بــی ســیم )over-the-air( و ماننــد 

موبایل هــا انجــام شــود.
ــا 2023  ــور ت ــت مذک ــرکت قابلی ــن ش ــالم ای ــق اع طب
میــالدی بــرای تمــام خودروهــای آن ارائــه می شــود. 
 2020Cadillac CT5 امــا بــرای نخســتین بــار در
عرضــه می شــود کــه در ســال جــاری تولیــد خواهــد 
شــد. سیســتم الکترونیکــی مذکــور طــوری طراحــی شــده 
تــا حجــم وســیعی از ترافیــک اطالعاتــی را مدیریــت و نــرم 

ــود کنــد. افزارهــا را دانل
اکنــون ســال ها اســت کــه تســال نــرم افــزار خودروهایــش را 
از طریــق اینترنــت آپدیــت می کنــد، امــا خودروســازان ســنتی 
ــر  ــن همیشــه بســیار کندت ــرای اســتفاده از روش هــای نوی ب

عمــل کــرده انــد.
جنــرال موتــورز نیــز یکــی از نخســتین شــرکت های 
ــتم  ــت و سیس ــن قابلی ــه ای ــت ک ــنتی اس ــازی س خودروس
الکترونیــک جدیــدی عرضــه می کنــد. ایــن سیســتم 
ــردازش  ــاعت را پ ــات را در س ــت اطالع ــد 4.5 ترابای می توان

ــت  ــن شــرکت مدیری ــی ای ــه سیســتم های فعل ــداری اســت ک ــر مق ــن رقمــی 5 براب ــد. چنی کن
. می کننــد

ایــن درحالــی اســت کــه امنیــت ســایبری یکــی از نــکات کلیــدی پلتفــرم اســت. ایــن شــرکت 
ــی  ــد ترمــز از آپدیــت هــای ب ــرای سیســتم های ایمنــی خــودرو مانن ــود ب ــاًل اعــالم کــرده ب قب

ــد. ــتفاده نمی کن ــیم اس س

نرم افزار خودروهای جنرال موتورز آپدیت می شوند

در یک خودروی الکتریکی؛

دوربین جایگزین آینه بغل 
خودروی هوندا می شود

 
شــرکت هونــدا در خــودروی 
الکتریکــی جدیــد خــود بــه 
ــن  ــل از دوربی ــه بغ ــای آین ج
اســتفاده کــرده اســت. ایــن 
دوربیــن هــا عــالوه بــر اینکــه 
چشــم انــداز بهتــری بــرای 
ــد، از  ــی کنن ــم م ــده فراه رانن

ــد. ــی کاهن ــور م ــاط ک نق
در خــودروی الکتریکــی جدیــد 

شــرکت هونــدا بــه نــام Honda E بــه جــای آینه بغــل از دوربین اســتفاده شــده اســت. 
ایــن دوربیــن هــا بــه عنــوان ویژگــی اســتاندارد خــودرو ارایــه مــی شــوند.

دوربیــن هــای مذکــور دقیقــاً در جایــی قــرار مــی گیرنــد کــه آینــه هــای بغــل خــودرو قــرار 
داشــته انــد. همچنیــن در داخــل خــودرو نمایشــگری ۶اینچــی در دو طــرف داشــبورد نصب 
ــدا اســتفاده از دوربیــن هــا کارآمــدی خــودرو را مــی افزایــد و  ــه گفتــه هون شــده اســت. ب

چشــم انــداز بهتــری از پشــت ســر خــودرو بــرای راننــده فراهــم مــی کنــد.
راننــدگان بایــد بیــن دو گزینــه »چشــم انــداز نرمــال« و »چشــم انــداز وایــد« انتخــاب کنند. 
هــر دوی ایــن گزینــه هــا گســتره دیــد آینــه هــای بغــل خــودرو را مــی افزاینــد و بــه ترتیب 
10 و 50 درصــد از نقــاط کــور را کمتــر مــی کننــد. ایــن درحالــی اســت کــه افزایــش زاویــه 

دیــد دوربیــن گســتره تحــت پوشــش را افزایــش مــی دهد.
در کنــار ایــن مــوارد ســطح درخشــندگی در نمایشــگرهای داخــل خــودرو بــه طــور خــودکار 

بــا توجــه بــه میــزان نــور تنظیــم مــی شــود.
از آنجــا کــه دوربیــن هــا برجســتگی زیــادی ندارنــد، نســبت بــه آینــه بغل هــای معمولــی 
ــود و  ــی ش ــودرو منجــر م ــرد خ ــود عملک ــه بهب ــد ب ــن رون ــر هســتند. ای ــک ت آیرودینامی

ــد. ــی کاه ــاد م ــروصدای ب ــاال از س ــرعت های ب ــن در س همچنی
هونــدا اعــالم کــرده ایــن سیســتم را بــه دفعــات در آب وهــوای نامســاعد، نــور کــم و شــب 

آزمایــش کــرده اســت.

فنــاوری خــودرو

http://mehrnews.com


صفحه 52 | شماره 25 | تیـــر 98 MEHR NEWSAGENCY

فنــاوری خــودرو

خودروهای خودران جدید می ترسند
 

محققــان مایکروســافت مشــغول ابــداع هــوش مصنوعی بــرای سیســتم هدایــت خودرو خــودران 
هســتند کــه تــرس را حــس مــی کنــد و بــه ایــن ترتیــب هنــگام رانندگــی بهتــر تصمیــم مــی 

گیــرد.
ــد  ــان معتقدن ــت و کارشناس ــده اس ــرفته ش ــیار پیش ــر بس ــال های اخی ــی در س ــوش مصنوع ه

اســتفاده از آنهــا در خودروهــای خــودران گســترده تر می شــود.
ــن  ــی از مهم تری ــی یک ــوش مصنوع ــاوری، ه ــن فن ــف ای ــای مختل ــود قابلیت ه ــا وج ــا ب ام

ــت. ــرس اس ــی ت ــن ویژگ ــدارد. ای ــانی را ن ــده انس ــای رانن ویژگی ه
واکنـش روانشـناختی ناشـی از تـرس بـه انسـان کمـک می کنـد تصمیمـات حیاتـی بگیـرد و به 
خصـوص هنگام کاری ماننـد رانندگی تمرکز کند. در همین راسـتا محققان مایکروسـافت با کمک 
ایـن ایـده قصـد دارند طـی پژوهشـی جدیـد مهارت هـای تصمیم گیـری خودروهـای خـودران را 
افزایـش دهنـد. آنهـا امیدوارنـد بتواننـد ماشـین هایی بسـازند کـه می توانـد سـریع تر بیامـوزد و 

اشـتباهات کمتـری انجـام دهد.
ایــن محققــان یافته هــای خــود را طــی گزارشــی در کنفرانــس بیــن المللــی ICLR 2019 ارائــه 

کردنــد.
ــا  ــد ت ــان اســتفاده کردن ــه هــوش مصنوعــی از حســگرهای ضرب ــرس ب ــرای آمــوزش ت آنهــا ب

ــد. ــگام اســتفاده از شــبیه ســازهای رانندگــی را رصــد کنن ــراد هن ــب اف ــان قل ضرب
ایــن ســیگنال ها در مرحلــه بعــد وارد یــک الگوریتــم شــد تــا مشــخص شــود چــه شــرایطی بــه 

افزایــش ضربــان قلــب فــرد منجــر می شــود.
دانیـل مـک داف و آشـیش کاپـور مؤلفـان تحقیـق در ایـن بـاره توضیـح می دهنـد: واکنش هـای 
سیسـتم عصبـی اتوماتیـک بازخـوردی طبیعی و ذاتـی دربـاره عواقـب احتمالی هر تصمیـم )مانند 

عصبـی شـدن هنـگام رانندگـی با سـرعت بـاال( فراهـم می کنند.
بــه گفتــه محققــان آمــوزش بــه الگوریتــم دربــاره اینکــه فرد چــه زمــان اضطــراب بیشــتری دارد، 

در حقیقــت بــه ماشــین ها امــکان می دهــد از خطــرات اجتنــاب کننــد.
بــه هرحــال محققــان نــرم افــزار هدایــت خــودران را در یــک مســیر مارپیچ شــبیه ســازی بــه کار 
گرفتنــد. ایــن مســیر پــر از دیــوار و سراشــیبی بــود تــا مشــخص شــود نــرم افــزار بــا توجــه بــه 

احســاس تــرس بــه کاررفتــه در آنچــه واکنشــی نشــان می دهــد.
جالــب آنکــه ایــن نــرم افــزار در مقایســه بــا نســخه ای کــه براســاس میــزان نزدیــک بــودن دیوار 

آمــوزش دیــده بــود، احتمــال برخــورد کمتــری داشــت.
البته هنوز باید در این مورد تحقیقات بیشتری انجام شود.

یــک شــرکت خودروســازی از تولیــد محصولــی شاســی بلنــد بــا موتــوری بــا قــدرت 750 اســب بخــار خبر 
داده کــه از امکانــات متنوعــی بــرای پخــت و پــز و برپایــی اردوی چنــد روزه در طبیعــت برخوردار اســت.

خــودروی برقــی جدیــد ریویــن بــه نــام R1T بــا یــک بــار شــارژ باتــری می توانــد تــا ۶44 کیلومتــر را 
طــی کنــد و مجهــز بــه محفظــه چــادر در ســقف و یــک اجــاق برقــی بــرای پخــت غــذا اســت.

چــادر ســقفی ایــن خــودرو بــه راحتــی قابــل تغییــر بــه رختخــواب بــوده و امکانــات پخــت و پــز خــودروی 
یادشــده نیــز بــه صــورت کشــویی طراحــی شــده تــا در زمــان توقــف از بخــش عقبــی بدنــه خــودرو خارج 

شــده و بــرای اســتفاده مهیــا گــردد.
تأمیــن بــرق ایــن خــودرو بــا یــک باتــری 1۸0 کیلــووات ســاعتی انجــام می شــود و قــدرت باتــری اجــاق 
برقــی آن هــم 20 کیلــووات ســاعت اســت. یــک یخچــال کوچــک هــم بــرای خنــک نگهداشــتن مــواد 

غذایــی در ایــن خــودرو در نظــر گرفتــه شــده اســت.
یــک ســینک کوچک ظرفشــویی بــا یــک تانکــر 19 لیتــری آب، کتــری برقــی و مجموعــه ای از کشــوها، 
قفســه ها و یــک میــز کوچــک تاشــو باعــث می شــود تــا افــراد حاضــر در طبیعــت بــه راحتــی بــه امکانــات 

مــورد نظر دسترســی داشــته باشــند.
ــد.  ــل کن ــی را تحم ــار اضاف ــرم ب ــد 5000 کیلوگ ــوع می توان ــده در مجم ــودروی یادش خ
ــات  ــر مایع ــره ســازی 330 لیت ــه ذخی ــادر ب ــن مخزن هــای آب آن در مجمــوع ق همچنی
هســتند. عرضــه ایــن خــودرو از اواخــر ســال 2020 آغــاز می شــود و قیمــت مدل هــای 

مختلــف آن بســته بــه تــوان باتــری از ۶9 تــا 90 هــزار دالر در نوســان اســت.

تصاویر یک خودروی برقی قدرتمند برای رانندگی، آشپزی و سفر
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یــک وســیله نقلیــه پدالــی میکــرو ابــداع شــده کــه بــا پــدال زدن کاربــر بــرق تولیــد مــی کنــد. 
ــر  ــا ســرعت 25 کیلومت ــد ب ــه ای از جنــس فایبــر گالس دارد و مــی توان ــه بدن ایــن وســیله نقلی

برســاعت حرکــت کنــد.
 Messerschmitt خودروهــای 
ــن  ــی از عجیب تری Kabinenroller یک
وســایل حمل و نقــل بودنــد. ایــن خودروهای 
میکــرو در دهــه 1950 میــالدی ســاخته 
ــل اعــالم شــد یــک  می شــدند. 5 ســال قب
وســیله نقلیــه الکتریکی-پدالی میکــرو جدید 
بــه نــام Veloschmitt در حــال ســاخت 
اســت. البتــه ایــن مــدل هــم اکنــون موجــود 
نیســت امــا جانشــین آن در حال تولید اســت.

نــام   Veloschmitt خــودرو  ایــن 

داشــت و در حقیقــت یــک »ولوموبیــل« دو نفــره بــود. ولوموبیــل یــک ســه چرخــه بــا بدنــه ای 
آیرودینامیکــی اســت.

ــه  ــیله نقلی ــد وس ــازنده Veloschmitt، تولی ــلوانیایی س ــریک اس ــتگی ش ــس از ورشکس پ
ــر  ــر هلمزتت ــا دیدی ــد ب ــرده ان ــالم ک ــان Veloschmitt اع ــون طراح ــد. اکن ــف ش متوق
فرانســوی و مارکــوس فــون در ول )طــراح ولوموبیــل( همــکاری می کننــد تــا ایــن طــرح اولیــه 

را دوبــاره بســازند. ایــن بــار طــرح مذکــورE-25 KR نــام گرفتــه اســت.
E-25 KR یــک وســیله نقلیــه تــک نفــره اســت کــه موتــور الکتریکــی 3۶ ولــت /    250 واتــی 
ــا  ــد ب ــه می توان ــن وســیله نقلی ــد. ای ــل می کن ــرق تبدی ــه ب ــرد را ب ــدال زدن ف ــرژی پ دارد و ان
ســرعت 25 کیلومتــر بــر ســاعت حرکــت کنــد. نیــروی الکتریســیته نیــز از طریــق یــک باتــری 
ــری دیگــر مــدت  ــه کــردن یــک پــک بات ــا اضاف ــوان ب ــی تأمیــن می شــود. می ت ــوم یون لیتی

زمــان اســتفاده از وســیله نقلیــه بــا یکبــار شــارژ را از ۶0 بــه ۸0 کیلومتــر رســاند.
ــیله  ــن وس ــت. وزن کل ای ــده اس ــاخته ش ــرگالس س ــت فایب ــه از کامپوزی ــیله نقلی ــه وس بدن
ــه  ــد. ایــن وســیله نقلی ــد وزن 120 کیلوگــرم را حمــل کن ــه ۸5 کیلوگــرم اســت و می توان نقلی
ــی از  ــف، چرخ های ــانگرهای مختل ــرل ال ای دی، نش ــه کنت ــک، صفح ــز هیدرولی ــامل ترم ش
جنــس کربــن کامپوزیــت و صنــدوق بــار اســت. اکنــون E-25 KR توســط شــرکت فرانســوی 

ــده اســت. ــن ش ــورو تعیی ــود قیمــت آن 12۸00 ی ــد می ش iDMOOVE تولی

فنــاوری خــودرو

وسیله نقلیه ای که با پدال زدن برق تولید می کند
 

با باطری شارژ سریع،

خودروی تمام برقی اوپل از راه می رسد
 

شــرکت آلمانــی اوپــل از تولیــد نســل ششــم خودروهــای خــود خبــر داده کــه برقــی هســتند و بــا الهــام از 
خودروهــای محبــوب کورســا، ای –کورســا نــام گرفتــه انــد.

ایــن خــودرو بــا ظرفیــت پنــج نفــر بــا یــک بــار شــارژ قــادر بــه پیمــودن 330 کیلومتــر بــا یــک بــار شــارژ 
باتــری اســت و از یــک باتــری 50 کیلــووات ســاعتی بهــره مــی گیــرد.

ــد از  ــه ۸0 درص ــرض 30 دقیق ــوده و در ع ــوردار ب ــز برخ ــریع نی ــارژ س ــاوری ش ــودرو از فن ــن خ ــری ای بات
ــرای اســتفاده هشــت ســاله  ــری یادشــده همچنیــن ب ــری ایــن خــودرو شــارژ مــی شــود. بات ظرفیــت بات
ــل توجــه محســوب مــی شــود. ــی رقیــب رقمــی قاب ــان خودروهــای برق ــه در می ــی مــی شــود ک گارانت

خریــداران خــودروی یادشــده از طریــق یــک اپلیکیشــن تلفــن همــراه موســوم بــه myOpel هــم مــی 
تواننــد از ظرفیــت باقــی مانــده باتــری مطلــع شــوند تــا قبــل از خالــی شــدن ظرفیت نســبت به شــارژ ســریع 

آن اقــدام کننــد.
خــودروی ای – کورســا دارای موتــوری 100 کیلوواتــی اســت و شــتاب صفــر تــا صــد آن بــه ۸.1 ثانیــه مــی 
رســد. همچنیــن چنــد حالــت رانندگــی بــرای خــودروی یادشــده در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه یکــی از 

آنهــا حالــت اقتصــادی بــرای اســتفاده بهینــه از باتری اســت.
در مقابــل در صــورت انتخــاب حالــت ورزشــی ســرعت و شــتاب خــودرو افزایــش یافتــه و در عیــن حــال 
میــزان مصــرف باتــری نیــز بیشــتر مــی شــود. ایــن خــودرو مجهــز بــه یــک دوربیــن فــوق دقیــق در جلــو 
بــرای تنظیــم جهــت تابــش نــور المــپ هــا نیــز هســت تــا در زمــان چرخــش خــودرو در پیــچ هــای جــاده 
چــراغ بــه طــور دقیــق جــاده را پوشــش دهــد. ایــن دوربیــن قــادر بــه بررســی و درک عالئــم ترافیکــی نیــز 

هســت.
سیســتم راداری کنتــرل ســرعت، حســگرهای متعــدد مانــع یــاب، دســتیار ویژه کمــک بــه نابینایان، نمایشــگر 
ــر  ــه دیگ ــودرو از جمل ــی خ ــانه ای و تفریح ــات چندرس ــه امکان ــی ب ــرای دسترس ــی ب ــا 10 اینچ ــزرگ 7 ی ب

امکانــات ایــن خــودرو اســت کــه قیمــت آن هنــوز اعــالم نشــده اســت.
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شــرکت ایربــاس تصاویــری از نســخه نمایشــی تاکســی پرنــده 
خــود را منتشــر کــرده اســت. ایــن وســیله نقلیــه هوایــی تــک 
نفــره اســت و مــی توانــد ماننــد پهپــاد و بــدون خلبان مســافران 

را جابجــا کنــد.
ــت  ــروژه Vahana فعالی ــه روی پ ــالی ک ــد س ــاس چن ایرب
می کنــد. ایــن پــروژه در حقیقــت تالشــی بــرای ایجــاد یــک 
شــبکه از پهپادهــای خــودران بــرای حمــل و نقــل مســافران 
ــو  ــودران وایم ــای خ ــبیه خودروه ــا ش ــن پهپاده ــت. ای اس

ــد. فعالیــت می کنن
 Alpha در مــاه ژانویــه تاکســی پرنــده ایــن شــرکت بــه نــام
ــون  ــرد. اکن ــرواز ک ــمان پ ــار در آس ــتین ب ــرای نخس Oneب
ایــن شــرکت تصاویــری از Alpha Two، دومیــن نســخه 

نمایشــی از تاکســی پرنــده را منتشــر کــرده اســت.
 Alpha ــه ــیله نقلی ــاس، از وس ــایت ایرب ــته وب س ــه نوش ب
ــود  ــتفاده می ش ــی اس ــای آزمایش ــام پروازه ــرای انج Oneب
امــا Alpha Two نخســتین نســخه نمایشــی پــروژه واهانا 
اســت کــه طراحــی فضــای داخلــی آن تکمیــل شــده اســت.

ــل ــره داخ ــک نف ــی ت ــک صندل ــده ی ــر ش ــر منتش در تصاوی
Alpha Two وجــود دارد. مســافر می توانــد از داخــل 
کابیــن چشــم انــداز افــق را بــه راحتی ببیننــد. همچنیــن هیچ 
خلبانــی در وســیله نقلیــه حضــور نــدارد. عــالوه بــر آن یــک 
ــه  ــورد ک ــم می خ ــه چش ــز ب ــاال نی ــوح ب ــا وض ــگر ب نمایش

ــد. ــش می ده ــرواز را نمای ــیر پ ــاره مس ــی درب اطالعات
هنــوز کامــاًل مشــخص نیســت مســافران چگونه ســوار وســیله 
ــور  ــن منظ ــرای ای ــرده ب ــالم ک ــاس اع ــوند. ایرب ــه می ش نقلی

ــرد. ــر می گی ــوص را در نظ ــای مخص ــا پله ه ــرم ی ــک پلتف ی
بــه گفتــه شــرکت تســت های اولیــه وســیله نقلیــه بــا موفقیــت 
ــه  ــط ب ــور فق ــی مذک ــی هوای ــه تاکس ــده اند. البت ــام ش انج

ــاع 1۶  ــه و در ارتف ــد ثانی ــدت چن م
ــا  ــرد. ام ــت ک ــن حرک ــی زمی فوت
ــاس در حــال  ــی ایرب تاکســی هوای
توســعه اســت و قبــل از انجــام 
ــای  ــین دار آزمایش ه ــرواز سرنش پ

ــد. ــام ده ــد انج ــادی را بای زی

بدون خلبان؛

تصاویر تاکسی هوایی ایرباس را ببینید

تولید تراکتورهای خودران ماهواره ای در چین
 

ــرار  ــش اســت و ق ــه روز در حــال افزای ــن روز ب ــرد تراکتورهــای خــودران در چی کارب
اســت بــرای هدایــت آنهــا از یــک سیســتم هدایــت ماهــواره ای نویــن نیــز اســتفاده 

شــود.
چینی هــا بــه تازگــی یــک سیســتم هدایــت ماهــواره ای موســوم بــه BeiDou را 
ابــداع کــرده انــد کــه از آن می تــوان بــرای هدایــت و کنتــرل تراکتورهــا نــه تنهــا 
در مســیرهای مســتقیم، بلکــه در مســیرهای دارای انحنــا و نیــز مســیرهای دایره ای 

اســتفاده کــرد.
 BeiDou کــه محصــوالت و خدمــات مرتبــط بــا UniStrong شــرکت چینــی
ــن  ــا ای ــازگار ب ــای س ــوه تراکتوره ــروش انب ــد ف ــاند، می گوی ــروش می رس ــه ف را ب
فنــاوری آغــاز شــده و کشــاورزان چینــی بــا اســتفاده از خدمــات مذکــور می تواننــد 
بازدهــی خــود را افزایــش داده و بــا زیرکشــت بــردن زمین هــای بیشــتر، محصــوالت 

بیشــتری نیــز برداشــت کننــد.
ایــن شــرکت می گویــد تراکتورهــای یادشــده بــه کشــورهایی ماننــد تونــس، روســیه 
و ژاپــن هــم فروختــه شــده انــد و سیســتم ماهــواره ای هدایــت آن نیــز بعــد از تکمیل 
در ســال گذشــته میــالدی در دیگــر نقــاط جهــان بــرای ناوبــری و هدایــت تراکتورهــا 
قابــل اســتفاده اســت. دقــت سیســتم ماهــواره ای یادشــده ده متــر اســت و در آینــده از 
آن می تــوان بــرای تبــادل پیــام و نیــز انجــام عملیــات امــداد و نجــات بهــره گرفــت.
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فنــاوری خــودرو

ادعای چینی ها در مورد تولید 
خودرویی با سوخت آب

 
یــک شــرکت نوپــا در چیــن مدعــی تولیــد خودرویــی شــده کــه از آب بــه عنوان ســوخت اســتفاده 
ــد 500  ــری از آب می توان ــا 400 لیت ــزن 300 ت ــک مخ ــتفاده از ی ــا اس ــودرو ب ــن خ ــد. ای می کن

کیلومتــر را بپیمایــد.
پانـگ کوئینگنیـان مدیرعامـل شـرکت یانگمن مدعی اسـت ایـن خودرو بـه علت مصـرف آب به 

عنـوان سـوخت، می توانـد نقـش مهمـی در کاهـش آالینده های زیسـت محیطی ایفـا کند.
بــا ایــن حــال از زمــان انتشــار خبــر یادشــده در رســانه های محلــی چیــن، بســیاری از کارشناســان 
و متخصصــان بــا دیــده تردیــد و شــک بــه آن نگریســته انــد و بحــث و جدل هــا در ایــن زمینــه در 

میــان چینی هــا بــاال گرفتــه اســت.
ــور ایــن خــودرو  ــه، شــرکت یادشــده افــزوده کــه موت ــال تشــدید بحث هــا در ایــن زمین ــه دنب ب
ــد.  ــام آن افشــا نشــده کار می کن ــه ن ــا کاتالیســتی ک ــوم و آب ب ــودر آلومینی ــب پ ــق ترکی از طری
مجموعــه واکنش هــای ایــن ترکیبــات باعــث تولیــد هیــدروژن و در نهایــت تولیــد بــرق می شــود 

ــد. ــه حرکــت در می آی ــق خــودروی یادشــده ب ــن طری و از ای
بــا ایــن حــال هنــوز هــم منتقــدان می گوینــد کــه امــکان ســاخت چنیــن خودرویی وجــود نــدارد. 
وو منــگ کیانــگ دبیــرکل اتحادیــه ملــی انرژی هــای نــو در چیــن گفتــه اســت: یــک کاتالیســت 
ــن  ــذا از ای ــد و ل ــش ده ــره وری را افزای ــرده و به ــریع ک ــش را تس ــد واکن ــد فراین ــا می توان تنه
طریــق نمی تــوان انــرژی اضافــی تولیــد کــرد. وی افــزوده: حتــی اگــر از ایــن طریــق هیــدروژن 
ــن  ــه ای ــرد ک ــن موضــوع را بررســی ک ــای مســتقل ای ــا آزمایش ه ــد ب ــد بای ــه دســت آی ــز ب نی

هیــدروژن از قــدرت کافــی بــرای بــه حرکــت درآوردن یــک خــودرو برخــوردار اســت یــا نــه.
در حــال حاضــر خودروهــای هیدروژنــی بــه علــت هزینــه بــاالی تولیــد هیــدروژن، مشــکالت 
مربــوط بــه توزیــع و ســوخت گیــری ایــن مــاده، امــکان اشــتعال آن و هزینه هــای بــاالی ایــن 
فراینــد چنــدان محبــوب نیســتند. از ســوی دیگــر ســه فراینــد دســتیابی بــه هیــدروژن )شــامل 
ــای  ــان( آلودگی ه ــتفاده از مت ــیمیایی و اس ــای ش ــیلی، واکنش ه ــوخت های فس ــتفاده از س اس

ــد. ــادی ایجــاد می کنن زیســت محیطــی زی
پیــش از ایــن محققــان دانشــگاه کمبریــج روشــی بــرای تولیــد هیــدروژن از انــرژی خورشــیدی 

ابــداع کــرده بودنــد کــه بــرای اجــرا در مقیــاس صنعتــی هنــوز مقــرون بــه صرفــه نیســت.

تانک خودرانی که چشم بسته 
شلیک می کند

 
ــک  ــرکت رباتی ــک ش ی
تولیــد  از  اســتونی  در 
ــر  ــی خب ــک خودران تان
بــه  قــادر  کــه  داده 
ــای  ــت در میدان ه حرک
نبــرد و شناســایی موانــع 
دشــمن  نیروهــای  و 
ــد  ــرایط دی ــی در ش حت
و  نامناســب  بســیار 

محــدود اســت.
ــی تانک هــای جنگــی خــودران معمــواًل  ــا حت در شــرایطی کــه اپراتورهــای تانک هــا ی
تنهــا می تواننــد اشــیایی را مشــاهده کننــد کــه در مســیر خــط دیــد مســتقیم آنهــا قــرار 
ــای  ــرل از راه دور و پهپاده ــتم های کنت ــای سیس ــک قابلیت ه ــک رباتی ــن تان دارد، ای

ــز در خــود دارد. جنگــی را نی
ــز  ــری نی ــداز و یــک مسلســل ســنگین 12.7 میلیمت ــاره ان ــه خمپ ــک مجهــز ب ــن تان ای
ــوده و  ــوردار ب ــبی برخ ــی مناس ــت جابجای ــی و قابلی ــده از چابک ــک یادش ــت. تان هس
می توانــد هــم در نواحــی شــهری و هــم در نواحــی روســتایی و نیــز در شــرایط بــه شــدت 

ــی جابجــا شــود. نامســاعد جغرافیای
ــن  ــرای اولی ــود از راه دور و ب ــده می ش ــه THeMIS نامی ــک ک ــن تان ــرل ای کنت
بــار حتــی در صورتــی کــه سیســتم کنتــرل از راه دور آن در مســیر دیــد مســتقیم آن 
نباشــد نیــز ممکــن اســت. در تانــک یادشــده از یــک سیســتم کنترلــی پیشــرفته بــه 
ــا اســتفاده  ــور امــکان می دهــد ب ــرد اپرات ــه ف ــام BLVOS اســتفاده شــده کــه ب ن
از تنهــا یــک تبلــت و بــا حضــور در یــک واحــد کنتــرل ســیار و قابــل حمــل تانــک 
یادشــده را در نواحــی سرپوشــیده و دارای دیــد غیرمســتقیم تــا فاصلــه حداکثــر هــزار 

ــد. ــه حداکثــر 2500 متــری کنتــرل کن ــا فاصل ــاز ت متــری و در زمین هــای ب
ــه عمــق حداکثــر ۶0 ســانتیمتر فــرو رفتــه و  ــی ب ــد در چاله هــای آب ایــن تانــک می توان
از آنهــا در بیایــد. حداکثــر ســرعت ایــن تانــک کــه دارای موتــور دوگانــه دیزلــی و برقــی 
اســت، 20 کیلومتــر در ســاعت اســت. موتــور تانــک یادشــده بــرای 15 ســاعت اســتفاده 

مــداوم قابــل اســتفاده اســت.

هدف جدید تویوتا برای فروش 
خودروهای برقی 

 
ــن  ــر داده اســت. ای ــی را تغیی ــروش خودروهــای برق ــرای ف ــه هــای خــود ب ــا برنام شــرکت تویوت

ــد. ــی بفروش ــودروی برق ــتگاه خ ــون دس ــالدی 5.5 میلی ــا 2025 می ــم دارد ت ــرکت تصمی ش
شــرکت تویوتــا قصــد دارد برنامــه فــروش خودروهــای الکتریکــی خــود را تغییــر دهــد و هــدف خود 

را فــروش 5.5 میلیــون خــودروی برقــی تــا 2025 میــالدی اعــالم کرده اســت.
همچنیــن ایــن شــرکت بــرای دســتیابی بــه هــدف خــود از تولیــد کننــدگان باتــری در چیــن کمک 
می گیــرد. چنیــن تغییــری در هــدف شــرکت نشــان دهنــده رشــد بــازار خودروهــای برقــی اســت. 
از ســوی دیگــر نشــان می دهــد بزرگتریــن تولیــد کننــده خــودرو در ژاپــن نمی توانــد بــه تنهایــی 

باتــری مــورد نیــاز خودروهایــش را تأمیــن کنــد.
ــر فــروش 5.5 میلیــون  ــا ایــن شــرکت عــالوه ب ــه هرحــال طبــق برنامــه جدیــد شــرکت تویوت ب
ــت  ــز باتری هــای »حال ــده نی ــل ســوختی در 5 ســال، تابســتان آین ــی و پی دســتگاه خــودروی برق

ــد. ــعه می ده ــود را توس ــد« خ جام
»شـیجکی تراشـی« مدیر بخش تحقیقه و توسـعه تویوتا این اسـتراتژی را اعالم کرده است. پیش از 
ایـن تویوتا اعـالم کرده بود تـا 2030 میالدی ایـن تعداد خـودروی الکتریکی را می فروشـد اما اکنون 

چشـم انداز خود را تغییـر داده و بازه زمانی را 5 سـاله اعالم کرده اسـت.
همچنیـن بـه گفته تراشـی ایـن شـرکت قصـد دارد باتری هـای »حالـت جامـد« بـرای خودروهای 
الکتریکـی را قبـل از المپیـک تابسـتانی توکیو رونمایـی کند. ایـن فناوری کـه به تولیـد خودروهای 

سـبکتر و قدرتمندتـر منجـر می شـود بـه محبوبیـت خودروهای برقـی منجر می شـود.
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تجاری سازی تا سال ۲۰۲۴؛

رونمایی از تایرهای بدون هوا برای 
خودروهای معمولی 

 
شــرکت جنــرال موتــورز بــا همــکاری میشــلین نمونــه اولیــه تایــر بــدون هــوا بــرای خودروهــای 
معمولــی را رونمایــی کــرده انــد. ایــن تایــر احتمــاال تــا 2024 بــه طــور تجــاری تولیــد مــی شــود.

ــدون هــوا مجهــز می شــوند. شــرکت  ــه تایرهــای ب ــا ب ــه زودی خودروه ــه نظــر می رســد ب ب
جنــرال موتــورز بــا همــکاری میشــلین از نمونــه اولیــه تایــر Uptis رونمایــی کــرده انــد. ایــن 

تایــر در شــرکت میشــلین و بــرای خودروهــای معمولــی ابــداع شــده اســت.
ــال های  ــه در س ــت ک ــوا اس ــدون ه ــای ب ــه از تایره ــای اولی ــه طرح ه ــبیه بقی ــور ش ــر مذک تای
گذشــته رونمایــی شــده انــد. امــا اســتفاده از ترکیــب کامپوزیــت الســتیک، رزیــن و فایبرگلــس در 

ــد. ــی حرکــت کن ــه راحت ــا ب ــد در بزرگراه ه ــه آن کمــک می کن ــر ب ســاخت تای
ایــن درحالــی اســت کــه برخــی نمونه هــای قبلــی فقــط در زمانــی کارآمــد بودنــد کــه خــودرو بــا 

ســرعت پاییــن حرکــت می کــرد.
ــا  ــا میشــلین ادع ــی جــذاب نیســت ام ــد نمونه هــای معمول ــز مانن ــر نی ــن تای ــد ظاهــر ای هرچن

ــت. ــت اس ــیار راح ــا آن بس ــی ب ــد رانندگ می کن
ــی  ــر را روی ناوگان ــن تای ــالدی ای ــرده در ســال جــاری می ــورز اعــالم ک ــرال موت شــرکت جن
نســخه  می شــود  بینــی  پیــش  می کنــد.  آزمایــش   Chevy Bolt خودروهــای  از 

ــود. ــد ش ــالدی تولی ــا 2024 می ــا ت ــن تایره ــی ای نهای
البتــه ایــن شــرکت خودروســازی هنــوز اعــالم نکــرده تایرهــای مذکــور در کــدام مــدل خودروهــا 

ــد. ــه کار می رون ب
تایرهــای بــدون هــوا از لحــاظ ایمنــی و مالــی مزایــای فراوانــی دارد. هرچنــد تایرهــای مذکــور به 
طــور کامــل بــی نقــص نیســتند امــا بــا اســتفاده از آنهــا، مشــکالتی پنچــری و فرســودگی تایرها 

ــوند. ــذف می ش ح
ــی خودروهــای  ــرای نســل آت ــه مهمــی ب ــن تایرهــا را گزین ــور و میشــلین ای ــرال موت ــه جن البت

ــد. ــودران می دانن ــه خ ــی و البت الکتریک
فنــاوری تایرهــای بــدون هــوا نیــاز بــه تایــر یــدک را از بیــن می بــرد و در نتیجــه از وزن خــودرو 
مــی کاهــد. همچنیــن خودروهــای خــودران بــا کمــک چنیــن تایــری می تواننــد بــدون توقــف 

حرکــت کننــد.

طرح اولیه از خودروی اسپرتی 
که به پهپاد تبدیل می شود

 
یــک شــرکت کانادایــی طــرح اولیــه از یــک خــودرو ارائــه کــرده کــه ماننــد یــک 
ــا افــزودن بــال بــه یــک پهپــاد  اتومبیــل اســپرت در جــاده حرکــت مــی کنــد و ب

ــد. ــرواز مــی کن تبدیــل مــی شــود و پ
یک شرکت کانادایی خودروی اسپرت پرنده جالبی طراحی کرده است.

ایــن طــرح کــه Transvolution نــام گرفتــه تــا حــدودی شــبیه خــودروی 
بتمــن و مجهــز بــه یــک پهپــاد بــا قابلیــت حمــل مســافر اســت کــه از بخــش 

ــد. ــرواز می کن ــن خــودرو جــدا می شــود و پ زیری
ــودرو را  ــن خ ــیImaginactive ای ــرکت کانادای ــرای ش ــو ب ــن ریک مارتی
طراحــی کــرده اســت. ایــن طــرح بــدان معناســت کــه راننــدگان می تواننــد بــه 

ــد. ــتفاده کنن ــه اس ــیله نقلی ــا در آســمان از وس ــن ی ــود روی زمی انتخــاب خ
ــن طــرح در  ــه ای ــن و اولی ــه زیری ــه اســت. الی خــودروی مذکــور شــامل ســه الی
اصــل یــک خــودروی الکتریکــی اســپرت اســت. یــک کابیــن مرکــزی الیــه میانی 
را تشــکیل می دهــد کــه راننــده و مســافران در آن می نشــینند. ســومین الیــه بــال 
بــرای خــودرو اســت کــه قابلیــت جــدا شــدن را دارد. ایــن بــال بــا کمــک موتــور 
الکتریکــی می توانــد کابیــن وســیله نقلیــه را از بخــش زیریــن آن جــدا کنــد و بــه 

پــرواز دربیــاورد.
بال هــای پهپــاد بــه راحتــی از کابیــن خــودرو جــدا می شــوند و بــه نزدیــک تریــن 

مــکان شــارژ پــرواز می کننــد.
الیــه زیریــن خــودرو نیــز شــبیه اتومبیل هــای اســپرتی اســت کــه بــرای تــردد 
در جــاده ســاخته شــده اند. عــالوه بــرآن الیــه زیریــن خــودرو، خــودران خواهــد 
ــد کابیــن را در جــای خــود محکــم  ــا بتوان ــود و طــوری مهندســی می شــود ت ب

نگــه دارد.
ــرده  ــب ک ــود جل ــه خ ــان را ب ــیاری از طراح ــه بس ــده توج ــای پرن خودروه
ــرای  ــی ب ــده آل ــرواز راه حــل ای ــت پ ــا قابلی ــاده ای ب ــک خــودروی ج اســت. ی
ــد.  ــی می کن ــه جوی ــراد صرف ــان همــه اف ــک اســت و در زم مســیرهای پرترافی
ــا ایــن موضــوع  ــر و لیلیــوم پروژه هایــی ب ــه بویینــگ، اوب چنــد شــرکت از جمل

ــد. ــرده ان اجــرا ک

فنــاوری خــودرو
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هـــوا و فضـا

فضایی  سازمان  و  ارتباطات  وزارت  های  ریزی  برنامــه  مطابــق 
ایران برای رشد علوم فضایی در کشور و توسعه فناوری فضایی، امسال 
»ظفــر«،  ماهــواره  ســه  کیفــی  آزمایــش  و  تولیــد  فرآینــد 
و  رســد  می  اتمــام  بــه  یــک«  »ناهیــد  و  یــک«  »پــارس 
غیــرت  و  همــت  بــه  کشــور  فضایی  درحوزه  دیگــری  جهــش 

شــد. خواهــد  ثبــت  ایرانــی  جــوان  دانشــمندان 
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ــوا و فضــا هـــ

تولید ۳ ماهواره امسال به اتمام می رسد
 

وزیــر ارتباطــات گفــت: امســال تولیــد و آزمایــش کیفــی ســه ماهــواره »ظفــر«، »پــارس یــک« و »ناهیــد یــک« به 
ــد. ــام می رس اتم

محمدجــواد آذری جهرمــی در اینســتاگرام نوشــت: بــا اســتفاده از دانــش فضایــی، بــرآورد دقیقــی از خســارات وارده بر 
محصــوالت کشــاورزی در ســیل اخیــر صــورت گرفــت و بــه وزارت کشــور ارســال شــد.

وی تاکیــد کــرد: بــا جدیــت وزیــر کشــور در اســتفاده از ایــن اطالعــات، تفــاوت چنــد هــزار میلیــارد تومانی در بــرآورد 
ســنتی خســارات نســبت بــه بــرآورد علمــی پژوهشــگاه فضایــی ایــران، اثبات شــد.

وزیــر ارتباطــات خاطرنشــان کــرد: امســال مطابــق برنامــه فرآینــد تولیــد و آزمایــش کیفــی ســه ماهــواره »ظفــر«، 
»پــارس یــک« و »ناهیــد یــک« بــه اتمــام می رســد و جهــش دیگــری در رشــد علــوم فضایــی کشــور بــه همــت و 

غیــرت دانشــمندان جــوان ایرانــی ثبــت خواهــد شــد.

ماهواره مشترک سنجشی ایران و آذربایجان ساخته می شود
 

وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه ســه ماهــواره بــرای ارســال بــه فضــا در دســت ســاخت داریــم، 
گفــت: ماهــواره سنجشــی را بــا آذربایجــان مــی ســازیم.

ــع  ــذاری در جم ــرمایه گ ــای س ــش فرصت ه ــیه همای ــی در حاش ــواد آذری جهرم ــد ج ، محم
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه همکاری هــای خوبــی بــا ســازمان های بیــن المللــی و منطقــه ای 

فضایــی داریــم گفــت: ســاخت ســه ماهــواره بــرای ارســال بــه فضــا در دســتور کار اســت.
وی بــا اشــاره بــه همــکاری بــا ســازمان های بیــن المللــی در حــوزه فضایــی یادآور شــد: در ســیل 
ــت  ــار مدیری ــی داشــتیم ک اطالعــات در اختی ــه خســارت ها همــکاری فضای ــز در زمین ــر نی اخی

بحــران قــرار گرفتــه اســت.
ــه همکاری هــای  ــا آذربایجــان را از جمل ــر ارتباطــات ســاخت ماهــواره در حــوزه سنجشــی ب وزی

منطقــه ایــی فضایــی بیــان کــرد.
ــران گفــت:  ــت ای ــه احتمــال قطــع اینترن ــد ب ــاره تهدی ــه ســوالی درب ــن در پاســخ ب وی همچنی
تاکنــون تهدیــدی مطــرح نشــده، در عیــن حــال آمادگــی الزم را در ایــن زمینــه داریــم و مشــکلی 

ــدارد. وجــود ن
جهرمــی بــا بیــان اینکــه بــه توانمنــدی داخلــی در زمینــه اینترنــت متکــی هســتیم، افــزود: بــرای 

قطعــی اینترنــت و پیشــگیری از آن آمادگــی داریــم.
ــوزه  ــرح در ح ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــت و ب ــم دانس ــیا را مه ــت اش ــری از اینترن ــره گی وی به
کشــاورزی در مازنــدران گفــت: بــرای اینترنــت اشــیا در حــوزه دامپــروری نیــز بــرای ارتقــای بهره 

ــم. ــه داری وری، برنام

 تست سازگاری الکترومغناطیسی ماهواره »ناهید ۱« به پایان رسید
 

مدیــر آزمایشــگاه الکترومغناطیســی پژوهشــگاه فضایــی ایــران 
از اتمــام تســت ســازگاری الکترومغناطیســی ماهــواره »ناهیــد 
1« خبــر داد و گفــت: تســت 3 ماهــواره ظفــر، ناهیــد 2 و پــارس 

1 نیــز در ایــن آزمایشــگاه انجــام مــی شــود.
 EMC ــدازی آزمایشــگاه ــه راه ان ــا اشــاره ب شــهرام غایبــی ب
پژوهشــگاه فضایــی ایــران بــه عنــوان مرجع تســت ســازگاری 
الکترومغناطیســی تمامــی مــاژول هــای الکترونیکی گفــت: در 
طراحــی آزمایشــگاه EMC پژوهشــگاه فضایــی ایــران ســعی 
بــر ایــن شــده اســت کــه انجــام آزمــون کیفیــت و ســازگاری 
الکترومغناطیســی تمامی قطعــات الکترومغناطیســی منطبق بر 

اســتانداردهای روز دنیــا انجــام شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن آزمایشــگاه نــه تنهــا مربــوط 

ــازگاری  ــه س ــت، بلک ــی اس ــوزه فضای ــتانداردهای ح ــه اس ب
الکترومغناطیســی حــوزه لــوازم خانگــی و خــودرو را نیــز 
پوشــش می دهــد، افــزود: هــم اکنــون موضــوع انجــام 
آزمــون کیفیــت بــرای لــوازم خانگــی، صنایــع انــرژی و صنایع 

ــم. ــه داری ــی را در برنام خودروی
غایبــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازگاری الکترومغناطیســی برای 
ــرد  ــال دارد روی کارک ــه احتم ــی ک ــاژول الکترونیک ــر م ه
ــه داد:  ــود، ادام ــام می ش ــذارد، انج ــر بگ ــا تأثی ــایر ماژول ه س
بــرای مثــال یــک ماهــواره شــامل المان هایــی اســت کــه در 
ــا  ــار یکدیگــر ســازگار باشــند ت ــد در کن زمــان کار کــردن بای
بتواننــد ماموریتشــان را بــه درســتی انجــام دهنــد. ایــن تســت 

ــرد. ــازگاری در آزمایشــگاه EMC انجــام می پذی س

ــی  ــت فضای ــگاه کل صنع ــن آزمایش ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
کشــور را پوشــش می دهــد و بــه لحــاظ ابعــاد پوشــش 
اســتانداردهای آژانــس فضایــی اروپــا، کامــاًل منحصــر بــه فرد 
اســت، افــزود: وظیفــه ایــن آزمایشــگاه تســت و آزمــون مربوط 
بــه زیرسیســتم ها و سیســتم های ســامانه های فضایــی و 

ــت. ماهواره ای اس
ــر مرکــز تجمیــع و یکپارچــه ســازی آزمــون آزمایشــگاه  مدی
ــت: تســت  ــران گف ــی ای الکترومغناطیســی پژوهشــگاه فضای
ســازگاری الکترومغناطیســی ماهــواره مخابراتــی »ناهیــد 
یــک« متعلــق بــه پژوهشــگاه فضایــی ایــران، هــم اکنــون بــا 
موفقیــت بــه اتمــام رســیده و قــرار اســت تســت های کنتــرل 
ــم و  ــر دانشــگاه عل ــواره »ظف کیفیــت الکترومغناطیســی ماه
صنعــت« کــه تــا شــهریورماه آمــاده و نهایــی می شــود نیــز، 

ــن آزمایشــگاه انجــام شــود. در ای
ــه  ــوط ب ــای مرب ــال آزمون ه ــن ح ــرد: در همی ــد ک وی تاکی
ــارس  ــواره سنجشــی »پ ــازگاری الکترومغناطیســی دو ماه س
ــگاه  ــن آزمایش ــز در ای ــد دو« نی ــی »ناهی ــک« و مخابرات ی

انجــام خواهــد شــد.
ــگاه  ــه آزمایش ــم ک ــه داری ــه در برنام ــان اینک ــا بی ــی ب غایب
ــی  ــازمان مل ــکار در س ــگاه هم ــوان آزمایش ــه عن EMC را ب
اســتاندارد بــه ثبــت برســانیم گفــت: امــکان انجام تســت های 
همــکاری  بــا  وارداتــی  موبایل هــای  الکترومغناطیســی 
رگوالتــوری در ایــن آزمایشــگاه وجــود دارد. همچنیــن 
لــوازم  مخابراتــی،  کاالهــای  بــه  مربــوط  آزمون هــای 
خانگــی و الکترونیکــی کــه واردکننــدگان ملــزم بــه گذرانــدن 
ــام  ــگاه انج ــن آزمایش ــز در ای ــتند نی ــت آن هس ــون کیفی آزم

ــد. خواهد ش
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ــوا و فضــا هـــ

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران:

مدل پروازی ماهواره »پارس ۱« تا آبان ماه آماده می شود
 

حســین صمیمــی گفــت: تجمیــع مــدل پیــش پــروازی ماهــواره سنجشــی »پــارس 1« در مرکــز آزمون 
و یکپارچــه ســازی پژوهشــگاه فضایــی ایــران در دســت اجرا اســت.

وی افــزود: پــروژه ماهــواره سنجشــی »پــارس 1« از پروژه هــای کلیــدی پژوهشــگاه فضایــی ایــران و 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات محســوب مــی شــود کــه قــرار اســت مــدل پــروازی ایــن پــروژه 

تــا آبــان ســال جــاری آمــاده شــود.
وی در جلســه ای بــا حضــور مدیــر و متخصصــان و کارشناســان پــروژه ماهــواره سنجشــی »پــارس 1« 
ــران از  ــی ای ــزات موجــود در پژوهشــگاه فضای ــه منظــور اســتفاده از ظرفیت هــا و تجهی ــد کــرد: ب تاکی
جملــه امکانــات مناســب مرکــز آزمــون و یکپارچه ســازی، قــرار شــد تجمیــع مــدل پیــش پــروازی ایــن 

ماهــواره در ایــن مرکــز اجــرا شــود.
رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت پــروژه و فرصــت باقیمانــده، الزم اســت 
تمامــی مســئوالن و بخش هــای پژوهشــگاه فضایــی بــا وفــاق و همدلــی کامــل در پیشــبرد این پــروژه 
همــکاری و تــالش کــرده و امــور مربــوط بــه آن، فــارغ از بروکراتیــک اداری، امــا در چارچــوب ضوابــط 

انجــام شــود.

رئیس سازمان فضایی مطرح کرد؛

افزایش درخواست دستگاه های 
دولتی برای استفاده از خدمات فضایی

 

 رئیــس ســازمان فضایــی ایــران از افزایــش قابــل توجــه درخواســت هــای دســتگاه هــای عمومی 
و دولتــی بــرای پایــش ماهــواره ای شــاخص هــای مختلف ســرزمینی خبــر داد.

ــر  ــالوه ب ــی ع ــاوری فضای ــات فن ــعه خدم ــرای توس ــتاگرام نوشــت: ب ــراری در اینس مرتضــی ب
ــه  ــت ک ــی اس ــی مهم ــاله خیل ــج مس ــانی و تروی ــالع رس ــه اط ــازی، مقول ــازار س ــت و ب حمای
ــا همــکاری اصحــاب رســانه و مروجــان علــم، گام هــای مؤثــری در ایــن زمینــه  خوشــبختانه ب

ــد. ــته ش برداش
وی تاکیــد کــرد: انعــکاس اخبــار خدمــات مؤثــر فنــاوری فضایــی در حوزه هــای مختلــف، تحلیــل 
و بررســی تأثیــر ایــن فنــاوری بــر مدیریــت صحیــح منابــع در کنــار ارائــه خدمــات کاربــردی در 
حوزه هــای مختلــف باعــث شــده تــا گام هــای مفیــدی در راســتای آشــنایی جامعــه نســبت بــه 
ظرفیت هــای ایــن فنــاوری و کاربــرد آن در ارتقــا شــاخص های مدیریــت کالن کشــور برداشــته 
ــی و  ــف از ســوی نهادهــای دولت ــات دریافــت اعــالم نیازهــای مختل ــن اقدام شــود و نتیجــه ای

عمومــی بــرای دریافــت خدمــات فنــاوری فضایــی در حوزه هــای مختلــف اســت.
معـاون وزیر ارتباطـات اضافه کرد: در راسـتای حمایت و بازار سـازی برای بخـش خصوصی تالش 

خواهیـم کرد ایـن خدمات از طریق شـرکت های خصوصی و اسـتارت آپ ها ارائه شـوند.
رئیــس ســازمان فضایــی گفــت: جــا دارد از تعامــل، همــکاری و همیاری تمامــی اصحاب رســانه و 
مروجــان ایــن حــوزه کــه در پیشــبرد ایــن هــدف یــاری رســان مــا بودنــد تشــکر و قدردانــی کنم.
ــالت و  ــطح تعام ــش س ــا افزای ــم و ب ــش داری ــوز راه درازی در پی ــم هن ــه داد: می دانی وی ادام
همــکاری نزدیــک تــر بــا رســانه ها ایــن مســیر را ادامــه خواهیــم داد و بــا یــاری هــم آینــده ای 

ــم زد. ــم خواهی ــوزه رق ــن ح ــرای ای روشــن را ب

با یک تراشه؛

ناسا نام افراد را به مریخ می برد
 

ناســا از افــراد دعــوت کــرده تــا بــا پــر 
ــام خــود  ــن ن ــرم آنالی ــک ف کــردن ی
ــرای حکاکــی روی یــک تراشــه و  را ب
ــن  ــد. ای ــت کنن ــخ ثب ــه مری ــال ب ارس
ــک کاوشــگر نصــب و در  تراشــه در ی
اواســط 2020 میــالدی بــه مریــخ 

ــود. ــی ش ــال م ارس
ــول  ــن در ط ــاکنان زمی ــیاری از س بس

عمــر خــود هیــچ گاه نمی تواننــد بــه مریــخ ســفر کننــد. امــا بــه نظــر می رســد ناســا قصــد 
ــه  دارد فرصــت جالبــی را در اختیــار طرفــداران ســفر فضایــی قــرار دهــد. ایــن ســازمان ب

ــد. ــخ ارســال کنن ــه مری ــام خــود را ب ــراد اجــازه می دهــد ن اف
ایــن بــدان معناســت کــه هرکســی می توانــد از طریــق وب ســایت ناســا، نــام خــود را بــرای 
ســازمان فضایــی آمریــکا ارســال کنــد. نــام افــراد روی یــک میکروتراشــه حکاکــی و همراه 

»کاوشــگر مریــخ« )Mars rover( به ســیاره ســرخ ارســال می شــود.
ــاره  ــن ب ــا در ای ــی ناس ــای علم ــی اداره مأموریت ه ــر اجرای ــن« مدی ــاس زوربوش »توم
می گویــد: مــا در حــال آمــاده ســازی مأموریــت تاریخــی بــه مریــخ هســتیم و می خواهیــم 
تمــام افــراد را در ایــن ســفر اکتشــافی ســهیم کنیــم. اکنــون همزمــان بــا آغــاز ایــن ســفر 

ــرای ناســا رقــم می خــورد. ــه ســیاره همســایه، عصــر هیجــان انگیــزی ب ب
بــه هر حــال متقاضیــان بایــد بــرای شــرکت در مأموریــت مریخ ناســا نخســت نــام و مکان 
زندگــی خــود را در فــرم آنالیــن موجــود در ســایت ناســا تایــپ کننــد. بــه محضــر ثبــت 
مشــخصات، فــرد می توانــد یــک کارت پــرواز دریافــت و آن را بــه عنــوان یــادگاری نگــه 

دارد.
ــعه  ــتفاده از اش ــا اس ــان ب ــرد، کارشناس ــع آوری ک ــراد را جم ــامی اف ــا اس ــه ناس هنگامیک
الکترونــی آنهــا را روی تراشــه ســیلیکونی حــک می کننــد. هــر خــط از چنیــن متنــی فقــط 

ــرض دارد. ــر ع 75 نانومت
ناســا می توانــد بــا ایــن روش بیــش از یــک میلیــون نــام را روی تراشــه ای بــه انــدازه یــک 
ــن  ــر روز دو تراشــه حــک شــد. ای ــون نف ــام 2.4 میلی ــد. ســال گذشــته ن ســکه حــک کن

تراشــه همــراه لنــدر اینســایت بــه مریــخ ارســال شــد.
ــا 30 ســپتامبر نام هــای خــود را در وب ســایت ناســا ثبــت کننــد. البتــه  افــراد می تواننــد ت
هنــوز تاریــخ دقیــق پرتــاب کاوشــگر مــارس 2020 بــه مریخ بــه طور رســمی اعالم نشــده 
امــا ناســا تصمیــم دارد در اواســط 2020 میــالدی بــه ایــن ســیاره کاوشــگر ارســال کنــد. 
پیــش بینــی می شــود کاوشــگر مذکــور در فوریــه 2021 میــالدی روی ایــن ســیاره فــرود 

بیایــد.
هدف از این مأموریت بررسی دلتای رودخانه ای باستانی در سطح مریخ است.
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ــوا و فضــا هـــ

پژوهشــگاه فضایــی ایــران در تعامــل بــا مراکــز دانشــگاهی، 37 پــروژه پژوهشــی را بــا پردیــس 
ــد. دانشــکده های فنــی دانشــگاه تهــران اجــرا مــی کن

هــادی رضایــی سرپرســت معاونــت پژوهــش و فنــاوری پژوهشــگاه فضایــی ایــران در ایــن بــاره 
ــران  ــی ای ــگاه فضای ــترک پژوهش ــای مش ــالت و همکاری ه ــعه تعام ــتای توس ــت: در راس گف
ــگاه  ــن پژوهش ــز، ای ــن مراک ــی در ای ــای پژوهش ــت از طرح ه ــور و حمای ــگاه های کش ــا دانش ب
پروژه هــای متعــددی را بــا مراکــز دانشــگاهی بــه اجــرا درآورده کــه از جملــه آن هــا 37 پــروژه بــا 

ــال اســت. ــارد ری ــا مبلغــی معــادل 10 میلی پردیــس دانشــکده های فنــی دانشــگاه تهــران ب
ــتقل، 11  ــروژه مس ــامل 1۸ پ ــترک ش ــی مش ــای پژوهش ــن پروژه ه ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــرد: در اجــرای ای ــه کارشناســی ارشــد اســت، خاطرنشــان ک ــری و ۸ پایان نام ــه دکت پایان نام
ــجوی  ــران، 11 دانش ــگاه ته ــی دانش ــکده های فن ــس دانش ــگاه پردی ــتاد دانش ــا، 25 اس پروژه ه

ــد. ــت دارن ــن دانشــگاه فعالی ــرا و ۸ دانشــجوی کارشناســی ارشــد ای دکت
ــودن  ــاز محــور ب ــر نی ــد ب ــا تاکی ــی ب ــاوری پژوهشــگاه فضای ــت پژوهــش و فن سرپرســت معاون
ــا دانشــگاه ها افــزود: یکــی از پروژه هــای مشــترک  ــران ب همکاری هــای پژوهشــگاه فضایــی ای
بــا پردیــس فنــی دانشــکده های دانشــگاه تهــران، طــرح پژوهشــی در حــوزه پیشــرانش بــا عنوان 
»شناســایی کامــل شــیر تراســتر )براســاس نمونه هــای جهانــی( و طراحــی نمونــه مهندســی قابل 
اســتفاده در تراســترهای ســامانه های فضایــی« اســت کــه بــا همــکاری پژوهشــکده ســامانه های 

حمــل و نقــل فضایــی پژوهشــگاه فضایــی ایــران در دســت اجــرا اســت.
ــل و  ــامانه های حم ــمند پژوهشــکده س ــای ارزش ــه موفقیت ه ــه ب ــا توج ــح داد: ب ــی توضی رضای
نقــل فضایــی پژوهشــگاه فضایی ایــران در حــوزه ســامانه پیشــرانش از جملــه در 4 پــروژه ماهواره 
سنجشــی ســها، ماهــواره مخابراتی ناهیــد 2، تراســتر تک مؤلفــه و تراســتر دومولفه، پژوهشــگران 
ــا ســیال های کاری هیدرازیــن و پراکســید  ایــن پژوهشــکده طــرح »شــیر تراســتر کــم فشــار ب
هیــدروژن« را کــه یکــی از اجــزای مهــم ســامانه پیشــرانش اســت در اولویــت پژوهشــی خــود 

قــرار داده انــد.
وی ایــن طــرح پژوهشــی را شــامل چهــار مرحلــه دانســت و گفــت: در مرحلــه نخســت، اطالعات 
الزم طــرح شــامل مقــاالت، اختراعــات، کاتالوگ هــا و غیــره جمــع آوری شــده اســت. در مرحلــه 
ــب  ــرح مناس ــاب ط ــای انتخ ــود و پارامتره ــای موج ــی طرح ه ــه بررس ــا ب ــگران م دوم، پژوهش
پرداختــه و در ادامــه، طــرح مناســب براســاس نیازمندی هــا و مدلســازی مقدماتــی و تحلیــل یــک 

ــه  ــه ب ــی و انتخــاب پارامترهــای بهین ــه چهــارم، طراحــی جزئ ــدی انتخــاب شــده و در مرحل بع
ــه اســت. همــراه نقشــه های ســاخت انجــام پذیرفت

ــای  ــی مکانیزم ه ــران از بررس ــی ای ــگاه فضای ــاوری پژوهش ــش و فن ــت پژوه ــت معاون سرپرس
موجــود مــورد اســتفاده در شــیر تراســتر، انتخــاب مکانیــزم برتــر و قابــل اســتفاده در تراســتر مورد 
طراحــی و همچنیــن مدلســازی هندســی و تحلیــل عــددی جریــان ســیال در شــیر بــه عنــوان 
دســتاوردهای مهــم ایــن طــرح یــاد کــرد و افــزود: ســه فاز مهــم تحلیــل مغناطیســی و محاســبه 
نیــروی ناشــی از آن و تحلیــل تنــش مکانیکــی در اجــزای شــیر و همچنیــن طراحــی جزئــی و 
اســتخراج نقشــه های ســاخت نیــز جــزو اهــداف و اقدامــات پیــش رو اســت کــه در ســال جــاری 

محقــق خواهــد شــد.
»شــیر تراســتر« نقــش قطــع و وصــل کــردن جریــان ســیال بــه منظــور کنتــرل ســامانه را بــر 
ــورد  ــی م ــان طوالن ــیال کاری در زم ــا س ــازگاری ب ــار کاری، س ــخ، فش ــان پاس ــده دارد و زم عه
اســتفاده، محــدوده دمایــی عملکــرد و نشــتی از جملــه پارامترهــای مهــم در ایــن نوع شــیر اســت.

با همکاری دانشگاه تهران؛

۳۷ طرح پژوهشی فضایی اجرایی می شود

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران گفــت: یــک مطالعــه آینــده پژوهــی در مــورد بــازار ماهواره هــای 
کوچــک در آســیا از افزایــش تقاضــا بــرای ارســال ماهــواره هــا و اســتفاده از خدمــات آنهــا در ایــن 

قــاره حکایــت دارد.
مرتضـی بـراری در صفحـه اینسـتاگرام خـود نوشـت: یـک مطالعـه آینـده پژوهـی در مورد بـازار 
ماهواره هـای کوچـک در آسـیا و اقتصـادی که ایـن فناوری می تواند داشـته باشـد، نشـان می دهد 
کـه تقاضا بـرای ارسـال ماهواره ها و اسـتفاده از سـرویس های آنهـا در قاره آسـیا به شـدت در حال 
افزایـش اسـت. به نحـوی که کشـورهای چیـن، هنـد، سـنگاپور و تایلند بـرای گرفتن سـهم بازار 

خـود از فنـاوری فضایـی و ماهـواره در ایـن قـاره، برنامه ریـزی مدونـی کرده اند.
ــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه بهتریــن راه بــرای افزایــش بهــره  رئیــس ســازمان فضایــی ایــران ب
ــتارت آپ ها و کســب و  ــن اســت و اس ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــف، اس ــای مختل وری در حوزه ه

کارهایــی زیــادی حــول محــور افزایــش بهــره وری شــکل گرفته انــد، ادامــه داد: فنــاوری فضایــی 
ــن  ــدی در ای ــزار بســیار کارآم ــد اب ــه می توان ــن زمین ــردی در ای ــن و کارب ــی نوی ــه خدمات ــا ارائ ب

زمینــه باشــد.
ــای  ــیاری در بخش ه ــه بس ــای فضاپای ــب و کاره ــتارت آپ ها و کس ــه اس ــان اینک ــا بی ــراری ب ب
مختلفــی مثــل کشــاورزی، مدیریــت منابــع آب، مدیریــت انــرژی و… در سراســر دنیــا شــکل 
ــه داد:  ــده اند، ادام ــا ش ــن بخش ه ــره وری در ای ــمگیر به ــش چش ــث افزای ــه باع ــد ک گرفته ان
بــرای مثــال پــروژه موییــس بــا ارائــه اطالعــات کاربــردی بــر پایــه داده هــای ماهــواره ای روی 
ــازار، بیمــه و… باعــث  تلفــن همــراه کشــاورزان اوگاندایــی از قبیــل اطالعــات هواشناســی، ب
شــده تــا برداشــت محصــول ذرت ایــن کشــاورزان 70 درصــد بیشــتر از کشــاورزان دیگــر باشــد 
و برداشــت ســویا، حبوبــات و کنجــد هــم بــا ایــن اســتفاده از ایــن خدمــات افزایــش قابل توجهــی 

داشــته اســت.
ــوآور و  ــراد خــالق، ن ــا همــکاری اف ــا ب ــی آمادگــی دارد ت ــد براینکــه ســازمان فضای ــا تاکی وی ب
کارآفریــن بــا ارائــه خدمــات فضاپایــه باعــث افزایــش بهــره وری در حوزه هــای مختلــف کشــور 
ــردی  ــی و کارب ــدار ماهواره هــای عملیات ــل در م ــرد: طراحــی و ســاخت و تحوی ــه ک شــود، اضاف
ســنجش از دور راداری و اپتیکــی و اپراتــوری ماهــواره مخابراتــی توســط کنسرســیوم های توانمند 
داخلــی از دیگــر اولویت هایــی اســت کــه بــا جدیــت در ســازمان فضایــی در حــال پیگیری اســت.
معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت: تاکنــون جلســات کارشناســی و فنــی زیــادی بــا بخــش خصوصی 
برگــزار شــده و خوشــبختانه نتایــج بســیار خوبــی نیــز حاصــل شــده اســت. در تالشــیم تا با تــداوم 
فعالیت هــا و همــکاری تنگاتنــگ بــا بخــش خصوصــی، مســیر روشــنی بــرای بخــش فضایــی 
کشــور رقــم بزنیــم. امســال شــاهد نتایــج بســیار مؤثــری خواهیــم بود کــه خبرهــای خــوش آن را 

در آینــده ای نزدیــک خواهیــد شــنید.

رشد استفاده از خدمات ماهواره ای در آسیا
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ــوا و فضــا هـــ

برمبنای داده های ماهواره ای؛

مساحت آبی دریاچه ارومیه در 
خردادماه افزایش یافت

 
ــه  ــطح آب دریاچ ــاحت س ــنجش از دور، مس ــای س ــواره ه ــی از ماه ــای دریافت ــای داده ه برمبن

ــت. ــش یاف ــرداد 9۸ افزای ــه در خ ارومی
سازمان فضایی ایران، نتایج پایش ماهواره ای مساحت آبی دریاچه ارومیه را منتشر کرد.

براســاس ایــن اطالعــات دریافتــی، مســاحت ســطح آبــی دریاچــه ارومیــه در 10 خــرداد ماه ســال 
ــی را نشــان  ــل توجه ــش قاب ــته، افزای ــال های گذش ــابه در س ــان مش ــا زم ــاری در مقایســه ب ج

ــع رســیده اســت. ــر مرب ــه 3۶1۶ کیلومت می دهــد و ب
ــر و  ــراه تدابی ــه هم ــال 9۸ ب ــن و اردیبهشــت س ــای فروردی ــارش طــی ماه ه ــزان ب ــش می افزای
ــظ و  ــده ای را در حف ــدوار کنن ــداز امی ــه، چشــم ان ــای دریاچــه ارومی ــه احی ــوط ب برنامه هــای مرب

ــان آورده اســت. ــه ارمغ ــن اکوسیســتم طبیعــی ب حراســت از ای
ایــن اطالعــات از تصاویــر ماهــواره ای لندســت ۸، ترکیــب بانــدی 543 در تاریــخ 10/3/9۸ و بــا 

تــوان تفکیــک مکانــی 30 متــر بــه دســت آمــده اســت.

طی راهپیمایی فضایی؛

پیام تبریک فضایی ارسال شد
 

دو فضانــورد روس طــی یــک راهپیمایــی فضایــی خــارج از ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی پیــام تبریکــی بــرای 
نخســتین فــردی کــه در فضــا راه رفــت، ارســال کردنــد.

دو فضانــورد روس طــی یــک پیــاده روی فضایــی خــارج از ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی، پیــام تبریکــی بــرای 
تولــد ۸5 ســالگی »آلکســی لئونــوف« )نخســتین فضانوردنــی کــه در فضــا راه رفــت( ارســال کردند و پــس از آن 

برخــی عملیــات هــای مربــوط بــه نگهــداری ایســتگاه را انجــام دادند.
ایــن پنجمیــن راهپیمایــی فضایــی اولــگ کاننکــو و همچنیــن نخســتین راهپیمایــی فضایــی آلکســی اوچینیــن 
ــن  ــب آنکــه ای ــه طــول کشــید. جال ــک دقیق ــور ۶ ســاعت و ی ــی مذک ــاده روی فضای ــی رود. پی ــه شــمار م ب

چهارمیــن راهپیمایــی فضایــی در ســال جــاری میــالدی نیــز اســت.
ــوف اهــدا شــده اســت. او  ــه لئون ــاده روی فضایــی ب ــه نوشــته وب ســایت ســازمان فضایــی روســیه ایــن پی ب
نخســتین مــردی بــود کــه در فضــای ناشــناخته قــدم گذاشــت و خــود را در برابــر فضــای نامتناهــی دیــد. روی 
ــارک  ــدت مب ــوف. شــماره 1« و »تول ــون »لئون ــا مضم ــی ب ــن و کاننکــو پالکاردهای ــوردی اوچنی ــاس فضان لب

آلکســی آرخیپوویــچ« دیــده مــی شــد.
عــالوه بــرآن فضانــوردان روس عملیــات هــای مربــوط بــه نگهــداری ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی از جملــه 
ــه علمــی آزمایشــگاهی کــه در فضــا قــرار داشــتند، پــاک کــردن شیشــه هــا و رهــا ســازی  جمــع آوری نمون

ســخت افزارهــای آزمایشــی کــه دیگــر مصرفــی نداشــتند را انجــام دادنــد.

برای رصد زمین ؛

اسپیس ایکس ۳ ماهواره کانادایی به مدار زمین برد
 

ــه  ــن ب ــرای رصــد زمی ــی را ب ــه شــرکت اســپیس ایکــس 3 ماهــواره کانادای ــق ب یــک موشــک فالکــون 9 متعل
ــود. ــاب شــده ب ــز پرت ــرد. ایــن موشــک قبــال نی آســمان ب

شرکت اسپیس ایکس به طور موفقیت آمیز هفتمین ماموریت خود در سال 2019 میالدی را انجام داد.
طــی ایــن ماموریــت موشــک اســپیس ایکــس3 ماهــواره بــرای رصــد زمیــن بــه آســمان بــرد. ایــن موشــک قبــاًل 

در ماموریــت هــای دیگــر نیــز اســتفاده شــده بــود و ماهــواره هــای مذکــور نیــز بــه کشــور کانــادا تعلــق دارد.
ــر  ــواره )RCM( از مق ــراه 3ماه ــظ، موشــک فالکــون 9 اســپیس ایکــس هم ــه غلی ــود م ــا وج روز گذشــته ب
ــرد حــدود  ــر خــود اعــالم ک ــری توئیت ــاب شــد. اســپیس در حســاب کارب ــه آســمان پرت ــرگ ب ــی وندرب فضای
ــرای رصــد زمیــن و  یــک ســاعت پــس از پرتــاب ایــن ماهــواره وارد مــدار زمیــن شــدند. ایــن ماهــواره هــا ب

عکســبرداری از آن بــه آســمان ارســال شــده انــد.
همچنیــن حــدود ۸ دقیقــه پــس از پرتــاب قســمت اول موشــک فالکــون9 مذکــور در مــکان تعییــن شــده فــرود 
آمــد. قســمت اول موشــک پیــش از ایــن بــرای ارســال آزمایشــی کپســول دراگــون بــه ایســتگاه فضایــی بیــن 
المللــی )ISS( درمــاه مــارس اســتفاده شــد. ایــن نخســتین ماموریــت کپســول دراگــون بود کــه بدون سرنشــین 

انجام شــد.

http://mehrnews.com


صفحه 62 | شماره 25 | تیـــر 98 MEHR NEWSAGENCY

ــوا و فضــا هـــ

ــردن  ــار ک ــک مه ــا کم ــا ب ــت ت ــام اس ــال انج ــتون در ح ــگاه پرینس ــد در دانش ــی جدی تحقیق
ــت درآورد. ــه حرک ــا را ب ــته ای، فضاپیم ــرژی هس ــانی ان همجوش

ــا همجوشــانی  ــه ب ــه ک ــرو محرک ــک سیســتم نی ــالدی ی ــا 202۸ می ــد ت ــی جدی ــق تحقیق طب
هســته ای کار می کنــد، در فضاپیماهــا بــه کار گرفتــه می شــود. بــه ایــن ترتیــب از مــدت زمــان 

ســفر بیــن ســیارات کاســته می شــود.
توســعه دهنــدگان سیســتم موتــور Direct Fusion Drive )DFD( ادعــا می کننــد ایــن 
فنــاوری می توانــد مــدت زمــان ســفر فضاپیماهــا بــه زحــل را کمتــر کنــد و از 7 ســال بــه 2 
ســال برســاند. همچنیــن بــا چنیــن سیســتمی ســفر بــه پلوتــو بــه جــای 9 ســال در 5 ســال 

انجــام می شــود.
آزمایشــگاه فیزیــک پالســما دانشــگاه پرینســتون مشــغول تحقیــق روی ایــن سیســتم نیــرو 
محرکــه اســت کــه بــا ترکیبــی از هلیــوم 3 و دتریــوم کار می کنــد. هلیــوم 3 در حقیقــت نــوع 
ارتقایافتــه ای از هیــدروژن بــا هســته هایی در مرکــز خــود اســت کــه بــا پالســمای داغ ترکیــب 
ــد و  ــد می کن ــعه تولی ــی اش ــدار اندک ــراه مق ــرژی هم ــادی ان ــدار زی ــد مق ــن رون ــود. ای می ش

نیــروی پیشــرانه ایجــاد می کنــد.
 Bryton ــور ــتفاده از موت ــا اس ــده را ب ــد ش ــای تولی ــزان گرم ــن می ــور همچنی ــاوری مذک فن
Cycle مهــار می کنــد تــا محصــوالت فرعــی ایــن فراینــد را بــه بــرق تبدیــل کنــد. نــه تنهــا 
ایــن موتــور نوآورانــه می توانــد فضاپیمــا را ســریع تر بــه مقصــد خــود برســاند بلکــه در حفــظ 
ــر  ــر و عمیق ت ــای طوالنی ت ــرای مأموریت ه ــد آن را ب ــت و می توان ــر اس ــز کارآمدت ــرژی نی ان

در فضــا حفــظ کنــد.

به هرحال محققان امیدوارند تا در میانه 2020 بتوانند این فناوری را به طور واقعی بسازند.
پــس از آن نخســتین نمونــه چنیــن سیســتمی ســاخته می شــود و مأموریــت بــه طــور واقعــی در 

202۸ میــالدی انجام خواهد شــد.
ناســا امیــدوار اســت بــا کمــک همجوشــی هســته ای انــرژی مــورد نیــاز چنــد مأموریــت جدیــد 
خــود ماننــد ایســتگاه هایی در مــدار مــاه بــه نــام Gateway وهمچنیــن لنــدر و یــک مدارگرد 

پلوتــو نیــز تأمیــن کنند.

انرژی هسته ای از مدت زمان سفرهای فضایی می کاهد

برای ایستگاه فضایی هندی؛

هند تا سال ۲۰۲۲ فضانورد به
 فضا می فرستد

 
هنـد تصمیـم دارد در سـال جـاری 
مـاه  بـه  بی سرنشـین  لنـدر  یـک 
بفرسـتد. همچنیـن این کشـور قصد 
مخصـوص  فضایـی  ایسـتگاه  دارد 
خود را بسـازد و تـا 2022 فضانورد به 

آسـمان ارسـال کنـد.
هنــد یــک روز پــس از رونمایــی 
لنــدر مــاه و برنامــه خــود بــرای 
ــال  ــی س ــیاره ط ــن س ــرود در ای ف
جــاری میــالدی، اکنــون اعــالم 
کــرده ایســتگاه فضایــی مخصــوص 

را می ســازد. خــود 
مقامــات فضایــی هنــد از برنامــه بــرای ســاخت یــک ایســتگاه فضایــی بســیار کوچــک طــی دهــه 
ــتین  ــام نخس ــرای انج ــود ب ــای خ ــور تالش ه ــن کش ــر ای ــوی دیگ ــد. از س ــخن گفته ان ــی س آت

مأموریــت فضایــی سرنشــین دار را ســرعت بخشــیده اســت.
»کــی ســیوان « مدیــر ســازمان تحقیقــات فضایــی هنــد )ISRO( روز گذشــته اعــالم کــرد در 
صــورت موفقیــت آمیــز بــودن پروژه هــای مذکــور تــا 2022 میــالدی فضانــوردان را بــه آســمان 

ستد می فر
او در ایــن بــاره افــزود: برنامه هــا آنچنــان بلندپروازانــه نیســت کــه شــامل فرســتادن توریســت بــه 

فضــا و غیــره شــود.
ــام  ــرای انج ــی ب ــت و تجهیزات ــوردان اس ــان فضان ــد میزب ــر هن ــورد نظ ــی م ــتگاه فضای ایس

ــت. ــد داش ــار خواه ــز در اختی ــی نی ــای فضای آزمایش ه
نخســتین مأموریــت سرنشــین دار هنــد کــه Gaganyaanٖٖ نــام گرفتــه در 2022 میــالدی انجــام 

می شــود. طــی ایــن مأموریــت 2 یــا 3 فضانــورد بــه مأموریتــی 7 روزه در فضــا اعــزام می شــوند.
ایــن درحالــی اســت کــه ایــن کشــور از یــک لنــدر بــی سرنشــین مــاه رونمایــی کــرده اســت. لنــدر 
مذکــور در 15 جــوالی بــه آســمان پرتــاب می شــود و طبــق تخمیــن کارشناســان تــا ۶ ســپتامبر 

ــد. ــد می رس ــه مقص ب

معرفی خطرات جدید سفرهای 
فضایی برای سالمت انسان

 
جدیــد  بررســی های 
ــورد  ــری ف ــتان هن بیمارس
آمریــکا نشــان می دهــد 
فضایــی  ســفرهای 
حفــظ  بــرای  طوالنــی 
ــان  ــل انس ــالمت مفاص س
مضــر اســت و بــر روی 
ــز  ــا نی ــت غضروف ه کیفی

دارد. تأثیــر منفــی 
وضعیــت  بررســی 

بافت هــای یــک مــوش فضانــورد که یــک مــاه را بــه درخواســت ناســا در یــک فضاپیمای 
روســی بــه دور مــدار زمیــن چرخــش کــرده، نشــان می دهــد کــه اقامــت طوالنــی مــدت 
در شــرایط بــی وزنــی باعــث کاهــش فشــار وارده بــه مفاصــل انســان شــده و ایــن مســاله 
ــتخوانی  ــای اس ــتگی غضروف ه ــن و شکس ــل رفت ــث تحلی ــدت باع ــد در دراز م می توان

شــود.
عــالوه بــر ایــن، اقامــت در فضــا بــرای مــدت طوالنــی خطــر ابتــالء بــه بیمــاری آرتــروز 
را در فضانــوردان افزایــش می دهــد. بنابرایــن حتــی اگــر بشــر بتوانــد در فضــا خــود را از 
مشــکالتی ماننــد گرمــا و ســرمای بیــش از حــد، تشعشــعات رادیواکتیــو و غیــره نجــات 
دهــد، زندگــی در شــرایط بــی وزنــی تبعــات خــود را بــر روی ســالمت انســان بــر جــای 

خواهــد گذاشــت.
ســفرهای فضایــی طوالنــی بــرای حضــور طوالنــی مــدت در مریــخ یــا مــاه، مشــکالت 
ــه از  ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه از جمل ــد ک ــرای انســان ایجــاد می کن ــددی را ب پزشــکی متع
ــه عضــالت، تضعیــف سیســتم  ــدن، ضعــف بنی ــن کلســیم اســتخوان های ب دســت رفت
قلبــی عروقــی، اختــالل در بینایــی و در نهایــت ضعیف تــر شــدن سیســتم ایمنــی بــدن 

اشــاره کــرد.
بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز راه حلــی قطعــی بــرای بازگرداندن فشــار متعــارف بــه عضالت 
بــدن در فضــا کشــف نشــده، نمی تــوان بــه موفقیــت ســفرهای فضایــی طوالنــی مــدت 

بــا توجــه بــه خطــرات ایــن ســفرها بــرای ســالمت فضانــوردان امید بســت.
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ناسا اعالم کرد

اقامت در ایستگاه فضایی بین المللی با ۳۵ هزار دالر
 

ــتگاه  ــد در ایس ــی ده ــازه م ــی اج ــای فضای ــه توریســت ه ــی ب ــال آت ــرده از س ــالم ک ــا اع ناس
ــن ایســتگاه 35 هــزار دالر  ــه هــر شــب اقامــت در ای ــد. هزین ــل اقامــت کنن ــن المل ــی بی فضای

ــت. ــده اس ــالم ش اع
ــی ســفر  ــن الملل ــی بی ــه ایســتگاه فضای ــه توریســت ها اجــازه می دهــد ب ــده ب ناســا از ســال آین

کننــد. هزینــه هــر شــب اقامــت در ایســتگاه فضایــی 35 هــزار دالر اعــالم شــده اســت.
بــه گفتــه رابیــن گاتنــز مدیــر قائــم مقــام ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی ســاالنه 2 مأموریــت بــه 

ایــن ایســتگاه انجــام خواهــد شــد.
طبــق بیانیــه جدیــد ناســا کــه دیشــب منتشــر شــد، فضانــوردان بخــش خصوصــی می تواننــد تــا 

30 روز در ایــن ایســتگاه فضایــی اقامــت کننــد.
همچنیــن مؤسســات تجــاری مســئولیت تعییــن ترکیــب خدمــه را برعهــده دارنــد. عــالوه بــر آن 
همیــن مؤسســات بایــد الزامــات پزشــکی و آموزش هــای مخصــوص فضانــوردان بــرای چنیــن 

ســفری را تضمیــن کننــد.
ــاری  ــفرهای تج ــام س ــرای انج ــگ را ب ــس و بویین ــپیس ایک ــرکت اس ــه دو ش ــن زمین در ای
فضایــی انتخــاب کــرده انــد. اســپیس ایکــس بــا کپســول دراگــون و بویینــگ نیــز بــا فضاپیمــای 

ــد کــرد. ــی منتقــل خواهن ــن الملل ــی بی ــه ایســتگاه فضای ــوردان را ب اســتارالینر فضان
هزینــه ای کــه ایــن دو شــرکت بــرای انتقــال افــراد بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی دریافــت 
ــت  ــا دریاف ــوردان از ناس ــال فضان ــرای ارس ــه ب ــت ک ــه ای اس ــابه هزین ــااًل مش ــد احتم می کنن

ــت. ــفر اس ــر س ــه ازای ه ــون دالر ب ــادل ۶0 میلی ــه ای مع ــن هزین ــد. چنی می کنن

ایــن درحالــی اســت کــه ناســا قبــاًل هرگونــه اســتفاده تجــاری از ایســتگاه فضایــی بین المللــی را 
منــع کــرده بــود. بــه هــر حــال بیانیــه ناســا در حقیقــت گامــی در جهــت خصوصــی ســازی کامل 

ایســتگاه فضایــی بیــن المللی اســت.

پس از آزمایش موفقیت آمیز؛

بالگرد مریخی ۲۰۲۱ به سیاره سرخ می رود
 

ــدی  ــای کلی ــت ه ــا تس ناس
روی »بالگــرد مریخــی « را 
بــا موفقیت انجــام داده اســت. 
قــرار اســت در 2021 میــالدی 
ــخ  ــراه مری ــرد هم ــن بالگ ای
نــورد » مــارس 2020« بــه 
ــود. ــال ش ــرخ ارس ــیاره س س

ســازمان فضایــی آمریــکا 
قصــد دارد همــراه مریــخ 
یــک   Mars2020 نــورد 
ــال  ــخ ارس ــه مری ــرد را ب بالگ

کنــد. ایــن بالگــرد در 2021 میــالدی بــه مریــخ ارســال می شــود.
بالگــرد مذکــور در ایــن اواخــر چنــد تســت کلیــدی را بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــته و ناســا هــم اکنــون 

مشــغول تغییــرات و بررســی های نهایــی آن قبــل از ارســال بــه مریــخ اســت.
ــام  ــای آن انج ــت هایی روی پروانه ه ــب و تس ــرد نص ــن بالگ ــیدی روی ای ــای خورش ــی پنل ه ــاه م در م
شــد. ایــن بالگــرد کوچــک و خــودران نخســتین ابــزاری اســت کــه بــرای نشــان دادن قابلیــت پرواز اشــیای 

ســنگین تر از هــوا در یــک ســیاره آزمایــش می شــود.
»مـی مـی آنـوگ« مدیـر پـروژه بالگـرد مریخـی در آزمایشـگاه JPL در ایـن بـاره می گویـد: تـا بـه حـال 
هیچکـس یک بالگرد مریخی نسـاخته اسـت. نمونه که در پرواز آزمایشـی اسـتفاده شـد در حقیقـت بالگردی 
اسـت کـه به مریخ ارسـال می شـود. ایـن بالگرد چنـد آزمایش مهم را با موفقیت پشـت سـر گذاشـته اسـت.
بالگــرد مذکــور در ژانویــه 2019 میــالدی در محیــط شــبیه ســازی شــده مریــخ آزمایــش و پــس از آن بــه 
 Mars Helicopter ــتم ــا سیس ــد ت ــال ش ــن ارس ــد مارتی ــرکت الکهی ــه ش ــق ب ــخ متعل ــر مری مق
Delivery را آزمایــش کنــد. ایــن سیســتم بالگــرد 1.۸ کیلوگرمــی را طــی پرتاب و ســفر فضایــی در داخل 

مریــخ نــورد »مــارس 2020« کنتــرل می کنــد.
البتــه بالگــرد مذکــور هیــچ ابــزار علمــی را بــا خــود حمــل نمی کنــد. هــدف از ارســال آن بــه مریــخ تاییــد 
قابلیــت پــرواز ابــزار فضایــی در اتمســفر رقیــق مریــخ )تراکــم اتمســفر مریــخ یــک درصــد زمیــن اســت( و 

همچنیــن امــکان کنتــرل آن از روی زمیــن اســت.
البتــه در ایــن بالگــرد دوربینــی نصــب شــده کــه می توانــد تصاویــر رنگــی بــا وضــوح بــاال از ســطح ســیاره 

ســرخ ثبــت کنــد.

بعد از روسیه و آمریکا؛

چین از روی دریا ماهواره
 به فضا فرستاد

 

چیــن یــک موشــک حامــل 5 ماهــواره تجــاری و 2 ماهــواره تحقیقاتــی را از 
روی دریــا بــه آســمان پرتــاب کــرد.

موشــک Long March11 متعلــق بــه ســازمان فضایــی چیــن از روی 
پــد پرتــاب در یــک کشــتی واقــع در دریــای زرد بــه آســمان پرتــاب شــد. این 
موشــک حامــل 5 ماهــواره تجــاری از جملــه دو ماهــواره متعلــق بــه شــرکتی 
اســت کــه قصــد دارد شــبکه ای از اینترنت هــای جهانــی را بســازد. عــالوه بر 
آنهــا دو ماهــواره تحقیقاتــی نیــز همــراه موشــک مذکــور بــه آســمان ارســال 

شــد.
هرچنــد روســیه و آمریــکا بــرای پرتــاب موشــک از روی دریــا بــا کشــورهای 
دیگــر همــکاری کردنــد، امــا چیــن تنهــا کشــوری اســت کــه موشــک را از 
یــک پــد پرتــاب دریایــی متعلــق بــه خــود بــه آســمان ارســال کــرده اســت.

ــاری  ــتی ب ــک کش ــاب از روی ی ــن پرت ــچ ای ــک کران ــته ت ــه نوش ــه ب البت
ــت. ــده اس ــام ش ــی انج خصوص

ــام  ــی را انج ــن پرتاب ــاًل چنی ــکا قب ــیه و آمری ــط روس ــن فق ــر از چی ــه غی ب
ــد. داده ان

ــوا و فضــا هـــ
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مریــخ نــورد کنجــکاوی بــه وســیله یــک بــازوی رباتیــک و حفــاری، نمونــه هایــی از گل موجــود 
ــود  ــخ آب وج ــال در مری ــد قب ــی ده ــداد نشــان م ــرده اســت.این روی ــع آوری ک در ســیاره را جم

داشــته اســت.
مریخ نورد کنجکاوی ناسا مشغول جمع آوری گل در سیاره سرخ است.

ــا جمــع آوری نمونــه گل از خــود ســلفی گرفتــه اســت.  جالــب آنکــه ایــن کاوشــگر همزمــان ب
بــرای ســاخت تصویــر ســلفی محققــان 57 تصویــر مختلــف را کنــار هــم چســباندند کــه ابــزار 
ــه در  ــت ک ــن اس ــک دوربی ــت ی ــزار در حقیق ــن اب ــود. ای ــرده ب ــت ک ــگر ثب MAHLI کاوش

انتهــای بــازوی رباتیــک کاوشــگر نصــب شــده اســت.
بــا کمــی دقــت در تصویــر مــی تــوان دو حفــره کوچــک در کنــار عکــس مشــاهده کــرد. ایــن 
ســوراخ هــا »ابرلیــدی« و »کیلمــاری« نــام دارنــد و مریــخ نــورد کنجکاوی بــرای جمــع آوری 

نمونــه آنهــا را حفــر کرده اســت.
ــورد مذکــور هــم اکنــون در منطقــه ای مملــو از گل بــه آرامــی حرکــت مــی کنــد و  مریــخ ن
ــه دلیــل وجــود گل بســیار  ــه ســمت منطقــه Mount Sharp مــی رود. ایــن منطقــه ب ب
مــورد توجــه کارشناســان اســت. زیــرا گل نشــاندهنده وجــود آب در خــاک اســت. آنهــا معتقدنــد 

احتمــااًل میلیاردهــا ســال قبــل زیــر ســطح مریــخ آب وجــود داشــته اســت.
بررســی گلــی کــه روی ســطح ســیاره وجــود داره نیــز احتمــااًل جزییاتــی دربــاره حیات در ســیاره 

مریخ را نشــان مــی دهد.
عــالوه بــرآن، مریــخ نــورد کنجــکاوی بــرای بررســی نمونــه هــا از ابــزار CheMinاســتفاده 
مــی کنــد کــه مــی توانــد مــواد معدنــی مختلــف و میــزان آنهــا در صخره هــای مریــخ را انــدازه 
گیــری کنــد. ایــن ابــزار عــالوه بــر گل ســطح بســیار پایینــی از مــاده هماتیــت )نوعــی اکســید 

آهــن( را در گل رصــد کــرده اســت.

ایــن یافتــه هــای جدیــد حاکــی از آن اســت کــه زمانــی در ایــن منطقــه آب وجــود داشــته اســت. 
ــی اطــالع هســتند.  ــا یکدیگــر ب ــان از شــیوه واکنــش آب و صخــره هــا ب ــا محققــان همچن ام
احتمــال دارد صخــره هــا زمانــی بــه وجــود آمــده باشــند کــه آب دریاچــه هایــی بــه وجــود آورد و 
در تــه آنهــا رســوباتی ایجــاد شــد. بــا گــذر زمــان ایــن رســوبات بــه صخــره تبدیــل شــدند و امروز 

در ســطح ســیاره وجــود دارنــد.

سلفی جدید »کنجکاوی« از رصد آب در مریخ
 

برنامه روسیه برای ارسال فضانورد 
به ماه تا ۲۰۳۰ میالدی

 
رئیــس ســازمان فضایــی روســیه برنامــه ارســال فضانــورد به مــاه این کشــور را تــا 2030 تشــریح 
کــرد. ایــن برنامــه رقابــت بــرای انجــام عملیــات هــای فضایــی بیــن روســیه، چیــن و آمریــکا را 

افزایــش مــی دهــد.
ــکو  ــگاه مس ــود در دانش ــخنرانی خ ــیه در س ــی روس ــازمان فضای ــر س ــن مدی ــری روگوزی دیمیت
فعالیت هــای راسکوســموس و عملیات هــای آتــی ایــن ســازمان از جملــه احتمــال فــرود در مــاه 

ــرح داد. را ش
ــا  ــی از آنه ــه یک ــش داد ک ــجویان نمای ــرای دانش ــالیدهایی ب ــخنرانی اس ــن س ــن در ای روگوزی

ــود. ــالدی ب ــا 2030 می ــاه ت ــه م ــورد ب ــه ارســال فضان ــه برنام ــوط ب مرب
ایــن درحالــی اســت کــه هنــوز مشــخص نیســت روســیه چگونــه هزینــه ایــن عملیــات را تامیــن 
ــا  ــدید ب ــی ش ــاه رقابت ــه م ــورد ب ــال فضان ــرای ارس ــیه ب ــالش روس ــر ت ــد. از ســوی دیگ می کن

ــد. ــاد می کن ــن ایج ــکا و چی آمری
در طرحــی کــه روگوزیــن بــه آن اشــاره دارد، قــرار اســت روســیه 
یــک بوســتر Super Heavy بــا ظرفیــت 103 متریــک 
تــن بســازد کــه بــه مــدار زمیــن مــی رود. چنیــن سیســتمی تــا 
ــا  ــتم Spce Launch System ناس ــبیه سیس ــدودی ش ح

ــت. نیز اس
فضاپیمــای  توســعه  شــامل  برنامــه  ایــن  بــرآن  عــالوه 
ــز اســت. ایــن فضاپیمــا  ــا 2022 میــالدی نی Federation ت
ــاب  ــمان پرت ــه آس ــالدی ب ــار در 2023 می ــتین ب ــرای نخس ب
ــد. ــفر می کن ــاق فضــا س ــه اعم ــا ب ــس از آن فضاپیم ــود. پ می ش

در 2029 میـالدی ارسـال فضانـوردان بـه مـدار مـاه آغاز می شـود 
همزمـان تسـت پـرواز یک لنـدر در مـاه نیـز انجام می شـود.

فــرود فضانــوردان در مــاه در 2030 میــالدی انجــام می شــود. امــا 
بــه گفتــه روگوزیــن او تمایــل دارد در صــورت امــکان تاریخ هــای 
ــی اســت کــه  ــن درحال ــدازد. ای ــو بیان ــه جل انجــام عملیات هــا را ب
ــرای اســتفاده صنعتــی از  ــادی ب ــه روگوزیــن پتانســیل زی ــه گفت ب

ــاه وجــود دارد. م

ــوا و فضــا هـــ
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به طور آزمایشی؛

اسپیس ایکس تا آخر ۲۰۱۹ فضانورد به فضا می فرستد

یکــی از مدیــران ناســا اعــالم کــرده اســپیس ایکــس مشــغول آمــاده ســازی کپســول دراگــون 
اســت تــا قبــل از پایــان ســال پــرواز آزمایشــی ارســال فضانــوردان بــه فضــا را انجــام دهــد.

طبــق اعــالم ناســا احتمــال دارد اســپیس ایکــس تــا پایــان ســال جــاری دو فضانــورد را همــراه 
ــد  ــر موفــق تســت ها، بای ــه نتیجــه غی ــا توجــه ب ــا ب ــه آســمان بفرســتد. ام کپســول دراگــون ب

ــی را انجــام دهــد. اصالحات
در مــاه مــارس اســپیس ایکــس بــه طــور موفقیــت آمیــز کپســول دراگــون را بــدون سرنشــین 
بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی پرتــاب کــرد. ایــن مأموریــت Demo1 نــام گرفتــه بــود. 
همچنیــن قــرار بــود کپســول بــه کاررفتــه در ایــن مأموریــت در یــک آزمایــش دیگــر )بــرای 
تســت سیســتم لغــو اضطــراری عملیــات( نیــز اســتفاده شــود تــا زمینــه را بــرای انجــام پرتــاب 
آزمایشــی فضانــوردان )عملیــات Demo2( همــراه یــک نســخه دیگر از کپســول دراگــون در 

تابســتان فراهــم کنــد.
ــتاتیک در  ــت اس ــک تس ــون در ی ــی دراگ ــول آزمایش ــالدی کپس ــل 2019 می ــا در 20 آوری ام
مقــر کیــپ کانــاورال منفجــر شــد. هرچنــد در ایــن حادثــه کســی آســیب ندیــد امــا کپســول 

Demo1 بــه طــور کامــل ویــران شــد.
درهمیــن راســتا کتــی لــودرز مدیــر برنامــه پروازهــای تجــاری ناســا اعــالم کــرد نســخه ای از 
کپســولی کــه قــرار بــود در عملیــات Demo2 فضانــوردان را بــه طــور آزمایشــی فضــا ببــرد، 
اکنــون در آزمایــش سیســتم لغــو اضطــراری عملیــات اســتفاده می شــود. همچنیــن یک نســخه 
ســوم از کپســول دیگــر قــرار بــوده بــرای نخســتین عملیــات پــرواز فضانــوردان بــه ایســتگاه 

فضایــی بیــن المللــی اســتفاده شــود، اکنــون در آزمایــش Demo2 بــه کار مــی رود.
ــا گفــت  ــاره انفجــار کپســول دراگــون اعــالم نکــرد ام ــات بیشــتری درب ــودرز جزئی ــد ل هرچن
اســپیس ایکــس مشــغول فعالیــت اســت تــا کپســول مأموریــت Demo2 را بــرای پــرواز تــا 

پایــان ســال جــاری آمــاده کنــد.

۶۰ ماهواره اینترنتی باالخره به 
مدار زمین رفتند

 
ــه آســمان فرســتاد. هریــک از  اســپیس ایکــس ۶0 ماهــواره اینترنتــی اســتارلینک را باالخــره ب
ماهواره هــا حــدود 227 کیلوگــرم وزن دارنــد و در ارتفــاع 550 کیلومتــری زمیــن قــرار می گیرنــد.

ــرکت  ــن ش ــرد. ای ــاب ک ــا پرت ــه فض ــتارلینک را ب ــواره اس ــره ۶0 ماه ــس باالخ ــپیس ایک اس
ماهواره هــای مذکــور را همــراه یــک موشــک فالکــون 9 از مقــر کیــپ کانــاورال در فلوریــدا بــه 

ــرد. ــاب ک آســمان پرت
ــار بــه تأخیــر افتــاده بــود و در اصــل قــرار بــود ۶0 ماهــواره در 15  پرتــاب ایــن ماهواره هــا چندب

مــی بــه آســمان ارســال شــوند.
بــه هرحــال آنهــا نخســتین مجموعــه از ماهواره هایــی هســتند کــه اینترنــت پرســرعت و ارزان را 

در سراســر جهــان فراهــم می کننــد.
قبــل از پرتــاب موشــک مذکــور، الــون ماســک مدیــر ارشــد اجرایــی اســپیس ایکــس تصویــری 
ــواره حــدود  ــن ماه ــک از ای ــر ی ــرار داشــتند. ه ــه در موشــک ق ــرد ک ــا را منتشــر ک از ماهواره ه
227 کیلوگــرم وزن دارنــد. در حقیقــت ۶0 ماهــواره مذکــور یکــی از ســنگین ترین محموله هایــی 
اســت کــه یــک موشــک فالکــون 9 بــه مــدار زمیــن بــرده اســت. ایــن ماهواره هــا در ارتفــاع 550 

ــد. کیلومتــری زمیــن قــرار می گیرن
ــود و ایــن  ــه مــدار زمیــن پرتــاب شــده ب ــاًل ب موشــک فالکــون 9 حامــل ایــن ماهــواره نیــز قب

ــود. ــه مــدار زمیــن ب ــاب ب ســومین پرت
در کل، این پنجمین پرتاب موشک شرکت در سال 2019 میالدی است.
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