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چتر امن شبکه ملی اطالعات بر سر کاربران اینترنت
مهمترین رفت و آمدهای علمی ایران با خارجی ها
ماهواره »ناهید یک« آماده تحویل به پرتابگر شد

گفتگوی خواندنی با رئیس بانک مغز ایران؛ 

این بانک، مغز وام می دهد
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طبق یافته محققان ما در دیدن اشیا یک سوم ثانیه از 
زمان عقب هستیم و این مغز است که در این مدت 
کوتاه، ارتباطات را برقرار می کند تا بتوانیم ببینیم و 
دنیای اطرافمان را درک کنیم. اما با وجود کشف این 
مشخصه ها از مغز، باز هم سواالت بی پاسخی به واسطه 
پیچیدگی این ارگان مهم وجود دارد که دانشمندان 

هستند. آن  کشف  درصدد 

علم و دانـش
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علـــم و دانش

ــز و راه و  ــای مغ ــه از ویژگی ه ــوان مقدم ــه عن *ب
روشــهای مطالعــه روی آن بفرماییــد تــا مخاطبــان 
مــا قبــل از هــر چیــز بــا اهمیــت ایــن ارگان بــدن 

انســان بیشــتر آشــنا شــوند.
ــتای  ــان در راس ــوز محقق ــه هن ــی دارد ک ــی های ــز پیچیدگ مغ
ــوص  ــا در خص ــتند ام ــالش هس ــات آن در ت ــف ارتباط کش
ــه  ــز ب ــه مغ ــت ک ــوان گف ــی ت ــی آن م ــای فیزیک ــی ه ویژگ
صــورت طبیعــی حالــت ُشــلی دارد کــه زود از هــم مــی پاشــد؛ 
بــه همیــن دلیــل مغــزی کــه از بــدن بیــرون مــی آیــد را بایــد 

ــم. ــداری کنی ــی نگه ــرایط خاص ــت ش تح
ــه  ــا ب ــرای مطالعــات آموزشــی کــه در دنی یکــی از روش هــا ب
کار مــی رود اســتفاده از مغــز پالســتینه اســت؛ بــرای پالســتینه 
ــدا مغــز در محیــط کشــت حــاوی  کــردن، الزم اســت کــه ابت
الــکل و مــواد فیکــس کننــده قــرار بگیــرد؛ بعــد از آن آب بافــت 
گرفتــه مــی شــود و بــه آن رزیــن تزریــق می شــود. ایــن روش 

بــرای ســایر بافتهــای بــدن هــم بــه کار گرفتــه مــی شــود.
ــه کار  ــات ب ــوزش و مطالع ــرای آم ــی ب ــه زمان ــتینه از چ پالس

ــده؟ ــه ش گرفت
ــد و  ــی کردن ــی م ــواد گیاهــی مومیای ــا م ــم اجســاد را ب در قدی
ــا در ســال  ــد. ام ــی مــی مان ــن جســد باق ــا هــزاران ســال ای ت
ــز«، روش »پالستینیشــن«  ــر وان هاگن ــا 1۹۸5 »گونت 1۹7۸ ت
را بــه عنــوان یــک تکنیــک بــی نظیــر جهــت نگهــداری بافتها 
ابــداع کــرد. وی جراحــی بــود کــه رشــته شــیمی خوانــده بــود و 
بــه ایــن دلیــل توانســت تکنیــک »پالستینیشــن« را ابــداع کند 
ــن  ــم اســت. از ای ــل تعمی ــدن قاب ــرای کل ب ــن روش ب ــه ای ک
روش بــرای گونــه هــای در حــال انقــراض هــم اســتفاده مــی 
شــود. پالستینیشــن اکنــون بــرای چندیــن ماهــی کمیــاب نیــز 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. بــه واســطه ایــن تکنیــک 
مــی تــوان گونــه هــا را تــا هــزاران ســال نگهــداری کــرد. ایــن 

تکنیــک دو الــی ســه مــاه زمــان مــی بــرد.
 

*بــا توجــه بــه اینکــه فرمودیــد مغزهای پالســتینه 
ــی  ــه م ــه کار گرفت ــوزش ب ــتای آم ــده در راس ش
شــوند، بفرماییــد کــه از عمــر ایــن مغــز پالســتینه 
ــورد  ــران م ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــه در دانش ک
اســتفاده قــرار مــی گیــرد چقــدر گذشــته و تــا چه 
ــرای کاربردهــای  ــی مــی تــوان از آن ب مــدت زمان

آموزشــی اســتفاده کــرد؟

ــا  ــوان ت ــی ت ــت و از آن م ــال اس ــا ۶ س ــز  5 ی ــن مغ ــر ای عم
ــرد. ــتفاده ک ــال اس ــالیان س س

*مغز پالسـتینه شـده برای آموزش بـه کار می رود؛ 
امـا سالهاسـت که موضـوع ایجـاد بانک هـای مغز 
در دنیـا مطـرح شـده و از ایـن روش بـرای مطالعه 
و آمـوزش اسـتفاده می شـود. لطفا دربـاره ضرورت 

ایجـاد بانـک مغز توضیـح دهید.
ــج  ــز در کینگزکال ــک مغ ــن بان ــش، اولی ــال پی 25-30 س
ــی کــه  ــز بیماران ــک، مغ ــن بان ــدازی شــد. در ای ــدن راه ان لن
بیماریهــای عصبــی مربــوط بــه مغــز دارنــد نگهــداری مــی 
شــود. هــدف ایــن کار ایــن اســت کــه مطالعــات بیولوژیکــی 
انجــام بگیــرد. از ســی ســال گذشــته تــا کنــون کشــورهای 
زیــادی اقــدام بــه راه انــدازی بانــک مغــز انســانی کــرده انــد 
ــا  ــن بانکه ــه در ای ــزار نمون ــن ه ــود چندی ــه آن وج و نتیج
اســت. تعــداد بانکهــا در دنیــا زیــاد اســت؛ بزرگتریــن بانــک 
مغــز در هــاروارد اســت؛ اکنــون در اروپــا 50 بانــک بــا چندین 
ــه  ــزار نمون ــز 12ه ــه نی ــود دارد. در فرانس ــه وج ــزار نمون ه

مغــز نگهــداری مــی شــود.

چــه  مغــز  فیزیکــی  ویژگی هــای  روی  *از 
ــایی  ــوان شناس ــی ت ــان م ــی را در انس تفاوتهای
کــرد؟ مثــال جنســیت، هــوش، تغذیــه و ... را مــی 

تــوان تشــخیص داد؟
ــچ کــس شــبیه دیگــری نیســت؛  ــز هی ــه. صــد درصــد. مغ بل
حتــی دو نیمکــره مغــز هــم بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد؛ انــدازه 

ــه کارکــرد مغــز دارد. هــر دو نیمکــره بســتگی ب

*یعنی مغز  هم مانند اثر انگشت است؟
دقیقا.

*نزدیــک بــه 4 ســال اســت کــه ایــران هــم بــه 
جمــع دارنــدگان بانــک هــای مغــز پیوســته. لطفــا 
در خصــوص ایــن بانــک صحبــت کنیــد و بفرمایید 
ــوم  ــگاه عل ــی در دانش ــه هدف ــا چ ــز ب ــن مرک ای

ــت؟ ــده اس ــدازی ش ــران راه ان ــکی ای پزش
بانـک مغز بـا هـدف انجـام مطالعـات مغـزی در امور پزشـکی، 
پیشـگیری و درمان بیماری هـا خصوصا بیماریهـای عصبی که 
بـا ایـن ارگان مهم مرتبط هسـتند، به وجـود آمده اسـت. از آنجا 

گفتگوی خواندنی با رئیس بانک مغز ایران؛

این بانک مغز وام می دهد
مطالعه و کار علمی روی مغز به عنوان یکی از شاخه های علوم شناختی 
امروزه به یکی از مهمترین عرصه های تحقیقاتی تبدیل شده و برای 
تسهیل این روند مراکزی تحت عنوان بانک مغز راه اندازی شده اند.

مغز، یکی از حّساس ترین و پیچیده ترین اعضای بدن در همه مهره داران 
و بیشتر بی مهرگان محسوب می شود و محققان اعالم کرده اند که هزار 
تریلیون ارتباط در مغز وجود دارد؛ ارتباط بینایی، شناخت مکان، تشخیص 
حرکتها، تشخیص اشیا، تشخیص رنگ و چهره، درک احساس، حرکت چشم 
ها برای کنترل، دیدن و ارتباط آن با گذشته و... از جمله این ارتباطات در 

هستند. مغز 
طبق یافته محققان ما در دیدن اشیا یک سوم ثانیه از زمان عقب هستیم و 
این مغز است که در این مدت کوتاه، ارتباطات را برقرار می کند تا بتوانیم 
ببینیم و دنیای اطرافمان را درک کنیم. اما با وجود کشف این مشخصه ها از 
مغز، باز هم سواالت بی پاسخی به واسطه پیچیدگی این ارگان مهم وجود 

دارد که دانشمندان درصدد کشف آن هستند.
این سواالت بی پاسخ همواره دانشمندان را به این واداشته که مستقیما 

روی مغز انسان مطالعه کنند. در همین راستا، بانک های مغز انسانی 
ایجاد  تاریخ  اندازی شدند.  راه  دنیا  تحقیقاتی  مراکز  از  بسیاری  در 
اولین بانک به ۳۰ سال پیش باز می گردد. این بانک در کینگز کالج لندن 
راه اندازی شد و بعد از آن کشورهای اروپایی، فرانسه، قطر و بسیاری 
به صورت  تا  باشند  انسانی داشته  بانکهای مغز  توانستند  از کشورها 
مستقیم روی اسرار مغز انسان و همچنین بیماری های مرتبط با آن 

کنند. مطالعه 
ایران هم چندی است که  به جمع کشورهای دارای بانک مغز انسانی پیوسته و 

در حال حاضر ۱۲۰ نمونه مغز انسان در این بانک نگهداری می شود.
در راستای اهمیت موضوع بانک مغز ایران و تحقیقات مرتبط با آن، همچنین 
تاکیدات مقام معظم رهبری روی مطالعات شناختی که بخش عمده آن به 
مغز مربوط می شود، در صدد برآمدیم تا با دکتر محمدتقی جغتایی، رئیس 
بانک مغز ایران و مشاور عالی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری گفتگویی داشته باشیم.
گفتگو با دکتر جغتایی به شرح زیر است:
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کـه همه مطالعـات پزشـکی را نمی توان مسـتقیما روی انسـان 
انجام داد و مغز انسـان هـم کامال متفاوت از حیوان اسـت، ایجاد 

بانـک مغز ضـروری بـه نظر می رسـید.
ــم  ــل تعمی ــات قاب ــل اینکــه برخــی مطالع ــه دلی ــن ب همچنی
روی حیوانــات نیســتند و بایــد از مغــز انســان اســتفاده 
ــات را  ــن تحقیق ــیر ای ــد مس ــی توان ــز م ــک مغ ــود، بان ش
ــردی  ــال ف ــوان مث ــه عن ــد. ب ــر کن ــان هموارت ــرای محقق ب
ــا  ــوان ب ــی ت ــا نم ــه اســکیزوفرن اســت را تنه ــال ب ــه مبت ک
ــاز  ــرار داد و نی محرومیــت  هــای اجتماعــی مــورد مطالعــه ق
ــن  ــه چنی ــان ب ــز مبتالی ــتر روی مغ ــی های بیش ــه بررس ب

دارد. بیماری هایــی 
 

ــی  ــداری م ــک نگه ــک بان ــه در ی ــی ک *مغزهای
شــوند بیشــتر بــرای مطالعــه و درمــان چــه 

ــد؟ ــی رون ــه کار م ــی ب ــاری های بیم
قطبـی،  دو  اختـالالت  یـا  بایپـوالر  آلزایمـر،  اسـکیزوفرنی، 
پارکینسـون، ام.اس و پـی.ال.اس از جمله مهمتریـن بیماریهای 
مرتبـط بـا مغـز و اعصاب هسـتند کـه با داشـتن بانـک مغز می 
تـوان تحقیق دربـاره این بیماریها را تسـهیل کرد. بـرای مطالعه 

در ایـن بـاره مـی تـوان از بافـت مغـز اسـتفاده کرد.

*نگهــداری ایــن ارگان مهــم بــدن انســان نیازمند 
چــه شــرایطی اســت؟ مغزهــا چگونــه نگهــداری 

مــی شــوند؟
ــه  ــد ک ــوری باش ــد ط ــز بای ــا، مغ ــه ه ــداری نمون ــرای نگه ب
اســتحکام آن و ســلول هایــش حفــظ شــود؛ همچنیــن حفــظ 
ســاختار ژنتیکــی و مولکلولــی و فیزیولــوژی، مورفولــوژی مغز از 
جملــه عواملــی هســتند کــه بایــد در پروســه نگهــداری بــه آن 

ــت داشــته باشــیم. دق
بعـد از جداشـدن مغـز از بـدن در محلـول خاصی قرار مـی گیرد 
تـا به بانک برسـد. بعد از رسـیدن به مغـز، برش هایی داده شـده 
و در دمـای منفـی ۸0 درجـه سـانتیگراد نگهـداری مـی شـوند؛ 

همچنیـن بخشـی از مغز بـه پاتولوژی مـی رود.

*دلیل پاتولوژی مغز چیست؟
ــی  ــای بالین ــخیص ه ــاس تش ــر اس ــرگ ب ــل از م ــار قب بیم
ــا  ــت؛ ام ــرده اس ــی ک ــاری را ط ــک بیم ــان ی ــه درم پروس
ــز  ــز اســت الزم اســت کــه مغ ــه مغ ــوط ب چــون بیمــاری مرب

مجــددا مــورد بررســی قــرار بگیــرد و ایــن بیمــاری تأیید شــود. 
همچنیــن بــا تشــخیص بالینــی نمــی تــوان از ژنتیــک مطلــع 
شــد بنابرایــن پاتولــوژی مــی شــود تــا اطالعــات مغــز بــدون 

ــود. ــت ش ــک ثب ــامانه بان ــا در س خط

ــک  ــک ی ــه بان ــز ب ــاندن مغ ــرای رس ــا ب *قطع
ــی  ــم م ــی ه ــود و از طرف ــی ش ــرف م ــی ص زمان
ــه  ــی ک ــی های ــتحکام و ویژگ ــام اس ــت تم بایس
ــرای  ــد در مغــز حفــظ شــود. چقــدر زمــان ب گفتی

ــت؟ ــی اس ــک  کاف ــه بان ــز ب ــاندن مغ رس
طبق مطالعاتی که شـده مغز در مـدت 5 الی ۶ سـاعت می تواند 
ویژگـی های خـود را حفظ کند از ایـن رو در این مـدت زمان می 

بایسـت مغز را به شـرایط ویژه بانک برسانیم.

*اطالعــات هــر مغــز چگونــه ثبــت مــی شــود؛ آیا 
ــنامه ای دارد؟ ــز شناس هر مغ

بلــه. همــه آنهــا کــه در بانــک نگهــداری می شــوند، شناســنامه 
دارنــد. همــه اطالعاتــی کــه مربــوط بــه مشــخصات، تاریخچه 
ــه صــورت بالینــی تشــخیص  پزشــکی، بیمــاری هایــی کــه ب

ــه  ــا نمون ــد از مــرگ و ب ــی کــه بع ــد، بیماریهای داده شــده بودن
ــی و  ــروه خون ــوژی شناســایی شــدند، ســن، جنســیت، گ پاتول
... بــه صــورت کــد تعییــن مــی شــوند. در اصــل همــه نمونــه 
ــه  ــتند ک ــدی هس ــنامه و ک ــده دارای شناس ــره ش ــای ذخی ه

ــره مــی شــود. ــل ذخی مشــخصات آن  در فای
 

*همانطــور کــه اشــاره کردیــد نمونــه هــا در بانــک 
ــان در  ــز انس ــتقیم روی مغ ــات مس ــرای مطالع ب
راســتای درمــان بیماریهــا و تولیــد دارو و... اســت؛ 
ــان  ــترس محقق ــه در دس ــا چگون ــه ه ــن نمون ای

ــد؟ ــرار مــی گیرن ق
 نیمـی از مغـز بـرش بـرش و نیمـی دیگـر به صـورت سـالم در 
بانـک نگهـداری مـی شـوند؛ محققـان مـی تواننـد بـر اسـاس 
مطالعاتـی کـه دارنـد از بانـک درخواسـت کننـد که کـدام ناحیه 
از مغـز را مـی خواهنـد و مـا آن را در اختیارشـان قرار مـی دهیم.

*یــک محقــق تــا چندیــن بــار مــی توانــد از یــک 
مغــز بــرای مطالعــه اســتفاده کنــد؟ و بــرای یــک 

تحقیــق بــه چــه تعــداد نمونــه نیــاز اســت؟

شــاید از یــک مغــز 100 محقــق اســتفاده کننــد؛ در حــال حاضر 
در بانــک مغــز هلنــد از یــک مغــز 100 محقــق اســتفاده کــرده 

انــد. ولــی مــا هنــوز بــه آن مرحلــه نرســیده ایــم.
از ســوی دیگــر وقتــی یــک محقــق در حــوزه آلزایمــر مطالعــه 
مــی کنــد ممکــن اســت بــه 20 نمونــه نیــاز داشــته باشــد. ایــن 
نمونــه هــا مــی بایســت ترجیحــا از نژادهــای مختلــف، ســنین 
ــه  ــرای مطالع ــن ب ــند. همچنی ــف باش ــس مختل ــف، جن مختل
بیماریهــای مختلــف نیــاز بــه نمونــه هایــی از نواحــی مختلــف 
ــار  ــک در اختی ــط بان ــد توس ــی توان ــن م ــه ای ــت ک ــز اس مغ

محقــق قــرار بگیــرد.

ــای  ــه ه ــه نمون ــور ب ــن منظ ــرای ای ــس ب *پ
ــت؟ ــاز اس ــداری نی ــرای نگه ــز ب ــتری نی بیش

 بلــه. البتــه بــا گذشــت زمــان ایــن اتفــاق مــی افتــد. از ســوی 
ــز  ــدای مغ ــود. اه ــازی ش ــگ س ــور فرهن ــد در کش ــر بای دیگ

ــگ ســازی دارد. ــه فرهن ــاز ب ــد اهــدای عضــو نی همانن

*فراینــد اهــدای ایــن عضــو بــدن چگونــه صورت 
مــی گیــرد؟ آیــا داشــتن ســابقه بیماریهــای 

ــت؟ ــدا الزم اس ــرای اه ــز ب ــه مغ ــوط ب مرب
در حــال حاضــر فــرم هایــی دســت پزشــکان وجــود دارد کــه 
ــک  ــه ی ــراد درج ــن و اف ــالع والدی ــا اط ــد ب ــی توانن ــراد م اف
خانــواده ثبــت نــام کننــد. فــرد مــی توانــد قبــل از مــرگ ایــن 
فــرم هــا را پــر کنــد. البتــه بــرای افــراد مبتــال بــه آلزایمــر یــا 
اســکیزو کــه قــدرت تصمیــم گیــری ندارنــد، خانــواده هایشــان 

مــی تواننــد تصمیــم بگیرنــد.
خانــواده یــا بیمارســتان بعــد از فــوت بــا مرکــز مــا  تمــاس مــی 
ــک  ــه بان ــان ممکــن ب ــن زم ــن عضــو در کمتری ــا ای ــد ت گیرن

منتقــل شــود.
در ایــن بانــک نیــاز بــه مغــز ســالم، اوتیســم، تومورهــای مغزی 
و ...داریــم. افــراد ســالم هــم مــی تواننــد اقــدام کننــد زیــرا در 
مطالعــات نــه تنهــا مغــز بیمــار مــورد مطالعــه قــرار مــی گیــرد 

بلکــه مغــز ســالم هــم مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
بیمـاری اوتیسـم ریشـه در مغـز دارد ولـی علـت واقعـی آن 
مشـخص نشـده از ایـن رو الزم اسـت کـه مطالعاتـی روی این 
بیماری صـورت بگیرد. همچنین الزم اسـت کـه برخی بیماریها 
بـه صـورت خانوادگی مـورد مطالعه قـرار بگیرند که مـا هنوز به 
آن مرحلـه نرسـیدیم کـه چنیـن نمونـه هایی داشـته باشـیم. از 
سـوی دیگر الزم اسـت که بیمـاران دارای افسـردگی نیـز  مورد 
مطالعـه قـرار بگیرنـد؛ اگـر ایـن مطالعـات در سـطح خانوادگـی 
باشـد خیلی بهتر اسـت بـرای اینکه موضـوع ژنتیک نیز توسـط 

محققـان مـورد بررسـی قـرار گیرد.
در ایــن بیــن مطالعــات مربــوط بــه اثــر دارو روی ســلول هــای 
ــه  ــه نمون ــت ک ــوب اس ــن رو خ ــت از ای ــز الزم اس ــزی نی مغ

ــره شــوند. ــک ذخی هــای ســالم هــم در بان

ــرای  ــی ب ــون اقدام ــا تاکن ــتان ه ــا از شهرس *آی
ــه؟ ــورت گرفت ــز ص ــدای مغ اه

بله.

*شرط سنی چطور؟ 
بـرای ذخیـره و اهـدای مغز به بانک سـن و سـال مهم نیسـت؛ 
ایـن بانک می توانـد در همه رده های سـنی مغز مطالعه داشـته 
باشـد؛ زیـرا در برخـی مطالعات نیاز اسـت که روی سـن و سـال 
متفـاوت تحقیق شـود؛ امـا اصـوال بیماریهای عصبی در سـنین 

بـاال نمایان می شـوند ماننـد آلزایمر.
در کل، همـه گروههای سـنی و قومیـت ها و تنوع هـای نژادی 

که در ایران بسـیار اسـت بـرای مطالعه ما مهم هسـتند.

در این عکس می بینیم که یکی از این مغزها سالم، دیگری برش خورده و وریدهای آن مشخص است
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علـــم و دانش

ــه  ــه چ ــال ب ــک مبت ــود در بان ــای موج ــه ه *نمون
ــتند؟ ــی هس بیماریهای

بیشــترین نمونــه هــای مغــز مربــوط بــه بیماریهــای آلزایمــر و 
ــه هــا در  اســکیزوفرنی اســت. در حــال حاضــر 40درصــد نمون
ــه  ــوط ب ــه اســکیزوفرن و 35درصــد مرب ــوط ب ــن بانــک مرب ای
آلزایمــر اســت. همچنیــن از بیماریهایــی ماننــد پارکینســون، ام 
اس، بایپــوالر و نمونــه هــای ســالم و دارای تومــور نیــز در بانک 

نگهــداری مــی شــود.

*جنــاب دکتــر بــا توجــه بــه گســترش روز افــزون 
دانــش بشــر از مغــز و ســاختار آن می تــوان روزی 
ــد ســایر  ــز مانن ــز نی ــه مغ ــرد ک ــی ک را پیــش بین

ارگانهــای بــدن تولیــد شــود؟
ســاخت مغــز بــه ســادگی امــکان پذیــر نیســت. امــا چیــزی که 
در دنیــا مهــم اســت ایــن اســت کــه محققــان بــه ســمت مینی 
بریــن مــی رونــد. البتــه کــه در دنیــا و کشــور مــا تولیــد ارگان 
ــوان  ــی ت ــد. م ــه ان ــش گرفت ــای را در پی ــد ن هــای دیگــر مانن
ــه،  ــد، کلی ــد کب ــی مانن ــد ارگان های ــده تولی ــه در آین ــت ک گف
ــی مغــز  ــر اســت ول ــا مهندســی بافــت امــکان پذی قلــب و... ب

خیلــی پیچیــده تــر از ســایر ارگانهــا اســت.
بشــر کارهــای دیگــری دربــاره مغــز انجــام خواهنــد داد؛ مثــال 
الگــوی بیرونــی مغــز و هــوش مصنوعــی، بی.ســی.آی، رابطــه 

مغــز و ماشــین و.... ایــن روزهــا پیشــتازی مــی کننــد.

*بــا توجــه بــه اینکــه علــوم شــناختی و مطالعــات 
مغــزی در ایــران بــه نســبت جاهــای دیگــر نوپاتر 
ــرای  ــی ب ــه راهکارهای ــما چ ــر ش ــه نظ ــت ب اس

توســعه ایــن علــم ضروریســت؟
ــن  ــات در  ای ــد؛ مطالع ــان آین ــه می ــت ب ــان و دول ــد محقق بای
ــر اســت.  ــو هــم هزینــه برت حــوزه زمانبــر اســت و حتــی از نان

ــری دارد. ــده ت ــوژی پیچی تکنول
ایــن حــوزه هزینــه بــر و بــرای مطالعــات آن تجهیــزات زیــادی 

الزم اســت.
 

ــن  ــد ای ــی توانن ــان م ــی خودم ــان داخل *محقق
ــد؟ ــم کنن ــزات را فراه تجهی

بله.ســتاد توســعه علــوم و فناوریهای شــناختی از محققــان برای 
طراحــی و ســاخت این تجهیــزات حمایت هایــی را در نظــر دارد 

تــا چنیــن دســتگاههای مــورد نیــازی در داخــل تولید شــوند.
در حال حاضر محققان دانشـگاه شـهید بهشـتی در صدد هستند 
»کانفـوکال میکروسـکوپ« را بسـازند. همچنین دسـتگاه »آی 
ترکینـگ« و دسـتگاه »ای.ای.جـی« 10 تـا 15 کانالـه و 120 

کانالـه توسـط محققـان خودمان طراحی شـده اسـت.

*اخیــرا موضــوع نوروفیدبــک بــرای درمــان 
بســیاری از بیماریهــا در کشــور مــا مطــرح شــده 
امــا موثــر بــودن ایــن روش درمانــی امــا و اگرهای 
ــت؟ ــاره چیس ــن ب ــما در ای ــر ش ــادی دارد؟ نظ زی
ــبی  ــه کاس ــران ب ــه در ای ــزاری اســت ک ــک اب ــک، ی نوروفیدب
تبدیــل و رواج آن غیــر منطقــی شــده اســت. ایــن روش تنهــا 
بــرای برخــی بیماریهــا کاربــرد دارد ولــی در ایــران بــرای هــر 
ــن  ــردی هزارمی ــک ف ــال ی ــد؛ مث ــی کنن ــک م کاری نوروفیدب
کارگاه نوروفیدبــک را برگــزار کــرده و بــه  هــر کســی هــم کــه 

شــرکت مــی کنــد گواهــی مــی فروشــد.

ــناختی  ــوم ش ــتاد عل ــما در س ــه ش ــا ک * از آنج
نیــز فعالیــت داریــد و هــوش مصنوعــی بــه 
ــورد  ــوزه م ــن ح ــای ای ــاخه ه ــی از ش ــوان یک عن

ــده هــوش  ــورد آین ــرار دارد، در م ــادی ق توجــه زی
ــدر  ــد؛ چق ــی کنی ــی م ــش بین ــه پی ــی چ مصنوع
ــازی  ــبیه س ــی و ش ــوش مصنوع ــه ه ــع ب راج
هــای مغــزی خــوش بیــن هســتید؟ زیــرا همــواره 
نگرانــی هــای زیــادی در ایــن زمینــه وجــود دارد و 
ــود؟ ــی ش ــاره آن داده م ــادی درب ــدارهای زی هش

برخــی علــوم و رشــته هــا هماننــد شمشــیر دولبــه هســتند؛ باید 
ببینیــم کــه از ایــن شمشــیر دو لبــه چگونــه اســتفاده می شــود؛ 
ماننــد برخــی شــاخه هــای تکنولــوژی و دانــش بشــر که بــا آن 
بمــب مــی ســازند و علیــه بشــریت کار مــی کننــد و از ســوی 

دیگــر بــرای درمــان بیماریهــا نیــز بــه کار گرفتــه مــی رود.
ــه  ــم چ ــه بخواهی ــه چ ــت ک ــی اس ــی علم ــوش مصنوع ه
نخواهیــم اتفــاق مــی افتــد و مــن نســبت بــه آن خــوش بیــن 
هســتم. در مقالــه ای مــی خوانــدم کــه در ســال 2020 هــوش 
مصنوعــی حــوزه پزشــکی را احاطــه مــی کنــد و مبادلــه مالــی 

ــود. ــد ب ــارد دالر خواه ــی 7 میلی ــا ۶ ال ــر ب آن در 2020 براب
ــم.  ــی را داری ــوش مصنوع ــیر ه ــت در مس ــیل حرک ــا پتانس م
پایــه مهندســی خوبــی داریــم و اکنــون دانشــگاههای مــا روی 
ــن هــوش  ــد ای ــی بای ــد ول ــی کار مــی کنن ــه خوب مهندســی ب

ــود. ــردی ش ــی کارب مصنوع
در واقـع هـوش مصنوعـی مغـز را شـبیه سـازی می کنـد متنها 
یـک تفـاوت دارد کـه مـا بـا اراده کاری را به واسـطه مغـز انجام 
مـی دهیـم ولی هـوش مصنوعـی دقیقـا ایـن کار را نمـی کند.

کاربـرد هـوش مصنوعـی داسـتانهایی دارد کـه در برخـی موارد 
خطرنـاک هـم هسـتند از این جهـت مـا در آینده به سـمتی می 
رویـم کـه هـوش مصنوعـی مـی تواند مـا را هـم  کنتـرل کند.

 
ــاالت در  ــم مق ــر حج ــا از نظ ــور م ــت کش *وضعی

ــت؟ ــه اس ــی چگون ــوش مصنوع ه
هــوش مصنوعــی حــوزه ای اســت کــه در ایــران از نظــر حجــم 

مقــاالت در جایــگاه خوبــی قــرار گرفتــه اســت.
در علـوم پایـه علـوم شـناختی ایران بـا ترکیـه رقابت مـی کند. 
یعنـی در برخی مطالعات مـا باالتریم و در برخی ترکیه از کشـور 
مـا باالتر اسـت؛ به عنوان مثال ما در حوزه زبانشناسـی شـناختی 
از ترکیـه جلوتـر هسـتیم. در علـوم اعصاب پایـه ترکیـه از ایران 
باالتـر اسـت. این رقابـت بین ایـران و ترکیـه وجـود دارد. چنین 
رقابـت تنگاتنگی همـواره وجـود دارد؛ امـا در کل رتبـه 15 را در 

ایـن حوزه بـه خـود اختصـاص داده ایم.

ــوم  ــعه عل ــتاد توس ــای س ــش اعض ــدی پی *چن

ــری  ــم رهب ــام معظ ــا مق ــناختی ب ــاوری ش و فن
ــوم  ــات عل ــه مطالع ــان ب ــتند و ایش ــداری داش دی
شــناختی تاکیــد داشــتند. مهمترین ســرفصلهایی 
کــه ایشــان در بــاب اهمیــت ایــن شــاخه علمــی 

ــود؟ ــه ب ــد چ ــوان کردن عن
ایشـان تاکیـد کردند کـه مطالعات زیـادی روی سیسـتم عصبی 
شـده و راز و رموزهـای  کشـف شـده نشـان از چیزی اسـت که 
خالـق هسـتی در مـا آفریـده و ایـن یـک نوع هسـتی شناسـی 
بـه شـمار مـی رود. همچنیـن اسـتفاده از ایـن مطالعـات در حل 

مشـکالت مـردم و توانایـی شـناختی موثر اسـت.
ایشــان تاکیــد کردنــد کــه بــه  هــر حــال نمــی تــوان جلــوی 
ایــن دانــش را گرفــت؛ دانــش خوبــی اســت و مــی تــوان از آن 

بــه خوبــی بهــره بــرد.
ــد و  ــی کنن ــت م ــوم حمای ــه عل ــری از هم ــم رهب ــام معظ مق
اعتقــاد دارنــد عــالوه بــر پــروژه هــای کاربــردی، مــی بایســت 

ــم. ــز کار کنی ــش نی ــرز دان در م

ــن  ــه ای ــری ک ــوع دیگ ــک موض ــر ی ــای دکت *آق
ــوم اعصــاب و جراحــان  روزهــا بیــن محققــان عل
ــت  ــود و رقاب ــی ش ــرح م ــاد مط ــا زی ــز در دنی مغ
زیــادی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه پیونــد مغــز 
اســت شــما پیــش بینی مــی کنیــد ایــن اتفــاق در 

ــد؟ ــکی رخ ده پزش
از دنیــای علــم هــر چیــزی امــکان پذیــر اســت، ایــن موضــوع 
هــم امــکان پذیــر اســت ولــی در زمــان طوالنــی. پیونــد مغــز 

هــم ماننــد تولیــد مغــز یــک راه طوالنــی در پیــش دارد.
ــناخت  ــز روی ش ــت تمرک ــم اس ــون مه ــه اکن ــزی ک آن چی
ــد  ــی ده ــام م ــا انج ــه دنی ــی ک ــی از کارهای ــت. یک ــز اس مغ
ترســیم نقشــه مغــز اســت. اروپــا، چیــن، کــره و ژاپــن از جملــه 
کشــورهایی هســتند کــه در زمینــه »بریــن پروجکــت« فعالیت 

ــد. مــی کنن
محققــان در امریــکا دنبــال مدارهــای مغــزی هســتند؛ در اروپــا 
ــا  ــز ب ــکال مغ ــکال و ارتباطــات کورتی ــای کورتی ــال مداره دنب
برنامــه مغــز بــه واســطه تکنیــک هــای مختلف هســتند. بشــر 
ــت مدارهــای  ــون توانســته ژن هــا را بشــمارد و حــاال نوب تاکن

عصبــی اســت.
ــده  ــیم ش ــف تقس ــورهای مختل ــن کش ــات بی ــه مطالع اینگون
اســت. علــوم اعصــاب و شــناخت حــوزه هیجــان انگیزی اســت 
ــن حــوزه علمــی  ــت در ای ــه فعالی ــد ب ــا عالقمن ــی ه ــه خیل ک

هســتند.
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علـــم و دانش

پس از تولد نوزاد مهندسی ژنتیک؛

چین هیات اخالق علمی تاسیس می کند
 

بــا توجــه بــه رســوایی تولــد نــوازدان مهندســی ژنتیــک شــده در چیــن، مقامات کشــور قصــد دارد 
هیــات اخــالق علمــی در ایــن کشــور تاســیس کند تــا دانشــمندان بــا سواســتفاده از شــکاف های 

قانونــی، تحقیقــات جنجالــی انجــام ندهند.
چیــن تصمیــم دارد بــا توجــه بــه رســوایی تولــد نــوزادان مهندســی ژنتیــک شــده در ایــن کشــور، 

یــک هیــات اخــالق علمــی تاســیس کنــد. 
ــس  ــذار ی رئی ــه سیاســت گ ــن کمیت ــا، قدرتمندتری ــزارش هــای موجــود در رســانه ه ــق گ طب
جمهــور ایــن کشــور بــر نحــوه شــکل گیــری ایــن پنــل قانونگــذاری نظــارت مــی کنــد. هــدف 
اصلــی ایــن هیــات بســتن شــکاف هــای قانونــی اســت کــه دانشــمندان بــا سواســتفاده از آنهــا 

آزمایــش هــای  جنجالــی در ایــن کشــور انجــام مــی دهنــد.
 هنوز جزئیات دقیق عملکرد این هیات و اعضای آن مشخص نیستند.

امــا »کیــو رنزونــگ « یکــی از دانشــمندان آکادمــی علــوم اجتماعــی چیــن در پکــن ادعــا مــی 
کنــد ایــن هیــات  قصــد دارد شــکاف هــای قانونگــذاری را کــه بــه جیانکــوی اجــازه داد تحقیقات 

خــود را انجــام دهــد، ببنــدد.
ــا  ــان ه ــات روی انس ــر تحقیق ــر  ب ــال حاض ــن)NHC(  در ح ــی چی ــالمت مل ــیون س  کمیس

ــد. ــد کن ــا را تایی ــی در آنه ــتانداردهای اخالق ــت اس ــا رعای ــد ت ــی کن ــارت م نظ

همچنیــن کلیــه مســائل اخالقــی تحقیقــات علمــی تحــت نظــارت وزارت علــوم و فنــاوری ایــن 
کشــور قــرار دارد.

ــک   ــای مهندســی ژنتی ــاوری ه ــا کمــک فن ــرد ب  ســال گذشــته »هــی جیانکــوی« اعــالم ک
توانســته ژن هــای نطفــه یــک دوقلــوی دختــر بــه نــام هــای لولــو و نانــا را دگرگــون کنــد. پــدر 
ایــن نــوزادان مبتــال بــه ایــدز بــود و هــدف جیانکــوی تولــد نوزادانــی عــاری از ایــن ویــروس بود.

ریاضی اثرگذارترین دارو را برای 
هر فرد مشخص می کند

 

ــن  ــی« اثربخش تری ــی داروی ــای ریاض ــه مدل ه ــوان »ارائ ــا عن ــی ب ــور در روش ــان کش محقق
ــد. ــرد مشــخص می کنن ــه ف ــه صــورت منحصــر ب ــرد را ب ــان هــر ف ــرای درم داروهــا ب

ــه مدل هــای ریاضــی دارویــی« دســت  ــوان »ارائ ــا عن ــه روشــی ب ــز ب محققــان دانشــگاه تبری
یافتنــد کــه بــا زبــان ریاضــی داروی مناســب هــر فــرد بــرای درمــان را ارائــه می دهنــد. محققان 
دانشــگاه تبریــز بــا اســتفاده از ایــن روش پژوهشــی را روی بیمــاران تومــور مغــزی انجــام دادنــد 
ــا پشــتیبانی صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران معاونــت علمــی و  کــه ایــن طــرح ب

فنــاوری ریاســت جمهــوری انجــام شــد.
محمـد صـادق ذاکـر حمیدی مجـری این طرح پژوهشـی بیان کـرد: اسـتفاده از ایـن روش برای 
درمـان بیماری هـا آزمـون و خطـا در مصـرف دارو را کاهـش می دهـد. در ایـن پژوهش بـر روی 
بیمـاران دارای تومور مغـزی و داروهای مورد اسـتفاده برای آنها کار شـد. بنابراین بـا زبان ریاضی 

بـه بررسـی اثرگـذاری داروها بـر روی هر فـرد به صـورت ویژه پرداخته شـد.
وی ادامــه داد: اثرگــذاری داروهــا در محیط هــای مختلــف همچــون اســیدی و بــازی متفــاوت 
ــس از آن  ــت آورد و پ ــر دارو را بدس ــی ه ــول ریاض ــوان فرم ــی می ت ــر حالل ــا روش اث ــت ب اس
میــزان اثربخشــی آن را بــرای هــر فــرد مشــخص کــرد. در ایــن تحقیــق نیــز بــه طــور خــاص 

بــر روی بیمــاران دارای تومــور مغــزی تحقیــق شــد.
ذاکــر حمیــدی عنــوان کــرد: بــه دلیــل تفــاوت بافــت بــدن هــر فــرد اثــرات هــر دارو بــر روی 
افــراد متفــاوت اســت. در ایــن تحقیــق ابتــدا بــرای هــر فــرد فرمــول ریاضــی تومــور مغــزی و 
پــس از آن فرمــول ریاضــی داروی مــورد اســتفاده محاســبه شــد. و بــر اســاس آن یــک فرمــول 

بدســت آمــد کــه صفــر شــدن ایــن فرمــول نشــان از اثرگــذاری دارو دارد.
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تبریــز پــس ایــن روش را بایــد درمــان بــه زبــان ریاضی دانســت 

کــه در آن اثرگذارتریــن دارو بــرای بیمــاری و بــرای هــر فــرد مشــخص می شــود.

توسط محققان کشور به نتیجه رسید؛

اثر مثبت اکسید روی برای 
درمان ضایعات استخوانی 

 
محققــان کشــور در تحقیقاتــی بــه نتیجــه رســیدند کــه »اکســید روی« بــرای درمــان 
ضایعــات اســتخوانی اثــر مثبتــی دارد و تاثیــر قابــل توجهــی در رگ زایی و اســتخوان زایی 

مــی گــذارد.
ــت  ــروز مهندســی باف ــزرگ یکــی از چالش هــای ام ــات اســتخوان های ب ــان ضایع درم
ــه  ــده اند ک ــش ش ــکل آزمای ــن مش ــر ای ــه ب ــرای غلب ــددی ب ــای متع ــت. راهکاره اس
ــک( و  ــاز )آنژیوژنی ــلول های رگ س ــتی س ــا هم کش ــروق ب ــاد ع ــا ایج ــان آن ه در می
استخوان ســاز )اســتئوژنیک( روی بســتری مهندســی شــده راه حــل مناســبی بــرای ایــن 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــئله ب مس
بــه منظــور ســاختن بســتری مناســب محققــان کشــور بــا روش »الکترواســپاینینگ« 
از پلی کاپروالکتــون حــاوی نانوهایدروکســی   آپاتایــت بااکســید روی و بــدون اکســید 
روی و پلی اتیلن اکســاید داربســت فیبــروزی بهینه سازی شــده ای تولیــد کردنــد. 
ــرار  ــورد بررســی ق ــن داربســت م ویژگی هــای فیزیکــی، مکانیکــی و شــیمیایی ای

گرفــت.
 Journal of Biomedical ــی ــه بین الملل ــه در مجل ــش ک ــن پژوه ــج ای نتای
Materials Research بــه چــاپ رســیده اســت، نشــان داد، حضور اکســید روی 
واحــد یانــگ )Young’s module( شــاخصی مکانیکــی اســت کــه ارتبــاط میان 
فشــار وارده و میــزان کشــش را نشــان می دهــد( بســتر ســاخته شــده را از 5.5تــا ۶.7 

ــد. ــش می ده افزای
همچنیــن بررســی ها نشــان داد حضــور اکســید روی در داربســت طراحــی شــده باعــث 
ــوند، در  ــازی می ش ــی و استخوان س ــد رگ زای ــر در رون ــای موث ــتر آنزیم ه ــت بیش فعالی
ــز  ــترومایی مغ ــلول های اس ــان و س ــاف انس ــال بندن ــلول های اندوتلی ــه س ــرایطی ک ش

اســتخوان بــا نســبت 1 بــه 5 در بســتر کشــت داده شــده باشــند.
همچنیــن حضــور اکســید روی رگ زایــی را در بســتر مذکــور القــا کــرده باعــث افزایــش 

ــه رگ زایــی می شــود. بیــان ژن هــای مربــوط ب
ــی  ــت های مهندس ــید روی در داربس ــور اکس ــان داد حض ــش نش ــن پژوه ــج ای نتای
ــی و  ــی در رگ زای ــل توجه ــت قاب ــر مثب ــتخوانی اث ــات اس ــان ضایع ــرای درم ــده ب ش

اســتخوان زایی ســلول های جــای گرفتــه در داربســت دارد.
دکتــر هاشــمی نجــف آبــادی، دکتــر باغبــان اســالمی نــژاد، امیــن رحمانــی و 
ــه  ــش را ب ــن پژوه ــان ای ــدرس و پژوهشــگاه روی ــت م ــان در دانشــگاه تربی همکارانش

ــاندند. ــه رس نتیج
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علـــم و دانش

رئیــس مرکــز تحقیقــات علــوم اعصــاب شــناختی کرمــان گفــت: طــرح مطالعاتــی - پژوهشــی 
بررســی راه هــای کنتــرل و مهــار بازگشــت بــه اعتیــاد در میــان میمــون هــای )نخســتیان( معتــاد 

بــه مورفیــن در حــال انجــام اســت.
وحیــد شــیبانی بازگشــت بــه ســوء مصــرف مــواد  بعــد از ســم زدایــی را یکــی از اصلــی تریــن 
مشــکالت تــرک اعتیــاد در میــان معتــادان بــه مــواد افیونــی عنــوان کــرد و گفــت: در ایــن طــرح 
پژوهشــی تــالش مــی شــود بــا یافتــن مکانیســم هــای دقیــق مغــزی ایــن پدیــده ،بتــوان بــا 
ــر در  ــزی درگی ــی مناطــق  مغ ــت نورون ــی  فعالی ــا  ارزیاب ــراه ب ــزی هم ــک الکتریکــی مغ تحری
پــاداش مغــزی، بــا مطالعــات رفتــار شــناختی ، نســبت بــه  کنتــرل و مهــار بازگشــت بــه اعتیــاد 

اقــدام کــرد.
وی ادامـه داد: ایـن طرح مطالعاتـی بر روی حیواناتی که مغز شـبیه تری به انسـان دارند با همکاری 
مشـترک بیـن المللی و یک تیـم از محققان کشـورمان در مرکـز تحقیقات علوم اعصاب شـناختی 

کرمـان به اجـرا در آمـده و نتایج طـرح نیز با پیشـرفت هایی همراه بوده اسـت.
شــیبانی بــا بیــان اینکــه مرکز تحقیقــات علــوم اعصــاب شــناختی کرمــان یکــی از مراکــز مجهز 
درحــوزه علــوم اعصــاب شــناختی درکشــور محســوب مــی شــود، گفــت: ایــن مرکــز تحقیقاتــی 
بــا برخــورداری از امکانــات و زیــر ســاخت هــا و تجهیــزات پیشــرفته، فضــای مناســبی را بــرای 
ــاب  ــوم اعص ــوزه عل ــان ح ــگران و محقق ــرای پژوهش ــی ب ــی و تخصص ــای پژوهش ــت ه فعالی

شــناختی فراهــم آورده اســت.
ــر  ــال حاض ــان درح ــناختی کرم ــاب ش ــوم اعص ــات عل ــز تحقیق ــه مرک ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــدگان  ــون(، جون ــا )میم ــر روی پریماته ــی ب ــای مطالعاتی-پژوهش ــش ه ــورداری از بخ ــا برخ ب
ــوم  ــا حمایــت هــای ســتاد توســعه عل و تحقیقــات انســانی فعالیــت دارد، خاطــر نشــان کــرد: ب
شــناختی و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان ، 
آزمایشــگاه هــای ایــن مرکــز بــرای انجــام تحقیقــات در زمینه بررســی اعتیــاد  بر روی نخســتیان  

ــز و درحــال فعالیــت اســت. تجهی
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه کرمــان همچنیــن یــادآور شــد: بــا حمایــت هــای ســتاد توســعه 
علــوم و فنــاوری هــای شــناختی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری اقدامــات مثبت و 
چشــمگیری بــرای ترویــج و ارتقــای دانــش علــوم شــناختی در فضاهــای آموزشــی و دانشــگاهی 
در ســطح اســتان کرمــان در حــال انجــام اســت  و در نتیجــه فعالیــت هــای گســترده در ســال 
هــای اخیــر رشــته دکتــرای تخصصــی علــوم اعصــاب  بــرای مطالعــات علمــی سیســتم عصبــی 
و عملکــرد سیســتم بدنــی براســاس شــبکه هــا و مدارهــای نورونــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی 

کرمــان ایجــاد شــده اســت.
شــیبانی برقــراری ارتبــاط و همــکاری میــان بخــش هــای علــوم پزشــکی و فنــی و مهندســی در 
حــوزه دانــش علــوم اعصــاب شــناختی را یکــی دیگــر از فعالیــت هــای مرکــز تحقیقــات علــوم 
اعصــاب شــناختی کرمــان برشــمرد و عنــوان کــرد: تــالش مــی شــود بــا گســترش رشــته هــای 
ــروی  ــت نی ــوم شــناختی، ضمــن تربی ــش عل ــا دان ــط ب ــژه در حــوزه هــای مرتب ــاز بوی ــورد نی م
انســانی کارآمــد و متخصــص، نســبت بــه ایجــاد عالقــه منــدی و جــذب اســاتید و نخبــگان برای 
مهاجــرت بــه حــوزه هــای علــوم اعصــاب شــناختی و نیــز ســاخت و تامیــن ابــزار و تجهیــزات 

مــورد نیــاز  اقــدام شــود.

در مرکز تحقیقات علوم اعصاب شناختی کرمان؛

میمون های معتاد مسیر کنترل و مهار اعتیاد را نشان می دهند

ساختار سه بعدی پروتئین ۲ ماهی 
ایرانی شناسایی شد

 
پژوهشــگران موفــق بــه شناســایی ســاختار ســه بعــدی پروتئیــن هــای نویــن و بومــی در کشــور شــدند کــه ایــن 
شــروع راهــی مهــم و بــا اهمیــت در زمینــه اســتفاده از تکنیــک کریســتالوگرافی ماکرومولکولی بــرای ایران اســت.
عارفــه ســادات ســید عربــی مجــر طــرح پژوهشــی شناســایی ســاختار ســه بعــدی پروتئیــن هــای نویــن بیــان 
کــرد: تــالش بــرای بدســت آوردن ســاختار ســه بعــدی هموگلوبیــن دو ماهــی ایرانــی در دریــای خــزر، بــه 
دســت محققــان ایرانــی، ارزش بســیاری دارد و نــه تنهــا در زمینــه تحقیقاتــی و علمــی گامــی بــزرگ و نویــن 
اســت بلکــه شــروع راهــی مهــم و بــا اهمیــت در زمینــه اســتفاده از تکنیــک کریســتالوگرافی ماکرومولکولــی  

بــرای ایــران اســت.
ایــن پژوهشــگر در ادامــه دربــاره اهمیــت دســتیابی بــه ســاختار ســه بعــدی پروتئیــن ماهی گفــت: تحقیقــات روی 
هموگلوبیــن ماهــی هــا در مناطــق و دریاهــای مختلــف جهــان از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت زیــرا تفــاوت 
میــان آنهــا نشــان از تاثیــرات محیــط دارد. در ایــن پژوهــش بــه دســت آوردن ســاختار ســه بعــدی هموگلوبیــن دو 
ماهــی ایرانــی در دریــای خــزر مــی توانــد بــه یافتــه هــای محققــان ایرانــی کــه در ایــن راســتا قــدم بــر داشــته اند 
کمــک بســیار بزرگــی کنــد زیــرا عملکــرد متفاوتــی کــه در هموگلوبیــن ایــن ماهــی هــا دیــده مــی شــود بــا علــم 

ســاختاری معنــای بیشــتری را در بــر خواهــد داشــت.
ســید عربــی بــا اشــاره بــه اینکــه توالــی پروتئیــن هموگلوبیــن ماهــی دریــای خزر تــا کنــون شناســایی نشــده بود 
گفــت: هموگلوبیــن نقــش مهمــی در اکســیژن رســانی و دفــع دی اکســید کربــن دارد بنابرایــن بــا شــناخت از ایــن 

پروتئیــن مــی توانیــم بیمــاری هــای مرتبــط را شناســایی و بــرای درمــان اقــدام کنیم.
وی عنــوان کــرد: ایــن طــرح مــی توانــد در تولیــد ملــی دانــش کشــور در تحقیقــات و علــوم ســاختاری پروتئیــن 
هــای نویــن کــه در امــراض و غیــره نقــش بســیار مهمــی دارد خیلــی  مؤثــر باشــد. همچنیــن مــی توانــد باعــث 
پیشــرفت ملــی شــود تــا ایرانیــان بتواننــد بــه یافتــه هــای جدیــدی برســند. بــا انجــام ایــن تحقیــق نخســتین قدم 

بــرای بومــی ســازی ایــن فرآینــد برداشــته شــد.
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علـــم و دانش

پژوهشــگران دانشــگاه ماساچوســت بــه تازگــی از پوســت تخــم مــرغ بــرای تســریع و کمــک به رشــد اســتخوان های 
کشــت داده شــده بهــره گرفتــه اند.

نمونــه بــرداری از اســتخوان پــا بــرای تهیــه اســتخوان پیونــدی فراینــدی وقــت گیــر و دردنــاک اســت و مــی توانــد در 
آینــده باعــث انتقــال نقــص از یــک بخــش از اســکلت بــدن بــه بخــش دیگــر آن شــود.

ــرد در  ــر ف ــتخوانی ه ــای اس ــلول ه ــت س ــال کش ــه دنب ــن ب ــی جایگزی ــن روش ــرای یافت ــالش ب ــمندان در ت دانش
آزمایشــگاه و پــرورش و رشــد دادن آنهــا هســتند. پژوهشــگران دانشــگاه ماساچوســت بــه تازگــی از پوســت تخــم مرغ 

بــرای تســریع ایــن فراینــد و کمــک بــه رشــد اســتخوان هــای کشــت داده شــده بهــره گرفتــه انــد.
ــای  ــلول ه ــد س ــریع رش ــرای تس ــوان ب ــذا از آن می ت ــت و ل ــیم اس ــی از کلس ــع غن ــک منب ــرغ ی ــم م ــت تخ پوس
اســتخوانی بهــره گرفــت. بدیــن منظــور ابتــدا بــه پوســت تخــم مــرغ خــرد شــده، هیــدروژل افــزوده می شــود. ایــن 
امــر بــه تقویــت و بازتولیــد ایــن ســلول ها و در نهایــت شــکل گیــری اســتخوانی مســتحکم و طبیعــی منجــر می شــود.
ــد  ــرای پیون ــر ب ــن روش زودت ــا ای ــه ب ــتخوانی شــکل گرفت ــب اس ــد ترکی بررســی های آزمایشــگاهی نشــان می ده
بــا بــدن آمــاده می شــود و بــه علــت اســتفاده از مــواد طبیعــی ســازگاری بیشــتری بــا ســلول هــای خــود بــدن دارد. 
بنابرایــن احتمــال کمتــری وجــود دارد کــه اســتخوان تولیــد شــده در ایــن فراینــد توســط سیســتم ایمنــی بــدن پــس 

ــود. زده ش
محققــان امیدوارنــد در آینــده بتــوان از ایــن روش بــرای تولیــد غضــروف، دنــدان و تانــدون مصنوعــی هــم اســتفاده 
کــرد. بــه خصــوص کــه ســاالنه میلیون هــا تــن پوســت تخــم مــرغ بــدون اســتفاده خاصــی دور ریختــه می شــود.

تولید و رشد استخوان های پیوندی با پوست تخم مرغ

توصیه جدید محققان؛

حشره بخورید تا سرطان نگیرید!
 

تحقیقــات جدیــد 
ــد  ــی ده ــان م نش
حــاوی  حشــرات 
ــادی آنتی  ــدار زی مق
اکســیدان هســتند و 
ــری از  ــرای جلوگی ب
ــرطان  ــه س ــال ب ابت
ــا  ــوان از آنه ــی ت م

ــرد. ــتفاده ک اس
انتشــار  از  پــس 
جدیــد  تحقیقــی 
بــرای  زودی  بــه 
ــر  محافظــت در براب

ابتــال بــه ســرطان بــه افــراد توصیــه مــی شــود مورچــه و حشــرات دیگــر را بخورنــد.
آزمایشــات گروهــی از دانشــمندان دانشــگاه رم در ایتالیــا نشــان مــی دهــد برخــی بــی مهــرگان )ماننــد 
ــرای  ــا ب ــیدان ه ــی اکس ــتند. آنت ــیدان هس ــی اکس ــی از آنت ــاوی غلظــت باالی ــخ( ح ــرک و مل جیرجی

ــادی دارد. ــدن کــه رادیــکال هــای آزاد تولیــد مــی کنــد، اهمیــت زی کاهــش واکنــش شــیمیایی ب
ــه ســرطان را افزایــش مــی دهــد.  ــال ب ــکال هــای آزاد احتمــال ابت ــه دانشــمندان وجــود رادی ــه گفت ب
عــالوه بــر آن تحقیقــات نشــان داده رادیــکال هــای آزاد بــا خطــر بــاالی ابتــال فــرد بــه بیمــاری هــای 
قلبــی و دیابتــی نیــز مرتبــط هســتند. البتــه آنتــی آکســیدان هــا در طیــف مختلفــی از غذاهــا از جملــه 

میــوه و ســبزیجات وجــود دارنــد.
بــه هرحــال کارشناســان مــواد غذایــی معتقدنــد بــا توجــه بــه تحقیــق مذکــور، شــهروندان کشــورهای 
غربــی در دهــه هــای آینــده حشــرات را بــه رژیــم غــذای خــود اضافــه مــی کننــد. دانشــمندان پــس از 
آســیاب کــردن حشــرات متوجــه شــدند غلظــت آنتــی اکســیدن در برخــی از آنهــا چنــد برابــر آب پرتقال 

یــا روغــن زیتــون اســت.
پژوهــش آنــان نشــان داد عصــاره قابــل حــل در آب از کــرم ابریشــم و جیرجیــرک دارای بیشــترین مقدار 
ظرفیــت آنتــی اکســیدانی بودنــد. بــه طــور دقیــق عصــاره قابــل حــل در آب این حشــرات ظرفیــت آنتی 

اکســیدانی 5 برابــر آب پرتقال داشــت.
در ایــن میــان ملــخ، مورچــه ســیاه و شپشــک آرد نیــز حــاوی بیشــترین میــزان پلــی فنــول هــا بودنــد. 

وجــود پلــی فنــول نیــز یکــی دیگــر از روش هــای بررســی پتانســیل آنتــی اکســیدانی اســت.
ــی  ــت آنت ــز ظرفی ــی نی ــه آفریقای ــرم پروان ــره و ک ــم، زنج ــرم ابریش ــی از ک ــول در چرب ــاره محل عص

ــتند. ــون داش ــن زیت ــر روغ ــیدانی دو براب اکس

در آزمایشی عجیب؛

سوسک ها در راه علم گرد و 
غبار ماه را خوردند!

 
ــه  ــاه ب ــو 11 از م ــت آپول ــه در ماموری ــی ک ــه های ــل نمون ــال قب دانشــمندان 50 س
زمیــن آورده شــد را روی حیوانــات آزمایــش کردنــد و حتــی گــرد و غبــار مــاه را بــه 

ــد! سوســک هــا نیــز خوراندن
دانشــمندان ناســا 50 ســال پیــش آزمایشــی عجیــب و غریــب انجــام دادنــد و طــی 

آن  گــرد و غبــار مــاه را بــه سوســک هــای آلمانــی خوراندنــد!
 امــا بــه گفتــه جودیــت هایــز ، رئیــس بخــش تحقیقــات زیســت پزشــکی و علــوم 
زیســت محیطــی ناســا، آزمایــش بــه همیــن جــا ختــم نشــد. نیــل آرمســترانگ و 
بــاز آلدریــن در ماموریــت آپولــو 11 نمونــه هایــی از ســطح مــاه را بــه زمیــن آوردنــد. 
دانشــمندان بــرای اطمینــان از ایمــن بــودن ذخیــره کــردن نمونــه هــای مــاه روی 

زمیــن، دانشــمندان ناچــار شــدند آزمایــش هایــی انجــام دهنــد.
در همیــن راســتا آرمســترانگ و آلدریــن پــس از بازگشــت بــه زمیــن دو هفتــه را در 
قرنطینــه گذراندنــد. البتــه مــوش هایــی کــه مــواد مــاه بــه آنهــا تزریــق شــده بــود 
نیــز قرنطینــه شــدند. هــدف آن بــود کــه مشــخص شــود  مــوش هــا چــه عکــس 

العملــی نشــان مــی دهنــد.
عــالوه بــر آن ناســا آزمایشــاتی را روی گونــه هــای دیگــر نیــز انجــام داد، از جملــه 
بلدرچیــن ژاپنــی، میگــوی ســیاه و صــدف نیــز آزمایــش شــدند. در کنــار آنهــا روی 

سوســک هــا نیــز آزمایشــی انجــام شــد.
 گردوخــاک مــاه بــه  مــوش هــا و بلدرچیــن هــای ژاپنــی تزریــق شــد. بــرای آبزیان 
ــا غــذای حشــرات  ــا آب ترکیــب شــد. همچنیــن گــردو خــاک مــاه ب ایــن مــاده ب

ترکیــب شــد.
صدف ها تنها موجوداتی بودند که در این تحقیقات از بین رفتند.

ــا  ــا مشــخص شــود آی ــکا همــکاری کــرد ت ــا وزارت کشــاورزی آمری ناســا حتــی ب
ــات  ــر. تحقیق ــا خی ــد ی ــاه دارن ــه گردوخــاک م گیاهــان واکنشــی منفــی نســبت ب
نشــان داد دانــه هــای گیاهــان در خــاک مــاه رشــد مــی کنــد. آنهــا بــه طــور دقیــق 

گوجــه فرنگــی، پیــاز، کلــم و تنباکــو را آزمایــش کردنــد.
در هــر حــال تحقیقــات آنهــا هیــچ نشــانی از رشــد میکــروب در نمونــه هــای خــاک 

مــاه نداشــت. در فضانــوردان نیــز نشــانه ای از بیمــاری هــای عفونــی دیــده نشــد.  
ــش  ــا آزمای ــالدی ناس ــال 1۹71 می ــو 14 در س ــت آپول ــس از ماموری ــا پ ام
روی حیوانــات و حشــرات و همچنیــن فراینــد قرنطینــه فضانــوردان را 

ــرد. ــف ک متوق
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علـــم و دانش

ــن  ــوع پروتئی ــا بررســی یــک ن ــه ب ــد ک ــی توســعه داده ان ــی آزمایــش خون ــان آمریکای محقق
ــد. ــی کن ــر آن راپیــش بین ــروز آلزایم ــل از ب ــه قب ــد 2 ده ــی توان خــاص م

محققــان آمریکایــی  آزمایــش خونــی توســعه داده انــد کــه بــه کمــک آن  مــی تــوان نشــانه 
هــای آلزایمــر را 20 ســال زودتــر از آغــاز بیمــاری تشــخیص داد.

محققـان دانشـکده پزشـکی دانشـگاه واشـنگتن در سـنت لوئیس در میسـوری معتقدنـد که این 
آزمایـش مـی تواند با دقـت ۹4 درصد تغییراتی در مغز را شناسـایی کند که نشـان دهنـده آلزایمر 

هسـتند. همچنین ایـن آزمایش بسـیار ارزان تر و سـاده تر از اسـکن مغزی PET اسـت.
نتایــج ایــن تحقیق کــه روز پنجشــنبه در ژورنــال Neurology منتشــر شــده، نشــان دهنده 
ــدال باتمــن یکــی از  اســتادان  ــا ایــن بیمــاری اســت. ران ــارزه ب پیشــرفتی قابــل توجــه در مب
برجســته علــوم عصــب شناســی در ایــن بــاره مــی گویــد: در حــال حاضــر مــا افــراد را بــرای 
آزمایــش هــای بالینــی بــا اســکن مغــزی معاینــه مــی کنیم کــه بســیار وقت گیــر و گران اســت 

و ثبــت نــام  شــرکت کننــدگان نیــز ســال هــا طــول مــی کشــد.
 امــا بــا ایــن آزمایــش خــون مــی تــوان هــزاران بیمــار را طــی یــک مــاه بررســی کــرد. ایــن 
بــدان معنــا اســت کــه مــی تــوان بــه طــور کارآمــد بیمــاران را در آزمایــش هــای کلینیکــی ثبت 
نــام کــرد. چنیــن رونــدی بــه دانشــمندان کمــک مــی کنــد ســریع تــر درمــان هــا را بیابنــد. 

همچنیــن ایــن رونــد مقــدار زیــادی از هزینــه هــای درمانــی را مــی کاهــد.
بــه گفتــه محققــان آنهــا  راهــی بــرای انــدازه گیــری ســطح پروتئیــن »آمیلوئیــد 
بتــا«)amyloid beta ( پیــدا کــرده انــد. ایــن پروتئیــن یــک شــاخص کلیــدی آلزایمــر 
در خــون اســت. آنهــا بــا توجــه بــه ســطح ایــن پروتئیــن در خــون پیــش بینــی مــی کننــد  آیــا 
پروتئیــن در مغــز انباشــته شــده اســت یــا خیــر. ســپس ایــن تحلیــل  بــا توجــه بــه دو عامــل 

ریســک مهــم دیگــر آلزایمــر یعنــی ســن و وجــود واریتــه ژنتیکــی APOE4 ،بــه طــور دقیــق 
ــد. ــز را شناســایی مــی کن ــرات مرتبــط در مغ تغیی

بــه گفتــه محققــان تــوده هــای پروتئیــن  حــدود دو دهــه قبــل از شــروع آلزایمــر در مغز شــکل 
مــی گیرنــد. ایــن امــر نشــان مــی دهــد بــا اســتفاده از ایــن آزمایــش خــون مــی تــوان ســال ها 

قبــل از ظهــور آلزایمــر را پیــش بینــی کرد.

با آزمایش خون ممکن می شود؛

پیش بینی آلزایمر ۲۰ سال زودتر از آغاز بیماری

یــک مــرد ۶0 ســاله روســی پــس از مراجعــه بــه بیمارســتان بــه دلیــل حملــه قلبــی ایســکمی، 
متوجــه می شــود فقــط نیمــی از مغــز درون جمجمــه اش وجــود دارد. به عبــارت دیگر در قســمت 

نیمکــره چــپ مغــز او یــک حفــره خالــی وجــود دارد.
یــک مــرد ۶0 ســاله روســی بــدون آنکــه خــود بدانــد در تمــام عمــرش فقــط بــا نیمــی از مغــز 
خــود زندگــی کــرده اســت. در حقیقــت درون جمجمــه ایــن مــرد و در مکانــی کــه بایــد نیمکــره 

چــپ مغــز او قــرار داشــته باشــد، یــک حفــره توخالــی وجــود دارد.
ایــن مهنــدس بازنشســته کــه در ارتــش روســیه خدمــت کــرده، در دانشــگاه تحصیــل کــرده و 
مهنــدس اســت. وی تاکنــون بــدون هیــچ مشــکل بهداشــتی و ســالمتی در کنــار خانــواده خــود 

زندگــی مــی کــرده اســت.
هنگامیکــه ایــن مــرد بــه دلیــل حملــه قلبــی بــه بیمارســتان منتقل شــد، پزشــکان بــا انجام ســی 

تــی اســکن متوجــه شــدند نیمــی از مغــز او وجود نــدارد.
ــی هــای شــدید و حتــی  ــه ناتوان ــادر عــدم وجــود بخــش هایــی از مغــز ب در شــرایطی بســیار ن
مــرگ در ســن پاییــن منجــر مــی شــود. امــا جالــب آنکــه وضعیــت ایــن مــرد هیــچ نشــانه ای 

نداشــته و بــه همیــن دلیــل ایــن نمونــه بســیار خــاص اســت.
این مشکل هنگامی به وجود آمده که فرد هنوز در رحم مادر بوده است.

ــاره  ــن ب ــد در ای ــی کن ــق م ــده پزشــکی تحقی ــن پرون ــاره ای ــه درب ــا ک ــا آنیکین ــر مارین دکت
مــی گویــد: ایــن مــرد بــه دلیــل حملــه ایســکمی بــه کلینیکــی در جنــوب مســکو مراجعــه 
مــی کنــد. در ایــن شــرایط گــردش خــون در مغــز دچــار اختــالل مــی شــود. ایــن وضعیــت 
ــا  ــازو و یــک پ ــرای حرکــت دادن یــک ب ــن مــرد ب ــن ای ــاوت اســت. همچنی ــا ســکته متف ب
مشــکل داشــت. رادیولوژیســت هــا توموگرافــی رایانشــی از مغــز او انجــام دادنــد و در کمــال 
تعجــب متوجــه شــدند نیمــی از مغــز ایــن مــرد کــه حملــه ایســکمی در آن اتفــاق مــی افتــد، 
اصــاًل وجــود نــدارد. در بخشــی از جمجمــه کــه بایــد قســمت چــپ مغــز وجــود داشــته باشــد، 

یــک حفــره ســیاه وجــود دارد.
حملــه ایســکمی گــذرا یــا در اصطــالح پزشــکی TIA بــه حالــت و شــرایطی گــذرا و ناپایــدار 
از عملکــرد ناقــص و ناکامــل مغــز یــا بخشــی از آن گفتــه می شــود کــه دلیــل آن اختــالل در 
خــون رســانی )ایســکمی( بــه مغــز باشــد. بــه عبــارت ســاده وقتــی خــون رســانی بــه مغــز 
مختــل شــود ولــی زمــان و شــدت ایــن اختــالل در حــدی نباشــد کــه منجــر بــه ســکته )مرگ 

قســمتی از بافــت( شــود حملــه ایســکمیک گــذرا نــام دارد.
ــمت  ــرد، قس ــن م ــر ای ــام عم ــیدند در تم ــه رس ــن نتیج ــه ای ــمندان ب ــال دانش ــه هرح ب
ــرد روســی نخواســته نامــش  ــن م ــف را انجــام داده اســت. ای ــز او تمــام وظای راســت مغ

ــاش شــود. ف

یک نمونه نادر پزشکی؛

مردی که فقط با نیمی از مغز 
زنده است!
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دو تحقیق جدید نشان می دهد گرمایش زمین طی 2 هزار سال اخیر بی سابقه بوده است.
زمیــن همیشــه شــاهد چرخه هــای آب و هوایــی گرمایشــی و سرمایشــی بــوده اســت. در همیــن 
راســتا برخــی از افــرادی کــه گرمایــش زمیــن را انــکار می کننــد، معتقدنــد آنچــه اکنــون در زمیــن 
اتفــاق می افتــد غیــر طبیعــی نیســت. امــا اکنــون تحقیقاتــی جدیــد نشــان می دهــد آنچــه در آب 

و هــوای زمیــن اتفــاق می افتــد طــی 2 هــزار ســال اخیــر بــی ســابقه بــوده اســت.
تحقیقــات نشــان می دهــد میــزان گرمایــش فعلــی باالتــر از هرچیــزی اســت کــه قبــاًل مشــاهده 

شــده اســت.
در همیــن راســتا دو پژوهــش جدیــد در نشــریه های »نیچــر« و »نیچــر ژئــو ســاینس« منتشــر 
کــرده انــد. در تحقیــق »نیچــر« دانشــمندان توضیــح دادنــد بــا اســتفاده از 700 رکــورد تغییــرات 
ــن  ــد. در ای ــل را بازســازی کــرده ان ــن طــی 2 هــزار ســال قب ــی، شــرایط آب و هــوای زمی دمای
میــان در تحقیــق نشــریه نیچــر ژئوســاینس روی جــدول بنــدی متوســط دمــای زمیــن تمرکــز 

کــرده اســت.
دانشمندان به این وسیله توانستند چند دوره ادامه دار گرمایش و سرمایش را تحلیل کنند.

تحقیــق نشــریه نیچــر نشــان داد در بازه هــای تاریخــی گرمایــش و ســرمایش آب و هــوا بیــش 
از نیمــی از زمیــن را تحــت تأثیــر قــرار داد. ایــن در حالــی اســت کــه گرمایــش آب و هــوای قــرن 

بیســتم بیــش از ۹۸ درصــد کــره زمیــن تحــت تأثیــر پیامدهــای آن قــرار گرفتنــد.
ــن پژوهش هــا شــرکت  در همیــن راســتا مــارک ماســلین دانشــمند آب و هواشناســی کــه در ای
نداشــت، می گویــد: ایــن تحقیقــات باالخــره ســبب می شــود کســانی کــه تغییــرات آب و هوایــی 

ــود دســت بکشــند. ــای خ ــد، از نظریه ه ــکار می کنن را ان
ــه اشــاره شــده کــه  ــن نکت ــه ای ــه در تحقیــق منتشــر شــده در نشــریه نیچــر ژئوســاینس ب البت

ــاده اســت. ــاق نیفت ــه ســرعت اتف ــچ گاه ب ــن هی ــش زمی گرمای

بازسازی شرایط آب و هوایی ۲هزار سال قبل؛

گرمایش زمین بی سابقه است

علـــم و دانش

در چین؛

کهن ترین جنگل آسیا کشف شد
 

دانشــمندان کهن تریــن جنــگل فســیلی آســیا را در چیــن کشــف کرده انــد. ایــن جنــگل بیــن 3۹5 
تــا 41۹ میلیــون ســال قبــل وجــود داشــته اســت.

دانشــمندان کهــن تریــن جنــگل فســیلی آســیا را کشــف کــرده انــد کــه بیــن 35۹ تــا 41۹ میلیــون 
ســال قبــل وجــود داشــته اســت.

ایــن جنــگل بــه عصر»دونیــن« کــه یکــی از دوران هــای زمیــن شــناختی اســت کــه بــه »عصــر 
ــهر  ــی ش ــگل را در نزدیک ــن جن ــمندان ای ــق دارد. دانش ــت، تعل ــهور اس ــز مش ــا« نی ــی ه ماه

ــد. ــرده ان ــف ک ــی کش ــت آنهوی ــینهانگ)Xinhang( در ایال ش
کشــف دانشــمندان مســاحتی معــادل 250 هــزار متــر مربــع از درختــان لیکوپســید فســیل شــده 
اســت. بــه گفتــه آنهــا ایــن قدیمــی تریــن نمونــه از جنــگل در آســیا اســت. درختــان ایــن جنــگل 

بــدون شــاخه و تــاج بــرگ دار هســتند.
مولفــان ایــن پژوهــش معتقدنــد درختــان مذکــور در محیــط هــای ســاحلی و  درمعــرض ســیالب 
ــه جنــگل »دونیــن« اســت.  ــه محققــان ایــن  بزرگتریــن نمون ــه گفت ــد. ب ــوده ان ــده ب هــا رویی

تاکنــون دو جنــگل دونیــن دیگــر در آمریــکا و نــروژ نیــز کشــف شــده انــد.
تحقیق در این باره در نشریه Current Biology journal منتشر شده است.

نتایج یک بررسی جدید؛

محل وجود آب یخ زده در ماه مشخص شد
 

نتایــج یــک بررســی جدیــد نشــان مــی دهــد ذخائــر آبــی فراوانــی در ســطح مــاه بــه صــورت یــخ زده وجــود دارد کــه 
بــه طــور عمــده در چنــد دهانــه قطبــی کــره مــاه واقــع هســتند.

کشــف ذخایــر یــخ در روی مــاه از آن جهــت اهمیــت دارد کــه زمینــه را بــرای ســکونت طوالنــی مــدت بــر روی تنهــا 
قمــر زمیــن ممکــن مــی کند.

ایــن امــر نیــاز بــه انتقــال حجــم زیــادی از آب بــه کــره مــاه را برطــرف کــرده و موجــب کاهــش مصــرف ســوخت و 
امــکان حضــور طوالنــی مــدت در کــره مــاه مــی شــود.

یافتــه هــای جدیــد ناســا در ایــن زمینــه مبتنــی بــر مقایســه ســطح کــره عطــارد و مــاه اســت کــه هــر دو بــه 
میزانــی مشــابه شــاهد برخــورد ســیارک هــا و شــهاب ســنگ هــا بــوده انــد و همیــن مســاله موجــب شــکل گیــری دهانــه هــای متعــددی در ســطح هــر دو ســیاره شــده اســت. نحــوه تابــش 
خورشــید بــر قطــب هــای ایــن دو ســیاره نیــز کــم و بیــش یکســان اســت و ســایه تقریبــا دائمــی بــر قطــب هــای ســیارات مذکــور باعــث شــکل گیــری طوالنــی مــدت یــخ بــر روی آنهــا 

مــی گــردد.
دهانــه هــای نزدیــک بــه قطــب کــره مــاه 10 درصــد کــم عمــق تــر از ســایر دهانــه هــای موجــود بــر روی ایــن ســیاره هســتند و همیــن مســاله نشــان مــی دهــد کــه احتمــاال آنهــا بــا یــخ پــر شــده 

انــد. قــرار اســت در آینــده بــا اســتفاده از فضاپیماهــای مجهــز بــه رادار بررســی هــای دقیــق تــری در ایــن زمینــه صــورت بگیــرد.

http://mehrnews.com


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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ــه  ــگاه شــما ب *اولیــن ســوال ایــن اســت کــه ن
عنــوان دولــت، بــه مقولــه امنیــت فضــای ســایبر 
چیســت و تاکنــون چــه اقداماتــی بــرای آن انجام 

ــد؟ داده ای
ــور رخ داده و  ــدودی در کش ــا ح ــه ت ــیبی ک ــم آس ــد بگوی بای
ــه  ــن اســت کــه روی مقول ــم ای ــد آن را مدیریــت کنی ــا بای م
ــوان یــک صنعــت، بیشــتر  ــه عن امنیــت در فضــای ســایبر ب
یــک نگــرش اطالعاتــی و امنیتــی حاکــم اســت. بــه همیــن 
دلیــل بــه نظــر می رســد ایــن مشــکل، مــا را در ایــن صنعــت 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــب ماندگ ــرد و عق ــالل عملک ــار اخت دچ
امــا مــا نگاهمــان در حــوزه امنیــت ایــن اســت کــه در 
درجــه اول امنیــت، سرویســی اســت کــه مــا بــه عنــوان دولت 
ــا  ــه ت ــه بخــش عمــده ای از آن هســتیم؛ البت ــه ارائ موظــف ب
حــدی کــه بــه دولــت بــر می گــردد. بخشــی از امنیــت نیــز به 
خــود مشــتریان، شــهروندان و کســب و کارهــا بــاز می گــردد 
ــانی و  ــالع رس ــد اط ــاً می توان ــش صرف ــت در آن بخ و دول

ــد. ــازی کن فرهنگ س
مـا در سـازمان فنـاوری اطالعـات دوسـت داریم از نـگاه صرفًا 
ناظـر، ممیـز و سیاسـتگذار بودن، فاصلـه بگیریـم و خدماتی به 
عنـوان امنیـت بـا نگـرش غیـر اطالعاتی و بـا نـگاه صنعتی و 
فنی بـه مردم، سـازمانها، شـرکتها و فعاالن بخـش ارائه کنیم. 
ایـن نـگاه کالن را مـا در تمـام حوزه هـا و خصوصـاً در شـبکه 

ملـی اطالعـات دنبـال می کنیم.

ــه  ــان ارائ ــر، قصدت ــوم واضح ت ــه مفه ــس ب *پ
ــت؟ ــی اس ــی امنیت ــات بوم خدم

ــا  ــر آنه ــاً اگ ــه اساس ــت ک ــی اس ــه خدمات ــان ارائ ــا قصدم م
ــه آن را  ــوان ارائ ــری ت ــای دیگ ــد، ج ــه نکن ــت ارائ را حاکمی
ــول  ــون مغف ــوع تاکن ــن موض ــفانه ای ــت. متأس ــد داش نخواه
ــور  ــط تص ــه غل ــایبری ب ــت س ــوزه امنی ــت. در ح ــده اس مان
ــه  می کنیــم کــه خــود حاکمیــت قــرار نیســت سرویســی ارائ
کنــد بایــد سیاســتگذاری و نظــارت کنــد. امــا امنیــت در ســایر 

ــود. ــال می ش ــری دنب ــگاه دیگ ــرد و ن ــا رویک ــا ب حوزه ه

*حـال با توجه به اینکه سـازمان فنـاوری اطالعات 
ایـران به تازگی پـروژه »دژفـا« را به عنوان سـپر 
امنیتـی شـبکه ملـی اطالعـات افتتاح کرده اسـت، 
ایـن پـروژه قـرار اسـت از لحـاظ امنیتـی چـه 
کاربـردی بـرای فضای سـایبری کشـور و شـبکه 

ملـی اطالعات داشـته باشـد؟
و  خدمــات  مختلــف  جنبه هــای  »دژفــا«  طــرح  در 
ــجم  ــورت منس ــه ص ــوان ب ــه بت ــی ک ــای امنیت نیازمندی ه
و  ســامانه ها  قالــب  در  گیــرد،  قــرار  هــم  کنــار  در 

ســرویس های مختلــف دیــده شــده اســت کــه ایــن طــرح 
بــه صــورت کلــی بــه افزایــش ضریــب ایمنــی شــبکه ملــی 
ــی کــه مطــرح  ــا اینجــا بحث ــج می شــود. ام اطالعــات منت
ــاص از  ــتهای خ ــی برداش ــه برخ ــت ک ــن اس ــود ای می ش
تعاریــف و الزامــات شــبکه ملــی اطالعــات دارنــد. امــا مــا 
در وزارت ارتباطــات ســعی کــرده ایــم کــه آنچــه را کــه در 
ابالغیــه و اســناد باالدســتی اســت مــالک و مدنظــر 
ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــب ش ــن ترتی ــه ای ــم. ب ــرار دهی ق
ــه عنــوان الزامــات باالدســتی  براســاس چنــد بنــدی کــه ب
تصویــب  مجــازی  فضــای  عالــی  شــورای  توســط 
ــه  ــات ک ــن الزام ــند تبیی ــز س ــت و نی ــده اس ــالغ ش و اب
ــه  ــه ارائ ــی و بســط یافت ــه صــورت تفصیل ــات را ب آن الزام

کــرده، ایجــاد شــده اســت.
از ایــن رو بعضــی از زیرمجموعه هایــی کــه در ســند 
ــط  ــود دارد مرتب ــات وج ــی اطالع ــبکه مل ــات ش ــن الزام تبیی
ــط  ــه مرتب ــه ک ــت و آنچ ــت اس ــف امنی ــای مختل ــا حوزه ه ب
ــا و ســرویس ها  ــواع نیازمندی ه ــب ان ــا امنیــت اســت در قال ب

گفتــه شــده اســت.

*ایـن نیازمندی هـا چیسـت و چـه سـرویس هایی 
در قالـب امنیـت شـبکه ملـی اطالعات ارائه شـده 

؟ ست ا
ــه  ــب مجموع ــا« در قال ــوان »دژف ــه عن ــا ب ــه م ــی ک طرح
ســرویس ها و خدمــات در روز جهانــی ارتباطــات عرضــه 
کردیــم شــامل مجموعــه ای از خدمات و ســرویس هایی اســت 
ــه آن در  ــه ارائ ــزم ب ــد و مل ــت متعه ــوزه امنی ــا در ح ــه م ک
قالــب شــبکه ملــی اطالعــات و براســاس ســند تبییــن الزامات 
هســتیم. ایــن مجموعــه تــا حــدود خوبــی جمــع آوری شــده 
و البتــه ادعــا نمی کنیــم کــه کامــل اســت؛ امــا واقعیــت ایــن 

اســت کــه در حــوزه امنیــت، هیچوقــت نمی تــوان ادعــا کــرد 
کــه یــک محصــول بــه انتهــای خــود رســیده اســت چــرا کــه 
محصــوالت امنیتــی همیشــه زنــده هســتند و بایــد توســعه و 
ــوالت  ــود. محص ــه روز ش ــان ب ــرده و امکاناتش ــدا ک ــا پی ارتق
حــوزه امنیــت بایــد بتواننــد بــا تهدیــدات جدیــد خــود را وفــق 
ــات  ــده حی ــد یــک موجــود زن ــاًل مانن ــن کام ــد و بنابرای بدهن
ــرای  ــدن را ب ــده مان ــد شــرط زن ــه همیــن دلیــل بای ــد. ب دارن
ــوال  ــورد س ــم. در م ــرآورده کنی ــازیم ب ــه می س ــی ک محصول
شــما بایــد بگویــم کــه همــه خدماتــی کــه مــا تحــت عنــوان 
ــا از  ــن ویژگی ه ــز ای ــم، حائ ــرده ای ــع آوری ک ــا« جم »دژف

ــودن هســتند. ــده ب ــودن و زن ــه روزب جملــه پویایــی، ب

*اینهــا دقیقــاً چــه خدماتــی هســتند؟ و بــه بیــان 
ــرح  ــب ط ــی در قال ــات امنیت ــه خدم ــر چ دیگ
»دژفــا« روی شــبکه ملــی اطالعــات ارائــه 
ــران را  ــخصی کارب ــم ش ــم حری ــه ه ــود ک می ش
ــازمانی و  ــک س ــر ه ــم در براب ــد و ه ــن کن تضمی
ــع شــود.  ــر واق ــی کشــور مؤث دســتگاه های حیات
بــه طــور کل اســتفاده از شــبکه ملــی اطالعــات تا 
چــه حــد امنیــت ســازمانها و کاربــران را تضمیــن 

ــد؟ می کن
در طــرح »دژفــا« مــا الزاماتــی را در قالــب حــدود 10 ســامانه 
بــرآورده کــرده ایــم کــه قــرار اســت بــه 17 ســرویس افزایــش 
ــران اســت و  ــه ســمت کارب ــد. برخــی از ایــن ســامانه ها ب یاب
ــوط  ــان مرب ــتم های خودم ــت سیس ــه امنی ــر ب ــی دیگ برخ

می شــود.
یکــی از ســامانه هایی کــه در »دژفــا« دنبــال می کنیــم 
ــه  ــت ک ــی« اس ــزار مل ــه بداف ــا »تل ــی« ی ــت مل ــی ن »هان
ــن  ــد. ای ــال می کن ــر آن را دنب ــز ماه ــت مرک ــالی اس چندس
ــان  ــه در زم ــتانداردهایی ک ــق اس ــون طب ــم اکن ــرویس ه س
ســفارش و تولیــد خــودش مطــرح بــوده، تولید و مســتقر شــده 
و نیــاز بــه بــه روزرســانی هــم از لحــاظ معمــاری و هــم از نظر 
ــوارد  ــن م ــی دارد. هــردوی ای ــا و اســتانداردهای فن پروتکل ه
هــم اکنــون در قالــب طــرح »دژفــا« در دســتور کار قــرار دارد 

ــم. ــه روز می کنی ــه ســرعت آن را تقویــت و ب ــا ب و م
ــدود  ــور در ح ــطح کش ــی« در س ــزار مل ــه بداف ــامانه »تل س
ــغول  ــا مش ــن نوده ــاً ای ــده و تمام ــب ش ــود نص ــزار ن 3 ه
ــا و  ــامانه بدافزاره ــن س ــتند. ای ــور هس ــای کش ــد فض رص
آلودگی هایــی را کــه وارد زیرســاختهای مــا در نقــاط مختلــف 
ــا یــک  ــد ب ــد و می توان ــت می کنن ــور و دریاف می شــوند، مانتی
ضریــب خطــای خیلــی پاییــن و قابــل قبــول، آلودگی هــا را در 

ســطح زیرســاخت کل کشــور بــه مــا نشــان دهــد.
سـامانه دومـی کـه در طرح »دژفا« دیده شـده اسـت، سـامانه 

10 سامانه دژفا را بشناسیم؛

چتر امن شبکه ملی اطالعات بر سر کاربران
معاون امنیت سازمان فناوری اطالعات با بیان اینکه ۱۰ سامانه امنیتی در 
قالب طرح »دژفا« روی شبکه ملی اطالعات فعال شده، این سامانه ها را چتر 

امنی در مقابله با تهدیدات امنیتی فضای سایبر دانست.
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 
زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره مندی از مزایای اقتصادی، 
صیانت از فرهنگ ایرانی - اسالمی و حفاظت از اطالعات و ارتباطات کاربران در 

برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات ارائه چند دسته از خدمات از 
جمله خدمات مربوط به »امنیت فضای سایبر« به وزارت ارتباطات تکلیف 
شده تا این خدمات را روی این شبکه ارائه و در دسترس کاربران قرار دهد.
در این رابطه وزارت ارتباطات به تازگی طرح هایی را تحت عنوان »سپر 
امنیتی دژفا« رونمایی کرده است که در ذیل شبکه ملی اطالعات، امنیت 

فضای سایبر کشور را تضمین کند.
از این رو برای آگاهی از جزئیات بیشتر این طرح ها با ابوالقاسم صادقی، 
معاون امنیت سازمان فناوری اطالعات ایران به گفتگو نشستیم که مشروح 

آن در ادامه می آید:

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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»ویـروس کاو« اسـت کـه به عنوان یـک سـرویس رایگان در 
اختیـار همه سـازمانهای دولتـی و خصوصی، کسـب و کارها و 
کاربـران قـرار می گیـرد و سـایت مرکـز »ماهـر« بـه صـورت 

برخـط در حال سـرویس دهی آن اسـت.
روی ایــن ســامانه 30 ضدویــروس مختلف مســتقر شــده و این 
امــکان را بــه کاربــر می دهــد کــه در صــورت اتصــال، هرگونه 
آلودگــی و فایــل مشــکوکی را کــه روی سیســتم وجود داشــته 
باشــد، اســکن کنــد. اگرچه »ســامانه ویــروس کاو« ســرویس 
جدیــدی در دنیــا از لحــاظ امنیتــی نیســت و کشــورهای دیگــر 
نیــز در حــال ارائــه ســرویس های مشــابه هســتند امــا در داخل 
کشــور، ایــن ســرویس از آن جهــت کــه توســط مرکــز ماهر و 
بــا هزینــه وزارت ارتباطــات ارائــه شــده، در درجــه اهمیــت قرار 
ــای  ــزار و پهن ــخت اف ــا، س ــی ویروس ه ــن آنت ــرای ای دارد. ب
بانــد تخصیــص داده شــده و الیســنس آن خریــداری شــده تــا 
بــرای تســت امنیتــی سیســتم بــه صــورت رایــگان در اختیــار 

عمــوم قــرار داده شــود.
ــد در کاهــش تأثیــر حمــالت از  ســامانه دیگــری کــه می توان
کارانــدازی توزیــع شــده مؤثــر واقع شــود، »ســامانه تشــخیص 
ــر حمــالت DDoS « اســت کــه  ــاب و کاهــش تأثی و اجتن
در یکــی از مراکــز آپــای دانشــگاهی توســعه پیــدا کــرده و در 
ســطح آزمایشــگاهی تســت های خــود را پشــت ســر گذاشــته 
ــای  ــرای ترافیک ه ــر و ب ــدی ت ــطوح ج ــه در س ــرای آنک و ب
ســنگین تســت شــود، آمــاده اســت. ایــن ســامانه می توانــد در 
مقابــل حمــالت دیــداس )DDoS ( بــه اپراتورهــای اینترنت 
)FCP ( و کســب و کارهــای دیجیتــال کمــک کنــد و نمونــه 

بومــی دیگــری هــم نــدارد.
»ســامانه تشــخیص و کاهــش اثــر حمــالت دیــداس« چنــد 
رقیــب خارجــی دارد امــا در کنــار ایــن رقبــای خارجــی، ایــن 
ــران  ــرای کارب ــری ب ــرد مؤث ــد کارب ــی می توان ــرویس بوم س

شــبکه ملــی اطالعــات ارائــه کنــد.
ســامانه دیگــر در طــرح »دژفــا« کــه متشــکل از 3 ســرویس 
ــز مهــم  ــر نهایــی نی ــرای کارب ــرد اســت و ب ــر کارب امنیتــی پ
ــه از  ــامانه 3 نقط ــن س ــت. ای ــکاپ« اس ــامانه »چ ــت، س اس
ــد  ــری را دارن ــیب پذی ــترین آس ــران بیش ــه کارب ــی ک نقاط
بررســی کــرده و وضعیــت کاربــر را بــه صــورت رایــگان اعالم 
ــدازی  ــز ماهــر راه ان ــز توســط مرک ــن ســامانه نی ــد. ای می کن
ــایت( را  ــی س ــی امنیت ــایت )گواه ــی SSL س ــده و گواه ش

ــد. ــر اعــالم می کن ــه کارب ــرده و نتیجــه آن را ب تســت ک
ایــن ســامانه همچنیــن می توانــد امنیــت DNS هــای )نــام 

ــران را بررســی کــرده و در صورتــی کــه  ــه ســایت( کارب دامن
ــط  ــا توس ــوده و ی ــزار ب ــار بداف ــه انتش ــکوک ب DNS مش
ــا  ــده ت ــالع داده ش ــر اط ــه کارب ــود ب ــرل می ش ــا کنت هکره
ــامانه  ــه س ــومی ک ــت س ــر تس ــوی دیگ ــد. از س در دام نیفت
»چــکاپ« انجــام می دهــد تســت امنیــت مــودم اینترنــت هر 
کاربــر اســت تــا بــا اســتفاده از IP مــودم، آســیب پذیــری بــه 

ــود. ــزارش داده ش ــر گ کارب
ــعه  ــی توس ــاًل بوم ــورت کام ــه ص ــه ب ــری ک ــامانه دیگ س
پیــدا کــرده »ســامانه ســینا« اســت کــه بــرای انجــام تســت 
ــرد دارد و  ــر، کارب ــر اب ــی ب ــر بســترهای مبتن ــی ب ــوذ امنیت نف
می توانــد بــرای تیم هــای تســت نفــوذ، بــه کار گرفتــه شــود. 
ــرای  ــار ب ــش اعتب ــه و افزای ــش هزین ــه کاه ــامانه ک ــن س ای
ــت  ــای تس ــرکتها و تیم ه ــرای ش ــا را ب ــه ابزاره ــی ب دسترس
ــای  ــز آپ ــی از مراک ــد در یک ــم می کن ــور فراه ــوذ در کش نف
دانشــگاهی کشــور تولیــد شــده اســت. از آنجایــی که یکــی از 
مشــکالتی کــه شــرکتها و تیم هــای تســت نفــوذ در کشــور ما 
دارنــد، ایــن اســت کــه بــه ابزارهــا دسترســی ندارنــد و یــا اگــر 
هــم دسترســی دارنــد، چــون ابزارهــا گــران اســت نمی تواننــد 
دیتــای مناســب را بــه دلیــل مشــکالت هزینــه ای بــه دســت 
بیاورنــد. امــا ســامانه »ســینا« بــه مــا ایــن امــکان را می دهــد 
ــل  ــز ح ــورت متمرک ــه ص ــکل را ب ــن مش ــار ای ــک ب ــه ی ک

کنیــم.
ــعه  ــی توس ــاًل بوم ــورت کام ــه ص ــه ب ــری ک ــامانه دیگ س
پیــدا کــرده »ســامانه ســینا« اســت کــه بــرای انجــام تســت 
ــرد دارد و  ــر، کارب ــر اب ــی ب ــر بســترهای مبتن ــی ب ــوذ امنیت نف
می توانــد بــرای تیم هــای تســت نفــوذ، بــه کار گرفتــه شــود 
ــات  ــی ارتباط ــه در روز جهان ــری ک ــامانه دیگ ــن س همچنی
امســال بــه آن اشــاره شــد و در طــرح »دژفــا« مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه، ســامانه ای بــرای شناســایی نفــوذ و یــا عملیــات 
ــت  ــی اس ــرل صنعت ــبکه های کنت ــایبری در ش ــه س خرابکاران
ــاده ســازی شــده  ــد زیمنــس طراحــی و پی کــه براســاس برن
باشــند. ایــن ســامانه اتفاقــات خرابکارانــه و مبتنــی بــر بدافــزار 
 PLC ــی از ــول و نامتعارف ــات نامعق ــتورات و اتفاق ــه دس را ک
دریافــت کنــد، مانیتــور کــرده و تشــخیص می دهــد. همچنین 
ــئوالن آن  ــرای مس ــدارهای الزم را ب ــاز، هش ــورت نی در ص

می کنــد. صــادر  صنعتــی،  مجموعــه 

*این سامانه مانند یک فایروال عمل می کند؟
ایــن ســامانه دارای دو وضعیــت کاری مختلــف شــامل 

وضعیــت اکتیــو و پســیو )فعــال و غیرفعــال( اســت. در ایــن 
ــه زمانــی گفتــه می شــود کــه  محصــول عملکــرد فایــروال ب
ــن محصــول، قابلیــت  ــه ای ــال اســت. البت وضعیــت کاری فع
ــه  ــا ب ــی بن ــم دارد. ول ــال را ه ــت غیرفع ــت در وضعی فعالی
شــرایط کارخانجــات وقتــی محصــول در وضعیــت فعــال بــه 
ــه صــورت  کار گرفتــه شــود ممکــن اســت ریســک هایی را ب
ناخواســته بــه آن صنعــت تحمیــل کنــد. مثــاًل ناگهــان جلوی 
ــن  ــرد. ای ــد را بگی ــط تولی ــه خ ــتوری از PLC ب ــال دس اعم
ــه  ــد. البت ــع ریســک ایجــاد می کن ــرای کارخانجــات و صنای ب
ــواًل  ــی معم ــت ول ــز اس ــیار ناچی ــوع بس ــن موض ــال ای احتم
ــل  ــع قاب ــران صنای ــرای مدی ــم ب ــز ه ــال ناچی ــن احتم همی

ــت. ــل نیس تحم
بــه همیــن دلیــل در ایــن ســامانه از وضعیــت پســیو 
ــدار  ــات از هش ــع و کارخانج ــه صنای ــود ک ــتفاده می ش اس
ــتقیمی  ــدام مس ــودش اق ــه خ ــدون آنک ــول، ب ــن محص ای
ــز را  ــن ســامانه همــه چی ــد. ای داشــته باشــد، اســتفاده کنن
ــر  ــد و اگ ــور می کن ــی مانیت ــرل صنعت ــتم های کنت در سیس
اتفــاق مبتنــی بــر بدافــزار یــا اقــدام خرابکارانــه در سیســتم 
ــه انجــام کاری  ــدام ب ــد، خــودش مســتقیمًا اق مشــاهده کن
نکــرده و بدافــزار را حــذف نمی کنــد، بلکــه بــه اپراتــور خــط 

ــد. ــد هشــدار صــادر می کن تولی
در همیــن حــال ایــن ســامانه دیتــای مناســب را بــرای صنایــع 
فراهــم و نگهــداری کــرده و انــواع گزارشــها و تحلیل هــا را بــا 
ــامانه شناســایی  ــذارد. »س ــی در اختیارشــان می گ ســرعت آن
نفــوذ در شــبکه های کنتــرل صنعتــی« ســامانه آنــی اســت که 
ــر و …  ــات هشــداردهی شــامل پیامــک و آژی ــواع امکان ــا ان ب

تعریف شــده اســت.
ایــن البتــه نیمــی از راه مقابلــه بــا اتفــاق خرابکارانــه اســت و 
ــران  ــازمانها و مدی ــه س ــت ک ــن اس ــتلزم ای ــر، مس ــم دیگ نی
ــوع  ــه موض ــبت ب ــیاری الزم را نس ــازمانها هوش ــاوری س فن

ــد. ــری کنن ــرعت پیگی ــه س ــند و آن را ب ــته باش داش

ــد  ــی مانن ــد عملیات ــامانه می توان ــن س ــی ای *یعن
اســتاکس نــت را شناســایی کنــد؟

بلــه حتمــاً می توانــد. بــه ایــن دلیــل کــه اساســاً ایــن سیســتم 
اجــازه رفتــار غیــر متعارفــی را در الیه سیســتم کنتــرل صنعتی 
خــط تولیــد نمی دهــد و بنابرایــن جلــوی تمــام عملیات هــای 

مشــابه را می توانــد بگیــرد.
ــد  ــه ایــن صــورت اســت کــه می توان اســاس ایــن ســامانه ب
رفتــار غیــر نرمــال را در سیســتم شناســایی کنــد و جلــوی آن 
را بگیــرد. در ایــن شــرایط ویروســی ماننــد اســتاکس نــت کــه 
بــا روش هــای غیــر نرمــال وارد شــبکه های کنتــرل صنعتــی 
ــل  ــبکه تحمی ــر ش ــی را ب ــر نرمال ــرد غی ــود و عملک می ش

ــود. ــد ب ــایی خواه ــل شناس ــد قاب می کن
 

*پــس ایــن محصــول فقــط بــرای سیســتم های 
کنتــرل صنعتــی برنــد زیمنــس کاربــرد دارد؟

ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــروال صنعت ــت IDS و فای ــاً خصل اساس
ــامانه  ــول »س ــن رو محص ــت. از ای ــد اس وابســته بــه برن
شناســایی نفــوذ در شــبکه های کنتــرل صنعتــی« بــرای 
ــا داریــم در ســال  ــا بن ــد زیمنــس ســاخته شــده اســت ام برن
جــاری بــرای ســایر برندهــا نیــز ســرمایه گــذاری کنیــم. ایــن 
موضــوع نیازمنــد همــکاری ســایر دســتگاه های مرتبــط ماننــد 
وزارت نفــت و نیــرو در تجهیــز آزمایشــگاه های مربوطه اســت. 
چــرا کــه منابــع پژوهشــی ایــن طــرح از محــل منابــع وزارت 
ارتباطــات فراهــم شــده اســت امــا منابع تجیهــز آزمایشــگاه در 
اختیارمــان نیســت و درخواســت کــرده ایــم کــه وزارت نیــرو یا 
وزارت نفــت، بتواننــد منابــع و تجهیــزات مــورد نیــاز را حتی به 
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صــورت امانــی بــرای ایجــاد آزمایشــگاه در مراکــز دانشــگاهی 
در اختیــار مــا قــرار دهنــد. در صــورت تحقــق ایــن امــر، ظرف 
ــرای  مــدت یــک ســال آینــده می توانیــم ایــن محصــول را ب
برندهــای پرکاربــرد دیگــر هــم تولیــد کنیــم و در صورتــی که 
ایــن اتفــاق بیافتــد تــا حــدود مطلوبــی خیالمــان راحــت خواهد 
ــون  ــه تاکن ــی ک ــا روش های ــایبری ب ــالت س ــه حم ــود ک ب
شــناخته شــده اســت در زیرســاختهای صنعتــی کشــور اتفــاق 

نمی افتــد.

ــتم های  ــش سیس ــترین بخ ــون بیش ــم اکن *ه
ــس  ــد زیمن ــور روی برن ــی در کش ــرل صنعت کنت

ــت؟ ــال اس فع
خیــر؛ در صنایــع مختلــف ایــن موضــوع متفــاوت اســت. اما در 
ــا اســتفاده از منابــع وزارت  حــال حاضــر مــا ایــن ســامانه را ب
ــا  ــا ب ــم. ام ــال کردی ــس« فع ــد »زیمن ــرای برن ــات ب ارتباط
توجــه بــه اینکــه مــا دانــش فنــی ایــن ســامانه را بــه دســت 
ــرار  ــا ق ــار م ــزات در اختی ــه تجهی ــی ک ــم، در صورت آورده ای
ــده مشــابه ایــن حرکــت را  ــا یکســال آین ــرد، می توانیــم ت گی
در برندهــای دیگــر پیــش ببریــم و دانــش فنــی آن را داریــم.

ــم  ــا خت ــن ج ــه همی ــا« ب ــای »دژف ــا پروژه ه *آی
می شــود؟

مــا محصــول دیگــری نیــز داریــم کــه بــه ســامانه »چتــر 
ــک  ــه ی ــامانه، ارائ ــن س ــدف ای ــت. ه ــروف اس ــن« مع ام
ــون  ــم اکن ــه ه ــرا ک ــت. چ ــران اس ــه کارب ــن ب DNS ام
DNS هایــی کــه وجــود دارد می توانــد بــه راحتــی 
ــد  ــرار ده ــت« ق ــات ن ــبکه های »ب ــه ش ــران را در تل کارب
ــا  ــد. ام ــج می کنن ــا را تروی ــدام آنه ــا م ــا در دنی ــه هکره ک
ایــن ســامانه، بــات نت هــا را رصــد کــرده و جلــوی افتــادن 
ــی  ــون در برخ ــرد. چ ــت می گی ــات ن ــران را در دام ب کارب
حمــالت ســایبری کاربــر از طریــق DNS آلــوده می شــود 
ــث  ــن باع ــم، ای ــر بدهی ــه کارب ــن ب ــا DNS ام ــر م و اگ
می شــود کاربــر بــه ســمت شــبکه هایی کــه روی آن، ایــن 
بــات نت هــا فعــال هســتند هدایــت نشــود و آنهــا را حــذف 

ــد. ــر کن ــر را فیلت ــی DNS کارب ــرده و خروج ک

ــا توجــه بــه کاربردهایــی کــه ایــن ســامانه ها  *ب
ــد و اطــالع از آســیب پذیــری و آلودگی هــای  دارن
فضــای ســایبری را ممکــن می کننــد، طــی 
ماههــای اخیــر آیــا مــواردی بــوده کــه بخواهید به 
ــد؟ ــی بدهی ــدار امنیت ــف هش ــتگاه های مختل دس

مــا بــرآورد کردیــم کــه طــی 4 مــاه اخیــر، حــدود 100 مکاتبه 
ــرکتهای  ــازمانها و ش ــم از س ــف اع ــتگاه های مختل ــا دس ب
دولتــی و خصوصــی انجــام داده ایــم کــه ایــن مکاتبــات بــرای 
اطــالع رســانی از آســیب پذیریهایــی بــوده کــه توســط ایــن 

ــم. ــرده ای ــاهده ک ــف مش ــتگاه های مختل ــامانه ها در دس س
ــاوری  ــات و فن ــر ارتباط ــتور وزی ــق دس ــه طب ــن زمین در ای
ــرای  ــخصی ب ــتورالعمل مش ــن دس ــال تدوی ــات در ح اطالع
هشــدارهای  تــا  هســتیم  دســتگاه ها  رســانی  اطــالع 
ــده  ــدی ش ــه بن ــی در کشــور طبق ــی در ســطوح مختلف امنیت
و آســیب پذیــری، میــزان آلودگــی و مــوارد حســاس از ســطح 
کاربــران تــا عالی تریــن ســطوح رؤســای قــوا، اطــالع رســانی 

شــود.
ایــن ســامانه بــه عنــوان »ســامانه آنالین هشــدار و شناســایی 
آســیب پذیریهــا« یکــی دیگــر از ســامانه های »دژفــا« اســت 
ــرده و  ــایی ک ــور را شناس ــازی کش ــای مج ــی فض ــه آلودگ ک
ــای  ــا پروتکل ه ــدی شــده ب ــه بن ــت طبق هشــدارها را در حال

مشــخصی، اطــالع رســانی می کنــد.

*بــا ایــن وجــود کاربــران خانگــی هــم می تواننــد 
ایــن هشــدارها را دریافــت کننــد؟

یکــی از خالهایــی کــه مــا بــا آن مواجــه هســتیم و قصــد 
داریــم آن را رفــع کنیــم، تقویــت مکانیــزم اطــالع رســانی 
امنیــت ســایبری، فراتــر از وبســایت ماهــر اســت. مــا 
ــرای  ــانی ب ــالع رس ــر اط ــیر دیگ ــم از 3 مس ــد داری قص
هشــدارهای عمومــی در ایــن زمینــه اســتفاده کنیــم. 
ــود  ــه شــبکه های اجتماعــی خواهــد ب ــوط ب مســیر اول مرب
ــی دارای  ــبکه اجتماع ــل دو ش ــم در حداق ــد داری ــه قص ک
ــرای اطــالع رســانی عمومــی و  ــی ب ــال فعال مخاطــب، کان

ــیم. ــته باش ــدارها داش هش
در کنــار ایــن، ســامانه دیگــری را نیز تشــکیل داده ایــم که هم 
اکنــون در حــال تدویــن و طراحــی پروتکل هــای آن هســتیم 
تــا ابــزاری بــرای دریافــت هشــدارها و اطــالع رســانی امنیتــی 

بــه ســازمانهای دولتی باشــد.

*بــا وجــود تمــام اقداماتــی کــه در زمینــه امنیــت 
فضــای ســایبری کشــور و زیرســاختهای آن 

انجــام شــد و برنامه هایــی کــه در دســت انجــام 
داریــد، شــبکه ملــی اطالعــات تــا چــه حــد تــوان 
ــا چقــدر  ــا حمــالت ســایبری را دارد و م ــه ب مقابل

ــیم؟ ــن باش ــبکه مطمئ ــن ش ــه ای ــم ب می توانی
میــزان تــاب آوری شــبکه ملــی اطالعــات از لحــاظ از 
کارانــدازی و اختــالالت گســترده، بارهــا بــا ســناریوهای 
ــر  ــان خاط ــی اطمین ــدود خوب ــا ح ــده و ت ــت ش ــف تس مختل
ــا در  ــوان م ــه ت ــا اینک ــم. ام ــوع داری ــن موض ــه ای ــبت ب نس
مقابــل حمــالت گســترده ای کــه احیانــاً براســاس فناوری های 
پیچیــده یــا ناشــناخته بخواهــد صــورت گیــرد، چگونــه خواهد 
بــود بحــث متفاوتــی اســت. چــرا کــه حمــالت ســایبری در 2 
دســته حمــالت متعــارف و نامتعــارف تقســیم می شــود. 
بــرای مثــال حملــه »اســتاکس نــت« یــک حملــه 
ــام  ــی انج ــاخت های صنعت ــه زیرس ــه علی ــود ک ــارف ب نامتع
شــد و نمونه هــای دیگــری از ایــن دســت کــه می تواننــد بــه 
زیرســاختهای گســترده فنــاوری اطالعــات و ســایبری کشــور 

ــد. آســیب وارد کنن
امــا اگــر حمــالت ســایبری بخواهــد بــا فناوری هــای متعــارف 

انجــام شــود طــرح »دژفــا« مــا را بــه ســمتی می بــرد کــه در 
مقابــل آنهــا، میــزان تــاب آوری مــان افزایــش یابــد. چــرا کــه 
ــه صــورت  ــا در فضــای ســایبر ب ــاع امنیتــی م در گذشــته دف
جســته گریختــه انجــام می شــد امــا طــرح »دژفــا« مــا را بــه 
ســمت انســجام و یکپارچگــی بــرده و مــا دفــاع را بــی درنــگ 

ــم. ــام می دهی انج
ایــن بــه معنــی ایــن اســت کــه حمــالت متعــارف، دیگــر بــه 
ســادگی بــر مــا تأثیــر نخواهــد کــرد. در ایــن راســتا گام هــای 
خوبــی برداشــته شــده اســت. شــاید نتــوان گفــت کــه بــه طور 
دقیــق چنــد درصــد تــوان دفــاع بهتــری داریــم امــا بــه جرأت 
ــابه  ــدت مش ــه م ــان نســبت ب ــه وضعیتم ــت ک ــوان گف می ت
ســال گذشــته بهبــود خوبــی پیــدا کــرده اســت. امــا تــا نقطــه 
ــد اقدامــات قابــل توجهــی  ــاد اســت و بای ــه زی ــده ال فاصل ای

انجــام شــود.
مــا در بخــش حمالت متعــارف، خیلــی مســاله خاصــی نداریم 
و حمــالت نامتعــارف نیــز مســاله مخصــوص کشــور 
مــا نیســت و همــه دنیــا درگیــر آن هســتند. در مــورد 
ــن  ــه ای ــرا ک ــد. چ ــرق می کن ــاله ف ــارف مس ــالت نامتع حم
ــی  ــن امنیت ــای زیری ــط الیه ه ــژه توس ــاص و وی ــالت خ حم

ــود و از  ــام می ش ــیده انج ــری و پوش ــاًل س ــورت کام ــه ص ب
ــکا( در  ــی امری ــبکه جاسوس ــلون )ش ــبکه اش ــه ش ــی ک زمان
ســال 1۹۶0 توســط امریــکا پایــه گــذاری شــد، وجــود داشــته 
اســت. هــم اکنون نیــز ایــن تهدیــدات ناشــناخته وجــود دارد و 

مقابلــه بــا آنهــا بــرای کل دنیــا آســان نیســت.
ــراً یــک شــرکت روســی کشــف کــرد کــه  ــال اخی ــرای مث ب
ــد  ــم مانن ــا داری ــه روی رایانه ه ــی ک ــتم عامل ــدا از سیس ج
وینــدوز، یــک سیســتم عامــل دیگــر روی CPU هــای 
شــرکت اینتــل فعــال اســت و اطالعــات کاربــر را بــه ســرقت 
ــرد. ایــن واقعــاً یــک حملــه نامتعــارف و عجیــب اســت  می ب
ــای  ــالت راهکاره ــل حم ــن قبی ــا ای ــه ب ــف و مقابل و کش

دارد. نیــاز  را  متفاوتــی 
ــن  ــال تدوی ــا در ح ــا، م ــدل تهدیده ــن م ــام ای ــود تم ــا وج ب
ســناریوهایی هســتیم کــه بتوانــد امنیــت شــبکه ملــی 
اطالعــات را بــر اســاس ســند تبییــن الزامــات تــا حــد 
ــر  ــالوه ب ــن موضــوع ع ــه ای ــه البت ــد ک ــکان افزایــش ده ام
پیچیدگی هــای فنــی و اجرایــی، مســتلزم زمــان و هزینه اســت 

ــت. ــر نیس ــکان پذی ــادگی ام ــه س و ب
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معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت: موضــع وزارت علــوم دربــاره پــروژه شــبکه علمــی کشــور شــفاف 
نیســت و بایــد تصمیــم گیــری جــدی بــرای ادامــه اجــرای ایــن پــروژه داشــته باشــد.

ــی از  ــوان یک ــه عن ــور ب ــی در کش ــبکه علم ــدن ش ــرا نش ــی اج ــورد چرای ــی در م ــر ناظم امی
پروژه هــای ذیــل شــبکه ملــی اطالعــات اظهــار داشــت: متولــی شــبکه علمــی کشــور هیــچ گاه 
ســازمان فنــاوری اطالعــات نبــوده و پروانــه بهــره بــرداری از ایــن شــبکه توســط ســازمان تنظیم 
مقــررات بــه ســازمان پژوهش هــای علمــی صنعتــی ســپرده شــده اســت و همچنــان نیــز مجــوز 

ــی اســت. ــار ســازمان پژوهش هــای علمــی صنعت ــن خدمــت در اختی ــه ای ارائ
ــای  ــازمان پژوهش ه ــه س ــان ک ــه داد: آن زم ــران ادام ــات ای ــاوری اطالع ــازمان فن ــس س رئی
علمــی صنعتــی پروانــه بهــره بــرداری از شــبکه علمــی کشــور را در اختیــار گرفــت، مقــرر شــد تــا 
اپراتــوری تأســیس شــود تــا ایــن پــروژه را اجرایــی کنــد که ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران در 

ایــن اپراتــور ســهامدار حداقلــی اســت.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا تأکیــد بــر اینکــه موضــع وزارت علــوم دربــاره شــبکه علمــی کشــور 
شــفاف نیســت، ادامــه داد: بــرای مــا موضــع وزارت علــوم بــه عنــوان متولــی پــروژه شــبکه علمی 
در مــورد ادامــه ایــن پــروژه شــفاف و واضــح نیســت و نظرمــان ایــن اســت کــه اگــر وزارت علــوم 
قصــد ادامــه فعالیــت در ایــن پــروژه را دارد اعــالم کنــد و اگــر قصــد دارد آن را متوقــف کنــد، ایــن 

تصمیــم را اجرایــی کنــد.
ناظمـی گفت: شـبکه علمی کشـور در ذیل شـبکه ملـی اطالعـات آمـده و وزارت ارتباطـات بر آن 

نظـارت دارد امـا هـم اکنـون دلیـل عدم اجرا نشـدن این شـبکه بـه نحوه اجـرا بازمـی گردد.
وی در مــورد پیگیــری عــدم راه انــدازی شــبکه علمــی کشــور گفــت: مــا حداقــل در چهــار مــاه 
اخیــر بیــش از ۶ جلســه بــا وزارت علــوم و اپراتــور اجــرای ایــن پــروژه داشــته ایم و معتقدیــم کــه 

وزارت علــوم بایــد تصمیــم گیــری جــدی و شــفافی در مــورد ایــن پــروژه داشــته باشــد.

ــبی  ــاد مناس ــی نه ــی و صنعت ــای علم ــازمان پژوهش ه ــم س ــر می کن ــن فک ــت: م ــی گف ناظم
ــازمان  ــه س ــه ب ــه ای ک ــت و پروان ــوم نیس ــور در وزارت عل ــی کش ــبکه علم ــعه ش ــرای توس ب

ــت. ــری اس ــد بازنگ ــده، نیازمن ــی داده ش ــی صنعت ــای علم پژوهش ه
ــه شــبکه علمــی کشــور اســت و  وی تأکیــد کــرد: وزارت ارتباطــات خواســتار بازنگــری در پروان
ایــن پیشــنهاد را بــرای بررســی بیشــتر بــه ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی ارائــه 

می دهــد.

معاون وزیر ارتباطات:

انتقاد از اجرایی نشدن شبکه علمی کشور 

معــاون ســازمان فنــاوری اطالعــات از دســتور رئیــس جمهــور 
بــه وزارت ارتباطــات بــرای کمــک بــه امنیــت ســایبری حــوزه 
ــرای  ــت ب ــن امنی ــات تامی ــت: اقدام ــر داد و گف ــرق خب آب و ب

ــرار گرفــت. زیرســاختهای نیروگاهــی در دســتور کار ق
ابوالقاســم صادقــی اظهــار داشــت: انتهای ســال گذشــته، وزارت 
ارتباطــات دســتوری از رئیــس جمهــور در رابطــه بــا کمــک بــه 
حــوزه امنیــت ســایبری بخــش آب و بــرق کشــور دریافــت کرد 
ــرای  ــایبری ب ــت س ــن امنی ــال تامی ــتا در ح ــن راس ــه در ای ک

زیرســاختهای نیروگاهــی کشــور هســتیم.
ــند  ــتور و دو س ــن دس ــق ای ــه مطاب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
باالدســتی دیگــر، تفاهمنامــه ای بــرای تامیــن امنیــت 
ــد  ــا منعق ــرکت مپن ــا ش ــور ب ــی کش ــاختهای نیروگاه زیرس
ــایبری  ــت س ــن امنی ــتای تامی ــکاری در راس ــت: هم ــد، گف ش
زیرســاختهای نیروگاهــی کشــور بــا ســایر صنایــع مرتبــط نیــز 

ــت. ــام اس ــال انج در ح
معــاون امنیــت ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران، ســرمایه 
ــترک،  ــای مش ــا و پژوهش ه ــعه فناوری ه ــذاری در توس گ
ــا اســتفاده از  ــت ب ــن امنی ــز تامی بحــث هــای آموزشــی و نی
ــات  ــاوری اطالع ــر ســازمان فن ــز ماه ــه در مرک ــی ک خدمات
ــی  ــه خدمات ــود را از جمل ــی ش ــه م ــی ارائ ــتگاه دولت ــه دس ب
ــار  ــایبری در اختی ــت س ــوزه امنی ــه در ح ــرد ک ــوان ک عن
ــرار  ــور ق ــرق کش ــش آب و ب ــا بخ ــط ب ــتگاههای مرتب دس

ــرد. ــی گی م
ــگاهی در  ــای دانش ــز آپ ــت مراک ــه از ظرفی ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــم، اف ــی کنی ــتفاده م ــه اس ــن زمین ــور در ای ــطح کش س
ــت  ــوزه امنی ــاص در ح ــای خ ــاوری ه ــی از فن ــعه بعض توس
ــک  ــت و ی ــترک اس ــذاری مش ــرمایه گ ــد س ــایبری، نیازمن س

نهــاد دولتــی شــاید بــه تنهایــی درک الزم را از صــورت 
ــد.  ــاوری کار کن ــد روی آن فن ــا بتوان ــه ت ــته باش ــئله نداش مس
ــی و  ــن بخش ــد کار بی ــوع نیازمن ــن موض ــاس ای ــن اس برای
ــا  ــه ب ــم نام ــب تفاه ــد در قال ــه بای ــت ک ــتگاهی اس ــن دس بی

ــود. ــی ش ــف اجرای ــتگاههای مختل دس
ــن  ــوص تامی ــه در خص ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــی ب صادق
تجهیــزات امنیتــی مرتبــط بــا سیســتم هــای کنتــرل صنعتــی 
در داخــل کشــور اشــاره کــرد و گفــت: تامیــن امنیــت ســایبری 
حــوزه آب و بــرق و نیروگاهــی کشــور نیــز دقیقــا ادامــه همــان 

مســیر تولیــد فایــروال صنعتــی بومــی اســت.
ــام  ــه نظ ــاره ب ــا اش ــات ب ــاوری اطالع ــازمان فن ــاون س مع
ــن  ــز ای ــت: تمرک ــت ســایبری گف ــدات امنی ــا تهدی ــه ب مقابل
ــایبری  ــالت س ــکوک و حم ــوادث مش ــا ح ــه ب ــام، مقابل نظ
ــام  ــق نظ ــا طب ــت. ام ــوزه اس ــن ح ــای ای ــز خرابکاریه و نی

مقابلــه، اساســا تامیــن امنیــت دســتگاهها بــه عهــده 
ــن  ــا در ای ــن حــال م ــا ای خودشــان گذاشــته شــده اســت. ب
زمینــه بــه دســتگاه های دولتــی، شــرکت ها و بنگاههــا 
ــا  ــان را ارتق ــت خودش ــد امنی ــا بتوانن ــم ت ــی کنی ــک م کم
دهنــد و ایــن اقــدام بــه مفهــوم مقابلــه بــا حــوادث ســایبری 

ــت. نیس
ــه  ــا توج ــت ب ــن اس ــه ممک ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــت  ــن امنی ــل در تامی ــد غیرعام ــازمان پدافن ــت س ــه ماموری ب
ــوزه  ــن ح ــوازی کاری در ای ــاهد م ــی، ش ــاختهای حیات زیرس
باشــیم، گفــت: ســازمان پدافنــد غیرعامــل موضوعــات خاصــی 
ــد  ــوان پدافن ــا عن ــا ب ــی از آنه ــه یک ــد ک ــی کن ــال م را دنب
ســایبری شــناخته مــی شــود. ایــن ســازمان اساســا هیــچ داعیه 
و ماموریتــی بــرای ورود بــه حوزه هــای عمومــی امنیــت نــدارد. 
امــا آنچــه کــه مــا در حــال انجــام آن هســتیم، توســعه و تامیــن 
امنیــت زیرســاختهای مختلــف بــرای بســیاری از دســتگاههای 
دولتــی از جملــه آب و بــرق اســت و تامیــن امنیــت بــه معنــای 
مقابلــه بــا دغدغــه هــا، نفوذهــا و خرابــکاری هایــی اســت کــه 
بــه آســایش مــردم و زیرســاخت های مــورد نیــاز مــردم لطمــه 

ــد. مــی زن
صادقــی گفــت: امــا ســازمان پدافنــد غیرعامــل نــوع خاصــی از 
تهدیــدات را مدنظــر قــرار مــی دهــد کــه اصطالحــا تهدیداتــی 
اســت کــه از مبــادی خاصــی مــی آیــد و یــا اهــداف سیاســی 
را دنبــال مــی کنــد. آنچــه کــه مــا در حــوزه عمومــی امنیــت 
دنبــال می کنیــم ایــن موضوعــات نیســت. مــا در حــوزه 
عمومــی امنیــت بــه دنبــال محافظــت از زیرســاخت های 
حیاتــی در مقابــل هکرهــا و حمــالت متعــارف ســایبری 

ــتیم. هس
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

اندروید داخلی طراحی شد 
 

وزیــر ارتباطــات از طراحــی سیســتم عامــل بومــی موبایــل توســط دانشــجویان دانشــگاه شــریف و 
نصــب آن روی گوشــی داخلــی خبــر داد.

ــا انتشــار ویدئویــی در اینســتاگرام از طراحــی سیســتم عامــل بومــی  محمدجــواد آذری جهرمــی ب
ــر داد. ــی خب ــل توســط دانشــجویان دانشــگاه شــریف و نصــب آن روی گوشــی داخل موبای

در ایــن ویدئــو آمــده اســت: »یــک گــروه دانشــجویی در دانشــگاه صنعتــی شــریف بــرای مقابلــه بــا 
تحریم هــای گــوگل سیســتم عاملــی طراحــی کــرده کــه گــوگل امــکان حــذف آن را نــدارد.

بــرای اطمینــان بیشــتر کاربــران ایرانــی یــک گوشــی توســط جــی ال ایکــس تولیــد شــده کــه این 
سیســتم عامــل را پشــتیبانی می کنــد.

ایــن سیســتم عامــل ایــن امــکان را بــه کاربــران ایرانــی می دهــد کــه اپلیکیشــن های مربــوط بــه 
کســب و کارهــای خــود را بــدون نگرانــی از تحریم هــای آمریــکا، فعــال کننــد.«

نایــب رئیــس شــرکت ارتباطــات زیــر ســاخت گفــت: در 
تجهیــزات غیرفعــال شــبکه ملــی اطالعــات از 70 درصــد توان 
داخلــی و در تجهیــزات فعــال ایــن شــبکه از 15 درصــد تــوان 

ــی اســتفاده شــده اســت. بوم
ــزات  ــی در تجهی ــوان بوم ــتفاده از ت ــاره اس ــی درب ــجاد بناب س
زیرســاختی شــبکه ملی اطالعــات گفــت: اســتفاده از تجهیزات 
ســخت افــزاری و نــرم افــزاری در الیــه هــای مختلــف شــبکه 
ارتباطــات زیرســاخت شــامل چنــد قســمت مــی شــود کــه در 
ــه ظرفیــت ایجــاد شــده در  ــا توجــه ب برخــی از قســمت هــا ب

داخــل کشــور، از تجهیــزات بومــی اســتفاده مــی کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه در حوزه برخــی تجهیــزات زیرســاختی اکثر 
ــا از ســمت  مــواد اولیــه در تمــام شــبکه هــای زیرســاختی دنی
چنــد شــرکت معــدود خارجــی تأمیــن مــی شــود، اضافــه کــرد: 
امــا در حــوزه تجهیزاتــی ماننــد تــار، کابــل و فیبــر نــوری و نیــز 
تجهیــزات الیــه انتقــال از تجهیــزات داخلی در کشــور اســتفاده 

شــده اســت.
بنابــی تصریــح کــرد: در حــوزه پــردازش تــار نــوری بــرای فیبــر 
دریایــی و فیبــر خشــکی از تجهیــزات یــک شــرکت داخلــی در 

شــبکه ملــی اطالعــات اســتفاده کــرده ایــم.
نایــب رئیــس شــرکت ارتباطــات زیــر ســاخت  بــا بیــان اینکــه 
ــده  ــد کنن ــک تولی ــز ی ــبکه نی ــال ش ــزات انتق ــه تجهی در الی
ــد  ــن تولی ــتری ای ــن مش ــزود: مهمتری ــود دارد، اف ــی وج داخل
ــتند و  ــرات هس ــرکت مخاب ــاخت و ش ــرکت زیرس ــده ش کنن
ظرفیــت تولیــد ایــن مجموعــه کــه حداکثــر حــدود 10 درصــد 
نیــاز شــبکه ملــی اطالعــات را پاســخگو اســت، مــورد اســتفاده 

ــرد. ــرار مــی گی ق
ــبکه  ــاخت ش ــال زیرس ــه انتق ــرای الی ــا ب ــرد: م ــه ک وی اضاف
ملــی اطالعــات کل ظرفیــت ایــن شــرکت تولیــدی را 
ــر ایــن هــر تولیــد کننــده ای  خریــداری مــی کنیــم. عــالوه ب
کــه مدعی اســت در حــوزه تجهیــزات شــبکه زیرســاخت، تولید 
داخلــی دارد در صورتــی کــه آن را بــه مــا اعــالم کنــد، تســت 
هــای فنــی روی ایــن تجهیــزات انجــام مــی گیــرد و در صورت 
تأییــد در شــبکه ملــی اطالعــات قابــل اســتفاده خواهــد بــود.
ــا اشــاره بــه تجهیــزات ســخت افــزاری ماننــد کارت  بنابــی ب
 DWDM ــوری ــزات ن ــبکه و تجهی ــت ش ــال، مدیری انتق
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــده ان ــازی ش ــی س ــور بوم ــه در کش ک
در ایــن زمینــه از ظرفیــت ایجادشــده چنــد مجموعــه وابســته 
ــه دانشــگاه هــای تهــران و  ــه دانشــگاه هــای کشــور از جمل ب

ــم. ــر اســتفاده مــی کنی امیرکبی

نایــب رئیــس شــرکت ارتباطــات زیر ســاخت در مــورد اســتفاده 
ــی اطالعــات  ــای شــبکه مل ــه دیت ــی در الی ــزات داخل از تجهی
کــه شــامل تجهیزاتــی ماننــد روتــر و ســوئیچ مــی شــود، نیــز 
ــل اســتفاده در  ــت قاب ــا ظرفی ــچ محصــول بومــی ب گفــت: هی
شــبکه ملــی اطالعــات تاکنــون بــه مــا ارائــه نشــده اســت. از 
ــکاری  ــا هم ــر ســاخت ب ــا در شــرکت ارتباطــات زی ــن رو م ای
ــروژه هــای تحقیقاتــی تعریــف  ــرات، پ مرکــز تحقیقــات مخاب
ــه  ــرد. ب ــکل گی ــوزه ش ــن ح ــازی در ای ــی س ــا بوم ــم ت کردی
ایــن معنــی کــه شــرکت هزینــه تحقیقــات شــرکت هایــی کــه 
تمایــل بــه ورود بــه ایــن حــوزه را دارنــد پرداخــت مــی کنــد تــا 
شــاهد بومــی ســازی در خصــوص تجهیــزات ســخت افــزاری 

الیــه دیتــا باشــیم.
ــوزه  ــی در ح ــوان داخل ــام ت ــه از تم ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــم،  ــرده ای ــتفاده ک ــات اس ــی اطالع ــبکه مل ــزات ش تجهی
ادامــه داد: توانایــی کشــور بیشــتر در حــوزه تجهیــزات 
نــرم افــزاری اســت و هــم اکنــون بیــش از 70 درصــد نــرم 
ــورد اســتفاده در شــرکت ارتباطــات زیرســاخت  افزارهــای م
و وزارت ارتباطــات بومــی هســتند. بــرای مثــال از نــرم 
ــی  ــبکه مل ــروژه ش ــبکه در پ ــت ش ــی و مدیری ــای فن افزاره

اطالعــات اســتفاده مــی کنیــم و در زمینــه تجهیــزات 
ــز از محصــوالت ســخت  ــاخت نی ــبکه زیرس ــتراتژیک ش اس

ــم. ــی کنی ــتفاده م ــی اس ــزاری بوم اف
بنابــی بــا اشــاره بــه انتقــادی کــه برخــی نماینــدگان مجلــس 
از عــدم اســتفاده از تجهیــزات بومــی در شــبکه ملــی اطالعــات 
ــس  ــدگان مجل ــه نماین ــه ای ب ــا در نام ــت: م ــد، گف ــته ان داش
ــد  ــی تولی ــه مدع ــی را ک ــرکت های ــی از ش ــت یک ــج تس نتای
تجهیــزات بومــی زیرســاختی شــده بــود را اعــالم کردیــم. ایــن 
شــرکت کمتــر از 10 درصــد آنچــه را کــه ادعــا مــی کــرد بــه 

ــل داد. ــا تحوی م
ــرد:  ــح ک ــاخت تصری ــات زیرس ــرکت ارتباط ــس ش ــب رئی نای
ــه طــور کلــی در حــوزه تجهیــزات غیــر فعــال شــبکه ملــی  ب
ــل،  ــد رک، کاب ــی مانن اطالعــات )پســیو( کــه شــامل تجهیزات
بــرق، گراندینــگ و فیبــر نــوری مــی شــود، حــدود 70درصــد 
نیــاز خــود را از تجهیــزات بومــی تهیــه کــرده ایــم و در زمینــه 
تجهیــزات اکتیــو )فعــال( شــبکه ملــی اطالعــات کــه مربــوط 
بــه الیــه انتقــال و دیتــا مــی شــود نیــز 15 درصــد تجهیــزات 
ســخت افــزاری، بومــی بــوده و از تــوان داخلــی بــه کار گرفتــه 

شــده اســت.

میزان استفاده از تجهیزات داخلی در شبکه ملی اطالعات اعالم شد
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ــه  ــخ ب ــاخت در پاس ــات زیرس ــرکت ارتباط ــل ش ــر عام مدی
ــه  ــت: الی ــات گف ــی اطالع ــبکه مل ــاره ش ــر درب ــادات اخی انتق
زیرســاخت شــبکه ملــی اطالعــات بــر عهــده مــا اســت و الیــه 
محتوایــی و خدمــات آن بــر عهــده مســئوالن دیگــری اســت.
ــی  ــورای عال ــر ش ــادات دبی ــه انتق ــخ ب ــی در پاس ــد فتاح حمی
فضــای مجــازی از وزارت ارتباطــات در رابطــه بــا شــبکه 
ملــی اطالعــات  گفــت: در اصــل دبیــر شــورای عالــی فضــای 
ــه  ــات و کل مجموع ــه وزارت ارتباط ــرد ک ــد ک ــازی تاکی مج
ــا در  ــات را تنه ــی اطالع ــبکه مل ــور، ش ــازی کش ــای مج فض
قالــب یــک زیرســاخت شــبکه ای نبیننــد کــه ایــن، حــرف مــا 

ــز هســت. نی
وی افــزود: الیــه زیرســاخت شــبکه ملــی اطالعــات بــر عهــده 
مــا اســت و الیــه محتوایــی و خدمــات آن بــر عهــده مســئوالن 

دیگــری اســت.
ــه موضــوع اســتفاده از پلتفــرم داخلــی توســط  ــا اشــاره ب وی ب
ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــاختهای آن در ش ــاد زیرس ــردم و ایج م
گفــت: پلتفــرم ها بیشــتر بــه الیــه محتوایــی و خدمــات مربوط 
ــز در  ــازی نی ــای مج ــی فض ــورای عال ــر ش ــوند و دبی ــی ش م
خصــوص پلتفــرم بــه کل کشــور هشــدار مــی دهد؛ کل کشــور 
بایــد بــه پلتفــرم توجــه کنــد. موضــوع فقــط زیرســاخت شــبکه 

نیســت.
ــا تاکیــد بــر اینکــه در زمینــه توجــه  معــاون وزیــر ارتباطــات ب
بــه الیــه محتوایــی و پلتفــرم هــا، مخاطــب کل کشــور اســت، 
ــایر  ــه س ــات ب ــه خدم ــرم و الی ــوع پلتف ــرد: موض ــوان ک عن
دســتگاههای اجرایــی مثــل وزارت ارشــاد، وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت، بانــک مرکــزی، صــدا و ســیما کــه در حــوزه 
ــا ایــن دســتگاهها  ــد. ت ــدا مــی کن ــط پی محتوایــی هســتند رب
حاضــر نشــوند و نقــش خــود را اجــرا نکننــد ایــن زیســت بــوم 

ــرد. شــکل نمــی گی
فتاحــی خاطــر نشــان کــرد: وزارت ارتباطــات بــه خــودی خــود 
در الیــه زیــر ســاخت، وظیفــه خــود را انجــام مــی دهد ولــی در 
دو الیــه دیگــر کــه مربــوط بــه محتــوا و پلتفــرم هــا مــی شــود 

دســتگاههای دیگــر نیــز نقــش دارنــد.
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت در پاســخ بــه ایــن 
ــات  ــًا وزارت ارتباط ــادی دقیق ــه »فیروزآب ــر ک ــش مه پرس

ــه  ــن وزارتخان ــرده ای ــوان ک ــرار داده و عن ــاد ق ــورد انتق را م
بــه موضــوع شــبکه ملــی اطالعــات بــه صــورت کالســیک 
ــد،  ــی پذیری ــاد را م ــن انتق ــما ای ــا ش ــد« آی ــی کن ــگاه م ن
گفــت: بــر اســاس آنچــه از همکاریهــا و تعامــل مــا بــا مرکــز 
ملــی فضــای مجــازی بــر مــی آیــد مــی توانــم بگویــم کــه 
ــگاه  ــرده ن ــه آن اشــاره ک ــادی ب ــای فیروزآب ــه آق نگاهــی ک

ــی اســت. کل
وی افــزود: نــگاه وی بــه حــوزه فضــای مجــازی کشــور اســت 
ــرم هــای  ــی اشــاره کــرده کــه بحــث پلتف ــه مشــکل اصل و ب
داخلــی اســت. بخشــی از حــوزه شــبکه ملــی اطالعــات درگیــر 
همیــن موضوع اســت. مــا در زمینــه زیرســاخت پلتفرم ها ســند 
داریــم و وزارت ارتباطــات هم مســئول آن اســت. گزارشــی را در 
ایــن زمینــه تهیــه کــرده و بــه مرکــز فرســتاده ایــم کــه قــرار 

اســت در آنجــا ارزیابــی و اعــالم شــود.
وی ادامــه دارد: امــا آنچــه کــه مدنظــر حاکمیــت از اســتقالل در 
حــوزه فضــای مجــازی اســت، شــامل کل چرخــه مــی شــود 
کــه زیرســاخت، خدمــات و محتــوا هســتند. نکتــه ای کــه دبیــر 
شــورای عالــی فضــای مجــازی بــه آن اشــاره کــرده در حــوزه 
ــوای پلتفرمهــا اســت. ایــن نیســت کــه فقــط  خدمــات و محت

وزارت ارتباطــات مســئول ایــن موضــوع باشــد.
فتاحــی اضافــه کــرد: حتــی اگــر ایــن چرخــه هــم انجــام شــود 
کــه مــا گزارشــی در ایــن زمینه بــه مرکــز دادیــم، باز هــم آنچه 
ــه عنــوان  ــه دســت نمــی آوریــم و آن عایــدی کــه ب ــد را ب بای
شــبکه ملــی اطالعــات مــد نظــر اســت را نداریــم. بایــد دو الیه 

محتــوا و خدمــات کامــل شــود.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه وزارت ارتباطــات در زمینــه 
ــوا چقــدر مســئولیت دارد، گفــت: ایــن بخــش  خدمــات و محت
ــز  ــات نی ــود وزارت ارتباط ــه خ ــدارد و مطالب ــی ن ــند مدون س
همیــن ســند اســت در حــال حاضر مرکــز ملــی در حــال تدوین 
ســند بــرای ایــن دو الیــه اســت تــا تکلیــف ســایر بخشــها نیــز 
مشــخص شــود. ســهم وزارت ارتباطــات نیــز بــه طور دقیــق در 

ایــن بخــش مشــخص مــی شــود.
معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت: صحبتهــای اخیــر دبیر شــورای 
عالــی فضــای مجــازی انتقــاد نیســت. مــا در هماهنگــی کامل 
ــه  ــم ب ــز ه ــتیم و مرک ــازی هس ــای مج ــی فض ــز مل ــا مرک ب

عنــوان فرمانــده و قــرار گاه فضــای مجــازی کشــور اســت.
ــرر  ــاط هســتیم و جلســات مک ــم در ارتب ــا ه ــا ب ــزود: م وی اف
داریــم. مــی دانــم کــه موضــوع ایشــان پلتفــرم داخلــی اســت 
ــات  ــده وزارت ارتباط ــر عه ــط ب ــم فق ــوع ه ــن موض ــه ای ک
نیســت. انشــاءاهلل ســند بــه زودی تدویــن مــی شــود و تکلیــف 

ــد شــد. ــه مشــخص خواه هم
ــزان از  ــه می ــات چ ــه وزارت ارتباط ــه اینک ــخ ب ــی در پاس فتاح
موضــوع اســتقالل و حاکمیــت فضــای ســایبری را در شــبکه 
ــه  ــق آن، چ ــتای تحق ــرده و در راس ــاظ ک ــات لح ــی اطالع مل
ــن موضــوع در ســند  ــت: ای ــی را انجــام داده اســت، گف اقدامات
ــده  ــخص ش ــات مش ــی اطالع ــبکه مل ــات ش ــن و الزام تبیی
و گــزارش مــا نیــز در ایــن زمینــه بــر اســاس ســند بــه مرکــز 
ــد از  ــم. بع ــی کنی ــالم م ــی اع ــد از ارزیاب ــه بع ــده ک ــه ش ارائ
ارزیابــی مرکــز گــزارش مــا در ایــن زمینــه قابل انتشــار اســت و 

ــم. ــانی کنی ــم اطــالع رس ــی توانی م
وی تأکیــد کــرد: موضــوع ایــن اســت کــه اســتقالل در مجموع 
ــه تنهایــی شــبکه ای را توســعه  حاصــل مــی شــود و اینکــه ب

دهیــم و زیرســاختی را فراهــم کنیــم اتفاقــی نمــی افتــد.
ــی  ــورای عال ــر ش ــته دبی ــه گذش ــر، در هفت ــزارش مه ــه گ ب
ــی اطالعــات  ــاره شــبکه مل فضــای مجــازی در ســخنانی درب
گفــت: برخــی کــه در وزارت ارتباطــات هســتند بیشــتر عالقــه 
دارنــد شــبکه ملــی اطالعــات را بــه صــورت کالســیک 
ــی  ــبکه مل ــتقالل در ش ــث اس ــد. بح ــعه دهن ــور توس در کش
ــات  ــل در الزام ــن دلی ــه همی ــات بســیار مهــم اســت. ب اطالع
مصوبــه اصــرار کردیــم کــه خدمــات پایــه ملــی باشــد. اکنــون 
خدمــات پایــه ایــن گونــه نیســت. االن مخاطــب بــرای 
ــه در شــهر از گــوگل اســتفاده  جســتجوی آدرس یــک داروخان
ــت و  ــور اس ــل کش ــه داخ ــوط ب ــات مرب ــن اطالع ــد، ای می کن
شــهروند هــم در داخــل کشــور اســت امــا ایــن اطالعــات را بــه 
یــک پلتفــرم آمریکایــی می گویــد، ایــن همــان حــوزه ای اســت 

ــود دارد. ــر وج ــالف نظ ــه اخت ک
وی گفــت: الزامــات مــا در شــبکه ملــی اطالعــات، اســتقالل، 
ــم  ــا احســاس می کنی ــت اســت و م ــت و صیان ــت، امنی حاکمی
ــات راه  ــن الزام ــه تبیی ــیدن ب ــا رس ــات ت ــی اطالع ــبکه مل ش

دارد. درازی 

پاسخ معاون جهرمی به انتقاد درباره شبکه ملی اطالعات
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معــاون وزیــر ارتباطــات بــا تاکیــد براینکــه بســتر امنیتــی شــبکه ملــی اطالعــات فراهــم اســت، 
گفــت: هــم اکنــون بیــش از 40 درصــد پهنــای بانــد اینترنت بــرای اتصــال به ســایتها و ســرویس 

هــای داخــل کشــور ، مصــرف مــی شــود.
امیــر ناظمــی در مــورد اظهارنظــر رئیــس جمهــور مبنــی بــر اینکــه شــبکه ملــی اطالعــات بایــد 
بــه کاهــش تهدیــدات فضــای مجــازی بیانجامــد، گفــت: وزارت ارتباطات مســئول اجرای شــبکه 
ملــی اطالعــات در الیــه زیرســاخت، طبــق ســند تبییــن الزامــات شــبکه ملــی اطالعــات اســت 

کــه شــورای عالــی فضــای مجــازی آن را مصــوب کــرده اســت.
وی گفــت: در ایــن راســتا بــر مبنــای تکالیــف در وضعیــت فعلــی ارزیابــی مــان ایــن اســت کــه 
۸0 درصــد از فعالیــت هــا در الیــه زیرســاخت شــبکه ملــی اطالعــات انجــام شــده امــا در دو الیه 
خدمــات و محتــوا، ممکــن اســت فعالیتهایــی انجــام نشــده باشــد کــه مــا مســئول آن نبــوده و 

دســتگاههای دیگــر مســئول آن هســتند.
رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات ادامــه داد: بــه عبــارت دیگــر مــا جــاده ای را آمــاده کــرده ایــم 
امــا مســئولیت اینکــه در ایــن جــاده ماشــینی تــردد نکــرده و یــا اینکــه مســافران زیــادی در آن 

جابجــا نمــی شــوند، برعهــده مــا نیســت.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه اگــر مســئولیت ایــن الیه هــا را نیــز برعهــده مــا بگذارند، 
برنامــه هــای خــود را ارائــه خواهیــم داد، در مــورد تهدیداتــی کــه در فضــای مجــازی مطــرح مــی 
شــود نیــز گفــت: بخشــی از ایــن تهدیــدات بــه زیرســاخت فضــای مجــازی و بخشــی هــم بــه 

الیــه محتــوا و خدمــات بازمــی گــردد کــه مــا پاســخگوی همــه بخــش هــا نیســتیم.
ــا  ــی اطالعــات فراهــم اســت و م ــی زیرســاختی شــبکه مل ــد براینکــه بســتر امنیت ــا تاکی وی ب
در الیــه زیرســاخت، حتــی مانورهایــی را بــرای تضمیــن امنیــت شــبکه برگــزار کردیــم، گفــت: 
شــبکه ملــی اطالعــات در حــال کار اســت و بســیاری از مــردم در حــال اســتفاده از آن هســتند. 
برآوردهــا نشــان مــی دهــد کــه در گذشــته و از نظــر آمــار، کمتــر از 5 درصــد مصــرف پهنــای باند 

بــه داخــل کشــور اختصــاص داشــت.
ناظمــی اضافــه کــرد: امــروز امــا بیــش از 40 درصــد پهنــای بانــدی کــه مــردم مصرف مــی کنند 
ــه اســتفاده از خدمــات در داخــل کشــور اســت. در همیــن وضعیــت فعلــی مــی تــوان  مربــوط ب
میــزان اســتفاده مــردم از اینترنــت داخلــی را بــا گذشــته مقایســه کــرد. امــروز اگــر برخــی ســریال 
هــای پرطرفــدار خانگــی کــه قدیــم روی CD دیــده مــی شــد از طریــق اینترنــت مشــاهده می 
شــود، یــک تحــول رخ داده و  گــواه ایــن اســت کــه زیرســاخت اســتفاده از اینترنــت داخلــی در 

کشــور، فراهــم اســت.

وی گفــت: بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه در برخــی مســابقات ورزشــی، کاربــران ترجیــح می 
دهنــد کــه مســابقات را از طریــق اینترنــت بــه صــورت زنــده مشــاهده کننــد. بــرای مثــال حتــی 
تــا حــدود 7 میلیــون کاربــر، فوتبــال را از زیرســاخت اینترنــت نــگاه مــی کننــد. اینهــا از مصادیــق 
کاربــردی شــدن شــبکه ملــی اطالعــات و اســتفاده از ظرفیــت داخلــی و پهنــای بانــد شــبکه ملی 

اســت کــه دسترســی راحت تــر مــردم را بــه همــراه دارد.
ــا تاکیــد براینکــه مــردم بایــد خودشــان در عمــل،  رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران ب
کاربردهــای شــبکه ملــی اطالعــات را مقایســه کننــد، گفت: شــبکه ملــی اطالعــات در حــال کار 
اســت، زیــر بــار رفتــه و مــردم در حــال اســتفاده از آن هســتند. تجربــه کاربــری مــردم نیــز نشــان 
مــی دهــد کــه وزارت ارتباطــات در مــورد آن قســمت از شــبکه ملــی اطالعــات کــه مســئول بوده 

و امکانــات در اختیــار داشــته، بــه خوبــی عمــل کــرده اســت.
بـه گزارش مهـر، هفته گذشـته رئیس جمهور در جلسـه شـورای عالی فضـای مجازی بـا تاکید بر 
لـزوم بـه کارگیـری روش هـای علمی، ایجابـی و نتیجه بخـش برای مصونیـت کشـور و جامعه از 
تهدیدهـای فضای مجازی، گفت: تهدیدات فضای مجازی باید در بسـتر شـبکه ملـی اطالعات به 

حداقـل ممکن برسـد و راه کوتاه تـر و موثرتـری جز این وجـود ندارد.

امنیت شبکه ملی اطالعات فراهم شد؛

۴۰ درصد مصرف اینترنت داخلی است

ــرای  ــت ب ــی فضــای مجــازی از تصمیــم دول دبیــر شــورای عال
جلوگیــری از فیلتــر شــدن کســب و کارهــای اینترنتی خبــر داد و 
گفــت: تصمیــم حــوزه قضایــی و اجرایــی کشــور بــر ایــن اســت 

کــه از اینگونــه تنبیهــات جلوگیــری بــه عمــل بیایــد.
ابوالحســن فیروزآبــادی ، بــا اشــاره بــه دغدغه هایــی کــه کســب 
و کارهــای نوپــای فضــای مجــازی بــا آن روبــرو هســتند، تاکیــد 
ــب و  ــای کس ــج دغدغه ه ــه تدری ــم ب ــعی کردی ــا س ــرد: م ک

کارهــای فضــای مجــازی را برطــرف و تســهیل کنیــم.
ــا اشــاره بــه مشــکالتی  رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی ب
ــت: در  ــد، گف ــات دارن ــه و مالی ــوزه بیم ــتارت آپها در ح ــه اس ک
حــوزه بیمــه از حــدود ۶ مــاه پیــش توافقــی را بــا ســازمان تأمیــن 
ــد.  ــا مشــکالت ایــن بخــش کاهــش یاب اجتماعــی داشــته ایم ت

در رابطــه بــا وضعیــت مالیــات ایــن کســب و کارهــا، بــا ســازمان امــور مالیاتــی در حــال مذاکــره 
هســتیم.

وی در مــورد فیلترشــدن مقطعــی، یــک شــبه و بــدون اطــالع برخــی کســب و کارهــای اینترنتی 
نیــز اضافــه کــرد: بــا توافقاتــی کــه بــا دادســتانی داریــم، موضــوع فیلترهــای کســب و کارهــای 
ــز  ــت نی ــود دول ــر در خ ــرده اســت. از ســوی دیگ ــدا ک ــه شــدت کاهــش پی فضــای مجــازی ب
تصمیماتــی گرفتــه شــد کــه بــه هیچ وجــه دولتی هــا نســبت بــه فیلتــر شــدن کســب و کارهــای 

فضــای مجــازی اقــدام نکننــد.

فیروزآبــادی افــزود: در مجمــوع هــم در حــوزه قضائــی و هــم در 
حــوزه اجرایــی کشــور، تصمیــم بــر ایــن اســت کــه از تنبیهاتــی 
ــری  ــی جلوگی ــای اینترنت ــب و کاره ــا کس ــه ب ــه در رابط اینگون
ــه  ــه اینگون ــد ک ــان می ده ــز نش ــا نی ــد و آماره ــل بیای ــه عم ب
تصمیمــات بــرای ایــن کســب و کارهــا بــه شــدت کاهــش پیــدا 

کــرده اســت.
ــاماندهی  ــورد س ــازی در م ــای مج ــی فض ــورای عال ــر ش دبی
صــدور مجــوز کســب و کارهــای فضــای مجــازی نیــز گفــت: 
ــا  ــه کســب و کاره ــن مجــوز ب ــرای گرفت ــه ب ــم ک ــا می گوئی م
فشــار نیاورنــد. فعــاًل بگذارنــد بــدون مجــوز هــر کســب و کاری 
بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد. اگــر مــواردی هــم بــود کــه نیــاز 
ــه کســب و  ــه کســب مجــوز داشــت، ایــن موضــوع در اتحادی ب

ــد. ــد از آن مجــوز بگیرن ــا بای ــف شــد و کســب و کاره کارهــای فضــای مجــازی تعری
ــا تاکیــد بــر ســاماندهی تعــدد مجــوز کســب و کارهــای فضــای مجــازی اظهــار داشــت:  وی ب
بنــا داریــم مطالعــه مجــددی در خصــوص تعــددی کــه بــرای دریافــت مجــوز فعالیــت کســب 
ــای  ــم در وزارتخانه ه ــون ه ــم اکن ــم. ه ــام دهی ــود دارد، انج ــازی وج ــای مج ــای فض و کاره
صمــت و بازرگانــی و هــم در ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای ایــن تعــدد وجــود دارد و در بعضــی 
جاهــا، مرزهــای همپوشــان دیــده می شــود کــه در حــال اســتخراج آن هســتیم و اگــر الزم باشــد 

ــن مرزهــا شــفاف تر باشــد. ــا ای ــم داشــت ت سیاســت گــذاری خواهی

تصمیم دولت برای جلوگیری از فیلترینگ کسب و کارهای اینترنتی
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ــا  نایــب  رئیــس هیئت مدیــره شــرکت ارتباطــات زیرســاخت ب
بیــان اینکــه اینترنــت تحریــم نمی شــود گفت:اینترنــت در دنیا 
در حــال ارزان شــدن اســت و مــا نیــز بــرای کاهــش قیمــت، 

برنامــه داریم.
ــاً در  ــا قطع ــته م ــه خواس ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــی ب ــجاد بناب س
حــال حاضــر نــه  تنهــا گــران نشــدن قیمــت اینترنــت بلکــه 
ــر اســاس برنامه ریزی هــا،  حتــی کاهــش قیمت هــا اســت و ب
ــای  ــه قیمت ه ــبت ب ــت، نس ــت اینترن ــود قیم ــالش می ش ت
ــت  ــش قیم ــرای کاه ــت: ب ــد، گف ــدا نکن ــش پی ــی افزای فعل
اینترنــت زیرســاخت، برنامــه داریــم. دلیلــش هــم ایــن اســت 

کــه در دنیــا اینترنــت در حــال ارزان شــدن اســت.
وی از چابــک ســازی و کوچــک  ســازی بــه عنــوان ماموریــت 
ــت:  ــرد و گف ــام ب ــاخت ن ــات زیرس ــرکت ارتباط ــد در ش جدی
ــل را  ــات بین المل ــث مکالم ــازی بح ــر آزادس ــال حاض در ح
پیگیــری می کنیــم تــا آن را بــه  طــور کامــل بــه اپراتورهــای 
ــم  ــه ای ه ــک مصوب ــم. ی ــذار کنی ــی واگ ــش خصوص بخ
ــا  کمیســیون تنظیــم مقــررات ابــالغ کــرده اســت کــه مــا ت
ــل  ــات بین المل ــل مکالم ــور کام ــه  ط ــاه ب ــهریور م ــان ش پای
ــم و شــرکت ارتباطــات  ــه بخــش خصوصــی واگــذار کنی را ب

ــی داشــته باشــد. ــا نقــش حاکمیت زیرســاخت تنه
بنابــی ادامــه داد: قبــاًل مکالمــات بین الملــل از طریــق 
اپراتورهــا در اختیــار زیرســاخت قــرار می گرفــت و زیرســاخت 
ــا آن هــا  آن را تحویــل شــرکت هایی کــه در خــارج از ایــران ب
ــر  ــد ب ــن فرآین ــس. ای ــت و بالعک ــت، می گذاش ــرارداد داش ق
اســاس مأموریــت جدیــد قــرار اســت تغییــر کنــد و زیرســاخت 
فقــط نقطــه اتصــال را برقــرار کنــد و خــود اپراتورهــا می توانند 
بــا شــرکت ها و اپراتورهــای خارجــی قــرارداد ببندنــد و فرآینــد 

ارتبــاط را برقــرار کننــد.
ــا در حــال فراهــم کــردن شــرایطی  ــن م ــزود: همچنی وی اف
ــک  ــث ترافی ــده، بح ــال آین ــی دو س ــرف یک ــا ظ ــتیم ت هس
اینترنــت را هــم بــه اپراتورهــا واگــذار کنیــم. بــه ایــن معنــا که 
عمــاًل خریــد و فــروش اینترنــت توســط خــود ارائــه  دهنــدگان 
ســرویس انجــام شــود و خــود آن هــا بــا شــرکت های خارجــی 

بــی  واســطه ارتبــاط برقــرار کننــد.

شــرکت اروپایــی بــه خاطــر قطعــی اینترنــت در 
ــران خســارت کــرد ــران عذرخواهــی و جب ای

ــاخت  ــات زیرس ــرکت ارتباط ــره ش ــس هیئت مدی ــب  رئی نای
ــر  ــه وزی ــه گالی ــت ک ــش اینترن ــدی پی ــی چن ــاره قطع درب
ــران  ــتار جب ــی خواس ــت و حت ــی داش ــم در پ ــات را ه ارتباط
خســارت زیــان دیــدگان شــده بــود گفــت: اتفاقــی کــه افتــاده 
ــی  ــه برخ ــت ک ــن اس ــود ای ــرار ش ــت تک ــن اس ــود و ممک ب
ــت در  ــای اینترن ــن  کننده ه ــا تأمی ــا ب ــای ارتباطــی م لینک ه
ــرای اینکــه ایــن اتفــاق  خــارج از کشــور قطــع شــد. البتــه ب
نیفتــد تمهیداتــی اندیشــیده شــده و از حــدود 7 ســال پیــش 
ــت را توســعه  ــه اینترن ــاط اتصــال کشــور ب ــم نق ســعی کردی
ــی،  ــای غرب ــه مرزه ــاً در هم ــر تقریب ــال حاض ــم. در ح دهی

شــمالی و جنوبــی مــا اتصــال اینترنــت داریــم.
ــه همیــن دلیــل امــکان قطــع اینترنــت کشــور  وی گفــت: ب
ــک  ــر از ی ــون اگ ــدارد. چ ــود ن ــاً وج ــاره تقریب ــک  ب ــه  ی ب
ــم آن را از  ــیم می توانی ــته باش ــت داش ــی اینترن ورودی قطع
ورودی هــای دیگــر جبــران کنیــم. یکــی از کارهایــی کــه مــا 
ســعی داریــم انجــام دهیــم باالنــس کــردن توزیــع ورودی هــا 

ــیم. ــم نباش ــر ه ــای مختص ــاهد قطعی ه ــا ش ــت ت اس
ــود  ــن ب ــاد ای ــه افت ــی ک ــا آن اتفاق ــرد: ام ــح ک ــی تصری بناب
ــی  ــل قطع ــه دلی ــی، ب ــده  خارج ــت دو تأمین کنن ــه اینترن ک
ــالش  ــه ت ــا اینک ــد. ب ــع ش ــا قط ــده در اروپ ــاد ش ــر ایج فیب
کردیــم توزیــع مناســبی داشــته باشــیم امــا ایــن دو مســیر در 

یــک نقطــه اروپایــی روی  هــم افتادنــد و وقتــی قطعــی اتفــاق 
ــه  طــور کامــل قطــع شــد. ایــن  ــا ب ــاد، ورودی دو مــرز م افت
اتفــاق خیلــی نــادر و البتــه خــارج از اراده مــا و تامیــن کننــده 
ــود. شــرکت تأمین کننــده  ظرفیــت هــم کــه یــک شــرکت  ب
ــت  ــدارد( در نهای ــرارداد ن ــا ق ــا م ــود )و مســتقیم ب ــی ب اروپای

ناچــار بــه عذرخواهــی و جبــران خســارت شــد.

اینترنت تحریم نمی شود
ــره شــرکت ارتباطــات زیرســاخت در  نایــب  رئیــس هیئت مدی
پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا تحریــم و یــا محدودیت هــای 
ــا شــرکت های خارجــی تأثیــری در آن  مالــی بــرای تســویه ب
ــر اینترنــت  ــا اساســاً تحریم هــا تأثیــری ب قطعــی داشــت و ی
کشــور داشــته اســت یــا خیــر گفــت: بســیاری از تحریم هایــی 
کــه متوجــه کشــورمان شــده، به طــور مســتقیم کاربردهــای 
ــث  ــه باع ــه آن چ ــت بلک ــداده اس ــرار ن ــدف ق ــی را ه عموم
می شــود کــه برخــی تعامــالت تجــاری بــا محدودیــت مواجــه 

شــود، تحریــم بانکی اســت.
بنابــی افــزود: در موضــوع اینترنــت هــم ممکــن اســت همیــن 
ــا  ــه م ــن رابط ــون در ای ــا چ ــد ام ــته باش ــود داش ــث وج بح
عــالوه بــر هزینــه، درآمــد هــم داریــم و از شــرکت هایی کــه 
ــت  ــامل ترانزی ــرویس های ش ــم، س ــت می کنی ــد اینترن خری
ــی کــه  ــا ارتباطات ــم ب ــه می دهی ــا ارائ ــه آن ه ترافیــک هــم ب
ــد  ــر خری ــی ب ــای بانک ــر تحریم ه ــع از تأثی ــده مان ــرار ش برق

ــت شــده ایم. اینترن
ــات  ــده خدم ــه  کنن ــرکت های ارائ ــت ش ــاره درخواس وی درب
بهــای  درصــدی  افزایــش 50  بــرای  ثابــت  اینترنــت 
خدمات شــان و اینکــه آیــا شــرکت زیرســاخت قیمــت 
ــد را  ــرار می ده ــرکت ها ق ــن ش ــار ای ــه در اختی ــی ک اینترنت
ــا  ــت FCP ه ــت: درخواس ــر گف ــا خی ــد ی ــی ده ــش م افزای
ــدا  ــه زیرســاخت پی ــرای افزایــش قیمــت اساســاً ارتباطــی ب ب
نمی کــرد چراکــه اصــاًل شــرکت زیرســاخت، قیمــت اینترنــت 
ــر  را گــران نکــرده اســت کــه ایــن شــرکت ها بخواهنــد متأث
از ایــن افزایــش، قیمــت خدمــات خــود را افزایــش دهنــد. در 
واقــع شــرکت زیرســاخت از حــدود 3 ســال پیش تاکنــون طی 
دو نوبــت بیــش از 50 درصــد از قیمــت فــروش اینترنــت بــه 

ــا را کاهــش داده اســت. ــا و FCP ه اپراتوره
ــاخت  ــات زیرس ــرکت ارتباط ــره ش ــس هیئت مدی ــب  رئی نای

ــوری  ــه رگوالت ــن درخواســت هــم مجموع ــی ای ــزود: در پ اف
و همچنیــن شــخص وزیــر چنــد شــرط بــرای آن هــا تعییــن 
ــات و  ــت خدم ــش کیفی ــا افزای ــی از آن ه ــه یک ــد، ک کردن
ــا ســازمان  ــر آن مبن ــود کــه ب ــوع خدمات شــان ب دیگــری تن
ــکان بررســی درخواست شــان  ــررات ارتباطــات، ام ــم مق تنظی

ــد. ــدا می کن ــرای افزایــش قیمــت را پی ب
وی ادامــه داد: این کــه گفتــه می شــود زیرســاخت اینترنــت را 
گــران می فروشــد پــس FCP هــا ناچارنــد اینترنــت را گــران 
ــا و  ــه اپراتوره ــی ک ــت اینترنت ــت. قیم ــتباه اس ــند، اش بفروش
ــدود  ــزی ح ــد چی ــداری می کنن ــاخت خری ــا از زیرس FCP ه
ــا 10 درصــد کلیــه هزینه هــای آن هــا اســت؛ یعنــی اگــر  ۸ ت
همیــن فــردا زیرســاخت، اینترنــت را بــا قیمــت صفــر در اختیار 
ایــن شــرکت ها قــرار دهــد اپراتورهــا در نهایــت 10 درصــد از 

ــود. ــم می ش ــان ک هزینه های ش

الیه هــای »خدمــات« و »محتــوا« در شــبکه 
ــدارد ــی ن ــات متول ــی اطالع مل

ــاخت  ــات زیرس ــرکت ارتباط ــره ش ــس هیئت مدی ــب  رئی نای
ــرا  ــه چ ــات و اینک ــی اطالع ــبکه مل ــت ش ــاره سرنوش درب
انتقــادات نســبت بــه تأخیــر در اجرایــی شــدن ایــن پــروژه بــه 
 طــور دائــم متوجــه وزارت ارتباطــات اســت گفــت: برای پاســخ 
بــه ایــن ســؤال بایــد بــه ایــن مســئله توجــه کــرد کــه شــبکه 
ــروژه ای نیســت کــه بگوییــم انجــام  ملــی اطالعــات یــک پ
می دهیــم، افتتــاح می کنیــم و تمــام. شــبکه ملــی اطالعــات 
ــا فضــای  ــه ب ــالب اســالمی در مواجه ــان انق ــع گفتم در واق
مجــازی اســت؛ رویکــرد آن  هــم خیلــی واضــح و مشــخص 
ــد  ــا ح ــود ت ــه می ش ــرد گفت ــن رویک ــاس ای ــر اس ــت؛ ب اس
ــتقالل  ــوا، اس ــات و محت ــاخت، خدم ــه زیرس ــکان در الی ام
ایــن  کنیــم.  حفــظ  مجــازی  فضــای  در  را  خودمــان 
مبنــای مفهومــی شــبکه ملــی اطالعــات اســت. البتــه 
ــد از  ــه بای ــت بلک ــاط نیس ــع ارتب ــای قط ــه معن ــتقالل ب اس
ــد  ــه ســمت تولی ــودن ب ــر ب ــده و تأثیرپذی رویکــرد مصرف کنن

ــم. ــودن حرکــت کنی ــده و تأثیرگــذار ب کنن
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه شــبکه ملــی اطالعــات ســه الیــه 
دارد گفــت: الیــه اول آن »زیرســاخت« اســت، الیــه 
ــوا« اســت. شــورای  ــه ســوم »محت دوم »خدمــات« و الی
ــه  ــت ک ــی داش ــه کل ــک مصوب ــازی ی ــای مج ــی فض عال

نایب  رئیس هیئت مدیره شرکت زیرساخت :

اینترنت تحریم نمی شود

http://mehrnews.com


صفحه 21 | شماره 26 | شهریور 98 MEHR NEWSAGENCY

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ایــن تقســیم بندی را انجــام داده و بــرای هــر کــدام از 
ایــن حوزه هــا متولیانــی تعییــن کــرد. متولــی حــوزه 
ــات  ــات، وزارت ارتباط ــی اطالع ــبکه مل ــاخت« ش »زیرس
ــات  ــند الزام ــوان س ــه  عن ــه ب ــا ســندی هــم ک اســت. تنه
الزامــات  ســند  دارد،  وجــود  اطالعــات  ملــی  شــبکه 
پیاده ســازی »زیرســاخت« اســت. در دو الیــه بعــدی 
شــبکه ملــی اطالعــات کــه »خدمــات« و »محتــوا« 
باشــد ســند الزامــات توســط مرکــز ملــی فضــای مجــازی 
ــر  ــال حاض ــاس در ح ــن اس ــر ای ــت. ب ــده اس ــالغ نش اب
دســتورالعملی بــرای اقدامــات در الیــه »خدمــات« و 
ــدارد. ــود ن ــرای آن وج ــی ب ــداف کم ــز اه ــوا« و نی »محت
ــف و  ــیم وظای ــی تقس ــی اصل ــه متول ــان اینک ــا بی ــی ب بناب
نظــارت بــر اجــرای آن هــا مرکــز ملــی فضــای مجــازی اســت 
ــد چــه نهادهایــی در الیه هــای  ــد تعییــن کنن و خودشــان بای
»خدمــات« و »محتــوا« چــه مســؤولیت هایی دارنــد، دربــاره 
اینکــه چــرا حتــی در مرکــز ملــی فضــای مجــازی هــم بــاور 
نمی شــود کــه وزارت ارتباطــات ۸0 درصــد الزامــات خــود را در 
الیــه »زیرســاخت« شــبکه ملــی اطالعــات انجــام داده اســت 
گفــت: از آن موقــع کــه اســناد را بــه  طــور کامــل در 
ــا  ــذرد ام ــاه می گ ــش از دو م ــم، بی ــرار داده ای ــان ق اختیارش

ــراد دارد؛  ــه کجــای آن ای ــد ک ــا پاســخی نداده ان ــه م ــوز ب هن
بنابرایــن وقتــی ســندی را بررســی نکرده انــد چــه انتقــادی را 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــات می کنن ــه وزارت ارتباط متوج
ــا  فضاســازی هایی کــه می شــود بیشــتر ژورنالیســتی اســت ت

کارشناســی و فنــی.
ــاخت  ــات زیرس ــرکت ارتباط ــره ش ــس هیئت مدی ــب  رئی نای
تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر وزارت ارتباطــات تمام شــهرهای 
کشــور را بــه شــبکه ملــی اطالعــات متصــل کــرده اســت و 
حــدود 70 درصــد روســتاهای بــاالی 20 خانــوار هــم بــه ایــن 
ــا اگــر بتوانیــم ایــن  ــر همیــن مبن شــبکه متصــل شــده اند. ب
ــاط  ــم ارتب ــال می توانی ــان س ــا پای ــم ت ــش ببری ــداف را پی اه
تمــام مــدارس کل کشــور بــه شــبکه ملــی اطالعــات را برقرار 

کنیــم.

ــن،  ــوع بالکچی ــات در موض ــش وزارت ارتباط نق
هماهنــگ  ســازی اســت

ــا  ــز ارزه ــأله رم ــال مس ــی در قب ــکالت فعل ــی از مش وی یک
از  واحــد  صــدای  نبــود  را  بالک چیــن  تکنولــوژی  و 
حاکمیــت عنــوان کــرد و گفــت: در یــک مجموعــه 
یــک اداره کل می گویــد خیلــی خــوب اســت و یــک 

ــدام  ــر ک ــت و ه ــد اس ــی ب ــد خیل ــر می گوی اداره کل دیگ
ــد و  ــار دارن ــه در اختی ــی ک ــد در آن فضای ــعی می کنن ــم س ه

ــانند. ــی بنش ــه کرس ــان را ب ــد حرفش ــان می رس زورش
ــط  ــات فق ــن، وزارت ارتباط ــوزه بالکچی ــه داد: در ح وی ادام
ــازی  ــه ابزارس ــک ب ــوژی و کم ــی تکنول ــوع پیش بین در موض
می توانــد کمــک کنــد. چــون در موضــوع رمــزارز، از یک ســو 
موضــوع پــول و ارز مطــرح اســت کــه بایــد بانــک مرکــزی 
ــون  ــم چ ــر ه ــوی دیگ ــد، از س ــته باش ــت گذاری داش سیاس
بــرای اســتخراج ارزهــای دیجیتــال نیــاز بــه تجهیــزات خاصی 
همچــون ماینرهــا وجــود دارد وزارت صنعــت درگیــر اســت و 
در مســئله بــرق و سیاســت گذاری مصــرف انــرژی هــم بایــد 

ــد. ــرو ورود کن وزارت نی
بنابــی گفــت: بنابرایــن نقــش وزارت ارتباطــات در ایــن رابطــه 
ــد؛  ــازی باش ــم س ــازی و تصمی ــط هماهنــگ  س ــد فق می توان
کمــا این کــه در ایــن رابطــه در وزارت ارتباطــات ســند منتشــر 
شــده و تحقیقاتــی انجــام  گرفتــه و ایــن تحقیقــات در اختیــار 
ــتگاه های  ــا دس ــده و ب ــرار داده ش ــت ق ــیون های دول کمیس
ــاًل  ــی عم ــت. ول ــه اس ــام  گرفت ــورت انج ــم مش ــف ه مختل
ــن  ــاً در ای ــر وزارت ارتباطــات نیســت چــون واقع ــم گی تصمی

ــدارد. موضــوع ارتبــاط مســتقیمی ن

وزیر ارتباطات گفت: شـرکت هـای اینترنتی در صورتی که به 4 شـرط ما در زمینـه افزایش کیفیت 
سـرویس و سـرمایه گذاری عمل کنند قیمت اینترنـت مورد تجدیدنظر قـرار می گیرد.

ــت کــه از  ــورد پیشــنهاد افزایــش 50 درصــدی قیمــت اینترن محمــد جــواد آذری جهرمــی در م
ســوی شــرکت هــای اینترنتــی عنــوان شــده اســت، گفــت: مــن 4 شــرط را بــرای تجدیــد نظــر 
در قیمــت اینترنــت اعــالم کــرده ام کــه در صورتــی کــه شــرکت هــای اینترنتــی ایــن 4 شــرط را 

بــرآورده کننــد در قیمــت اینترنــت مــی تــوان تجدیدنظــر کــرد.
ــدات  ــتفاده از تولی ــوژی، اس ــانی تکنول ــه روز رس ــذاری، ب ــرمایه گ ــه 4 شــرط س ــاره ب ــا اش وی ب
داخلــی و ارائــه کیفیــت خــوب ســرویس گفــت: ایــن کارهــا بایــد انجــام شــود امــا تاکنــون اتفــاق 
نیفتــاده اســت. البتــه ایــن شــرکت هــا مــی گوینــد کــه اگــر بخواهنــد در ایــن حــوزه ســرمایه 

گــذاری کننــد بایــد ببیننــد چهارچــوب بازگشــت ســرمایه از نظــر اقتصــادی چگونــه اســت.
جهرمــی گفــت: در ایــن زمینــه دِر ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بــرای آنهــا بــاز 

اســت و مــی تواننــد در ایــن خصــوص مذاکــره کننــد.
وی در مــورد اینکــه آیــا مســتنداتی از ســوی ایــن شــرکتها بــا توجــه بــه جلســه رگوالتــوری بــا 
شــرکت هــای اینترنتــی بــه وزیــر ارتباطــات رســیده اســت، افــزود: هنــوز مســتنداتی مبنــی بــر 

دالیــل پیشــنهاد تغییــر تعرفــه از ســوی اپراتورهــا بــه مــن ارائــه نشــده اســت.

۴ شرط گران شدن اینترنت توسط جهرمی اعالم شد

دو ســناتور آمریکایــی بــا ارســال نامــه ای بــه فیــس بــوک از او دربــاره اقداماتــی ســوال کــرده انــد 
کــه بــرای محافظــت از کــودکان در اپلیکیشــن »مســنجر کیدز« شــده اســت.

بــه نظــر مــی رســد ســناتورهای آمریکایــی دوبــاره دربــاره فعالیــت هــای فیــس بــوک نگــران 
هســتند. ایــن بــار نگرانــی آنهــا مربــوط بــه اختاللــی اســت کــه اجــازه مــی دهــد هــزاران کودک 

بــه گــروه هــای چــت بــا کاربــران تاییــد نشــده بپیوندنــد.
درهمیــن راســتا ســناتور »اداور مارکــی« و »ریچــارد بلومنتــال«  نامــه ای بــه مــارک زاکربــرگ 
مدیــر ارشــد اجرایــی ایــن شــرکت فرســتاده انــد. آنهــا طــی نامــه ای از فیــس بــوک پرســیده انــد 
آیــا اقدامــات کافــی بــرای محافظــت از کــودکان در فضــای آنالیــن انجــام داده اســت یــا خیــر.

مــاه گذشــته گزارشــی در وب ســایت ورج نشــان داد یــک اختــالل در طراحــی اپلیکیشــن پیــام 
ــا  ــن برنامــه کــودکان ب ــدز( وجــود دارد. در ای ــرای کــودکان) مســنجر کی ــوک ب رســان فیــس ب
اجــازه از والدیــن مــی تواننــد بــا کاربــران دیگــر چــت کننــد. امــا یــک حفــره امنیتــی  بــه کاربران 
تاییدشــده اجــازه مــی دهــد کــودکان را بــه چــت گــروه هایی دعــوت کننــد کــه در آنجــا کاربرانی 

حضــور دارنــد کــه والدیــن آنهــا را تاییــد نکــرده انــد. 
 فیــس بــوک در واکنــش بــه ایــن خبــر، حفــره امنیتــی را بــه والدیــن هشــدار داد و چــت هــای 

گروهایــی کــه از طریــق ایــن حفــره ایجــاد شــده بودنــد را تعطیــل کــرد.
اکنـون دو سـناتور آمریکایـی مـی خواهند بداننـد  فیس بـوک  چه مدت زمانـی از وجـود این حفره  
باخبـر بـوده اسـت و آیا تمـام والدیـن دراین بـاره هشـدار دریافت کـرده اند یـا خیر. همچنیـن آنها 
دربـاره اقدامـات آتـی فیس بوک بـرای جلوگیـری از ایجاد حفـره هایی مشـابه در آینده  سـواالتی 
پرسـیده اند. اپلیکیشـن مسـنجر کیدز  برای کاربران ۶تا 12 سـاله طراحی شـده و برهمین اساس 

بایـد قوانین »حفاظـت آنالین از کـودکان  در اپلیکیشـن هـا«)COPRA( را رعایت کند.
هنوز مشـخص نیسـت ایـن حفـره قانـون COPRA  را نقض می کند یـا خیر اما کارشناسـان 

امنیتـی در این باره شـکایتی در کمیسـیون تجارت فـدرال آمریکا تنظیم کـرده اند.
طبــق ایــن شــکایت اپلیکیشــن مســنجر کیــدز اطالعــات شــخصی کــودکان را بــدون دریافــت 

رضایــت واضــح از آنــان جمــع آوری مــی کنــد.

نامه ۲ سناتور به زاکربرگ؛

سناتورهای آمریکایی نگران اطالعات کودکان در فیس بوک
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مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران گفــت: قبــوض کاغــذی کارکــرد مشــترکان تلفــن ثابــت از 
مهرمــاه ســال جــاری حــذف مــی شــود.

مجیــد صــدری گفــت: در راســتای نهادینــه ســازی و تحقــق فرایندهــای دولــت الکترونیــک، از 
مهرمــاه ســال جــاری )ســیکل چهــارم( قبــوض کاغــذی کارکــرد تلفــن ثابــت، چــاپ و توزیــع 

نمی شــود.
ــت الکترونیــک خاطرنشــان کــرد:  ــه از تمــام ظرفیت هــای دول ــر اســتفاده بهین ــد ب ــا تاکی وی ب
بــا تاکیــد وزیــر ارتباطــات و بــا توجــه بــه ایفــای مســئولیت های اجتماعــی، شــرکت مخابــرات 
ایــران قبــوض کاغــذی کارکــرد هزینــه تلفــن ثابــت مشــترکان را در تمــام اســتان ها و مناطــق 

ــد. ــذف می کن ــی ح مخابرات
مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران صرفــه جویــی 100 میلیــارد تومانــی ســالیانه هزینــه حــذف 
ــرکت  ــای ش ــرکت را از اولویت ه ــعه ش ــتای توس ــغ در راس ــن مبل ــری ای ــوض و به کارگی قب
مخابــرات ایــران دانســت و افــزود: تمــام مشــتریان تلفــن ثابــت در سراســر کشــور از ایــن پــس 
ــات پرداخــت  ــه صــورت شــبانه روزی از خدم ــا ســامانه 2000 و ب ــد عــالوه برتمــاس ب می توانن

قبــوض خــود اســتفاده کننــد.
مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران، ســاده ســازی ارائــه خدمــات بــه مشــتریان در کمتریــن 
ــت و  ــه دریاف ــوط ب ــور مرب ــه ام ــرد کلی ــودن عملک ــفاف ب ــرعت و ش ــش س ــان و افزای زم
ــوان  ــت عن ــن ثاب ــذی تلف ــوض کاغ ــذف قب ــم ح ــای مه ــر مزای ــوض را از دیگ ــت قب پرداخ

ــرد. ک
وی ادامــه داد: وب ســایت شــرکت مخابــرات ایــران بــه نشــانی  www.tci.ir و کد دســتوری 
ــار تمــام مشــتریان قــرار دارد و مخاطبــان در سراســر کشــور می تواننــد  *2020# نیــز در اختی

ضمــن دریافــت کارکــرد تلفــن ثابــت خــود بــه صــورت لحظــه ای، از همــان طریــق نســبت بــه 
پرداخــت اقــدام کننــد.

صــدری گفــت: تاکنــون در هشــت اســتان بــه صــورت کامــل قبــوض کارکــرد تلفن ثابــت حذف 
ــا توجــه بــه سیاســت های  شــده اســت و حــذف قبــوض کاغــذی در اســتان های باقــی مانــده ب

مبتنــی بــر تحقــق دولــت الکترونیــک در برنامــه آتــی مخابــرات قــرار دارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:

قبوض کاغذی تلفن ثابت از مهرماه حذف می شود

معــاون ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات بــا بیــان اینکــه میــزان ثبــت شــکایات از خدمــات 
ارتباطــی در ســامانه 1۹5 افزایــش یافتــه اســت، از رســیدگی بــه 24 هــزار و ۶21 شــکایت حوزه 

ICT در 4 ماهــه اول امســال خبــر داد.
مجیــد حقــی گفــت: از ابتــدای ســال ۹۸ تــا پایــان تیرمــاه 30 هــزار و 75۸ شــکایت در ســامانه 
ــه 24 هــزار و ۶21 شــکایت رســیدگی  ــود کــه ب ــه شــکایات 1۹5 ثبــت شــده ب پاســخگوئی ب

شــده و ۶ هــزار و 137 شــکایت در حــال رســیدگی اســت.
وی دربــاره میــزان شــکایت های ثبــت شــده در ســامانه 1۹5 بــه تفکیــک نــوع ســرویس افــزود: 
ــن  ــت )51 درصــد(، تلف ــه موضوعــات اینترن ــت شــده ب حــدود ۹3 درصــد از شــکایت های ثب
همــراه )27 درصــد( و تلفــن ثابــت )15 درصــد( و 7 درصــد نیــز به سرویســهای خدمــات ارزش 

افــزوده، تشعشــعات، خدمــات پســتی و دفاتــر پیشــخوان اختصــاص دارد.
حقــی اظهــار داشــت: بــه رغــم افزایــش ماهانــه تعــداد شــکایات ثبــت شــده در ســامانه 1۹5، 
مــدت زمــان پاســخگوئی بــه ایــن شــکایات از ۶ روز کاری در فروردیــن مــاه بــه 2 روز کاری در 

تیرمــاه کاهــش یافته اســت.
معــاون امــور پســتی، ارتباطــی و فنــاوری اطالعــات رگوالتــوری دربــاره مصداق هــای 
ســرویس،  کیفیــت  خدمــات،  ارائــه  و  پشــتیبانی  گفــت:  شــده  ثبــت  شــکایات 
مشــکالت مالــی و تعرفــه، عــدم آنتن دهــی، پیامــک متنــی، خدمــات مالکیــت و ســیم کارت، 
تشعشــعات، ترابردپذیــری، خدمــات ارزش افــزوده تلفــن همــراه و بســته های ترکیبــی بــه ترتیب 

ــر تکــرار شــکایات ثبــت شــده اســت. از مصداق هــای پ
وی ارســال پیامــک کــد رهگیــری ثبــت شــکایت در ســامانه 1۹5 بــا 
ماســک  )Mask(، اصــالح فراینــد ثبــت و رســیدگی بــه شــکایات 
بــه منظــور ایجــاد ســرعت بیشــتر بــه رونــد رســیدگی بــه شــکایات 
ــراز  ــرای اح ــاهکار ب ــامانه ش ــه س ــامانه 1۹5 ب ــال س ــی، اتص مردم
هویــت مشــترکان در زمــان ثبــت شــکایت و بــه روز رســانی عنــوان و 
مصداق هــای شــکایات بــا توجــه بــه موضــوع و نــوع خدمــات ارائــه 
ــود  ــه در راســتای بهب ــرد ک ــوان ک ــی عن ــا را از اقدامات شــده اپراتوره
فراینــد ثبت و پاســخگوئی بــه شــکایات مردمــی در حــوزه ارتباطات و 

فنــاوری اطالعــات انجــام شــده اســت.
ــامانه 1۹5 و  ــود س ــرای بهب ــده ب ــات آین ــه اقدام ــاره برنام ــی درب حق
 ICT ــوزه ــکایات ح ــه ش ــیدگی ب ــد رس ــه رون ــیدن ب ــرعت بخش س
ــدف  ــا ه ــت« ب ــت درخواس ــامانه »ثب ــدازی س ــرد: راه ان ــح ک تصری
ــزودن  ــت، اف ــکایت و درخواس ــه ش ــوط ب ــات مرب ــک موضوع تفکی
منــوی راهنمــا در هــر یــک از مراحــل ثبــت شــکایات در ســامانه بــه 
منظــور اطالع رســانی صحیــح بــه مشــترکان در زمــان ثبــت شــکایت 
ــا موضــوع  و طراحــی و پیاده ســازی فراینــد رســیدگی بــه شــکایت ب
جمــع آوری ســرویس، از برنامه هائــی اســت کــه قصــد داریــم در طــی 

ســال جــاری عملیاتــی کنیــم.

تعداد ثبت شکایت از خدمات ارتباطی افزایش یافت
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وزیــر ارتباطــات گفــت: تمامــی مــدارس کشــور تــا پایان ســال 
۹۸ بــه شــبکه ملــی اطالعــات متصــل می شــوند.

ــال  ــان س ــا پای ــت: ت ــار داش ــی اظه ــواد آذری جهرم محمدج
جــاری بــا پیــاده ســازی زیرســاخت هــای فنــی هوشمندســازی 
مــدارس، تمامــی مــدارس کشــور بــه شــبکه ملــی اطالعــات 

متصــل مــی شــوند.
ــال  ــوع اتص ــه موض ــم نام ــن تفاه ــرد: در ای ــد ک وی تاکی
مــدارس در مناطــق کمتــر برخــوردار و شــهرهای زیــر 
ــه اتصــال  ــده اســت ک ــه ش ــوار در نظــر گرفت ــزار خان 20 ه
ــورت  ــه ص ــات ب ــی اطالع ــبکه مل ــه ش ــدارس ب ــن م ای
ــای  ــر مبن ــدارس ب ــایر م ــال س ــود و اتص ــد ب ــگان خواه رای
ــا تخفیــف هــای در نظــر گرفتــه شــده و  تعرفــه گــذاری و ب

ــود. ــی ش ــی م ــه ای اجرای ــارات بودج اعتب
وزیــر ارتباطــات بــا تأکیــد بــر اینکــه هوشــمند ســازی مــدارس 
از مناطــق محــروم آغــاز خواهــد شــد، اظهــار داشــت: اتصــال 
ــات در  ــی اطالع ــبکه مل ــه ش ــال ۹۸ ب ــان س ــا پای ــدارس ت م
مناطــق محــروم و کمتر توســعه یافتــه به صــورت رایــگان و در 
مناطــق شــهری بــا تأمیــن هزینــه انجــام مــی شــود. همچنین 
ــا نظــارت وزارت  در بعــد خدمــات محتــوای الکترونیــک نیــز ب
ارتباطــات و آمــوزش و پــرورش، بخــش خصوصــی و اســتارت 
ــدارس  ــه م ــری ب ــه صــورت اب ــود را ب ــا محصــوالت خ آپ ه

ارائــه مــی کننــد.
وی بــا اشــاره بــه تجهیــز مــدارس بــرای هوشمندســازی گفت: 
ــمند و  ــای هوش ــتفاده از برده ــدارس و اس ــه در م ــز رایان تجهی
ایجــاد امکانــات در مــدارس از جملــه برنامــه هایــی اســت کــه 
در ایــن تفاهــم نامــه دیــده شــده اســت و تمامــی ایــن اقدامــات 
بــا هــدف تربیت نســل آینــده بــرای ارتقــای ســواد آموزشــی در 

کشــور و ایــران هوشــمند عملیاتــی مــی شــود.

آذری جهرمــی در مــورد اینکــه چرا تولیــد محتــوای الکترونیکی 
ــح کــرد:  ــه بخــش خصوصــی ســپرده شــد، تصری آموزشــی ب
ــاال را  ــت ب ــوزه چابکــی الزم و کیفی ــن ح ــت در ای حضــور دول
بــه دنبــال نــدارد و بــه ایــن دلیــل ایجــاد سیســتم هــای نــرم 
ــذار  ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــمند را ب ــدارس هوش ــزاری م اف
کردیــم امــا در نهایــت اقدامــات انجــام شــده از ســوی بخــش 
خصوصــی از ســوی وزارت ارتباطــات و وزارت آمــوزش و 

ــار ســنجی مــی شــود. ــرورش اعتب پ
وی در مــورد اینکــه بیــش از 10 ســال اســت کــه موضــوع 
ــیده  ــه نرس ــه نتیج ــا ب ــده ام ــرح ش ــمند مط ــدارس هوش م
ــدارس  ــون موضــوع هوشــمند ســازی م ــت: تاکن اســت، گف
بــه صــورت قانــون مطــرح نبــوده امــا هــم اکنــون در قانــون 
ــه وزارت  ــدارس ب ــازی م ــعه، هوشمندس ــه ششــم توس برنام
ارتباطــات و آمــوزش و پــرورش تکلیــف شــده اســت. در ایــن 
ــی  ــت اجرای ــی و ضمان ــئولیت مل ــیم مس ــرای تقس ــه ب رابط
ــوزش و  ــا وزارت آم ــه ای ب ــم نام ــروز تفاه ــون، ام ــن قان ای
ــوگاه  ــه گل ــی ک ــا در صورت ــم ت ــرده ای ــاء ک ــرورش امض پ
بودجــه ای ایــن پــروژه رفــع شــود، هوشمندســازی مــدارس 

ــی خواهــد شــد. اجرای
وزیــر ارتباطــات خاطرنشــان کــرد: در ایــن زمینــه ســایر 
ــن حــوزه  ــت در ای ــه فعالی ــز وظیف نهادهــای فرهنــگ ســاز نی
ــایر  ــرای س ــی ب ــه توســعه وظایف ــون برنام ــا در قان ــد ام را دارن

ــت. ــده اس ــه نش ــر گرفت ــا در نظ نهاده
از  اســتفاده  محدودیــت  خصــوص  در  جهرمــی  آذری 
ایــن  داد:  ادامــه  مــدارس  در  تلفــن همــراه  گوشــی 
ــران نمــی شــود و بســیاری  ــه ای ــوط ب ــا مرب موضــوع تنه
از کشــورها ایــن محدودیــت را در مــورد مــدارس اعمــال 
مــی کننــد. مــا معتقدیــم اینکــه مــدارس تجهیــزات 

ــل  ــتفاده از موبای ــرای اس ــی ب ــد، دلیل ــی ندارن الکترونیک
ــک  ــا ی ــه ب ــت ک ــط اس ــت غل ــن برداش ــود و ای ــی ش نم
کامپیوتــر و موبایــل مــدارس هوشــمند شــود. بلکــه 
ــف  ــای مختل ــد در فرآینده ــدارس بای ــازی م ــمند س هوش
ــوژی مــدارس  ــی شــود و تنهــا آوردن مظاهــر تکنول اجرای

ــد. ــی کن ــمند نم را هوش
وی افــزود: بــا تحقیقــات انجــام شــده از ســوی مرکــز 
تحقیقــات مخابــرات ایــران، ســند مدرســه هوشــمند تدویــن 
ــوم  ــک مفه ــه ی ــتیابی ب ــا دس ــه ب ــم نام ــن تفاه ــده و ای ش
مشــترک بــا وزارت آمــوزش و پــرورش بــه مرحلــه اجرایــی 

ــت. ــیده اس ــدن رس ش
وزیــر ارتباطــات درباره ســند توســعه شــهر هوشــمند نیــز گفت: 
توســعه فنــاوری شــهر هوشــمند وظیفــه وزارت ارتباطات اســت 
امــا مدیریــت رســیدن بــه شــهر هوشــمند به عهــده شــهرداری 
هاســت. تفاهــم نامــه ای پیــش از ایــن بــا شــهرداری تهــران و 
منطقــه آزاد کیــش و شــهرداری شــیراز منعقــد کردیــم تــا مدل 
مفهومــی شــهر هوشــمند در منطقــه آزاد کیــش پیــاده ســازی 
شــود و پــس از آن ایــن ســند را بــه عنــوان مرجــع بــرای ســایر 

شــهرها پیــاده ســازی کنیــم.
ــا تغییــر  آذری جهرمــی خاطرنشــان کــرد: امــا بعــد از مدتــی ب
مدیریــت در شــهرداری تهــران و نیــز منطقــه آزاد کیــش، ایــن 
ــران  ــا شــهردار ته ــا ب ــون ام ــت. هــم اکن ــش نرف موضــوع پی
ــرای  ــی ب ــرده و کارگروه ــرح ک ــوع را مط ــر موض ــار دیگ ب
اجــرای ایــن پــروژه آغــاز بــه کار کــرده اســت کــه در نهایــت 
بــه یــک ســند پیشــنهادی کــه مــورد تصویــب شــورای شــهر 
اســت، دســت یابیــم و بر مبنــای آن ســایر شــهرها را هوشــمند 
کنیــم. البتــه ممکــن اســت فرآینــد قانونگــذاری توســعه شــهر 

ــر باشــد. ــان ب ــس زم ــات آن در مجل هوشــمند و الزام

تمام مدارس تا پایان امسال به شبکه ملی اطالعات متصل می شوند

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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نگرانی وزیر خزانه داری امریکا؛

ارز مجازی فیس بوک تهدید امنیت ملی است
 

وزیــر خزانــه داری آمریــکا نگــران اســت کــه جنایتــکاران و تروریســت هــا از ارز مجــازی فیــس 
بــوک ســوء اســتفاده کننــد. 

دولــت آمریــکا ارزهــای مجــازی از جملــه لیبــرا کــه فیــس بــوک از آن پشــتیبانی می کنــد را یک 
تهدیــد امنیــت ملــی به شــمار مــی آورد.

اســتیون منوچیــن وزیــر خزانــه دار ی آمریــکا در یــک کنفرانــس خبــری اعالم کــرد این ســازمان 
نگــران اســت کــه جنایتــکاران و تروریســت ها از ایــن پــول مجــازی ســو اســتفاده کننــد. هرچنــد 
ایــن نگرانی هــا چنــدان عجیــب نیســت، امــا موضــع دولــت آمریــکا دربــاره ارزهــای مجــازی را 

بــه طــور شــفاف نشــان می دهــد.
بــه گفتــه منوچیــن، آمریــکا در حــوزه قانونگــذاری ماهیت هــای مختلفــی کــه ارز مجــازی تولیــد 
می کننــد، همیشــه پیشــتاز بــوده اســت. از ســوی دیگــر مقامــات ایــن کشــور شــاهد سواســتفاده 
از ارزهــای مجــازی بــرای پشــتیبانی از فعالیت هــای غیــر قانونــی ماننــد جرایــم ســایبری، فــرار 
ــه  ــکا از هرگون ــا ایــن وجــود آمری ــد. ب ــوده ان ــره ب ــاج، قاچــاق انســان و غی ــات، اخــاذی، ب از مالی
ــتم  ــذاری سیس ــه تاثیرگ ــی ک ــعه فناوری های ــد توس ــد مانن ــتقبال می کن ــوآوری مســئوالنه اس ن

ــد. ــود می دهن ــی را بهب ــه ســرویس های مال ــی و گســترش دسترســی ب مال
منوچیــن در ایــن کنفرانــس گفــت: بــا توجــه بــه توســعه ارز مجــازی لیبــرا در فیــس بــوک و بقیه 
ارزهــای مجــازی، هــدف مــا حفــظ یکپارچگــی سیســتم مالــی و جلوگیــری از سواســتفاده از آن 

اســت.
او خاطـر نشـان کـرد فیـس بـوک و هریـک از ارائـه دهنـدگان ارزهـای مجـازی ملـزم هسـتند 
ضمانت هایـی را اجـرا کننـد کـه سـازمان های مالی سـنتی نیـز آنهـا را رعایـت می کننـد. از جمله 

قوانینـی کـه توسـط شـورای مبـارزه بـا پولشـویی و شـبکه مجرمـان مالی ارائه شـده اسـت.
البتــه بــه نظــر نمی رســد ایــن رونــد فیــس بــوک را متعجــب کــرده باشــد. ایــن شــرکت احتمــااًل 
ــرای  ــد راهــی ب ــا ایــن اســتانداردها را رعایــت کنــد و از ســوی دیگــر بای خــود را آمــاده کــرده ت

مقابلــه بــا فشــارهای ایــن چنینــی از ســوی خزانــه داری و رئیــس جمهــور آمریــکا بیابــد.

ــد و  ــی دارن ــیار متالطم ــت بس ــازی ماهی ــای مج ــد ارزه ــا می کن ــکا ادع ــور آمری ــس جمه رئی
پشــتوانه آنهــا فقــط هــوا اســت.

برخــی قانونگــذاران نیــز از فیــس بــوک خواســته انــد توســعه لیبــرا را متوقــف کنــد. برخــی دیگــر 
خواهــان ممنوعیــت توســعه ارز مجــازی توســط تمــام شــرکت های بــزرگ دیجیتالــی هســتند. 
ــرا را  ــی لیب ــا برطــرف شــدن تمــام چالش هــای قانون ــوک اعــالم کــرده ت ــه هرحــال فیــس ب ب

عرضــه نخواهــد کــرد.
ــنا حاضــر شــود و  ــس س ــه اســتماع مجل ــردا در کمیت ــد ف ــس بای ــه فی ــی اســت ک ــن در حال ای

ــد. ــهادت ده ش

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

توسط کمیسیون تجارت فدرال آمریکا؛

فیس بوک به سوءاستفاده از 
شماره های تلفن همراه متهم شد

 
تجــارت  کمیســیون 
فیــس  آمریــکا  فــدرال 
بــوک را بــه ســوء اســتفاده 
تلفن هــای  شــماره  از 
همــراه کاربــران و نیــز 
فنــاوری تشــخیص چهــره 
متهــم کــرده و قصــد دارد 

از آن شــکایت کنــد.
فیــس بــوک متهــم اســت 
کــه ایــن اطالعــات را 
شــرکت های  اختیــار  در 

ــد  ــی هدفمن ــاران تبلیغات ــرای بمب ــا از داده هــای یادشــده ب ــرار داده و آنه ــی ق ــی و بازرگان تبلیغات
ــد. ــتفاده کرده ان ــو اس ــوک س ــس ب ــران فی کارب

بــر همیــن اســاس، افــرادی کــه شــماره های همــراه خــود را در اختیــار فیــس بــوک گذاشــته اند یا 
از فنــاوری تأییــد هویــت دومرحلــه ای بــا اســتفاده از فنــاوری تشــخیص چهــره بهــره گرفته انــد، 

مــورد ایــن نــوع سواســتفاده شــبکه اجتماعــی مذکــور قــرار گرفته انــد.
ــد  ــه می توانن ــداده کــه چگون ــه درســتی اطــالع ن ــران خــود ب ــه کارب ــن ب ــوک همچنی ــس ب فی
جلــوی فعــال شــدن قابلیــت تشــخیص چهــره را بگیرنــد تــا ایــن نــوع اطالعــات توســط فیــس 

ــل نشــود. ــی منتق ــه شــرکت های تبلیغات ــوک ب ب
کمیســیون تجــارت فــدرال آمریــکا قبــاًل هــم بــه علــت نقــض حریــم شــخصی کاربــران فیــس 
بــوک از آن شــکایت کــرده بــود و در نهایــت بــا دریافــت 5 میلیــارد دالر جریمــه، ایــن شــکایت 

مختومــه شــد.

زمان دقیق عرضه آیفون ۱۱ 
مشخص شد

 
انــگاری  ســهل  یــک 
ــک  ــر ی ــط مدی ــاده توس س
شــرکت ژاپنــی باعــث شــد 
ــه  ــان عرض ــه از زم ــا هم ت
مــدل جدیــد آیفــون مطلــع 

ــوند. ش
ــش  ــا پی ــه از مدته ــر چ اگ
ــه  ــود ک ــده ب ــخص ش مش
آیفــون 11 در شــهریور مــاه 
در دســترس عالقمنــدان 
ــا روز  ــرد، ام ــی گی ــرار م ق

ــود. ــخص نب ــده مش ــی یادش ــی از گوش ــدن و رونمای ــازار آم ــه ب ــق ب دقی
ایــن بــار کــن میائوچــی رئیــس شــرکت ســافت بانــک بــه طــور تصادفــی و بــه خاطــر بــی 
ــرده  ــون 11 را افشــا ک ــان عرضــه آیف ــگاران زم ــع خبرن ــک اظهارنظــر در جم ــی در ی دقت

اســت.
بــر اســاس گفتــه هــای وی آیفــون 11 در تاریــخ 20 ســپتامبر بــه بــازار مــی آیــد و عرضــه 
جهانــی آن نیــز در هفتــه هــای بعــد آغــاز خواهــد شــد. همچنیــن عرضــه 2 مــدل دیگــر 

آیفــون ایکــس اس در روز 21 ســپتامبر و 22 ســپتامبر صــورت مــی گیــرد.
وی بالفاصلــه بعــد از افشــای ایــن موضــوع از ایــن کار عذرخواهــی کــرد. ســافت بانــک از 
شــرکای تجــاری قدیمــی اپــل در ژاپــن اســت و اولیــن شــرکت فروشــنده آیفــون در ایــن 
ــوده اســت. ایــن مدیــر ژاپنــی تاییــد کــرده کــه آیفــون 11 دارای ســه دوربیــن و  کشــور ب
باتــری بزرگتــری خواهــد بــود. بعیــد بــه نظــر مــی رســد ایــن آیفــون بــا اســتاندارد نســل 

پنجــم تلفــن همــراه ســازگار باشــد.
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با عنوان قدرتمندترین موبایل دنیا؛

گلکسی نوت ۱۰ و پالس رونمایی شد
 

سامســونگ از دو موبایــل گلکســی نــوت 10 و گلکســی نــوت 10 پــالس و همچنیــن یــک لــپ 
تــاپ بســیار نــازک رونمایــی کــرد.

ــن  ــد ای ــی کن ــا م ــرده و ادع ــی ک ــود رونمای ــمند خ ــن هوش ــخه تلف ــن نس سامســونگ از آخری
ــت. ــان اس ــل جه ــن موبای قدرتمندتری

ــوت 10 پــالس را در مراســمی در  ــوت 10 و گلکســی ن ایــن شــرکت موبایــل هــای گلکســی ن
بروکلیــن نیویــورک رونمایــی کــرد. این دســتگاه بــرای نخســتین بار بــا دو ســایز نمایشــگر ۶.3 و  

۶.۸ اینچــی رونمایــی مــی شــود. نمایشــگر هــر دو دســتگاه تمــام صفحــه را مــی پوشــاند.
همچنیــن قلــمS Pen دســتگاه ارتقــا یافتــه و دارای حســگر حرکتــی ۶ محــوری اســت کــه بــه 

فــرد اجــازه مــی دهــد دســتگاه هــای متصــل بــه آن را بــا حــرکات دســت کنتــرل کنــد.
ــهولت  ــرای س ــافت ب ــا مایکروس ــود ب ــراکت خ ــونگ از ش ــن سامس ــداد همچنی ــن روی ــی ای ط
ســینک محتــوای پلتفــرم هــا خبــر دارد. همچنیــن از لــپ تــاپ بســیار نــازک گلکســی بــوک اس 

نیــز رونمایــی کــرد. عمرباتــری ایــن دســتگاه 23 ســاعت اســت.
بـه هرحـال طبق اطالعـات موجـود قیمت پایـه گلکسـی نـوت 10 از ۹4۹  و قیمت پایه گلکسـی 
نـوت 10 پـالس از 10۹۹ دالر و نسـخه 5G آن نیـز12۹۹ دالر  اسـت. البتـه یـک نسـخه موبایل 

گلکسـی نـوت نیز اسـتاندارد5G سـاخته می شـو امـا فقط در کـره جنوبـی عرضه می شـود.
بــه گفتــه مدیــر ارشــد اجرایــی سامســونگ قابلیت هــای اتصــال بــه دســتگاه و همچنیــن امنیت 
آن ارتقــا یافتــه اســت.  عــالوه بــر آن سامســونگ مشــغول تســهیل یکپارچــه ســازی دســتگاه 
ــر  ــه مدی ــه گفت ــان اســت. ب ــای گلکســی در سراســر جه ــای دســتگاه ه ــت ه ــات و قابلی خدم
بخــش محصــوالت سامســونگ، گلکســی نــوت 10 بــا ضخامت ۸ میلــی متــر نازکترین دســتگاه 

نــوت اســت کــه ایــن شــرکت تــا بــه حــال عرضــه کــرده اســت. همچنیــن نمایشــگر نــوت 10  
نــور آبــی کمتــری منتشــر مــی کنــد. همچنیــن مجهــز بــه حســگر اثــر انگشــت زیــر نمایشــگر 
دســتگاه اســت و نــرم افــزار هــوش مصنوعــی دســتگاه قابلیــت تمایــز میــان اثــر انگشــت واقعــی 

ــی را دارد. و جعل
گلکســی نــوت نمایشــگر ۶.3 اینچــی آمولــد دارد و مجهــز بــه ســه دوربین پشــتی اســت. دوربین 

جلویــی دســتگاه نیز 10 مگاپیکســل اســت. حافظــه داخلــی دســتگاه  25۶ گیگابایت اســت. 
گلکســی نــوت 10 پــالس نیــز بــا نمایشــگر ۶.۸ آمولــد  و 4 دوربیــن پشــتی عرضــه مــی شــود 
 RAM12 دوربیــن جلویــی دســتگاه نیــز 10 مگاپیکســلی اســت. حافظــه دســتگاه بــا دو گزینــه
ــا  RAM 12 گیگابایــت و حافظــه داخلــی 512  گیگابایــت و حافظــه داخلــی 25۶ گیگابایــت ی

گیگابایــت عرضــه مــی شــود.

با کنترل دستیار صوتی ؛

اپل به مکالمات کاربران گوش می دهد
 

گزارشــی جدیــد نشــان مــی دهــد پیمانــکاران کنتــرل 
ــی از  ــش های ــه بخ ــل ب ــی اپ ــتیار صوت ــت دس کیفی
ــد.  ــی دهن ــوش م ــران گ محــاورات خصوصــی کارب

ــران  ــم خصوصــی کارب ــل روی حفــظ حری ــد اپ هرچن
ــن  ــه ای ــدان ب ــد چن ــر می رس ــه نظ ــا ب ــد دارد ام تاکی

امــر پایبنــد نیســت.
ــاش  ــع آگاه ف ــک منب ــل از ی ــه نق ــن ب ــه گاردی روزنام
ــور  ــیری« ط ــت »س ــرل کیفی ــکاران کنت ــرده پیمان ک
ــنوند از  ــران را می ش ــاس کارب ــات حس ــب اطالع مرت
ــه و  ــای مجرمان ــات پزشــکی، فعالیت ه ــه اطالع جمل
غیــره. ایــن درحالــی اســت کــه چنــدی قبــل فــاش شــده بــود پیمانــکاران گــوگل و آمــازون نیــز 

ــران هســتند. ــه شــنیدن محــاورات شــخصی کارب قــادر ب
البتــه بــه گفتــه ایــن منبــع آگاه، پیمانــکاران فقــط کمتر از یــک درصــد محــاورات روزمره ســیری 

را می شــنوند. همچنیــن از هــر محــاوره چنــد ثانیــه آن قابل شــنیدن اســت.
اپــل هــم ماننــد بقیــه همتایــان خــود خواهان بررســی عملکــرد دســتیار صوتــی خــود در خصوص 

انجــام درخواســت های کاربــران اســت.
ــم  ــظ حری ــرای حف ــه ب ــد الی ــی چن ــات محافظت ــرده اقدام ــه ای اعــالم ک ــن شــرکت در بیانی ای
خصوصــی کاربــران دارد. ثبــت محــاورات کاربــران بــه اپــل آی دی هــای آنــان متصــل نیســت. 
ــه  ــزم ب ــه مل ــرادی بررســی می شــوند ک ــی ایمــن و توســط اف ــن محــاورات در واحدهای همچنی

ــران هســتند. رعایــت حفــظ حریــم خصوصــی کارب
ــه  ــن روش ب ــکاران از ای ــرا پیمان ــت. زی ــده اس ــود آم ــه وج ــی ب ــود نگرانی های ــن وج ــا ای ب
ــن واحدهــا  ــرای ای ــرو ب ــگام اســتخدام نی ــد و از ســوی دیگــر هن ــی دســت می یابن ــد باالی درآم
ــکار،  ــردی خراب ــب در صــورت اســتخدام ف ــن ترتی ــه ای آزمایش هــای کمــی انجــام می شــود. ب
ــرل  ــرای کنت ــی ب ــت های خاص ــر آن سیاس ــالوه ب ــود. ع ــتفاده می ش ــران اس ــات کارب از اطالع

ــدارد. ــود ن ــاس وج ــات حس اطالع
ــرل  ــرای کنت ــدان انســانی ب ــل و رقبایــش از کارمن ــی کــه اپ ــا زمان ــه نظــر می رســد ت ــون ب اکن
ــراد  ــوت اف ــت ص ــوان از ثب ــد، نمی ت ــتفاده می کنن ــی اس ــتیار صوت ــت های دس ــت درخواس کیفی

ــرد. ــری ک جلوگی

وزیر بازرگانی آمریکا اعالم کرد:

شرط آمریکا برای فروش کاال به هواوی
 

وزیـر بازرگانی آمریـکا اعالم کرد 
شـرکت ها می تواننـد کاالهایی 
کـه  بفروشـند  هـواوی  بـه  را 
خطـری بـرای امنیـت ملـی این 
کشـور ندارنـد. امـا هنـوز دقیقـا 
مشـخص نیسـت چـه کاالهایی 

اجـازه فـروش دارنـد.
بازرگانـی  وزیـر  راس«  »ویلبـر 
آمریـکا اعـالم کـرد دولـت بـه 

شـرکت ها اجـازه می دهد کاالهـای را به هواوی بفروشـد که اسـتفاده آنها در تجهیـزات این 
شـرکت چینـی هیـچ خطـر امنیتـی بـرای آمریـکا نداشـته باشـد.

بـا ایـن وجود سـوال مهـم دربـاره ماهیـت کاالهایی کـه تحت قانـون اجـازه فـروش دارند، 
پاسـخ داده نشـده است.

دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـور آمریـکا مشـغول احیـای مذاکـرات تجـاری با چین اسـت و 
اواخـر مـاه ژوئـن اعالم کـرد شـرکت های آمریکایـی می توانند کاالهـای خود را بـه هواوی 

بفروشند.
هرچنـد شـرکت های تراشـه سـازی آمریکایـی از ایـن تصمیـم ترامپ اسـتقبال کردنـد اما 
بسـیاری از مقامـات صنعتـی و دولتـی درباره این سیاسـت جدید سـردرگم هسـتند. به گفته 
رأس ممنوعیـت فـروش کاالهـای آمریکایی به هـواوی همچنـان پابرجاسـت و زمانی رفع 
می شـود که دولت ترامپ مطمئن شـود هـواوی هیچ تهدیـدی برای امنیت ملی این کشـور 

ندارد.
همچنیـن راس تاکیـد کرد هـواوی همچنـان در فهرسـت  Entity Listباقـی می ماند. 
طبـق قوانین آمریکا شـرکت ها و افرادی که در این فهرسـت قـرار دارند بـرای دریافت مجوز 

خرید یـا انتقال کاالهایـی خاص بایـد ملزوماتـی را رعایت کنند.
با این وجود راس اعالم کرد با اعطای مجوز استفاده از برخی کاالها موافقت می شود.

او در ایـن باره افزود: برای اجرای دسـتور رئیس جمهور، وزارت بازرگانی لیسـانس اسـتفاده از 
کاالهایـی را تأییـد می کند کـه خطری برای امنیت ملی آمریکا نداشـته باشـند. عـالوه برآن 
ما سـعی داریم از انتقـال درآمد شـرکت های آمریکایی بـه همتایان خارجی خـودداری کنیم.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

http://mehrnews.com


صفحه 26 | شماره 26 | شهریور 98 MEHR NEWSAGENCY

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

رونمایی هواوی از سیستم عامل رقیب اندروید
 

بــا تشــدید درگیــری تجــاری آمریــکا بــا چیــن و اعمــال محدودیــت هایــی بــر علیــه فعالیــت هــواوی، ایــن شــرکت ســرانجام از 
ــا آن را جایگزیــن اندرویــد کنــد. سیســتم عامــل هارمونــی خــود رونمایــی کــرد ت

تحریــم هــای آمریــکا بــر علیــه هــواوی بــه بهانــه دور زدن تحریــم هــای ایــران باعــث شــده ایــن شــرکت چینــی بــرای اســتفاده 
از سیســتم عامــل اندرویــد در گوشــی هــا و تبلــت هــای تولیــدی خــود بــا محدودیــت هــای جــدی مواجــه شــود. از همیــن رو ایــن 

شــرکت مجبــور شــده  تــا برنامــه هــای خــود بــرای تولیــد سیســتم عامــل بومــی را جــدی بگیــرد.
البتــه هارمونــی در وهلــه اول بــرای اســتفاده بــر روی خودروهــای هوشــمند، ســاعت هــا و رایانــه هــای شــخصی طراحــی شــده و 

نســخه نهایــی آن در ســال 2020 بــه بــازار مــی آیــد.
نســخه هایــی از ایــن سیســتم عامــل حتــی بــا هدفــون هــای هوشــمند و سیســتم هــای واقعیــت مجــازی نیــز ســازگار خواهنــد بود. 

البتــه گفتــه مــی شــود ایــن سیســتم عامــل بــا گوشــی پرچمــدار جدیــد هــواوی موســوم بــه میــت 30 ســازگاری خواهد داشــت.
هــواوی تــا بــه حــال بارهــا اعــالم کــرده کــه هنــوز ترجیــح مــی دهــد از اندرویــد در تولیــدات خــود اســتفاده کنــد، ولــی اگــر ایــن 
کار ممکــن نباشــد، نصــب سیســتم عامــل هارمونــی در دســتور کار آن قــرار مــی گیــرد. نســخه اولیــه هارمونــی قبــال بــا اســم کــد 

ــود. ــا Ark عرضــه شــده ب Hongmeng ی

هشدار کارشناسان ؛

»فیس اپ« خطرناک است
 

بــا فراگیــر شــدن اســتفاده از یــک اپلیکیشــن روســی بــه نــام »فیــس اپ« کارشناســان دربــاره 
امنیــت اطالعــات کاربــران هشــدار داده انــد. ایــن اپلیکیشــن مــی توانــد بــدون اجــازه کاربــر بــه 

طــور دائــم بــه عکــس هــای او دسترســی یابــد.
ــن  ــه اســت. ای ــادی یافت ــداران زی ــس اپ« )FaceApp( طرف ــی اپلیکیشــن »فی ــه تازگ ب
ــا  ــد. ام ــان می ده ــد نش ــال بع ــا را 50 س ــر آنه ــرد و تصوی ــس می گی ــراد عک ــن از اف اپلیکیش
اکنــون کارشناســان هشــدار داده انــد احتمــااًل ایــن اپلیکیشــن اطالعــات کاربــران را در اختیــار 

توســعه دهنــدگان روســی خــود قــرار می دهــد.
این اپلیکیشـن در سـال 2017 ابداع شـد کـه با قـرار دادن فیلتـری روی صورت فـرد آن را پیرتر 
می کنـد. بـه گفتـه کارشناسـان اپلیکیشـن مذکـور به طـور کامـل و دائمـی به عکس هـای فرد 

دسترسـی می یابـد و ایـن امـر نگرانی هـای امنیتـی را ایجـاد کرده اند.
در اصــل نگرانــی کارشناســان مربــوط بــه قابلیــت ایــن اپلیکیشــن اســت کــه می توانــد بــدون 
اجــازه کاربــر بــه عکس هــای بخــش Camera roll کاربــر دسترســی یابــد و آنهــا را ذخیــره 

و اســتفاده کنــد.
ایــن ســرویس رایــگان بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی تصویــر موجــود در گالــری عکس هــای 

کاربــر را ادیــت و آن را پیرتــر می کنــد.
در حــال حاضــر بــا توجــه بــه فراگیــر شــدن چالــش faceappchallenge# در 
ــه یکــی از پرطرفدارتریــن اپلیکیشــن های  ــه ســرعت ب شــبکه های اجتماعــی، »فیــس اپ«ب

ــد تبدیــل شــده اســت. ــود شــده در iOS و اندروی دانل

با تصمیم جدید فیس بوک؛

نام اینستاگرام و واتس آپ
 تغییر می کند

 
فیــس بــوک قصــد دارد نــام ســرویس هــای اینســتاگرام و واتــس آپ را تغییــر دهــد. طبــق ایــن 
تصمیــم ســرویس هــای مذکــور از ایــن پس»اینســتاگرام از فیــس بــوک« و »واتــس آپ از فیس 

بــوک« نامیــده خواهنــد شــد.
گزارشــی جدیــد نشــان مــی دهــد فیــس بــوک تصمیــم دارد نــام اینســتاگرام و واتــس آپ را تغییر 
دهــد. طبــق ایــن گــزارش فیــس بــوک بــه کارمنــدان خــود اعــالم کــرده نــام خــود را به ایــن دو 
ســرویس مــی افزایــد. بــه ایــن ترتیــب پلتفــرم هــای مذکــور پــس از ایــن »اینســتاگرام از فیــس 

بــوک« و »واتــس آپ از فیــس بــوک« نامیــده خواهنــد شــد.
ــاره  ــم درب ــا مــی خواهی ــد و اعــالم کــرد: م ــرات را تایی ــن تغیی ــز ای ــوک نی ســخنگوی فیــس ب

ــم. ــر عمــل کنی ــوک شــفاف ت ــس ب ــای فی محصــوالت و ســرویس ه
امــا بــه نظــر مــی رســد بــا توجــه بــه رســوایی هــای پــی در پــی مربــوط بــه افشــای اطالعــات 
کاربــران فیــس بــوک، پشــتیبانی از ایــن ســرویس هــا بــه طــور علنــی بــرای شــرکت بــار منفــی 

نیــز دربــر خواهــد داشــت.
البته تصمیم به تغییر نام این سرویس ها نیز یکباره نیست. 

بنیانگــذاران اینســتاگرام در پاییــز 201۸ میــالدی ایــن شــرکت را تــرک کردنــد. پیــش از آن نیــز 
برایــان اکتــون و جــان کــوم  )موسســان واتــس آپ( نیــز شــرکت خــود را تــرک کردنــد. 

http://mehrnews.com


نوین فناوریهای 

هــر  توســعه  و  رشــد  هــای  زمینه  از  یکــی  کــه  آنجــا  از 
کشــوری ارتبــاط بــا ســایر کشــورها در حوزه هــای فنــاوری 
اســت، موضــوع حمایت از شــرکت های دانــش بنیــان برای 
تبادل محصوالتشان با سایر کشورها در دستور کار قرار گرفته است.
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 طــی یــک ســال اخیــر ارتباط ایــران بــا کشــورهای خارجــی در 
عرصــه علــم و فنــاوری مقدمــه ایجــاد پــل هــای ارتباطــی بــر 

پایــه همکاریهــای علمــی را ایجــاد کرده اســت.
ز آنجــا کــه یکــی از زمینه هــای رشــد و توســعه هــر کشــوری 
ــت؛  ــاوری اس ــای فن ــورها در حوزه ه ــایر کش ــا س ــاط ب ارتب
ــش از  ــان بی ــش بنی ــرکت های دان ــوع ش ــه موض ــون ک اکن
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــده، معاون ــرح ش ــش مط پی
ــن  ــوالت بی ــدل محص ــه رد و ب ــت ک ــدد اس ــوری در ص جمه
ــه  ــی در ســایر کشــورها را ب ــع محصــول ایران کشــورها و توزی

ــاند. ــه برس ــه نتیج ــان ب ــش بنی ــرکتهای دان ــطه ش واس
بــه دنبــال ارتباطــات فناورانــه ایــران بــا ســایر کشــورها، رفــت 
ــه و  ــر صــورت گرفت ــک ســال اخی ــادی طــی ی و آمدهــای زی
توجــه بســیاری از این کشــورها نســبت بــه دســتاوردهای ایرانی 
نشــان می دهــد کــه علــم و فنــاوری می توانــد در آینــده یــک 

پــل ارتباطــی مســتحکم بیــن ایــران و ایــن کشــورها باشــد.
ــریالنکا،  ــا، س ــن ورود و خروج ه ــدی ای ــع بن ــاس جم ــر اس ب
مالــزی،  چیــن،  کامبــوج،  تایلنــد،  فیلیپیــن،  ســنگاپور، 
روســیه، کشــورهای  بنــگالدش،  برونئــی،  تاجیکســتان، 
ــا  ــی، کشــورهای همســایه و… بیشــترین تعامــل را ب آفریقای

ایــران در حــوزه فنــاوری خواهنــد داشــت.
ــن ها  ــی و واکس ــای ایران ــوژی، داروه ــاوری و بایوتکنول نانوفن
ــه  ــه  زمین ــوده ک ــا   ب ــی  ه ــرای خارج ــذاب  ب ــای  ج ــوزه ه از  ح
همکاری هایــی را نیــز رقــم زده انــد. فنــاوری اطالعــات را نیــز 

ــمرد. ــر ش ــا ب ــن محوره ــر از ای ــی دیگ ــوان یک می ت
ــن ها  ــی و واکس ــای ایران ــوژی، داروه ــاوری و بایوتکنول نانوفن
ــه  ــه  زمین ــوده ک ــا   ب ــی  ه ــرای خارج ــذاب  ب ــای  ج از  حوزه
ــت و گاز،  ــن نف ــد همچنی ــم زده ان ــز رق ــی را نی همکاری های
ــه  ــور ب ــی کش ــتارت آپ ــه اس ــال تجرب ــان، انتق ــادل متخصص تب
ســایر کشــورها، مطالعــات در زمینــه آب هــای زیرزمینــی و… از 
محورهــای مشــترک بــرای همــکاری بــا خارجی هــا بوده اســت.

برگزاری نشست هایی با خارجی ها با موضوع 
فناوری و نوآوری

ــعه  ــر توس ــر کل دفت ــتیری، مدی ــتا روح اهلل اس ــن راس در همی
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــب و کار معاون کس
ــای خارجــی گفــت:  ــت و آمده ــن رف ــات ای در خصــوص جزئی
طــی ماههــای اخیــر کشــورهای آســیا و اقیانوســیه بــه واســطه 
مجمــع نــوآوری آســیا و اقیانوســیه در کشــورمان حضــور داشــتند 
بــه جــز ایــن از قبــل نیــز رفــت و آمدهایــی از طریق شــرکتهای 
دانــش بنیــان بــا کشــورهای دیگــر داشــتیم کــه اینهــا می توانند 

بــه همــکاری فناورانــه منجر شــوند.
وی بــا اشــاره بــه کشــورهایی که بــرای تبــادل علــم و فناوری 
بــه ایــران آمدند، گفــت: ســریالنکا، ســنگاپور، فیلیپیــن، تایلند، 
کامبــوج، چیــن، مالــزی، تاجیکســتان، ارمنســتان، قزقیزســتان، 
ــه  ــه از جمل ــی، روســیه و ترکی ازبکســتان، کشــورهای افریقای
ــی و  ــت علم ــئولین معاون ــا مس ــه ب ــد ک ــورهایی بودن کش
فنــاوری ریاســت جمهــوری و شــرکتهای دانــش بنیــان ایرانی 
جلســه داشــتند و قــرار اســت در حوزه هــای مختلــف علمــی با 

ایــران همــکاری کننــد.

نفت و گاز پل ارتباطی ایران و سریالنکا
ــا ســریالنکا در زمینــه فنــاوری  اســتیری در خصــوص ارتبــاط ب
ــال  ــریالنکا 2 س ــابق س ــوژی س ــوم و تکنول ــر عل ــت: وزی گف

ــای  ــم امض ــی رغ ــی عل ــود ول ــده ب ــران آم ــه ای ــته ب گذش
تفاهــم نامــه همــکاری حاصــل نشــد، پــس از آن وزیــر جدیــد 
ــوآوری آســیا  علــوم و فنــاوری ایــن کشــور در برنامــه مجمــع ن
و اقیانوســیه مهمــان مــا بــود؛ در ایــن مجمــع پیشــنهاداتی شــد 
و مقــرر شــد ضمــن برگــزاری اولیــن کمیتــه مشــترک علــم و 
فنــاوری در »کلمبــو« شــرکتهای دانش بنیــان و فناور دو کشــور 

بــا هــم نشســت تجــاری – فنــاوری برگــزار کننــد.
مدیــر کل دفتــر توســعه کســب و کار معاونــت علمــی و 
ــاذ  ــات مشــترک اتخ ــر تصمیم ــی ب ــه داد: مبتن ــاوری ادام فن
ــاری  ــأت تج ــزام هی ــوان اع ــریالنکا، فراخ ــران و س ــده ای ش
ــزاری  ــا هــدف برگ ــان ب ــاوری از شــرکتهای دانــش بنی – فن

نشســت انجــام می شــود.
اســتیری بــا بیــان اینکــه هــر دو کشــور بــه پیگیــری 
ــی از  ــرد: یک ــان ک ــر نش ــد، خاط ــد دارن ــادالت تاکی ــد مب رون
درخواســت های ســریالنکا احــداث آزمایشــگاه نفــت و گاز 
ــطه  ــه واس ــر ب ــا یکدیگ ــوزه ب ــن ح ــرار اســت در ای اســت و ق

ــم. ــل کنی ــان تعام ــش بنی ــرکتهای دان ش
 

توسعه کسب و کار شرکتهای ایرانی و 
سنگاپوری حاصل تعامل فناورانه

ــور  ــه کش ــه ب ــنگاپوری ک ــم س ــوص تی ــه در خص وی در ادام
آمدنــد و از دســتاوردهای ایرانــی بازدیــد داشــتند، گفــت: 
همــکاری بــا تیــم ســنگاپور دشــوار اســت امــا بــا ایــن وجــود، 
ــر  ــتمل ب ــره مش ــت نف ــب هف ــک ترکی ــا ی ــنگاپوری ها ب س
ــه  ــنگاپور و مؤسس ــارت س ــت و تج ــی از وزارت صنع نمایندگان
ــته  ــال گذش ــه 2 س ــد؛ البت ــران آمدن ــه ای ــنگاپور ب ــارت س تج
ــا  ــود ام ــه دار نب ــی ادام ــتیم ول ــم داش ــن تی ــا ای ــی ب مذاکرات
پیگیــری از ســوی معاونــت علمــی مبتنــی بــر انگیــزه و عالقــه 

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــنگاپوری ص ــرف س ط
اســتیری ادامــه داد: مؤسســه تجــارت ســنگاپور الگوهــای قابــل 
ــرکتهای  ــادرات ش ــه ص ــک ب ــهیل و کم ــرای تس ــی ب توجه
کوچــک و متوســط ارائــه کــرده و مقــرر شــده کــه مــا در تعامل 
بــا دفتــر منطقــه ای آنهــا در امــارات از ظرفیــت ایــن مؤسســه 

ــنگاپور  ــه س ــم. مؤسس ــره بگیری ــی به ــرکتهای ایران ــرای ش ب
ــورهای  ــا کش ــارات ب ــود در ام ــه ای خ ــر منطق ــق دفت از طری
خاورمیانــه ارتبــاط می گیــرد تــا کســب و کار شــرکتهای 
ــه  ــود را در خاورمیان ــازار خ ــد و ب ــعه دهن ــنگاپوری را توس س
ــی شــده کــه  ــن اســاس پیــش بین ــر همی ــد؛ ب گســترش دهن
ــن  ــعه بی ــرای توس ــور ب ــن کش ــک ای ــا کم ــاخت هایی ب زیرس

ــود. ــم ش ــان فراه ــش بنی ــی کســب و کار دان الملل

نانو موضوعی جذاب برای فیلیپینی ها
اســتیری در ادامــه بــا اشــاره بــه همــکاری بــا هیئــت فیلیپینــی 
ــاون علمــی و  ــا مع ــن کشــور ب ــر ای ــاون وزی ــراً مع ــت: اخی گف
فنــاوری دیــدار و گفتگــو داشــتند؛ البتــه حــدود دو مــاه پیــش 
هــم تفاهــم نامــه ای بیــن معاونــت علمــی و فنــاوری و وزارت 
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــد ش ــن منعق ــوژی فیلیپی ــوم و تکنول عل
کمیتــه مشــترک همــکاری بیــن ایــران و فیلیپین تعریف شــده 
و تقریبــاً ایــن همــکاری، شــبیه همــکاری ایــران بــا ســریالنکا 

ــود. خواهــد ب
ــه  ــن کمیت ــزاری اولی ــات برگ ــه مقدم ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــوان  ــم شــده اســت، عن ــن تنظی مشــترک دو کشــور در فیلیپی
ــی رود؛  ــن م ــه فیلیپی ــران ب ــی از ای ــتا هیئت ــن راس ــرد: در ای ک
اکنــون منتظــر اعــالم این کشــور هســتیم. این کشــور از ســتاد 
توســعه فنــاوری نانــو بازدیــد داشــتند و عالقمنــد بــه همــکاری 

در ایــن زمینــه نیــز هســتند.
ــن  ــران و فیلیپی ــن ای ــی بی ــد خوب ــت و آم ــه وی، رف ــه گفت ب
انجــام شــده و مــا امیدواریــم کــه ظــرف 3 الــی 4 مــاه آینــده 
اولیــن جلســه مشــترک ایــران و فیلیپین تشــکیل شــود. در این 
ــترکی  ــای مش ــور در حوزه ه ــده دو کش ــواًل نماین ــه معم کمیت

ــد. ــرد حضــور دارن ــادل صــورت بگی ــرار اســت تب کــه ق

محورهای همکاری ایران و چین در عرصه 
فناوری

مدیـر کل دفتر توسـعه کسـب و کار معاونت علمی و فنـاوری در 
خصـوص همـکاری ایران و چین نیـز گفت: مـا برنامه هایی را به 

جدول همکاریها را ببینید؛

مهمترین رفت و آمدهای علمی ایران با خارجیها

ــن ــای نوی فناوریه
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چینی هـا ارائـه کردیـم و آنها نیز اسـتقبال کردنـد. ارتبـاط ایران 
و چیـن منوط اسـت بـه اینکـه برنامه هـای خـود را به آنهـا ارائه 
کنیم؛ یکی از محورهـای همکاری ایران و چیـن در زمینه تبادل 
متخصصین اسـت؛ ما آمادگـی خود را بـرای پذیرش دانشـجو و 

پژوهشـگر چینی اعـالم کردیم.
بــه گفتــه وی همچنیــن همــکاری پــارک فنــاوری پردیــس بــا 
پــارک فنــاوری چیــن نیــز بیــن دو کشــور مطــرح بــود کــه قرار 
ــالم  ــان اع ــد از بررسی هایش ــود را بع ــر خ ــا نظ ــت چینی ه اس
کننــد. محــور ســوم همــکاری بــا چینی هــا بــه گونــه ای اســت 
ــا  ــور ب ــان دو کش ــش بنی ــک« و دان ــرکتهای »های ت ــه ش ک
ــه  یکدیگــر همــکاری کننــد کــه ایــن موضــوع هــم منــوط ب

ارائــه برنامــه از ســوی دو کشــور اســت.
وی از آمادگــی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــرای حمایت در 
زمینــه همــکاری شــرکتهای چینــی بــا شــرکتهای ایرانــی خبر 
داد و گفــت: همچنیــن طــی جلســه مشــترکی کــه چینی هــا بــا 
»صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی« داشــتند مشــخص شــد کــه 
ــا در  ــوآوری 5 شــرکت چینــی را شناســایی کــرده ت صنــدوق ن
ادامــه بــا شــرکتهای ایرانــی منتخــب ایــن صنــدوق، همــکاری 

کننــد و بــه تولیــد محصــول مشــترک برســند.
اســتیری افــزود: بــرای رســیدن بــه یــک وحــدت رویــه مــا در 
ــتیم  ــکوفایی خواس ــوآوری و ش ــدوق ن ــی از صن ــت علم معاون
کــه برنامــه خــود را بــه صــورت مشــخص اعــالم کننــد و بــه 

ــم. ــالم کنی ــا اع چینی ه
وی در خصـوص همـکاری چینی هـا بـا صنـدوق حمایـت از 
پژوهشـگران و فنـاوران به عنـوان بنیاد علـوم ایران گفـت: این 
بنیـاد قصد همـکاری با بنیـاد علم چین را داشـت که قرار اسـت 
برنامه مشـخصی از سـوی بنیاد علم ایران به چین ارسـال شـود؛ 
ماحصـل ایـن شـد کـه همـه پروژه هـا جمـع آوری شـوند و بـه 

مسـئوالن علوم فنـاوری چین ارسـال شـود.

نانو و بایو تاجیکی ها را به خود جلب کرد
مدیــر کل دفتــر توســعه کســب و کار معاونــت علمــی و فناوری 
ــران و تاجیکســتان گفــت:  ــه ای ــه همــکاری فناوران ــه ب در ادام
بــه تازگــی دو نفــر از حــوزه اقتصــاد و تجــارت تاجیکــی 
ــد  ــی بازدی ــتاوردهای ایران ــد و توانســتند از دس ــران آمدن ــه ای ب
کننــد. دســتاوردهای حــوزه نانــو فنــاوری و بیوتکنولــوژی ایران 

ــت. ــا داش ــرای تاجیکی ه ــت را ب ــترین جذابی بیش
اســتیری افــزود: تاجیکی هــا در صــدد هســتند در ایــن حوزه هــا 
ــکل  ــا ش ــا همکاریه ــد ت ــره ببرن ــران به ــای ای از ظرفیت ه

ــد. بگیرن
وی بــا بیــان اینکــه تاجیکی هــا در حــوزه اســتارت اپ هــا نیــز 
ــا در  ــز تاجیکی ه ــن تمرک ــرد: ای ــان ک ــد، بی ــت می کنن فعالی
ــی  ــکاری خوب ــت هم ــد ظرفی ــا می توان ــتارت آپ ه ــوزه اس ح
ــات  ــد از تجربی ــا می توانن ــد؛ آنه ــم بزن ــور را رق ــن دو کش بی

ــد. ــه اســتارت آپ هــا بهــره ببرن ــا در زمین کشــور م
 

»نانوتکنولوژی« و »بایوتکنولوژی« پل 
ارتباطی با کشورهای همسایه می شوند

ــا ارمنســتان، قرقیزســتان و  اســتیری در خصــوص همــکاری ب
ــکاری در  ــرای هم ــل ب ــن کشــورها تمای ــت: ای ازبکســتان گف
ــرار اســت ظــرف  ــن ق ــد؛ همچنی ــو دارن ــو و بای ــای نان حوزه ه
ــا ده روز توانمنــدی کشورشــان را معرفــی کننــد  یــک هفتــه ت
ــق  ــران از طری ــرای ای ــا را ب ــن ظرفیت ه ــر ای ــوی دیگ و از س

ــتند. ــان بفرس ــران در کشورش ــفارت ای س
ــن کشــورها، زمینه هــای فعالیــت  ــد از اعــالم ای ــزود: بع وی اف

ــرد. ــکل بگی ــا ش ــماً همکاری ه ــا رس ــود ت ــخص می ش مش

همکاری با کامبوج در ۳ حوزه
اســتیری در خصــوص همــکاری بــا کامبــوج در زمینــه 

ــه  ــا توج ــران ب ــا ای ــدی ب ــای عالقمن ــت: حوزه ه ــاوری گف فن
ــات و  ــاوری اطالع ــوزه فن ــان در ح ــای کشورش ــه قابلیت ه ب

ــت. ــالمت اس س
مدیــر کل دفتــر توســعه کســب و کار معاونــت علمــی و فناوری 
ــم و  ــعه عل ــوزه توس ــی در ح ــوج کار کم ــه کامب ــان اینک ــا بی ب
فنــاوری کــرده اســت، بیــان کــرد: مهم تریــن نهــاد ایــن کشــور 
در زمینــه فنــاوری شــورایی ذیــل وزارتخانــه علــوم و تکنولوژی 
ایــن کشــور اســت کــه دو ســال اســت راه انــدازی شــده اســت؛ 
ــم سیاســت های  ــم کمــک کنی ــا می توانی ــل م ــن دلی ــه همی ب

علــم و فنــاوری ایــن کشــور ارتقــا بیابــد.
وی تاکیــد کــرد: همچنیــن انتقــال فنــاوری بــا کشــور کامبــوج 
می توانــد در حــوزه زیســت فنــاوری و فنــاوری اطالعــات باشــد 
چــرا کــه آنهــا در ایــن زمینــه اظهــار عالقــه منــدی کرده انــد. 
ــالمت،  ــای س ــور را در حوزه ه ــن کش ــازار ای ــم ب ــا می توانی م

فنــاوری اطالعــات و زیســت فنــاوری بدســت بیاوریــم.

داروهای نوترکیب ایرانی در آفریقا
ــز گفــت:  ــا کشــورهای آفریقایــی نی وی درخصــوص تعامــل ب
ــان  ــش بنی ــراه شــرکتهای دان ــه هم ســال گذشــته دو ســفر ب
ایرانــی بــه شــرق »کنیــا« و »اوگانــدا« داشــتیم و در حوزه هــای 
فنــاوری نشســتهای تجــاری را برگــزار کردیــم؛ آفریقایی هــا از 
ایــن نشســت اســتقبال کردنــد و بیــن برخــی شــرکتهای دانش 
ــدل  ــی رد و ب ــم نامه های ــی تفاه ــرکتهای آفریقای ــا ش ــان ب بنی
ــه  ــم ک ــی داری ــگاه صادرات ــا پای ــر در کنی ــال حاض ــد؛ در ح ش
ــات و  ــن ارتباط ــر ای ــد و پیگی ــا را پوشــش می ده ــرق آفریق ش

توســعه محصــول ایرانــی در ایــن کشــورها اســت.
اســتیری بــا اشــاره بــه حوزه هــای همــکاری بــا کنیــا و 
اوگانــدا گفــت: نــرم افــزار و پلتفرمهــای تولیــد بــازی از جملــه 
ــن  ــی هــم بی ــه قراردادهای موضوعــات مطــرح شــده اســت ک
ــده  ــد ش ــه منعق ــن زمین ــی در ای ــی و افریقای ــرکتهای ایران ش
اســت. همچنیــن از دیگــر حوزه هــای همــکاری ایــران و آفریقــا 

ــت. ــا« اس ــن ه ــی« و »واکس ــب ایران ــای نوترکی »داروه
وی بــا بیــان اینکــه در حاضــر هــم داروهــای ایرانــی در 
ــن  ــان کــرد: همچنی ــه اســت، بی ــروش رفت ــه ف ــن کشــور ب ای
ــا آفریقــای جنوبــی نیــز در حــال پیگیــری اســت؛  همــکاری ب
بــه دلیــل اینکــه ایــن کشــور مشــکل آب شــیرین دارد، یکــی 
از شــرکت های ایرانــی قــراردادی در راســتای مطالعــات 
اکتشــافی در 5 اســتان آفریقــای جنوبــی در ایــن زمینــه منعقــد 

ــت. ــرده اس ک
مدیــر کل دفتــر توســعه کســب و کار معاونــت علمــی و فناوری 
ادامــه داد: همچنیــن آبیــاری کشــاورزی و کارخانــه خــط تولیــد 
لوله هــای نیمــه تراوایــی از جملــه پــل ارتباطــی بیــن ایــران و 

کشــورهای آفریقایــی بــه شــمار مــی رود.
 

محور همکاریهای علمی با روسیه
مدیــر کل دفتــر توســعه کســب و کار معاونــت علمــی و فناوری 
گفــت: تیرمــاه امســال هــم شــرکتهای دانــش بنیــان بــا معاون 
علمــی بــه روســیه رفتنــد و از یــک نمایشــگاه روســیه ای بازدید 

کردنــد.
ــر  ــدی ت ــارت ج ــا در تج ــه روس ه ــان اینک ــا بی ــتیری ب اس
هســتند، گفــت: ایجــاد خــط تولیــد واکســن دام و طیــور، تولید و 
عرضــه محصوالتــی کــه مربــوط بــه واقعیت مجــازی اســت از 
موضوعــات همــکاری بیــن ایــران و روســیه بــه شــمار مــی رود.

وی افــزود: همچنیــن در پلتفرم هــای بــازی یکــی از شــرکتهای 
دانــش بنیــان پیشــرفت خوبــی داشــته کــه بــر اســاس 
رایزنی هــا قــرار اســت موضــوع همــکاری بیــن دو کشــور قــرار 
ــاری  ــات مهندســی حف ــرد. از ســوی دیگــر موضــوع خدم بگی
چاه هــای نفــت و گاز از دیگــر محورهــای همــکاری بــه شــمار 

می آیــد.
بــه گفتــه وی، دفتــر رایزنــی معاونــت علمــی در حــال پیگیــری 
اســت کــه روس هــا در بحــث انتقــال تکنولــوژی بــه مــا کمک 

کننــد و تولیــد مشــترک جــدی شــروع شــود.

برنامه های آینده امسال در حوزه تعامالت 
علمی

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــور دو برنامــه جــدی 
قطعــی بــا عنــوان نشســت تجــاری فنــاوری شــرکتها در ترکیه 
و چیــن در نظــر دارد. ایــن معاونــت در حــال حاضــر بــا ســفارت 
ــز  ــا در پایی ــت ت ــزی اس ــه ری ــال برنام ــه در ح ــران در ترکی ای
امســال نشســتی بــا حضــور شــرکتهای دانــش بنیــان ایرانــی 

و ترکــی برگــزار کنــد.
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــور دو برنامــه جــدی 
قطعــی بــا عنــوان نشســت تجــاری فنــاوری شــرکتها در ترکیه 
و چیــن در نظــر دارد همچنین نشســت شــرکتهای دانــش بنیان 
ــود.  ــزار می ش ــز برگ ــن نی ــنزن« چی ــانگهای« و »ش در »ش
چنیــن نشســت هایی ضمــن معرفــی دســتاوردهای ایرانــی بــه 
ــد زمینــه همکاری هــای دوجانبــه  کشــورهای خارجــی می توان
در راســتای توســعه و پیشــرفت فنــاوری و فــروش محصــوالت 

را نیــز رقــم بزنــد.
در شــرایط خــاص تحریمــی مــا بایــد بــا کشــورهایی همــکاری 
را جــدی پیــش ببریــم کــه نتیجــه بخــش باشــند از ایــن رو بــه 
ــا  ــرای تعامــل ب ــز ب ــت علمــی نی ــه معاون نظــر می رســد برنام
ترکیــه، چین و روســیه بــه عنوان شــرکای ســنتی، اســتراتژیک 

و راهبــردی جمهــوری اســالمی ایــران، بیشــتر باشــد.

ــن ــای نوی فناوریه

جدول همکاریهای اخیر معاونت علمی با کشورهای خارجی
حوزه همکاری با ایراننام کشور
نفت و گازسریالنکا
توسعه شرکتهای دانش بنیان ایرانیسنگاپور
فناوری نانوفیلیپین

تبادل متخصصان، پذیرش پژوهشگر چینی، همکاری بنیاد علم چین و پارک فناوری پردیسچین
نانو فناوری و بایو تکنولوژی، همکاری استارت آپیتاجیکستان

نانو فناوری و بایو تکنولوژیارمنستان، قرقیزستان، ازبکستان
سالمت، فناوری اطالعات، تدوین سیاست های علم و فناوریکامبوج

تولید دارو و واکسن، بازی های رایانه ای، مطالعات کشف آب های زیرزمینیافریقا
نفت و گازروسیه
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ــن ــای نوی فناوریه

بــرای اولیــن بــار در خاورمیانــه ســاخت پرینتــر ســه بعــدی در ابعــاد میکــرون توســط محققیــن 
دانشــگاه صنعتــی شــریف محقــق شــده اســت.

ــی شــریف و  ــک دانشــگاه صنعت ــر محمدرضــا موحــدی اســتاد دانشــکده مهندســی مکانی دکت
کیــوان محمــدی دانشــجوی دکتــری، بــرای اولیــن بــار در خاورمیانــه موفــق بــه ســاخت پرینتــر 
ســه بعــدی بــا هــدف ســاخت قطعــات در ابعــاد میکــرون شــدند. پیــش از ایــن نیــز کشــورهای 
آمریــکا، انگلیــس، ســوئیس و ژاپــن در ایــن تکنولــوژی ورود پیــدا کــرده بودنــد و هــم اکنــون بــا 

کمــک محققیــن دانشــگاه صنعتــی شــریف ایــن تکنولــوژی بومــی شــده اســت.
بــه گفتــه کیــوان محمــدی پرینترهــای ســه بعــدی در دو دهــه اخیــر، بــا ورود بــه صنعت ســاخت 
و تولیــد انقــالب جدیــدی در ایــن صنعــت بوجــود آورده اســت. ســرعت و انعطــاف پذیــری ایــن 
تکنولــوژی در تولیــد قطعــات پیچیــده و کاهــش مراحــل تولیــد بســیار قابــل توجــه اســت. پرینتر 
ســه بعــدی در مقیــاس میکــرو و نانــو، بــه مراتــب پیچیده تــر و مشــکل تــر از ابعــاد ماکــرو اســت. 
روش هــای مرســوم پرینتر ســه بعــدی از جملــه تفجــوش انتخابــی، ذوب انتخابــی، ذوب فیالمنت 
پلیمــرو غیــره، بدلیــل محدودیت هــای ســاختاری و ماهیتــی آنهــا، در ســاخت قطعــات میکرونــی 
بــا رزولوشــن بــاال ناتواننــد. لــذا محققیــن بدنبــال روشــی از روش هــای پرینتر ســه بعدی هســتند 

کــه قــادر بــه تولیــد قطعــات در ابعــاد میکــرو بــا گســتردگی مــواد مــورد اســتفاده، هســتند.
ــای ســه  ــدی از پرینتره ــوژی جدی ــک تکنول ــدی الکتروهیدرودینامی ــر ســه بع ــزود: پرینت وی اف
بعــدی اســت کــه قــادر بــه ســاخت ســازه ها و قطعــات بــا دقــت و رزولوشــن میکرونــی و کمتــر 

ــت. از آن اس
دانشــجوی دکتــری دانشــگاه صنعتــی شــریف گفــت: اهمیــت پرینترهــای ســه بعــدی تــا جایــی 
اســت کــه سیاســت مــداران معروفــی همچــون رئیــس جمهــور امریــکا طــی ســخنانی توانســت 
بــا متقاعــد کــردن کنگــره، ســرمایه گــذاری ویــژه ای بــرای ایــن تکنولــوژی اختصــاص دهنــد.
وی خاطــر نشــان کــرد: شــرکت های بــزرگ دنیــا همچــون ایربــاس، زیمنــس و بویینــگ در حال 
گســترش ایــن تکنولــوژی بــرای ســاخت قطعــات هواپیمــا و همچنیــن اســتفاده در کاربردهــای 

دیگــر همچــون پزشــکی، خودروســازی و نظامــی هســتند.
کیــوان محمــدی کــه حــدود چهــار ســال اســت در ایــن زمینــه مشــغول تحقیــق اســت، گفــت: 
در ایــن روش کــه بــا الهــام از پدیــده فیزیکــی الکتروهیدرودینامیــک ابــداع شــده اســت، ایجــاد 
ــرم آن شــده و در شــرایط خاصــی  ــر ف ــزرگ، موجــب تغیی ــوی در قطــره ب ــدان الکتریکــی ق می
ــی  ــرات میکرون ــه قط ــرده و ب ــک ک ــر کوچ ــش از ده براب ــا بی ــر را ت ــورد نظ ــره م ــد قط می توان

تبدیــل کنــد.
ــه،  ــره اولی ــوک قط ــد، از ن ــی رخ می ده ــیار کوتاه ــان بس ــه در زم ــده ک ــن پدی ــزود: در ای وی اف
قطــره کوچک تــری پرتــاب می شــود و قابــل هدایــت بــه ســطح مــورد نظــر اســت. پیچیدگــی 
ماهیــت چنــد فیزیکــی ایــن فرآینــد و تاثیرپذیــری آن از پارامترهــای مختلــف، دســتیابی بــه ایــن 

تکنولــوژی را مشــکل و حائــز اهمیــت ســاخته اســت.
ــرای  محمــدی گفــت: هــم اکنــون از دانشــگاه های هــاروارد، پنســیلوانیا و NUS ســنگاپور ب
ــوژی از ســمت غــرب بــه  ــوژی دعــوت شــده ایم و در واقــع درخواســت تکنول ایجــاد ایــن تکنول

مــا بــوده اســت.
ــه  ــود، بطوریک ــذاری ش ــتی هدف گ ــتی بدرس ــا بایس ــای م ــزود: موضــوع پایانامه ه ــدی اف محم
عــالوه بــر بُعــد تحقیقاتــی و انتشــار مقــاالت علمــی، از جنبــه ی تولیــد فنــاوری و دســتیابی بــه 
تکنولوژی هــای پیشــرفته دنیــا بــرای کشــور مفیــد باشــد. تحقیــق انجــام شــده تحــت عنــوان 
ــجوی  ــوان دانش ــی بعن ــی اعراف ــکاری عل ــا هم ــه ب ــت، ک ــوده اس ــب ب ــری اینجان ــاله دکت رس
کارشناســی ارشــد در دو بعــد 1- دســتیابی بــه تکنولــوژی و 2- انجــام تحقیقــات نــو و کاربــردی 

هــدف گــذاری و اجــرا شــده اســت.
دکتـر موحـدی اسـتاد راهنمـای ایـن پـروژه نیز خاطـر نشـان کرد: موضـوع پرینتر سـه بعـدی به 
عنوان یک روش نوین سـاخت قریب به 20 سـال اسـت که در دنیا در مقیاس صنعتی شـروع شـده 
و روز به روز توسـعه بیشـتری پیدا می کند. بـه طوری که در آینـده پژوهی در دنیا پرینت سـه بعدی 
بـه عنـوان یکـی از ده تکنولوژی مهـم که در آینـده دنیـا را متحول خواهد کرد، شـناخته می شـود. 
در کشـور مـا نیـز خصوصـاً در دهـه اخیـر در ابعـاد مختلف هـم صنعـت و هـم دانشـگاه ورود پیدا 
کـرده و هـم اکنون بـه جایی رسـیده ایم که بسـیاری از تجهیزات و دسـتگاه های پرینتر سـه بعدی 
توسـط تیم هـای دانشـگاهی و صنعتـی در داخل کشـور سـاخته می شـود و پایان نامـه و پروژه های 

دانشـگاهی خوبـی در این زمینـه در حال انجام اسـت.
وی گفــت: پرینرهــای ســه بعــدی انــواع مختلفــی دارنــد و بــر اســاس نــوع مــاده اولیــه بــه پــودر، 
ــا دقــت و رزولویشــن  ــاوت و متناســب ب ــاد متف ــدی می شــوند و در ابع ــد تقســیم بن ــع و جام مای

ــوند. ــدی می ش ــته بن ــد دس ــاد می کنن ــه ایج ــه ای ک قطع

ــگاه  ــک دانش ــی مکانی ــکده مهندس ــق دانش ــاخت دقی ــگاه س ــه در آزمایش ــزود: کاری ک وی اف
صنعتــی شــریف صــورت گرفتــه در ادامــه کارهــای قبلــی در حــوزه بــه پرینت ســه بعــدی، تمرکز 
بــر روی نــوع خاصــی از تکنولــوژی کــه پرینتــر الکتروهیدرودینامیــک اســت دارد کــه تفــاوت آن 
بــا تکنولوژی هــای دیگــر این اســت کــه الیــه نشــانی را بــا ذرات در مقیــاس میکــرو و نانــو انجام 
می دهــد و بــرای ســاخت تجهیــزات دقیــق و ظریــف و ریــز از آن اســتفاده می شــود، مثــل پرینــت 
نانــو داروهــا و یــا پرینــت میکــرو سنســورهای انعطــاف پذیــر کــه مثــاًل در بــدن انســان قابــل 

اســتفاده اســت.
اســتاد دانشــگاه صنعتــی شــریف در ادامــه گفــت: ایــن تکنولــوژی کاربردهــای زیــادی در حــوزه 
پزشــکی، هوافضــا و صنعــت خــودرو ســازی و… اســت چــون قــادر بــه تولیــد تجهیــزات ظریف 

ــل اســتفاده اســت. ــز می باشــد کــه در حوزه هــای گوناگــون قاب و ری
موحــدی افــزود: ایــن تکنولــوژی قبــاًل در کشــورهای پیشــرفته آغاز شــده و ما هــم در آزمایشــگاه 
دانشــکده مهندســی مکانیــک حــدود 4 ســال پیــش بــه ایــن تکنولــوژی ورود پیــدا کرده ایــم و و 
توانســته ایم بــا تســلط بــر ای فنــاوری تجهیــزات الزم را بســازیم و بــا موفقیــت بــه مرحله تســت 

نیم. برسا
وی گفــت: اســاس کار ایــن اســت کــه ماننــد یــک پرینت جوهــر افشــان بتوانیــم با کمــک میدان 
الکتریکــی بــا ولتــاژ بــاال انــدازه و شــکل قطــرات را مــورد کنتــرل قــرار دهیــم و قطــره مــورد نظر 
در ابعــاد دقیــق و ســایز ریــز روی کاغــذ زیرالیــه پرینــت شــود. اگر ایــن قطره ســیال حــاوی ذرات 
نانوپــودر از مــواد مختلــف ماننــد نقــره باشــد و ایــن ســیال هــم مــاده حاللــی باشــد کــه تبخیــر 
ــه  ــت ک ــره اس ــل نق ــر مث ــورد نظ ــاده م ــه ای از آن م ــد الی ــی می مان ــه باق ــزی ک ــود چی می ش
ــاد و رزولویشــن  ــه نشــانی در ابع ــم الی ــوژی می توانی ــن تکنول ــا کمــک ای نشــانده می شــود و ب

میکــرون و حتــی پایین تــر بــا دقــت بــاال انجــام دهیــم.
موحــدی خاطــر نشــان کــرد: تجهیزاتــی کــه در آزمایشــگاه مــا ســاخته شــده عــالوه بــر تجهیــز 
پرینتــر ســه بعــدی الکتروهیدوردینامیــک، تجهیزاتــی بــرای مشــاهده پدیده الیــه نشــانی ذرات و 
عکــس گرفتــن بــا ســرعت بــاال بــرای مشــاهده الیــه نشــانی در زمان هــای بســیار کوتــاه اســت.
وی افــزود: در حــال حاضــر موفــق شــده ایم در تعامــل بــا شــرکت های دارویــی از ایــن 
ــت علمــی ریاســت  ــن مســیر معاون ــم و در ای ــو دارو اســتفاده کنی ــت نات ــرای پرین ــوژی ب تکنول

ــد. ــته ان ــق داش ــن تحقی ــی از ای ــت خوب ــوری حمای جمه
اســتاد راهنمــای پــروژه ســاخت پرینتــر الکتروهیدرودینامیــک در ادامــه گفــت: تحقیقــات در ایــن 
ــا در حــال انجــام اســت و  ــات در کشــورهای پیشــرفته دنی ــوازات تحقیق ــه م حــوزه در کشــور ب

امیــدوارم ایــن تکنولــوژی منافــع خوبــی بــرای کشــور بــه ارمغــان بیــاورد.
ــا الزم  ــو داروه ــوع نان ــا در موض ــا در دنی ــعه فناوری ه ــه توس ــه ب ــا توج ــت: ب ــه گف وی در خاتم
اســت کــه مــا هــم در کشــور بــه ایــن تکنولــوژی ورود پیــدا کنیــم چــرا کــه در ســال های آتــی 
بــا حجــم وســیعی از نانــو داروهایــی کــه وارد ایــران خواهنــد شــد، روبــرو خواهیــم شــد و قطعــًا 
هــر کــدام از ایــن دارو هــا بایــد بــا قیمــت گــزاف خریــداری شــوند بنابرایــن ورود بــه ایــن حــوزه 
ــود و  ــد ب ــل مالحظــه ای خواه ــت و ســودآوری قاب ــده دارای منفع و ســاخت آن در کشــور در آین
بعــد از گذرانــدن دوره هــای آزمایشــگاهی و اثبــات فنــاوری و اخــذ مجــوز امــکان صــادرات ایــن 

تکنولــوژی و ارز آوری بیشــتر بــرای کشــور وجــود خواهــد داشــت.

برای اولین بار در خاورمیانه؛

محققان ایرانی به فناوری پرینتر سه بعدی در ابعاد میکرون دست یافتند
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ــن ــای نوی فناوریه

ــد آلودگــی هــای آب،  ــزاری شــدند کــه مــی توان ــرم اف ــه طراحــی ن ــق ب ــان کشــور موف محقق
ــگ نشــان دهــد. ــه کمــک رن ــزات ســنگین و ســم را ب ــزان فل می

دکتــر محمدرضــا کالهــدوز مجــری ایــن طــرح در مرکــز نــوآوری دانشــگاه تهــران گفت: ســابقه 
ــزار سیاســی-نظامی همیشــه وجــود  ــا اب ــک هــدف ی ــوان ی ــه عن ــی در اســتفاده از آب ب طوالن

ــته و دارد. داش
کالهــدوز بــا بیــان اینکــه همــواره نگرانــی هایــی بــرای خســارات بــه آب، نــوع و دوز ســم در آب 
نیــز وجــود دارد، خاطــر نشــان کــرد: بــر همین اســاس درصــدد بــر آمدیــم تــا اپلیکیشــنی را برای 
مشــخص کــردن آلودگــی آب در مرکــز نــوآوری طراحــی کنیــم؛ ایــن طــرح رویکــرد جدیــدی را 

بــا عنــوان »آزمایشــگاه آب بــر روی تلفــن همــراه« ارائــه می کنــد.
ایــن محقــق بــا اشــاره بــه مزایــای ایــن طــرح گفــت: ایــن روش از مزایایــی همچــون مشــخص 
شــدن ســریع نتایــج آزمایــش، ســادگی کار بــه دلیــل اســتفاده از گوشــی هوشــمند، هزینــه کــم، 

انــدازه کوچــک و قابلیــت حمــل و جابجایــی آســان برخــوردار اســت.
ــوص  ــه خص ــاده ب ــاط دورافت ــوان در نق ــه، می ت ــن برنام ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
روســتاها بــدون امکانــات آزمایشــگاهی و در کوتاه تریــن زمــان ممکــن میــزان ســموم موجــود در 
آب را بررســی کــرد، بیــان کــرد: در ایــن روش امــکان ذخیــره، پــردازش، تجزیــه و تحلیــل نتایــج 

بــه صــورت زنجیــره وار در دســترس خواهــد بــود.
بــه گفتــه مجــری طــرح، سیســتم پردازشــی دســتگاه های موجــود، وابســته بــه پردازشــگرهای 
پیچیــده و ســنگینی اســت کــه در ایــن طــرح پیشــنهادی بــا توجــه بــه اســتفاده از تلفــن همــراه، 

ــردارد. پردازشــگرها حــذف شــده و کاهــش هزینه هــا را در ب
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن میــزان نمونــه بــرداری بســیار پاییــن )در حــدود آب( از مزایــای 
طــرح محســوب می شــود. دســتگاه های موجــود بــرای تســت آلودگــی آب کــه اکنــون در حــال 

اســتفاده اســت حجیــم بــوده و بــا فاصلــه قابــل توجهــی از انشــعاب خانگــی قــرار دارنــد.
کالهــدوز بــا اشــاره بــه اپلیکیشــن و دســتگاهی کــه توســط ایــن تیــم در مرکز نــوآوری دانشــگاه 
تهــران طراحــی شــده گفــت: بــه دلیــل ابعــاد کوچــک و هزینــه مناســب، دســتگاه پیشــنهادی 

می توانــد در انتهــای انشــعاب بــه منظــور کنتــرل دقیــق و آســان مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.
وی تاکیــد کــرد: در سیســتم فعلــی نمونــه بــرداری بایــد توســط نیــروی انســانی انجــام شــود. امــا 
ــراه صــورت  ــن هم ــا تلف ــات ب ــروی انســانی حــذف می شــود و ارســال اطالع ــن طــرح نی در ای
ــتباه  ــه اش ــا هرگون ــات و ی ــث ورود اطالع ــانی در بح ــروی انس ــای نی ــه خط ــرد. در نتیج می گی

عمــدی و ســهوی حــذف خواهــد شــد.
کالهــدوز بیــان کــرد: ایــن حســگر بــر اســاس انــدازه گیــری میــزان نســبی رنگ هــا کار می کنــد 
و قــادر اســت غلظت هــای کــم جیــوه، ســرب، کادمیــم و آرســنیک را در آب تشــخیص دهــد. این 
حســگر بــا اســتفاده از تلفــن همــراه هوشــمند عکســبرداری کــرده و اطالعــات مربــوط بــه آب را 

پــردازش و نتایــج را نشــان می دهــد.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران بــا بیــان اینکــه در ایــن پژوهــش، مــا روش انــدازه گیــری 

ــا اســتفاده از دوربیــن تلفــن  رنــگ را بــه عنــوان اســاس یــک حســگِر تشــخیص کیفیــت آب ب
همــراه در نظــر گرفتــه ایــم ادامــه داد: در ایــن طــرح بــا رنــگ ســنجی میــزان دقیــق ســم در آب 

مشــخص مــی شــود.
کالهــدوز بــا بیــان اینکه ســم، رنــگ، غلظــت جیــوه، فلــزات ســنگین و تمــام ناخالصی هــای آب 
بــا ایــن دســتگاه )حســگر( و نــرم افــزاری کــه طراحــی کــرده ایــم قابــل تشــخیص اســت، گفت: 
در ایــن پژوهــش محلــوِل شناســاگر نقــش اصلــی در عملیــات رنــگ ســنجی بــرای تشــخیص 
ســم در آب را دارد. بــرای هــر آزمایــش نیــاز بــه دو محلــول شناســاگر داریــم، محلــول مرجــع کــه 
حــاوی آب بــدون جیــوه، نانــوذرات طــال، آپتامــر و نمــک اســت و دیگــری محلــول نمونــه کــه 

می خواهیــم غلظــت آالینــده جیــوه را در آن انــدازه گیــری کنیــم.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح صرفــه اقتصــادی زیــادی دارد، 
بیــان کــرد: بــه دلیــل اینکــه ایــن نــرم افــزار و دســتگاه می توانــد بــه راحتــی در دســترس مــردم 

قــرار بگیــرد تولیــد آن مقــرون بــه صرفــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون دســتگاه و اپلیکیشــنی بــا قابلیــت تشــخیص فلــزات ســنگین مضــر 
آب بــه طــور همزمــان طراحــی نشــده اســت، گفــت: تکنولــوژی تشــخیص جیــوه در آب توســط 
تلفــن همــراه در دســت معــدود کشــورهای پیشــرفته دنیاســت. امــا دســتگاهی کــه بــا روش رنگ 
ســنجی بــه تشــخیص چندیــن نــوع فلــز ســنگین و ســم در آب بپــردازد بــرای اولیــن بــار در ایــن 

طــرح معرفــی شــده اســت.
ــه روز، قیمــت ارزان،  ــوژی ب ــه دلیــل اســتفاده از تکنول مجــری طــرح ادامــه داد: ایــن سیســتم ب
ــه ظرفیت هــای داخــل  ــکا ب ــا، ســرعت بیشــتر، ات ــر داده ه ــت بهت ــی، مدیری ــه جای ــت جاب قابلی

ــرد. ــرار می گی ــتریان ق ــاب مش ــورد انتخ ــور م کش
کالهــدوز ادامــه داد: ســازمان آب و فاضــالب منطقــه ای، مصــارف خانگــی، خریــداران دســتگاه 
ــن دســتگاه  ــان ای ــد مخاطب ــه آب خانگــی، بیمارســتان ها و ســازمان های دفاعــی می توانن تصفی

و اپلیکیشــن بــه شــمار رونــد.

توسط محققان کشور؛

 تست آلودگی آب روی تلفن همراه ممکن شد 

ــی  ــت علم ــردی معاون ــای راهب ــعه فناوری ه ــز توس ــس مرک رئی
ــان  ــک متخصص ــا کم ــت: ب ــوری، گف ــت جمه ــاوری ریاس و فن
ــد  ــرای تولی ــران ب ــدی ای ــان، توانمن ــش بنی ــرکت های دان و ش

ــد. ــا می یاب ــور ارتق ــی در کش ــای حیات داروه
اســماعیل قــادری فــر دربــاره وضعیــت ایــران در تولیــد دارو، بیــان 
ــت  ــوزه زیس ــتاب دهنده در ح ــدود 5 ش ــر ح ــال حاض ــرد: در ح ک
ــران در  ــع ای ــد. در واق ــد واکســن و دارو می پردازن ــه تولی ــاوری ب فن
شــرایطی بیــش از ۹7 درصــد از داروهــا و مــواد موثــره دارویــی خود 
را تولیــد می کنــد کــه هنــوز بــرای تأمیــن 3 درصــد از مــواد اولیــه 

وابســتگی دارد.
رئیس مرکز توسـعه فناوری های راهبردی معاونـت علمی و فناوری 
افـزود: معاونت علمی و فنـاوری با همکاری وزارت بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی و سـازمان دامپزشـکی وزارت جهاد کشـاورزی 

تولیـد یک صـد قلـم دارو و مـواد اولیـه دارویـی در بخـش واکسـن، 
داروی انسـانی و طیـور را در اولویـت کاری خود قرار داده اسـت.

بــه گفتــه رئیــس مرکــز توســعه فناوری هــای راهبــردی معاونــت 
ــا  ــد ب ــای جدی ــن داروه ــوری، ای ــاوری ریاســت جمه ــی و فن علم
کمــک شــتاب دهنده هــای موجــود در کشــور تولیــد خواهــد شــد.

قــادری فــر تصریــح کــرد: در ایــن برنامــه محــوری قصــد داریــم 
ــرفته  ــی پیش ــواد داروی ــد م ــده صددرصــد در تولی ــال آین ــا دو س ت

ــی برســیم. ــه خودکفای نوترکیــب ب
ــث  ــد دارو باع ــه تولی ــران در زمین ــدی ای ــرد: توانمن ــوان ک وی عن
ــن داروی  ــه در تأمی ــی ک ــا وجــود مشــکالت فراوان شــده اســت ب
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــود محسوس ــچ گاه کمب ــود دارد، هی ــور وج کش
نداشــته باشــیم کــه ایــن موضــوع نشــاندهنده توانمنــدی 

شــرکت های دانــش بنیــان اســت.

یک مقام مسئول در معاونت علمی:

توانمندی ایران در تولید دارو ارتقا می یابد
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ــن ــای نوی فناوریه

محققــان کشــور موفق بــه تولیــد موتــور بــرق گازی شــدند که 
مــی توانــد بــه صــورت دائــم و بــه صرفــه بــرای تمــام صنایــع 

ــد کند. ــرق تولی ب
منصــور فتحعلــی، رئیــس صنــدوق پژوهــش و فنــاوری صنعت 
بــرق و انــرژی اظهــار کــرد: محققــان کشــور در زمینــه نصــب 
ــد  ــر دارن ــک در نظ ــاس کوچ ــای مقی ــدازی نیروگاه ه و راه ان
باتوجــه بــه نیــاز صنعــت بــرق کشــور بــه موتــور ژنراتورهــای 
ــک،  ــاس کوچ ــای مقی ــتفاده در نیروگاه ه ــت اس ــوز جه گازس
ــوع  ــن ن ــاخت ای ــوژی س ــازی تکنول ــی س ــرق و بوم ــد ب تولی
موتــور ژنراتــور در کشــور، براســاس یکــی از دســتاوردهای ایــن 
فعالیــت، کارخانــه تولیــد ایــن موتورهــا را در شهرســتان بجنورد 

تأســیس کننــد.
ــتگاهی  ــد الکتریکــی دس ــا مول ــرق ی ــور ب ــه وی، موت ــه گفت ب
اســت کــه انــرژی مکانیکــی حاصــل از ســوخت گاز یــا بنزیــن 
ــه  ــد. البت ــل می کن ــیته تبدی ــرژی الکتریس ــه ان ــل را ب و گازوئی
ــاً در  ــه اصطالح ــور اســت ک ــزل ژنرات ــان دی ــرق هم ــور ب موت
ــالق  ــل اط ــک و پرتاب ــک هواخن ــای کوچ ــه ژنراتوره ــازار ب ب

می شــود.
وی افــزود: موتــور بــرق گازی وســیله ای اســت کــه بــا اســتفاده 
از گازی شــهری و یــا کپســول مایــع در خروجــی بــرق می دهــد 
و تفــاوت اصلــی آن بــا موتــور بــرق بنزینــی و گازوئیلــی در نوع 
ســوخت مصرفــی آن اســت.موتور بــرق گازســوز بــه دلیــل نوع 
ســوخت، کــم مصــرف اســت و باعــث کاهــش آلودگــی هــوا 
می شــود و دارای هزینه هــای کمتــری نســبت بــه موتــور بــرق 

بنزینــی اســت.
ــر  ــه خاط ــرق گازی ب ــور ب ــرد: موت ــان ک ــر نش ــی خاط فتحعل
ــش طــول عمــر  ــن باعــث افزای ــودن و حــذف بنزی گازســوز ب
ــت. در  ــده اس ــی ش ــرق بنزین ــور ب ــه موت ــبت ب ــول نس محص

احتــراق  گازی،  بــرق  موتــور 
داخلــی گاز را می ســوزاند و در 
ــی  ــرژی الکتریک ــه ان ــت ب نهای
ــود. ــد می ش ــرق تولی ــل و ب تبدی
و  پژوهــش  صنــدوق  رئیــس 
ــرژی  ــرق و ان ــت ب ــاوری صنع فن
کاربردهــای  بــه  اشــاره  بــا 
موتــوری کــه قــرار اســت بــا 
ــاخته  ــدوق س ــن صن ــت ای حمای
شــود، بیــان کــرد: از موتــور 

بــرق گازی می تــوان در مولدهــای قــدرت نیروگاههــای 
مقیــاس کوچــک )جهــت فــروش بــرق بــه توانیــر(، اســتفاده در 
مولدهــای قــدرت در پســتهای منطقــه )جهــت کاهــش هزینــه 
ــتفاده  ــک(، اس ــاعات پی ــرق در س ــن ب ــن تأمی ــد و تضمی تولی
ــورت  ــه ص ــرق ب ــد ب ــت تولی ــات جه ــع و کارخانج در صنای
ــتفاده در بخــش  ــا سیســتم رزرو و پشتیبان(،اس ــن ی ــود تأمی خ
کشــاورزی )بــه ویــژه در صنعــت کشــت گلخانــه ای( اســتفاده 

ــرد. ک
ــاری  ــای تج ــتفاده در مجتمع ه ــن اس ــه داد: همچنی وی ادام
و اداری )جهــت کاهــش هزینه هــای انــرژی و پشــتیبان(، 
اســتفاده در مناطــق دور افتــاده و محــروم )جهــت تأمیــن بــرق 
جزیــره ای(، اســتفاده در مراکــز پزشــکی و بیمارســتانها )جهــت 
ــه  ــار ب ــت فش ــتگاه های تقوی ــتیبان(، ایس ــتم رزرو و پش سیس
ــش  ــران کاه ــت جب ــت گاز )جه ــده صنع ــب تپن ــوان قل عن
فشــار بــه دلیــل عــوارض جغرافیایــی و طــول مســیر( از دیگــر 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــور ب ــای موت کاربرده
ــز  ــی و مراک ــع دفاع ــی در صنای ــه حت ــان اینک ــا بی ــی ب فتحعل
حســاس بــرای بــاال بــردن قابلیــت اطمینــان در مواقــع قطــع 

ــرق گازی  ــور ب ــن موت ــوان از ای ــد غیرعامــل( می ت ــرق )پدافن ب
بهــره بــرد، بیــان کــرد: ایــن طــرح در حــوزه تولیــد بــرق اســت 
ــد، می تواننــد از ایــن  ــه بــرق دارن و کلیــه صنایعــی کــه نیــاز ب

سیســتم بهــره ببرنــد.
ــرژی از  ــرق و ان ــدوق ب ــت صن ــزان حمای ــه می ــا اشــاره ب وی ب
ــن شــرکت  ــدوق از ای ــت صن ــزان حمای ــت: می ــن طــرح گف ای
بیــش از 20 میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه معــادل 20 درصــد 

ــوده اســت. ــون ب ســرمایه گــذاری کل طــرح تاکن
رئیــس صنــدوق بــرق و انــرژی بــا بیــان اینکــه میــزان تولیــد 
ــت،  ــم اس ــورت دائ ــه ص ــگاوات ب ــتگاه 1.1 م ــن دس ــرق ای ب
افــزود: توســعه موتورهــای گازســوز یکــی از اولویت هــای 

ــت. ــرو اس ــاوری وزارت نی ــی و فن تحقیقات
ــه  ــد نمون ــدد تولی ــرکت در ص ــن ش ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای  ــوان ب ــن ت ــا ای ــد ب ــن مول ــان کــرد: ای ــی اســت، بی صنعت

ــت. ــده اس ــاخته ش ــران س ــار در ای ــن ب اولی
فتحعلــی گفــت: نحــوه فعالیــت کارخانــه بدیــن صــورت خواهد 
بــود کــه قطعــات مــورد نیــاز موتــور ژنراتــور پــس از طراحــی، 
مدلســازی، آمــاده ســازی و تکمیــل شــدن قطعــات در کارخانــه 

مونتــاژ و روانــه بــازار مصــرف خواهــد شــد.

توسط محققان کشور؛

موتور برق گازی بومی شد

ــا  ــم MRL دانشــگاه آزاد اســالمی قزویــن ب ــوکاپ اســترالیا 201۹، تی ــی رب ــان مســابقات جهان در پای
ــوان ســومی، خــوش درخشــید. ــی و یــک عن ــام قهرمان کســب 5 مق

در بخــش دانشــجویی و در لیــگ ربــات فوتبالیســت انســان نمــا ســایز نوجــوان، تیــم MRL دانشــگاه 
آزاد اســالمی قزویــن توانســت مقــام قهرمانــی را بــه دســت آورد و همچنیــن در بخــش Drop in تیم 

ربــات انســان نمــای دانشــگاه آزاد اســالمی قزویــن مقــام نخســت را کســب کــرد.
ــام اول  ــه مق ــن ب ــالمی قزوی ــگاه آزاد اس ــم MRL دانش ــز تی ــداد نی ــاز ام ــبیه س ــات ش ــگ رب در لی
دســت یافــت. همچنیــن در لیــگ ربــات مجــازی تیــم MRL دانشــگاه آزاد اســالمی قزویــن توانســت 
ــه در بخــش  ــتان اســالم ک ــم ســالم از دبیرس ــگ تی ــن لی ــد. در ای ــود کن ــی را از آن خ ــام قهرمان مق

دانشــجویی شــرکت کــرده بــود مقــام دوم را کســب کــرد.
ــام ســوم  ــن مق ــم MRL دانشــگاه آزاد اســالمی قزوی ــات فوتبالیســت ســایز کوچــک تی در لیــگ رب
مســابقات را از آن خــود کــرد. همچنیــن در لیــگ ربات هــای صنعتــی و در بخــش رقابــت فنــی نیــز، 

ــه دســت آورد. ــام اول را ب ــن توانســت مق ــم MRL دانشــگاه آزاد اســالمی قزوی تی
ــم کاوش از  ــن تی ــر الی ــگ امدادگ ــا در لی ــن رقابت ه ــوزی ای ــش آم ــش دان ــر در بخ ــوی دیگ از س
دبیرســتان دانــش مقــام اول را بــه دســت آورد و عنــوان شایســته ی بهتریــن کار تیمــی را نیــز از آن خــود 
کــرد. در ایــن بخــش و لیــگ شــبیه ســاز دو بعــدی فوتبــال، تیــم مدرســه انــرژی اتمــی مقــام ســوم را 

بــه دســت آورد.
بــه ایــن ترتیــب تیــم MRL دانشــگاه آزاد اســالمی قزویــن، بــا کســب 3 مقــام قهرمانــی در بخــش 
رقابــت اصلــی، 2 مقــام اول در بخــش رقابــت فنــی و یــک مقــام ســوم در بخــش رقابــت اصلــی، بــا 

کســب ۶ مقــام برتــر بــه کار خــود در مســابقات جهانــی ربــوکاپ اســترالیا 201۹ پایــان داد.

در مسابقات جهانی ربوکاپ استرالیا محقق شد؛

درخشش تیم MRL دانشگاه آزاد اسالمی قزوین با کسب ۶ مقام برتر
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پس از دی ان ای صورت گرفت ؛

ذخیره سازی اطالعات روی 
مولکول های بدن انسان

 
دانشــمندان بعــد از ذخیــره ســازی اطالعــات بــر روی دی ان ای انســان ایــن بــار از ذخیــره 

کــردن داده بــر روی مولکول هــای پیــش برنــده متابولیســم بــدن انســان خبــر داده انــد.
ــار موفــق بــه ذخیــره کــردن داده بــر  ــراون می گوینــد بــرای اولیــن ب محققــان دانشــگاه ب
ــه  ــد ک ــده ان ــکر ش ــای ش ــز مولکول ه ــیدها و نی ــون امینواس ــی همچ روی مولکول های

ــد. ــر عهــده دارن ــدن انســان را ب وظیفــه پیشــبرد متابولیســم ب
ذخیـره حتـی یـک بیـت داده بـر روی ایـن مولکول ها کار بسـیار دشـواری اسـت. علـت این 
مسـاله پیچیدگـی ترکیبـات ایـن مولکول ها و نیـز ضـرورت جاگذاری درسـت داده اسـت که 

نیازمنـد اسـتفاده از فناوری هـای بسـیار پیشـرفته ای مانند طیف سـنج جرمی اسـت.
ــا  ــر روی مولکول هــا ب ــرای ذخیــره ســازی اطالعــات ب ــه تازگــی ب طیــف ســنج جرمــی ب
دقــت ۹۹ درصــد بــه کار گرفتــه شــده اســت. ایــن فراینــد ســریع بــوده و آســیبی نیــز بــه 

ــد. ــول وارد نمی کن ــاختار مولک س
ــتند و  ــر از دی ان ای هس ــده کوچک ت ــای یادش ــه مولکول ه ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه نکت
ذخیــره اطالعــات بــر روی آنهــا نیــاز بــه صــرف انــرژی زیــادی نــدارد و ثبــات اطالعــات 
ثبــت شــده بــر روی آنهــا بیشــتر از حافظه هــای الکترونیــک اســت. علــت ایــن امــر مقاومت 

ــر شــرایط آب و هوایــی و زیســت محیطــی نامناســب اســت. بیشــتر مولکول هــا در براب

فناوری نانو محقق می کند؛

تشخیص دقیق حضور مورفین و 
کدئین در بدن 

 

محققــان کشــور موفــق بــه ســنتز یــک نانوکامپوزیــت ســه جزئی شــدند کــه می تــوان میــزان 
ــرعت و  ــا س ــون و ادرار، ب ــای خ ــن را در نمونه ه ــن و مورفی ــکن کدئی ــای مس ــور داروه حض

ــرد. ــری ک ــاال اندازه گی ــت ب دق
امــروزه بــا افزایــش تنــوع بیماری هــا و حــوادث و در پــی آن بــروز درد ناشــی از آن هــا، مصــرف 
ــا در  ــوع داروه ــن ن ــری دوز ای ــن رو اندازه گی ــت، از ای ــه اس ــش یافت ــددرد افزای ــای ض داروه
بــدن به منظــور کنتــرل مصــرف آن هــا امــری ضــروری اســت. از ســوی دیگــر نیــز برخــی 
ــا  ــایی آن ه ــه شناس ــوند ک ــدی می ش ــدر طبقه بن ــواد مخ ــره م ــددرد در زم ــای ض از داروه
ــته  ــو توانس ــاوری نان ــر فن ــال های اخی ــت. در س ــت اس ــز اهمی ــز حائ ــی نی ــدگاه امنیت از دی

ــاید. ــاوری بگش ــم و فن ــوزه از عل ــن ح ــددی را در ای ــای متع گره ه
دکتــر حســین عبدالمحمــدزاده، اســتاد شــیمی تجزیــه دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، از 
ــک روش گران قیمــت در تشــخیص مســکن های  ــوان ی دســتگاه اســپکترومتر جرمــی به عن
ــپکترومتر  ــتگاه اس ــاالی دس ــت ب ــه قیم ــه ب ــا توج ــزود: ب ــرد و اف ــاد ک ــن ی ــن و کدئی مورفی
جرمــی، مــا در طــرح حاضــر بــا ســنتز یــک نانوکامپوزیــت ســه جزئی و اســتفاده از آن بــرای 
جداســازی و پیــش تغلیــظ همزمــان مورفیــن و کدئیــن تــالش کردیــم دقــت و ســرعت روش 
کروماتوگرافــی مایــع بــا آشکارســاز مــاورای بنفــش را به عنــوان یــک روش جایگزیــن بــرای 

روش آشکارســازی جرمــی ارتقــا ببخشــیم.
ــون، دارای  ــا خ ــه ادرار ی ــه نمون ــتی، از جمل ــای زیس ــه نمونه ه ــی ک ــه داد: از آنجای وی ادام
ــت  ــا یاف ــی در آن ه ــی و معدن ــات آل ــی از ترکیب ــواع مختلف ــوده و ان ــده ای ب ــاختار پیچی س
می شــود، بنابرایــن شناســایی ترکیبــات ضــددرد در میــان طیــف وســیعی از ترکیبــات مختلــف 
کار پیچیــده ای اســت کــه مــا بــا کمــک فنــاوری نانــو موفــق شــدیم بــه ایــن مهــم دســت 

ــم. یابی
ایــن محقــق تصریــح کــرد: نانوکامپوزیــت ســنتز شــده در ایــن طــرح متشــکل از ســه جــزء 
اکســید آهــن مغناطیســی، نانوصفحــات گرافــن اکســید و نانــوذرات نقــره اســت که بــه عنوان 
نانوجــاذب در عملیــات پیــش تغلیــظ، قبــل از تزریــق بــه دســتگاه کروماتوگرافــی مایــع مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق اس
ــای  ــه جزیی، از آزمون ه ــت س ــنتز نانوکامپوزی ــس از س ــه، پ ــن مطالع ــه داد: در ای وی ادام
ــتفاده  ــواص مغناطیســی اس ــی خ ــف به منظــور مشــخصه یابی، ساختارشناســی و ارزیاب مختل
شــده اســت. همچنیــن به منظــور دســت یابی بــه شــرایط بهینــه اســتخراج، روش رویــه پاســخ 

از نــوع طراحــی مرکــب مرکــزی مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
ــش  ــتخراج و پی ــی اس ــه توانای ــوط ب ــای مرب ــت آمده از آزمون ه ــج به دس ــت: نتای وی گف
تغلیــظ داروهــای مورفیــن و کدئیــن بیانگــر گســتره خطــی 0/01 الــی 10 میکروگــرم بــر 
ــن و  ــری مورفی ــرای اندازه گی ــده ب ــه ش ــد تشــخیص روش ارائ ــن ح ــر اســت. همچنی لیت
کدئیــن بــه ترتیــب 1/۸ نانوگــرم بــر لیتــر و 2/1 نانوگــرم بــر لیتــر گــزارش شــده اســت. 
ــه  ــده ب ــه ش ــن اضاف ــن و مورفی ــتاندارد کدئی ــول اس ــبی محل ــی نس ــالوه، بازیاب به ع
ــتاندارد  ــراف اس ــا انح ــد ب ــی 102/5 درص ــدوده ۹7 ال ــه در مح ــت مطالع ــای تح نمونه ه
ــای  ــت آنالیزه ــت و دق ــب صح ــه ترتی ــد ب ــی 5/10 درص ــدوده 1/02 ال ــبی در مح نس

انجام گرفتــه را تأییــد می نماینــد.

احتمال تولد سومین نوزاد مهندسی 
ژنتیکی در سکوت خبری

 
ــا  ــوزاد مهندســی ژنتیکــی دنی ــه گفتــه یکــی از محققــان دانشــگاه اســتنفورد، ســومین ن ب

ــد اســت. ــا در شــرف تول ــا آمــده ی ــه دنی احتمــاال ب
در نوامبــر 201۸ میــالدی »هــی جیانکــوی« دانشــمند چینــی بــا اعــالم خبر تولد نخســتین 

نــوازدان دوقلــوی مهندســی ژنتیــک شــده، جهــان را شــوکه کرد.
او بــا اســتفاده از ابــزار کریســپر، دی ان ای یــک نــوزاد دوقلــوی دختــر را دســتکاری کــرد تــا 
از ابتــالی آنــان بــه ایــدز جلوگیــری کنــد. در آن زمــان جیانکــوی اعــالم کــرد یکــی دیگــر 
ــه نظــر مــی رســد  ــاردار اســت. اکنــون ب ــز ب ــده در ایــن پژوهــش نی ــان شــرکت کنن از زن

ســومین نــوزاد مهندســی ژنتیــک شــده جهــان متولــد شــده یــا در شــرف تولــد اســت.
بــه گفتــه »ویلیــام هرلبــرت« یکــی از فیزیکدانــان دانشــگاه اســتنفورد کــه از 2017 میالدی 
بــه طــور مرتــب بــا جیانکــوی در ارتبــاط بــوده و از فراینــد فعالیــت هــای او بــا خبــر بــوده، 

احتمــااًل ســومین نــوزاد بــه دنیــا آمــده یــا در شــرف تولــد اســت.
هرلبــرت تاریــخ دقیــق بــاروری ســومین نــوزاد را مــی دانــد امــا آن را علنــی نمــی کنــد زیــرا 

افشــای ایــن اطالعــات خطــر شناســایی والدیــن و نــوزاد را در پــی دارد.
او در ایــن بــاره بــه »ام آی تــی نیــوز« گفــت: بــارداری معمولــی 3۸ تــا 42 هفتــه طــول مــی 

کشــد و اکنــون نیــز بــارداری مــادر وارد ایــن بــازه شــده اســت.
اکنــون محققــان منتظــر تحــوالت هســتند تــا مشــخص شــود دولــت چیــن تولــد ســومین 

نــوزاد مهندســی ژنتیــک شــده را بــه رســمیت مــی شناســد یــا خیــر.
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درمان کودکان اوتیسم با نگاه کردن به نمایشگر
 

ــاال  ــوار اســت و ح ــیار دش ــودکان کاری بس ــه خصــوص در ک ــالل اوتیســم ب ــایی اخت شناس
محققــان بــا اتــکا بــه فناوری هــای پیشــرفته روش جدیــدی را ابــداع کــرده انــد کــه مبتنــی 

بــر نــگاه کــردن بــه یــک نمایشــگر اســت.
ــق  ــا از طری ــا ی ــا خــود آنه ــق گفتگــو ب ــاران اوتیســم از طری در حــال حاضــر شناســایی بیم
ــد و  پرکــردن پرسشــنامه انجــام می شــود. امــا هیچیــک از ایــن دو روش دقــت الزم را ندارن

ــوند. ــت می ش ــخیص نادرس ــب تش ــی موج گاه
امــا روش جدیــدی کــه توســط پژوهشــگران دانشــگاه واترلــوی کانــادا ابــداع شــده دقیق تــر 
ــگر  ــه نمایش ــودکان ب ــیر زل زدن ک ــن روش مس ــب ای ــت. در قال ــر اس ــت گی ــر وق و کمت
ــن  ــود. ای ــی می ش ــت بررس ــه دق ــراد ب ــره اف ــی از چه ــر مختلف ــاهده تصاوی ــان مش در زم
ــاهده  ــان مش ــان را در زم ــم چشمهایش ــه اوتیس ــال ب ــاران مبت ــد بیم ــگران می گوین پژوهش
ــد و  ــرادی عــادی حرکــت می دهن ــاوت از اف ــه شــیوه ای متف ــف صــورت ب بخش هــای مختل

ــایی هســتند. ــل شناس ــق قاب ــن طری از همی
ــال  ــه شناســایی 17 بیمــار مبت ــق ب ــه موف ــن سیســتم در بررســی آزمایشــی صــورت گرفت ای
بــه اوتیســم و 23 کــودک مســتعد ابتــالء بــه بیمــاری یادشــده گردیــده اســت. ایــن کــودکان 
در مجمــوع بــه 44 عکــس چهــره بــر روی یــک نمایشــگر 17 اینچــی نــگاه کردنــد و نحــوه 
ــا مشــخص  ــد ت ــری ش ــز ردگی ــادون قرم ــعه م ــتفاده از اش ــا اس ــا ب ــت چشــم های آنه حرک
ــره  ــر چه ــدی ه ــه کلی ــت نقط ــن هف ــودکان بی ــن ک ــم های ای ــی چش ــوه جابجای ــود نح ش

ــه اســت. چگون
ــر چشــم چــپ،  ــر چشــم راســت، خــود چشــم راســت، زی ــد از زی ایــن نقــاط کلیــدی عبارتن

ــودکان  ــای نمایشــگر. چشــم های ک ــی بخش ه ــان و باق ــی، ده ــپ، دور بین ــود چشــم چ خ
ــن بخش هــا  ــان ای ــه دیگــر کــودکان می ــری نســبت ب ــا ســرعت باالت ــه اوتیســم ب ــال ب مبت
جابجــا می شــود و آنهــا زمــان بیشــتری را صــرف نــگاه کــردن بــه دهــان و وقــت کمتــری را 

ــد. ــم ها می کنن ــاهده چش ــرف مش ص

با پرینتر سه بعدی؛

تولید استخوان و پوست انسان در 
فضا ممکن شد

 
محققــان روشــی نویــن بــرای پرینــت 
ســه بعــدی پوســت و اســتخوان 
انســان در فضــا ابــداع کــرده انــد کــه 
از ایــن روش بــرای درمان شکســتگی 
و ســوختگی فضانــوردان در ماموریــت 
ــوان اســتفاده کــرد. ــخ مــی ت ــه مری ب
ســفر بــه مریــخ چندســال طــول مــی 
کشــد و اگــر یکــی از فضانــوردان 
ــا  ــوختگی ی ــار س ــان دچ ــن می در ای

ــدارد. ــود ن ــن وج ــه زمی ــت او ب ــکان بازگش ــود، ام ــتگی ش شکس
درهمیــن راســتا محققــان دانشــگاه بیمارســتان درســدن در آلمــان نخســتین نمونه های پوســت و 

اســتخوان پرینــت شــده زیســتی را بــرای اســتفاده در فضــا رونمایــی کــرده اند.
هرچنــد درمــان بیمــاران بــا اســتخوان یــا پوســت هــای پرینــت شــده ســه بعــدی روی زمیــن 
هنــوز در مراحــل اولیــه اســت، امــا ایــن فنــاوری در فضــا اهمیــت خاصــی دارد زیــرا بــدن انســان 

در شــرایط مذکــور بــه ســرعت بهبــود نمــی یابــد.
توماســو گینیــدی مدیــر بخشــی از ســازمان فضایــی اروپــا اســت کــه روی این پــروژه نظــارت می 
کنــد. او در ایــن بــاره مــی گویــد: اگــر فضانــوردی دچــار ســوختگی شــود، پوســت جدیــد را مــی 
تــوان بــا پرینتــر زیســتی تولیــد کــرد. در غیــر اینصــورت بایــد از قســمت دیگــری از بــدن فــرد 
پوســت برداشــته شــود کــه ایــن رونــد جراحاتــی دیگــر ایجــاد مــی کنــد و فراینــد بهبــود آن در 

فضــا بــه کنــدی انجــام مــی شــود.
دانشــمندان بــرای پرینــت ســه بعــدی پوســت در گرانــش صفــر بــا چالــش هــای خاصــی روبــرو 
بودنــد. آنهــا بــرای ایــن منظــور پالســمای خــون انســان را غلیــظ کردنــد. از پالســما همــراه مواد 
گیاهــی بــرای پرینــت زیســتی ســلول هــای پوســت اســتفاده کردنــد کــه در شــرایط گرانشــی 

مختلــف نیــز کارآمــد خواهــد بــود.
ــلول  ــا س ــیمان اســتخوان فســفات کلســیم را ب ــا س ــدی اســتخوان، آنه ــه بع ــت س ــرای پرین ب
هــای بنیــادی انســان ترکیــب کردنــد. کلســیم فســفات بــه عنــوان مــاده شــکل دهنــده ســاختار 

ــدن انســان جــذب مــی شــود. ــا رشــد آن در ب ــه کار مــی رود و همزمــان ب اســتخوان ب

تولید غذا از هوا؛

وقتی پروتئین از دی اکسید 
کربن ساخته می شود

 
یــک شــرکت فنالنــدی بــا اســتفاده 
پــودر  اکســید کربــن  بــرق و دی  از 
پروتئینــی مــی ســازد کــه مــی تــوان آن 
ــتفاده  ــت اس ــد ماس ــی مانن را در غذاهای
ــا 2021  ــن شــرکت قصــد دارد ت ــرد. ای ک
پروتئیــن مذکــور را بــه بــازار عرضــه کند.

تولیـد غـذا از هـوا کمـی عجیـب بـه نظر 
فنالنـد  در  آپـی  اسـتارت  امـا  می رسـد 
فنـاوری جدیـدی بـرای تولید پـودر پروتئین قابل مصرف برای انسـان را توسـعه داده اسـت.

ــوا  ــن جــذب شــده از ه ــرق و دی اکســید کرب ــتفاده از ب ــا اس ــودز« ب شــرکت »ســوالر ف
مــاده ای می ســازد کــه طعــم آرد گنــدم را دارد و امیــدوار اســت ایــن محصــول را تــا 2021 

میــالدی بــه طــور تجــاری بــه بــازار عرضــه کنــد.
حــدود 50 درصــد مــاده حــاوی پروتئیــن اســت و بقیــه آن از چربــی و کربوهیدارت تشــکیل 
ــه عنــوان یکــی از مــواد  ــا پروتئیــن را ب می شــود. شــرکت تولیــد کننــده امیــدوار اســت ت
اصلــی در غذاهایــی ماننــد ماســت معرفــی کنــد یــا آن را جایگزیــن گوشــت در برگرهــای 

گیاهــی کنــد.
فراینــد تولیــد ایــن مــاده نیــز نیازمنــد شکســتن مولکول هــای آب به هیــدروژن و اکســیژن 
بــه کمــک الکتریســیته در یــک بیوراکتــور اســت. هیــدروژن بــه دســت آمــده از ایــن فرایند 
بــه دی اکســید کربــن اضافــه می شــود. طــی فراینــد تخمیــر محصــول ایــن فراینــد بــه 

ــود. ــا داده می ش ــه میکروب ه ــذا ب ــوان غ عن
ــش  ــات پی ــودز، عملی ــی شــرکت ســوالر ف ــر ارشــد اجرای ــکا مدی ــه پاســی واینی ــه گفت ب
ــرکت  ــده و ش ــل ش ــی تکمی ــاده غذای ــن م ــد ای ــه تولی ــتین کارخان ــی در نخس مهندس

ــد. ــد کن ــاده را تولی ــی از م ــل توجه ــدار قاب ــد مق می توان
ــدازه انســان  ــه ان ــاره می افزایــد: هــم اکنــون مشــغول توســعه یــک راکتــور ب او در ایــن ب

هســتیم. امــا در یــک کارخانــه کامــل راکتورهــا بــه انــدازه یــک اتوبــوس هســتند.
ــع  ــاورزی و مناب ــذا را از کش ــد غ ــد تولی ــوان فراین ــه می ت ــت ک ــد اس ــرکت معتق ــن ش ای

ــرد. ــدا ک ــی ج طبیع
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ــن ــای نوی فناوریه

بازوی رباتیکی که به معلوالن 
کمک می کند

 

ــی  ــته صندل ــه روی دس ــرده ک ــداع ک ــی اب ــازوی رباتیک ــی ب ــرکت کانادای ــک ش ی
چرخــدار برقــی قــرار مــی گیــرد و بــه کاربــر کمــک مــی کنــد اســتقالل بیشــتری 
داشــته باشــد. ایــن بــازوی رباتــی در حقیقــت شــبیه یــک دســت ســوم بــرای کاربــر 

ــت. اس
ــی چرخــدار مــی نشــینند  ــه افــرادی کــه روی صندل ــد ب ــازوی رباتیــک جدی یــک ب

ــر انجــام دهنــد. ــه را راحــت ت کمــک مــی کنــد فعالیــت هــای روزان
شــرکت کانادایــی Kinova Robotics بــازوی رباتیــک Jaco را ابــداع کــرده 
اســت. بــازوی مذکــور بســیار ســبک اســت و از جنــس فیبــر کربنــی ســاخته مــی 
ــازار متصــل  ــه تمــام ویلچرهــای برقــی موجــود در ب ــوان آن را ب شــود کــه مــی ت
ــرای  ــه عنــوان دســت ســوم ب کــرد. همچنیــن Jaco دارای 3 انگشــت اســت و ب
کاربــر عمــل مــی کنــد. به ایــن ترتیــب بــه افــراد مبتال بــه معلولیــت هــای حرکتی 
ــک  ــد ی ــند. Jaco می توان ــته باش ــتقالل بیشــتری داش ــا اس ــد ت ــی کن کمــک م

ــد. ــا کن ــه ج ــازل را جاب ــه از پ ــک تک ــا ی ــل ی ــازه را حم ــوه ت فنجــان قه
ســارا ولورتــن مدیــر بازاریابــی ایــن شــرکت کانادایــی می گویــد: بــازوی رباتیــک بــه 
منبــع باتــری ویلچــر متصــل مــی شــود. همچنیــن هــر وســیله ای کــه بــرای کنتــرل 
ویلچــر بــه کار مــی رود قــادر بــه کنتــرل بــازوی رباتیــک نیــز اســت. افــراد می تواننــد 

بــا اســتفاده از دســتگاه کنتــرل چرخ هــای ویلچــر ایــن بــازو را نیــز کنتــرل کننــد.

ایده جاه طلبانه الون ماسک؛

ارتباط انسان و ماشین با کاشت 
تراشه در مغز

 
دو ســال بعــد از راه انــدازی اســتارت اپ الــون ماســک موســوم بــه نورولینــک بــا هــدف تســهیل 
ــن منظــور طراحــی  ــه همی ــز، تراشــه ای ب ــان ماشــین های الکترونیکــی و مغ ــاط می ــراری ارتب برق

شــده اســت.
ــاط ماشــین ها و  ــر داد کــه ارتب ــل کاشــت در مغــز خب ــد اولیــن تراشــه قاب شــرکت یادشــده از تولی
ــی  ــه عملیات ــرد. البت ــن می ب ــف را از بی ــای مختل ــه واســط ه ــاز ب ــرده و نی انســان ها را تســهیل ک

شــدن ایــن ایــده تــا ســال آینــده میــالدی طــول خواهــد کشــید.
ــور  ــه ط ــین ها را ب ــر ماش ــا و دیگ ــرل پهپاده ــز، کنت ــه در مغ ــت تراش ــن روش کاش ــتفاده از ای اس
ــه  ــد و ب ــرل از راه دور ممکــن می کن ــه دســتگاه های کنت ــاز ب ــدون نی ــز و ب ــق مغ مســتقیم از طری
افــراد معلــول نیــز اجــازه می دهــد تــا بتواننــد اندام هــای حیاتــی خــود را کنتــرل کننــد یــا بــا فکــر 

ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــی ها و تبلت ه ــردن از گوش ک
ــز اســتفاده می شــد کــه  ــرود در مغ ــن اهــداف از روش کاشــت الکت ــرای تحقــق ای ــه حــال ب ــا ب ت
روشــی پرهزینــه و غیردقیــق اســت کــه بــرای طوالنــی مــدت نیــز نمی تــوان از آن اســتفاده کــرد. 

همچنیــن قابلیــت تبــادل اطالعــات از ایــن طریــق محــدود اســت.
تراشــه جدیــد تولیــدی بدیــن منظــور N1 نــام دارد و بــه جــای اســتفاده از الکتــرود کــه ممکــن 
اســت افــراد را زخمــی کنــد، از رشــته هایی باریــک و منعطــف بــه ضخامــت یــک ســوم مــوی 
ــک  ــط ی ــته ها توس ــن رش ــرد. ای ــره می گی ــین به ــز و ماش ــان مغ ــادل داده می ــرای تب ــان ب انس
ــرای بررســی  ــه درون بافــت مغــز منتقــل می شــوند و یــک سیســتم ایمنــی ب جــراح رباتیــک ب

ســالمت رگ هــای مغــز بــر ایــن رونــد نظــارت می کنــد.
ــوده و  ــزی ب ــیگنال های مغ ــدن س ــه خوان ــادر ب ــد حســگرهای N1 ق ــن فراین ــان ای ــس از پای پ
درک و شــبیه ســازی روندهــای رخ داده در مغــز را بــا ســرعت و دقــت باالیــی ممکــن می کننــد. 
داده هــای مذکــور بــه وســیله ای کــه بــا جراحــی در پشــت گــوش کار گذاشــته شــده منتقــل شــده 

و ســپس بــه طــور بــی ســیم بــه رایانــه انتقــال می یابنــد.
نورولینــک قصــد دارد کنتــرل گوشــی های هوشــمند را هــم از طریــق تراشــه N1 ممکــن کنــد. 
انتظــار مــی رود اســتفاده از ایــن سیســتم بــر روی انســان ها تــا ســال 2020 انجــام شــود. اولیــن 
کاربــران ایــن تراشــه ها افــرادی خواهنــد بــود کــه نخــاع آنهــا در منطقــه ســتون فقــرات آســیب 

دیــده اســت.
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طبــق پژوهشــی جدیــد محققــان بــا اســتفاده از ایمپلنتــی کــه در مغز فــرد کار گذاشــته می شــود، 
توانســتند بینایــی ۶ فــرد نابینــا را تــا حــدودی احیــا کنند.

۶ فــرد نابینــا بــه وســیله ایمپلنتــی کــه تصاویــر ویدئــو را بــه مغــز ارســال می کنــد تــا حــدودی 
بینایــی خــود را بازیافتــه انــد.

طــی پژوهشــی محققــان کالــج پزشــکی بایلــور و دانشــگاه کالیفرنیــا لــس آنجلــس، بــرای ایــن 

منظــور یــک دوربیــن ویدئویــی را بــه یــک عینــک متصــل کردنــد. ایــن دوربیــن تصاویــری را به 
الکترودهایــی ارســال کــرد کــه در کورتکــس بینایــی مغــز فــرد ایمپلنــت شــده بودنــد.

آلکــس شــروت یکــی از اســتادان دانشــگاه کالــج لنــدن در ایــن بــاره می گویــد: ایــن دســتاوردی 
مهــم اســت.

پیــش از ایــن تالش هــا بــرای خلــق یــک چشــم بیونیــک روی ایمپلنــت در چشــم متمرکــز بــود. 
ایــن رونــد نیازمنــد کار و تحقیــق در چشــم بــود. شــروت در ایــن بــاره می گویــد: بــا میانبــر زدن 
ــا  ــراد نابین ــرای بســیاری از اف ــان بیشــماری را ب ــای درم ــوان فرصت ه ــت در چشــم می ت ایمپلن
گشــود. ایــن روش در زمینــه درمــان افــراد کامــاًل نابینــا پیشــرفت بزرگــی بــه حســاب می آیــد.

البتــه ایــن فنــاوری هنــوز بــرای درمــان افــرادی کــه بــه طــور مــادرزاد نابینــا متولــد می شــوند، 
تأییــد نشــده اســت.

در ایــن پژوهــش شــرکت کنندگانــی حضــور داشــتند کــه هــر کــدام بــه مــدت چنــد ســال نابینــا 
ــع  ــد و یــک مرب ــگاه کنن ــه ن ــه نمایشــگرهای ســیاه رایان ــد. محققــان از آنهــا خواســتند ب بوده ان
ســفید را شناســایی کننــد کــه بــه طــور تصادفــی در نقــاط مختلــف مانیتــور ظاهــر می شــود. در 

بیشــتر اوقــات آنهــا توانســتند ایــن مربــع را بیابنــد.
پــل فیلیــپ یکــی از شــرکت کننــدگان در تحقیــق اســت کــه تقریبــاً از 10 ســال قبــل بینایــی 
ــه  ــد و همــراه همســرش ب ــه چشــم می زن خــود را از دســت داده اســت. او هنگامیکــه عینــک ب
ــاده رو و چمــن را تشــخیص دهــد. او همچنیــن  ــد محــل تقاطــع پی ــاده روی مــی رود می توان پی

ــرار دارد. ــه ســفید در کجــا ق ــد تشــخیص دهــد کاناپ می توان

ــن ــای نوی فناوریه

یک دستاورد مهم پزشکی؛

احیای بینایی ۶ نابینا با کمک ایمپلنت مغزی

ــدن 50 ســاعت عمــل هــای جراحــی در  ــر بهــم چســبیده پــس از گذران ــوی دخت یــک دوقل
ــاده ســازی عمــل جراحــی از  بیمارســتانی در انگلیــس از یکدیگــر جــدا شــدند. در مراحــل آم

واقعیــت مجــازی اســتفاده شــد.
دو دختربچــه دوســاله کــه از ناحیــه ســر بــه یکدیگــر چســبیده بوده انــد در بیمارســتانی مجهز در 

لنــدن از یــک یکدیگــر جدا شــدند.
 Greatدو خواهــر دو ســاله صفــا و مــروه کــه اهــل پاکســتان هســتند در بیمارســتان
Ormond Street )GOSH( تحــت 3 عمــل جراحــی مهــم قــرار گرفتنــد تــا ســرهای 
آنهــا از یکدیگــر جــدا شــود. نخســتین عمــل جراحــی آنهــا در اکتبــر 201۸ میــالدی انجــام 
گرفــت. در آن زمــان دوقلوهــا 1۹ ماهــه بودنــد. آخریــن عمــل نیــز در 11 فوریــه ســال جــاری 

ــه طــور کامــل از یکدیگــر جــدا شــدند. میــالدی انجــام شــد و دوقلوهــا ب
ایــن دوقلــو هــا کــه بــا عمــل جراحــی ســزارین متولــد شــده بودنــد از ناحیــه ســر بــه یکدیگــر 

چســبیده بودنــد و رگ هــای خونــی آنــان نیــز بهــم متصــل شــده بــود.
ــالدی  ــال های 200۶ و 2011 می ــاًل در س ــتان Great Ormond Street قب در بیمارس
ــد. ــده بودن ــدا ش ــم ج ــز از ه ــت آمی ــور موفقی ــه ط ــبیده ب ــم چس ــر به ــای از س ــی عمــل دوقلوه ــن راحت ــرای تضمی ــر بچــه پاکســتانی، پزشــکان ب ــن دو دخت ــه پزشــکی ای در نمون

جراحــی از واقعیــت مجــازی اســتفاده کردنــد تــا یــک نمونــه دقیــق از مــکان پیچیــده مغــز و 
رگ هــا در ســر دوقلوهــا بســازند. عــالوه بــر آن از روش پرینــت ســه بعــدی اســتفاده شــد تــا 

مدل هایــی پالســتیکی از ســاختار ســر آنهــا ســاختند.
برهمیــن اســاس راهنمایــی بــرای برش هــای جراحــی ارائــه شــد تــا جراحــان بتواننــد بــه طــور 
دقیــق کار کننــد. طــی عمــل جراحــی نیــز پزشــکان نخســت رگ هــای خونــی دوقلوهــا را از 
یکدیگــر جــدا کردنــد و در مرحلــه بعــد یــک تکــه پالســتیک در ســرهای آنــان قــرار دادنــد تــا 

مغــز و رگ هــای خونــی از یکدیگــر جــدا بماننــد.
اسـکن ها نشـان داده بـود دوقلـوی مذکـور مغزهـای متمایـزی دارنـد کـه بـه درسـتی شـکل 
نگرفته انـد. بنابرایـن تکه پالسـتیک و سیسـتم pulleyهمـراه آن به تصحیـح آن کمک کرد.
در آخریـن عمـل جراحـی مهم پزشـکان بـا اسـتفاده از اسـتخوان های ایـن دختربچه هـا جمجه 
 tissue expanders( »های جدید سـاختند. آنها همچنین از »توسـعه دهنده هـای بافـت

( اسـتفاده کردنـد تا تضمین شـود پوسـت بدن روی سـر کـودکان گسـترش می یابد.
پــس از عمــل ســوم، جراحی هــای کوچکــی انجــام شــد تــا دوقلوهــا بتواننــد بــه طــور مســتقل 
از یکدیگــر زندگــی کننــد. بــه گفتــه پزشــکان ایــن عمل هــای جراحــی بیــش از 50 ســاعت 

طــول کشــید و 100 نفــر از کارکنــان بیمارســتان در آن شــرکت داشــتند.

با کمک واقعیت مجازی؛

دوقلوهای از سر بهم چسبیده از هم جدا شدند
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ــن ــای نوی فناوریه

شناسایی هویت افراد از روی 
حرکات درون چشم

 
قبــل  ســال ها  از  روانشناســان 
ــای  ــر مبن ــراد ب ــناخت اف ــکان ش ام
ــم های  ــی درون چش ــرکات جزئ ح
و  بودنــد  کــرده  تأییــد  را  آنهــا 
ــی  ــه مبنای ــاله ب ــن مس ــاال همی ح
ــد  ــاوری جدی ــک فن ــداع ی ــرای اب ب
تشــخیص هویــت مبــدل شــده 

اســت.
ــم  ــی درون چش ــرکات جزئ ــن ح ای
در هــر فــردی در گــذر زمــان ثابــت 
مانــده و مســتقل از شــیوه نــگاه 
ــراف  ــط اط ــه محی ــراد ب ــردن اف ک
اســت. بــه بیــان دیگــر، افــراد 

الگوهــای کامــاًل متفاوتــی بــرای تــکان دادن چشم هایشــان دارنــد و ایــن الگوهــای منحصــر بــه 
ــت. ــر اس ــراد مؤث ــت اف ــایی هوی ــرای شناس ــرد ب ف

پژوهشــگران دانشــگاه پســتدام در آلمــان بــه تازگــی یک سیســتم شناســایی بیومتریــک منحصر 
بــه فــرد طراحــی کــرده انــد کــه بــا شناســایی و پــردازش حــرکات جزئــی درون چشــم هــر فــرد 
می توانــد هویــت وی را شناســایی کنــد. بررســی ایــن موضــوع بــه ابــداع یــک الگوریتــم هــوش 
مصنوعــی تــازه بــه نــام DeepEyedentification منجــر شــده کــه قــادر بــه ردگیــری 

حــرکات درون چشــم افــراد اســت.
مهم تریــن مزیــت ایــن روش دقــت آن در مقایســه بــا دیگــر روش هــای شناســایی هویــت اســت. 
از ســوی دیگــر اســتفاده از روش یادشــده بــه مــدت زمــان زیــادی نیــاز نــدارد. ایــن در حالی اســت 
ــر بررســی  ــی ب ــق برخــی روش هــای مشــابه مبتن ــراد از طری ــت اف کــه شناســایی قطعــی هوی

چشــم گاهــی بــه یــک دقیقــه زمــان نیــاز دارد.
در روش یادشــده از هــر حرکــت چشــم در ثانیــه تــا هــزار فریــم عکــس گرفته می شــود و ســپس 
ایــن عکس هــا بــا یکدیگــر مقایســه شــده و مــورد بررســی قــرار می گیرنــد. میــزان خطــای ایــن 
مــدل 10 برابــر کمتــر از نمونه هــای مشــابه اعــالم شــده و بــرای شناســایی هــر فــرد از طریق آن 

بــه تنهــا 100 ثانیــه ضبــط حــرکات چشــم وی در بــار اول نیاز اســت.

با دقت ۷۰ درصد؛

سیستمی که سخنان افراد را 
پیش بینی می کند

 
محققــان سیســتمی توســعه داده انــد کــه بــا بررســی اســکن هــای مغــزی افــراد، آنچــه 

آنــان مــی خواهنــد بــر زبــان بیاورنــد را پیــش بینــی مــی کنــد.
یــک گجــت جدیــد بــا قابلیــت خوانــش ذهــن مــی توانــد فعالیــت هــای مغــزی را تعبیر 
کنــد. ایــن گجــت حتــی مــی توانــد قبــل از آنکــه فــرد چیــزی را بــه زبــان بیــاورد، آن را 

پیــش بینــی کنــد.
ــه ســواالتی گــوش  ــرادی کــه ب ــرای ایــن منظــور از اســکن هــای مغــز اف محققــان ب
ــد کــه فعالیــت هــای  ــد و سیســتمی توســعه دادن ــد اســتفاده کردن ــد و پاســخ دادن کردن

ــد. ــه ســخن گفتــن را رمزگشــایی مــی کن ــوط ب مغــزی مرب
 ایــن گجــت کــه »رمزگشــای عصبــی« نــام گرفتــه پــس از ارتقا مــی توانــد  به افــرادی  

کمــک کنــد که بــه دلیــل بیمــاری یــا جراحــات نمــی تواننــد ســخن بگویند.
ــا ســن  ــگ« یکــی از عصــب شناســان دانشــگاه کالیفرنی ــتا »ادوارد چان ــن راس در همی
فرانسیســکو و همکارانــش  فعالیــت هــای قشــر مغــزی 3بیمــار را ضبــط کردند. این ســه 

نفــر بــه دلیــل ابتــال بــه صــرع تحــت درمــان بودنــد.
ــا  ــد ب ــه بع ــد و در مرحل ــه مجموعــه ای از ســواالت گــوش دادن  هرکــدام از بیمــاران  ب
ــن  ــه ای ــد. ب ــه ســواالت جــواب دادن ــن شــده، ب ــی از پیــش تعیی ــه پاســخ های توجــه ب
ترتیــب دانشــمندان توانســتند اطالعــات فعالیــت هــای مغــزی مربــوط بــه درک گفتار و 

ــان را جمــع آوری کننــد. ســخن گفتــن آن
در مرحلــه بعــد از ایــن اطالعــات بــرای آمــوزش سیســتمی اســتفاده شــد کــه  مــی تواند 

بــا توجــه بــه اســکن هــای مغــزی فراینــد ســخن گفتــن را ردیابــی و رمزگشــایی کند.
پــس از آن در آزمایشــی دیگــر از شــرکت کننــدگان درخواســت شــد تــا بــه دلخــواه خــود 
بــه مجموعــه ای از ســواالت بــا صــدای بلنــد پاســخ دهنــد . محققــان در این مرحلــه نیز 

اســکن هایــی از قشــر مغــزی شــرکت کننــدگان تهیــه کردند.
محققــان بــا کمــک ایــن اســکن هــا توانســتند  مــدل رمزگشــایی مغــز را  بــرای ردیابــی 
آنچــه کــه افــراد گــوش مــی دهنــد یــا دربــاره آن ســخن مــی گوینــد بــه کار گیرنــد و 

حتــی  پیــش بینــی کننــد آنهــا چــه چیــزی را مــی شــنوند یــا بــر زبــان مــی آورنــد.
در نهایــت چانــگ و همکارانــش توانســتند ســخنانی کــه افــراد بــه زبــان مــی آورنــد و 

مــی شــنوند را بــا صحــت ۶1 و 7۶ درصــد پیــش بینــی کننــد.

دیگر نمی توان رایانه را گول زد؛

نرم افزاری که خنده های مصنوعی را شناسایی می کند
 

محققــان نــرم افــزاری ابــداع کــرده انــد کــه بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی قــادر بــه شناســایی 
لبخندهــای مصنوعــی اســت.

ــد  ــود کنن ــد و وانم ــول بزنن ــا را گ ــه ه ــد رایان ــی توانن ــختی م ــه س ــراد ب ــک  اف ــده نزدی در آین
خوشــحال هســتند. در همیــن راســتا محققــان دانشــگاه بردفــورد انگلیــس نــرم افــزاری ابــداع 

ــد. ــده هــای مصنوعــی را شناســایی کن ــد خن ــی توان ــه م ــد ک ــرده ان ک
محققــان بــه رهبری »حســن یوگیــل« در ایــن پژوهــش از دو مخــزن اطالعاتــی اســتفاده کردند 
کــه در یکــی از آنهــا ویدئوهایــی از افــراد در حــال خنــده واقعــی و در دیگری کلیــپ هایــی از افراد 

بــا خنــده هــای مصنوعــی وجود داشــت.
در مرحلــه بعــد از الگوریتــم هــای مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی اســتفاده شــد تــا صــورت افــراد 
در ایــن ویدئوهــا عالمــت گــذاری شــود. بــه ایــن ترتیــب الگوریتــم مشــخص کــرد بخــش های 
مختلــف صــورت از جملــه دهــان، گونــه هــا و چشــمان هنــگام لبخنــد تــا چــه حــد تغییــر مــی 
کننــد. هرچنــد تمایزهایــی بیــن دو گــروه وجــود داشــت امــا مهمتریــن آنهــا مربــوط بــه چشــمان 
بــود. افــرادی کــه بــه طــور واقعــی مــی خندیدنــد  ماهیچــه هــای دور چشــمان خــود را 10 درصد 

بیشــتر از افــرادی حرکــت مــی دادنــد کــه لبخندشــان مصنوعــی بــود.
 ایــن نــرم افــزار پــس از آمــوزش توانســت ویدئوهــای افــراد در حــال خنــده را ارزیابــی کنــد وبــه 
طــور دقیــق  واقعــی بــودن لبخنــد فــرد را تشــخیص دهــد. کارشناســان امیدوارنــد بــه تدریــج از 

ایــن فنــاوری در سیســتم هــای امنیتــی بیومتریــک و مطالعــات روانشناســی اســتفاده کننــد.
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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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پژوهشــگران دانشــگاه تربیــت مــدرس موفــق بــه ارائــه نســل جدیــدی از فوالدهــای پیشــرفته 
نانوســاختار بــرای صنعــت خودروســازی و لــوازم خانگــی شــدند.

ــن  ــودن در عی ــبک ب ــه س ــی از جمل ــی های ــاختار دارای ویژگ ــرفته نانوس ــای پیش ــن فوالده ای
اســتحکام بــاال هســتند و علیرغــم اســتفاده از فنــاوری پیشــرفته نانــو در ســاخت، روش تولیــد آن 

ــاًل مشــابه روش هــای مرســوم اســت. کام
به دلیــل مصــرف ســوخت بــاال، مســائل زیســت محیطی و همچنیــن تــالش در راســتای تولیــد 
قطعــات، محصــوالت و ماشــین آالت تولیــدی ســبک و ایمــن، یکــی از نیازهــای مهــم صنعــت، 
تولیــد فلــزات بــا اســتحکام باالتــر اســت. در ایــن راســتا فــوالد به دلیــل قیمــت پاییــن، مقاومــت 
ــری  ــکل پذیری و جوش پذی ــوارد ش ــی م ــوب و در برخ ــی مطل ــواص مکانیک ــی، خ ــه خوردگ ب

ســاده، بیشــتر مــورد توجــه صنعتگــران و پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت.
ــب  ــه آن را در قال ــود ک ــرح خ ــاره ط ــگاه درب ــه دانش ــی، دانش آموخت ــکری پیکان ــن عس محس
رســاله دکتــری خــود ارائــه کــرده اســت، اظهــار کــرد: در ایــن طــرح هــدف، تولیــد فوالدهــای بــا 
اســتحکام و شــکل پذیری بــاال بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو بــود، به گونــه ای کــه روش تولیــد آن 

کامــاًل مشــابه روش مرســوم تولیــد صنعتــی فــوالد باشــد.
وی بــا تأکیــد بــر هــدف تولیــد فــوالد نانوســاختار بــا روش هــای مرســوم بــه قصــد تولیــد قطعات 
و تجهیــزات ســبک، گفــت: فوالدهــای تولیــدی بــا اســتفاده از ذرات ثانویــه نانوســاختار بــا توزیــع 
ــوده اســت  ــاد طــول ب بســیار همگــن و یکنواخــت موجــب افزایــش هم زمــان اســتحکام و ازدی
ــارم  ــل چه ــت نس ــوان گف ــه می ت ــت ک ــه ای اس ــوب به گون ــی مطل ــواص مکانیک ــن خ و ای
فوالدهــای بــا اســتحکام و ازدیــاد طــول بــاال بــه دنیــا معرفــی شــده اســت. محــدوده اســتحکام 
نمونه هــا از 700 تــا 2100 مگاپاســکال و محــدوده ازدیــاد طــول از 20 تــا ۹2 درصــد بــوده اســت.

در ایــن پــروژه پــس از ریخته گــری نمونــه در قالــب، عملیــات حرارتــی در محــدوده  دمایــی نســبتًا 
بــاال بــه مــدت 2 ســاعت و در تعــدادی از نمونه هــا، بازپخــت ثانویــه در 700 درجــه ســانتی گراد 
بــه مــدت 20 دقیقــه انجــام شــد. بــه منظــور بهبــود خــواص مکانیکــی نمونه هــا، از فرآیندهــای 

تکمیلــی نــورد گــرم و همچنیــن عملیــات حرارتی اســتفاده شــده اســت.
عســکری در ادامــه گفــت: کاربــرد نتایــج طــرح حاضــر در صنایــع خودروســازی، کشتی ســازی، 
لــوازم خانگــی و صنایــع نظامــی بــرای ســاخت بدنــه نــازک و ســبک ولــی مســتحکم تجهیــزات 

اســت.

مجــری طــرح بــا اشــاره بــه توجیــه بســیار بــاالی اقتصــادی فــوالد در ایــران، گفــت: در حــال 
حاضــر در مرحلــه جــذب ســرمایه گذار به منظــور ثبــت اختــراع در کشــورهای پیشــرفته 
ــکاری  ــن هم ــوده اســت، همچنی ــه رو ب ــی روب ــا موفقیت های ــه ب ــوالد هســتیم ک ــده ف تولیدکنن

ــت. ــده اس ــام ش ــترالیا انج ــور اس ــگاه های کش ــی از دانش ــا یک ــگاهی ب دانش
وی اضافــه کــرد: مرحلــه بعــدی تــالش در راســتای فــروش دانش و یــا تولیــد از طریق مشــارکت 
بــا شــرکت تولیدکننــده مطــرح اســت کــه مذاکراتــی نیــز در ایــن رابطــه انجام شــده اســت. طرح 
به صــورت تولیــد نیمــه صنعتــی بــا تجهیــزات موجــود بررســی شــده و مــورد ارزیابــی قــرار گرفته 

اســت و جهــت تولیــد صنعتــی نیــاز به حمایــت یکــی از صنایــع فــوالد آلیــاژی ایــران دارد.
ــر  ــه دانشــگاه، دکت ــی، دانش آموخت ــه همــت محســن عســکری پیکان ــن طــرح کــه ب ــج ای نتای
حمیدرضــا شــاهوردی و دکتــر رضــا میراســمعیلی از اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه انجام شــده 
ــر  ــب تأثی ــا ضری ــه Materials Science and Engineering:A ب ــت، در مجل اس

4.0۸1 بــه چــاپ رســیده اســت.

دستاورد محققان تربیت مدرس؛

امکان تولید خودروهای سبک تر با فوالد پیشرفته نانوساختار
 

فنــاوری خــودرو

قدرتمندترین خودروی جهان
 در ۹ دقیقه شارژ می شود

 
یک شـرکت خودروسـازی انگلیسـی موفق به تولید قدرتمندترین خـودروی جهان با موتـور 2000 

اسـب بخاری شـده که برای شـارژ کامـل باتـری آن به تنهـا ۹ دقیقه زمان نیاز اسـت.
شــرکت لوتــوس ایــن خــودرو را اویجــا نامگــذاری کــرده اســت. خــودروی مذکــور دارای گشــتاور 
ــد  ــروصدایی تولی ــاً س ــودن تقریب ــی ب ــت برق ــه عل ــوده و ب ــر ب ــر مت ــون ب ــروی 1700 نیوت نی

نمی کنــد.
بــا یــک بــار شــارژ باتــری ایــن خــودرو طــی مســافت 400 کیلومتــری بــا اســتفاده از آن ممکــن 
اســت. باتــری ســنگین و 70 کیلــووات ســاعتی خــودروی یادشــده در وســط آن قــرار گرفتــه تــا 
از وارد آمــدن فشــار زیــاد بــه خــودرو بــه علــت وزن بــاالی ایــن باتــری جلوگیــری شــود. بــرای 

خنــک کــردن باتــری چهــار رادیاتــور خنــک کننــده هــم در نظــر گرفتــه شــده انــد.
ــزرگ آن در  ــری ب ــکان شــارژ کامــل بات ــن خــودرو ام یکــی دیگــر از جنبه هــای اختصاصــی ای
تنهــا ۹ دقیقــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه نزدیــک تریــن رقبــای ایــن خــودرو قــادر به شــارژ 

۸0 درصــد باتــری طــی مــدت 12 تــا 1۸ دقیقــه هســتند.
شــتاب صفــر تــا صــد خــودروی اویجــا کمتــر از ســه ثانیــه اســت کــه ایــن هــم دســتاوردهای 
ــن  ــب دیگــر ای ــه جال ــی محســوب می شــود. نکت ــن خــودروی برق ــرای ای ــرد ب ــه ف منحصــر ب
اســت کــه خــودروی مذکــور ظرف مــدت کمتــر از نــه ثانیــه بــه ســرعت 300 کیلومتر در ســاعت 

ــد. حداکثــر ســرعت ایــن خــودرو 320 کیلومتــر در ســاعت اعــالم شــده اســت. دســت می یاب
قــرار اســت تعــداد محــدودی از ایــن خــودرو بــه صــورت سفارشــی تولیــد و عرضــه شــود کــه هر 
یــک بنــا بــر خواســت خریــدار از رنگــو تزئینــات داخلــی خــاص خــود برخوردارنــد. قیمــت هــر 

دســتگاه از ایــن خــودرو در حــدود 2.1 میلیــون دالر خواهــد بــود.
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فنــاوری خــودرو

نخستین خودروی خورشیدی 
هیوندای معرفی شد

 
هیونــدای نخســتین خــودروی خــود بــا ســقف خورشــیدی را عرضــه کــرد. درهمیــن راســتا 
پنــل هــای خورشــیدی روی ســقف ســوناتا هیبریــد جدیــد نصــب شــده انــد کــه قــادر بــه 

ــه باتــری خــودرو هســتند. تامیــن ۶0 درصــد شــارژ روزان
هیونــدای نخســتین خــودروی خــود بــا ســقف خورشــیدی را  معرفــی کــرد. ایــن پنــل هــای 
ــه  ــی رود ک ــار م ــی آیند.انتظ ــاب م ــه حس ــودرو ب ــارژ خ ــتم ش ــی از سیس ــیدی بخش خورش
پنــل هــای خورشــیدی کــه در ســقف جدیــد ســوناتا هیبریــد نصــب مــی شــوند حداکثــر ۶0 
درصــد از شــارژ باتــری خــودرو را در روز  تامیــن کننــد. بــا انــرژی تامیــن شــده از پنــل هــای 
خورشــیدی  همچنیــن کارشناســان تخمیــن مــی زننــد خــودرو بــا کمــک انــرژی تولید شــده 

مــی توانــد ســاالنه هــزار کیلومتــر طــی کنــد.
ــه  ــگاه SEMA 201۸ ب ــتند و در نمایش ــفاف هس ــه ش ــیدی نیم ــای خورش ــل ه ــن پن ای
عنــوان یــک طــرح اولیه جدیــد معرفی شــدند. ایــن شــرکت خودروســازی تصمیــم دارد طی 
 Sonata  چنــد ســال آینــده پنــل هــای خورشــیدی را بــه چند مــدل فعلــی اضافــه کنــد و
Hybrid نخســتین خــودروی هیونــدای اســت کــه بــه آنهــا مجهــز مــی شــود . بــه گفتــه 

شــرکت ایــن فنــاوری بایــد تکامــل یابــد تــا روی ســطوح دیگــر خــودرو نیــز نصــب شــود. 
ایــن سیســتم شــامل نصب پنــل هــای خورشــیدی ســیلیکونی روی ســقف خــودرو اســت که 

قابلیــت جمــع آوری انــرژی خورشــید را هنــگام رانندگــی وســیله نقلیه یــا پــارک آن دارند.
بــه گفتــه ایــن خودروســاز ، اگــر خــودروی مجهــز بــه پنــل هــای خورشــیدی بــه مــدت ۶ 
ســاعت در خــارج از خانــه بمانــد، پنــل هــای خورشــیدی مــی تواننــد انــرژی کافــی بــرای پــر 
کــردن  30 تــا ۶0 درصــد ظرفیــت شــارژ  باتــری ســوناتا هیبریــد را تامیــن کننــد.  بــه معنــای 
پنــل هــای خورشــیدی  بــه تامیــن  انــرژی حرکتــی ســوناتا هیبریــد کمــک مــی کند امــا تنها 

منبــع قــدرت آن نیســت.
ســوناتا هیبریــد جدیــد بــا ســقف خورشــیدی در کــره عرضــه شــده و بــه زودی در آمریــکای 

شــمالی نیــز عرضــه مــی شــود. 

کنترل ۲ کامیون با ۱ راننده ممکن 
می شود

 
ــدی  ــاوری جدی ــادا، فن ــوی کان ــزاری ســمپوزیم خودروهــای خــودران در تورنت ــا برگ ــان ب همزم

معرفــی شــد کــه کنتــرل دو کامیــون را توســط تنهــا یــک راننــده ممکــن مــی کنــد.
ایــن سیســتم جدیــد رانندگــی کــه تعقیــب خــودکار نــام دارد، مبتنی بــر سیســتم دیگری موســوم 
بــه پالتــون پــرو بــوده و بــه فــردی کــه در حــال رانندگــی یــک کامیــون اســت امــکان می دهــد 

کامیــون خــودران دیگــری را بــه طــور کامــل کنتــرل کــرده و هدایــت کند.
ایــن سیســتم بــه یــک راننــده امــکان می دهــد تــا کامیــون دیگــری را در جــاده بــه دنبــال خــود 

کشــانده و حــرکات آن را هــم زیــر نظــر داشــته باشــد، بــدون آنکــه در آن حضــور یابــد.
اتصـال دو کامیونـی کـه بدین شـکل هدایت می شـوند، از طریق یک سیسـتم نرم افـزاری صورت 
می گیـرد. البته فاصله کامیون های یادشـده از یکدیگر نباید از 1۶ متر بیشـتر شـود. هنوز مشـخص 

نیسـت این فنـاوری چه زمانی به صـورت عملیاتی در دسـترس قـرار می گیرد.

کامیون های غول پیکر دایملر 
برقی شدند

 
شــرکت دایملــر بعــد 
ــالش و  ــا ت ــال ه از س
ــرای  ــذاری ب ســرمایه گ
ــون  ــردن کامی ــی ک برق
هــای بــزرگ خــود، 
ســرانجام آمــاده عرضــه 
اولیــن نمونــه هــای این 
شــده  محصــوالت 

است.
تکمیــل  از  دایملــر 
دو واحــد از کامیــون 
ــنگین  ــی س ــای برق ه

ــرار  ــر ق ــر اعــالم دایمل ــا ب ــر داده اســت. بن Freightliner eCascadia خــود خب
اســت کامیــون هــای یادشــده بــه زودی تحویــل مشــتریان شــوند.

البتــه تــداوم تولیــد کامیــون هــای مذکــور بعــد از انجــام برخــی آزمایــش هــا صــورت مــی 
گیــرد و بــه احتمــال زیــاد ایــن امــر تــا قبــل از پایــان ســال 201۹ رخ مــی دهــد.

بــرد کامیــون هــای برقــی دایملــر بعــد از یــک بــار شــارژ تنهــا 400 کیلومتــر اســت کــه 
رقــم چنــدان راضــی کننــده ای محســوب نمــی شــود و گفتــه مــی شــود ایــن شــرکت در 

تــالش اســت تــا ایــن رقــم را افزایــش دهــد.
شــرکت تســال رقیــب جــدی دایملــر بــرای تولیــد کامیــون هــای برقــی محســوب مــی 
ــا قبــل از پایــان ســال 2020 بــه  شــود و قصــد دارد محصــوالت خــود در ایــن زمینــه را ت
بــازار بفرســتد. در مــورد ویژگــی هــای فنــی نهایــی کامیــون هــای برقــی تســال هنــوز خبر 

دقیقــی در دســت نیســت.
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توسط شرکت تویوتا؛

وسیله نقلیه مخصوص المپیک 
توکیو رونمایی شد

 
شــرکت تویوتــا از خودرویــی برقــی بــا گنجایــش 5 مســافر مخصــوص مســابقات المپیــک توکیو 
رونمایــی کــرده اســت. ایــن وســیله نقلیــه بــرای جابــه جایــی افــرادی بــا نیازمنــدی هــای خاص 

طراحــی شــده اســت.
شــرکت تویوتا نخســتین خــودروی مخصــوص مســابقات المپیــک و پاراالمپیــک خــود را رونمایی 

. د کر
ــت.  ــی اس ــام دارد و الکتریک ــترس( ن ــل دس ــی قاب ــه جای ــیله جاب ــودرو APM) وس ــن خ ای
وســیله نقلیــه مذکــور دارای ســه ردیــف صندلــی و روبــاز اســت. همچنیــن APM می توانــد 
بــا حداکثــر ســرعت 12 مایــل برســاعت حرکــت و 5 سرنشــین را جابــه جــا کنــد. هر خــودروی
ــار شــارژ مســافت 100  ــا یــک ب ــه ب ــی اســت ک ــوم یون ــه باتری هــای لیتی APM مجهــز ب
کیلومتــر را طــی می کننــد. در همیــن راســتا ناوگانــی شــامل 200APM بــرای جابــه جایــی 

مــردم بــه مســابقات اســتفاده می شــود.
 APM .جالــب آنکــه ایــن خــودرو بــرای جابــه جایــی تعــداد زیــادی مســافر مناســب نیســت
بــه انــدازه یــک وســیله نقلیــه تــردد در زمیــن گلــف اســت. البتــه دلیــل ایــن امــر نیــز واضــح 
اســت. ایــن وســیله نقلیــه راه حلــی بــرای جابــه جایــی ورزشــکاران، توریســت ها و افــرادی بــا 
نیازهــای خــاص )ماننــد افــراد معلــول، زنــان بــاردار، افــراد مســن و خانواده هایــی بــا فرزنــدان 

خردســال( اســت.
قــرار اســت تویوتــا قبــل از برگــزاری مراســم المپیــک از نوآوری هــای بیشــتری رونمایــی کنــد از 
جملــه خــودروی پرنــده ای کــه مشــعل المپیــک را روشــن می کنــد و ربات هایــی کــه می تواننــد 
بــرای مهمانــان غــذا و نوشــیدنی بیاورنــد. همچنیــن ایــن شــرکت قصــد دارد ربات هایــی بســازد 

کــه بــه افــراد معلــول نیــز کمــک می کنــد.

با همکاری هیوندایی و تویوتا؛

آغاز تولید خودروهای برقی در اندونزی از سال ۲۰۲۲
 

ــا جلــب همــکاری شــرکت هایی همچــون تویوتــا و هیوندایــی، تولیــد خودروهــای برقــی در  اندونــزی قصــد دارد ب
ایــن کشــور را از ســال 2022 آغــاز کنــد.

ــاز  ــن کشــور از ســه ســال دیگــر آغ ــی را در ای ــد خودروهــای برق ــزی اعــالم کــرده کــه تولی وزارت صنعــت اندون
می کنــد و برخــی شــرکت های مشــهور خودروســازی بــه ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه عالقــه نشــان داده انــد.
ــری خــودرو شــدت  ــواع بات ــرای تولیــد خودروهــای برقــی و ان ــه تالش هــای خــود ب ــر ب ــزی در ماه هــای اخی اندون
بخشــیده و کارخانه هایــی را بــه همیــن منظــور احــداث کــرده اســت. اندونــزی دارای ذخایــر کافــی از ســنگ معــدن 
نیــکل اســت کــه در تولیــد باتری هــای لیتیومــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. تویوتــا از تعهــد خــود بــه ســرمایه 
گــذاری 2 میلیــارد دالری بــرای تولیــد خودروهــای برقــی در اندونــزی ظــرف 5 ســال آینــده خبــر داده و بنــا بــر اعالم 
دولــت اندونــزی ایــن کشــور قصــد دارد تــا ســال 2025 تــا بــدان حــد خــودروی برقــی تولیــد کنــد کــه 20 درصــد از 
کل ظرفیــت تولیــد اتومبیــل در ایــن کشــور را از آن خــود کنــد. قــرار اســت بخشــی از هزینه تولیــد خودروهــای برقی 
از محــل دریافــت مالیــات بیشــتر از خودروهــای لوکــس تأمیــن شــود و البتــه برخــی معافیت هــای مالیاتــی بــرای 

تولیدکننــدگان و خریــداران خودروهــای برقــی در اندونــزی در نظــر گرفتــه خواهــد شــد.

مرسدس خودروی ۱۹۳۲ خود را 
بازسازی کرد

 

مرســدس بنــز کالســیک کــه یکــی از زیرمجموعــه هــای شــرکت مرســدس بــه منظــور 
بازســازی خودروهــای قدیمــی ایــن شــرکت اســت، یــک خــودروی مســابقه ای مربــوط بــه 

ســال 1۹32 را بازســازی کــرده اســت.
ــام دارد، در نمایشــگاه  ــی ال ن ــه اس اس ک ــده ک ــازی ش ــودروی بازس ــن خ ــرار اســت ای ق
Concours d›Elegance 201۹ در پبــل بیــچ کالیفرنیــا به نمایش گذاشــته شــود.
موضــوع ایــن نمایشــگاه خودروهــای اســپرت تولیــد شــده در 125 ســال گذشــته اســت و 
بســیاری از شــرکت هــای خودروســاز قدیمــی دنیــا مــدل هــای کالســیک بازســازی شــده 

خــود را در نمایشــگاه مذکــور در معــرض دیــد عالقمنــدان قــرار مــی دهنــد.
عــالوه بــر خــودروی مســابقه ای ســال 1۹32 مرســدس، در ایــن نمایشــگاه یــک خــودروی 
ــه نمایــش  ــز ب ــو 142 کــه محصــول ســال 1۹3۸ اســت نی ــام دبلی ــه ن کالســیک دیگــر ب
گذاشــته مــی شــود. بنــز بــرای بازســازی و نمایــش یکــی از قدیمــی تریــن تولیدات خــود به 

نــام موتورواگــن کــه در ســال 1۹۸۶ ســاخته شــده هــم برنامــه ریــزی کــرده اســت.
خودروهــای بازســازی شــده دیگــری کــه توســط مرســدس بنــز در معــرض دیــد عالقمندان 
ــور 40  ــا موت ــد از مرســدس ســیمپلکس محصــول ســال 1۹03 ب ــد، عبارتن ــرار مــی گیرن ق

اســب بخــاری و مرســدس بنــز ای ســی کیــو مــدل 1۸۸۶.
مرســدس اس اس کــی ال بــا موتــور 240 اســب بخــاری قابــل ارتقــا بــه 300 اســب بخــار، 
ــرد از شــگفتی  ــه ف ــه منحصــر ب ــر در ســاعت و طراحــی بدن ــر ســرعت 230 کیلومت حداکث

هــای فنــی و مهندســی زمــان خــود محســوب مــی شــد.
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شرکت بازی ساز هم خودروی 
برقی تولید می کند

 

شــرکت ریــزر کــه بــه علــت تولیــد تجهیــزات جانبــی بــازی هــای ویدئویــی شــهرت 
دارد، قصــد دارد بــا همــکاری شــرکت ســازنده خودروهــای برقــی یــک اتومبیــل برقــی 

در تعــداد محــدود بســازد.
ایــن خــودروی برقــی شاســی بلنــد دارای موتــوری بــا قــدرت 544 اســب بخــار بــوده و 
شــتاب صفــر تــا صــد آن 4.7 ثانیــه اســت کــه رقمــی قابــل قبــول بــرای خودروهــای 

برقــی محســوب مــی شــود.
ایــن خــودرو در حــال حرکــت بــا ســرعت 100 کیلومتــر در ســاعت در صــورت فشــردن 

پــدال ترمــز بــا پیمــودن تنهــا 33.۹ متــر موقــف مــی شــود.
قــرار اســت تنهــا ۸۸ دســتگاه از ایــن خــودرو کــه نیــو ای اس ۶ نــام دارد، تولیــد شــود و 
قیمــت آن در حــدود ۶7400 دالر خواهــد بــود. در طراحــی بخــش عمــده ای از اجــزای 

خــودروی یادشــده از فیبــر کربنــی اســتفاده مــی شــود.
خــودروی یادشــده در اصــل بــرای تولیــد در بازارهــای آســیایی در نظــر گرفتــه شــده و 
زمــان دقیــق بــه بــازار آمــدن آن مشــخص نیســت. ریــزر پیــش از ایــن گوشــی هــای 
هوشــمند قدرتمنــدی بــا ســخت افــزار پیشــرفته بــرای اجــرای بــازی هــای ویدئویــی 

نیــز عرضــه کــرده بــود.

وصله امنیتی تسال برای
 خودروی برقی

 
ــای رانندگــی در  ــت ه ــرای اصــالح یکــی از حال ــی ب ــزاری امنیت ــرم اف ــه ن تســال یــک وصل

خودروهــای برقــی خــود عرضــه کــرده اســت.
ایــن وصلــه امنیتــی مربــوط بــه حالــت رانندگــی موســوم بــه dog mode اســت کــه پیش 

از ایــن بــه درســتی عمــل نمــی کــرد.
بــا فعــال شــدن حالــت رانندگــی dog mode ، راننــدگان دیگــر قــادر نبودنــد هیــچ یــک از 
تنظیمــات جزئــی دمــای خــودرو را بــه صــورت دســتی انجــام دهنــد و تنهــا قــادر بودنــد بــرای 
کــم و زیــاد کــردن دمــای عمومــی داخــل خــودرو اقــدام کننــد. امــا یــک مشــکل نــرم افــزاری 
ــود حالــت dog mode عمــال در خودروهــای برقــی تســال فعــال نشــود. باعــث شــده ب

 dog ــداران خودروهــای تســال پیــش از ایــن از عــدم امــکان اســتفاده از حالــت برخــی خری
mode خبــر داده و از ایــن مســاله انتقــاد کــرده بودنــد. بــا بــه روزرســانی نــرم افــزاری مذکور 
ــران  ــا توســط ســامانه هــای خودروهــای تســال انجــام مــی شــود و کارب کنتــرل خــودکار دم

دیگــر نبایــد از ایــن بابــت نگرانــی داشــته باشــند.
شــرکت تســال در مــاه هــای اخیــر موفــق بــه افزایــش تولیــدات خــود شــده کــه ایــن امــر حاصل 
افزایــش اســتقبال از خودروهــای برقــی اســت، هــر چنــد ایــن اســتقبال هنــوز بســیار کمتــر از 

خودروهــای بنزینــی اســت.

فنــاوری خــودرو

رونمایی از خودروهای 
جدید پورشه

 
پورشــه دو خــودروی ورزشــی جدیــد از ســری ۹11 عرضــه کــرده تــا آنهــا 

را جایگزیــن مــدل هــای فعلــی خودروهــای ۹11 کاررا و کابریولــت کند.
ایــن دو مــدل جدیــد کــه از نظر ظاهــری شــباهت زیــادی بــه خودروهای 
مــدل اس پورشــه دارنــد، از سیســتم تعلیــق پیشــرفته، نمایشــگر لمســی 
ــف خــودرو  ــات و بخــش هــای مختل ــرل امکان ــرای کنت 10.۹ اینچــی ب

ــد. برخوردارن
در هــر دو مــدل از موتــور 3۸0 اســب بخــاری نیــز اســتفاده شــده اســت. 
در مــدل هــای قبلــی ایــن دو خــودرو از موتورهــای 444 اســب بخــاری 
ــب 1505 و  ــه ترتی ــت ب ــای کاررا و کابریول ــود. خودروه ــده ب ــتفاده ش اس
ــم 2۹3 و 2۹0  ــا ه ــرعت آنه ــر س ــد و حداکث ــرم وزن دارن 1575 کیلوگ

ــر در ســاعت اســت. کیلومت
قیمــت ایــن دو مــدل خــودرو بــا توجــه بــه امکانــات انتخابی قابــل نصب 
بــر روی آنهــا از ۹7400 تــا 110200 دالر در نوســان اســت. از جملــه دیگر 
ویژگــی هــای ایــن خودروهــا مــی تــوان بــه موتورهای توربوشــارژ شــش 
ســیلندر، شــتاب صفــر تــا صــد 3.5 ثانیــه ای بــرای مــدل کاررا و شــتاب 
3.3 ثانیــه بــرای مــدل کابریولــت، اســتفاده از جعبــه دنــده خــودکار پــی 

دی کــی جدیــد بــه صــورت دوکالچــه و هشــت ســرعته اشــاره کــرد.
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فنــاوری خــودرو

شــرکت اوبــر حــق امتیــاز اختراعــی بــرای خودروهای خــودران 
ثبــت کــرده اســت کــه طبــق آن خــودرو بــا رصــد اطالعــات 
ــزان اضطــراب او  ــان قلــب و می ــر ماننــد ضرب بیومتریــک کارب

ســفری راحــت را بــرای او فراهــم مــی کنــد.
شــرکت تاکســی اینترنتــی اوبــر در نظــر دارد خودروهــای 
خودرانــی تولیــد کنــد کــه عالئــم حیاتــی سرنشــین را بررســی 
مــی کننــد و بــا ســوال دربــاره احســاس او  طی ســفر در خــودرو 
تضمیــن مــی کننــد وی ســفری رضایتبخــش و خالــی از 

ــد. ــه کن ــراب را تجرب اضط
در همیــن راســتابه تازگــی فــاش شــده ایــن شــرکت در اواخــر 
ــاز اختراعــی را ثبــت کــرده کــه در آن  مــاه جــوالی حــق امتی
ــا قابلیــت رصــد بیومتریــک  طــرح اولیــه بــرای خودروهایــی ب

ــح داده شــده اســت. توضی
ــی  ــای واقع ــال حاضــر مشــغول بررســی عملکرده ــر در ح اوب
فنــاوری هــای خــودران در نــاوگان حمــل ونقــل خــود اســت. 
ایــن شــرکت هــم اکنــون تاکســی هــای خــودران را در جــاده 

هــا آزمایــش مــی کنــد.
ــی  ــافر م ــه مس ــده ک ــح داده ش ــر توضی ــه اوب ــرح اولی در ط
توانــد دســتگاه هــای رصــد ســالمتی مخصــوص خــود) ماننــد 
ســاعت هوشــمند، دســتبند فیــت بیــت یــا غیــره( را به تاکســی 
سفارشــی متصــل کنــد تــا واکنــش هــای او طــی ســفر بهتــر 

بررســی شــود.
 در مرحلــه بعــد اطالعاتــی کــه از ایــن روش جمــع آوری مــی 
ــر، حســگر  ــه ترمومت ــوط ب ــار ســنجش هــای مرب ــا آم شــود ب
ســرعت خــودرو، دوربیــن هــای مــادون قرمــز و میکروفــون ها 
ترکیــب مــی شــود. بــه عنــوان مثــال دوربیــن هــای ویدئویــی  
ــزان اضطــراب او را  ــا بررســی حــاالت صــورت سرنشــین می ب

ــز  ــا نی ــون ه ــابه میکروف ــور مش ــه ط ــد. ب ــی کنن ــی م ردیاب
ــت  ــا صحب ــرفه ی ــیدن، س ــد آه کش ــافر مانن ــروصدای مس س
ــا وضعیــت خــودرو  ــی او را ثبــت و آن را ب ــد و عصبان هــای بلن

مقایســه مــی کننــد.
ــا  ــا انجــام ایــن بررســی هــا خــودرو تشــخیص مــی دهــد ب ب
ســرعت زیــاد حرکــت مــی کنــد یــا بــه یــک خــودروی دیگــر 
ــا شــدت ترمــز کــرده اســت  بســیار نزدیــک شــده یــا حتــی ب

یــا خیــر.
از ســوی دیگــر بــا نصــب حســگرهای فشــار داخــل در خــودرو  
ــه  ــا اضطــراب ب ــا سرنشــینان ب ــر  مشــخص مــی شــود آی اوب

دســتگیره هــای ایمنــی خــودرو  چنــگ زده انــد یــا خیــر.
ــب  ــان قل ــد ضرب ــر مــی توان ــوارد اوب ــن م ــر تمــام ای عــالوه ب
مســافر را هنــگام ســفر بــا متوســط ایــن شــاخص در وضعیــت 
کلــی مقایســه و بــه ایــن ترتیــب اضطــراب او را ردیابــی کنــد.

در کنــار ایــن مــوارد خــودرو از مســافر درباره احســاس او ســوال 
مــی کنــد یــا از او مــی پرســد آیــا تمایلــی دارد از ســرعت خودرو 

کاســته شــود یــا خیــر و طبــق خواســته او عمــل مــی کنــد.

با ثبت حق امتیاز یک اختراع؛

خودروهای خودران اوبر ضربان قلب مسافران را می سنجند

با همکاری چند شرکت بزرگ؛

قابلیت پارک خودکار خودرو در پارکینگ ابداع شد 
 

شــرکت مرســدس قابلیــت پــارک خــودکار خودروهــا در پارکینــگ را ابــداع کــرده اســت. با کمک 
ایــن قابلیــت خــودرو بــدون نیــاز بــه راننــده مــی توانــد مــکان پــارک خــود را بیابد.

مهندسان آلمانی قابلیت پارک خودکار خودرو در پارکینگ را طراحی کرده اند.
ایــن ویژگــی جدیــد بــا همــکاری شــرکت هــای مرســدس بنــز، بــوش و دایملــر توســعه یافتــه و 
مشــکل پــارک کــردن خودروهــا در فاصلــه انــدک از یکدیگــر را از بیــن مــی بــرد. همچنیــن بــه 

گفتــه کارشناســان چنیــن ویژگــی جدیــدی ســبب مــی شــود تعــداد خودروهــای پــارک شــده در 
یــک پارکینــگ افزایــش یابــد.

در ایــن سیســتم تمــام دســتورات پــارک خــودرو از داخــل پارکینــگ صــادر مــی شــود. بنابرایــن 
راننــده یــا افــراد دیگــر دخالتــی در آن ندارنــد.

در حــال حاضــر ویژگــی مذکــور در پارکینــگ مــوزه مرســدس بنــز در اشــتوتگارت آلمــان آزمایش 
مــی شــود. اگــر آزمایــش ایــن فنــاوری موفقیــت آمیــز باشــد مــی تــوان آن را در پارکینــگ هــای 

دیگــر نیــز اســتفاده کــرد.
فراینــد اســتفاده از ایــن ســرویس فنــاوری هــای نصــب شــده در پارکینــگ و همچنیــن داخــل 
ــی و  ــط را بررس ــگ، محی ــود در پارکین ــگرهای موج ــوند. حس ــی ش ــه م ــه کار گرفت ــودرو ب خ
اطالعــات مــورد نیــاز بــرای هدایــت خــودرو را فراهــم مــی کننــد. از ســوی دیگــر فنــاوری موجود 
در خــودرو دســتورات دریافتــی از سیســتم زیربنــای پارکینــگ را اجــرا مــی کنــد. بــه ایــن ترتیــب 
خودروهــا مــی تواننــد بــه تنهایــی از شــیب ها بــاال و پاییــن برونــد و در طبقــات پارکینــگ حرکت 
کننــد. همچنیــن در صورتــی کــه حســگرها هرگونــه مانعــی را رصــد کننــد، خــودرو بــه طــور آنی 

متوقــف مــی شــود.
بــرای اســتفاده از ایــن سیســتم کافــی اســت فــرد وارد پارکینــگ شــود، خــودرو را تــرک کنــد و بــا 
ضربــه روی نمایشــگر موبایلــش وســیله نقلیــه را بــه ســمت جــای پــارک بفرســتد. پــس از خروج 
راننــده از پارکینــگ، خــودرو بــه تنهایــی بــه ســمت مــکان پــارک در نظــر گرفتــه شــده حرکــت 

مــی کنــد.
همچنیــن هنــگام تــرک پارکینــگ نیــز کافــی اســت راننــده بــه وســیله اپلیکیشــن خــودرو را بــه 

ســوی خــود فراخوانــد.
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فنــاوری خــودرو

خودرویی که سرعتش را با شناسایی چاله ها و سرعت گیرها تنظیم می کند
 

کیفیــت رانندگــی در خودروهــای لوکــس بــرای مــردم از اهمیــت برخــوردار اســت و لــذا شــرکت 
فــورد اتومبیــل تــازه ای تولیــد کــرده کــه ســرعت حرکــت و سیســتم تعلیــق خــود را با شناســایی 

ــد. ــم می کن ــا تنظی ــا و ســرعت گیره چاله ه
ــا و ســرعت  ــش رو و شناســایی چاله ه ــاده پی ــردن ج ــرای اســکن ک ــور ب ــودروی 2020 اوییت خ
گیرهــای نصــب شــده در مســیر بــه 12 حســگر مجهــز شــده کــه می تواننــد عوامــل مختلفــی را 
کنتــرل کــرده و در صــورت شناســایی چنیــن پدیده هایــی در مســیر، ســرعت خــودرو و فعالیــت 

سیســتم تعلیــق آن را بــر همیــن اســاس کنتــرل کننــد.
ایــن حســگرها 500 بــار در ثانیــه حــرکات بدنــه خــودرو، وضعیت فرمــان، فعالیــت ترمزها، شــتاب 
ــا کمــک دوربینــی کــه در جلــوی خــودرو نصــب  ــره را کنتــرل می کننــد و در نهایــت ب آن و غی
شــده می تواننــد احتمــال تغییــر در ارتفــاع خــودرو در لحظــات پیــش رو را بررســی و پیشــگویی 

کــرده و در نهایــت ســرعت و سیســتم تعلیــق خــودرو را بــر همیــن اســاس تنظیــم کننــد.
سیسـتم یادشـده می تواند تا حداکثـر 15 متر جلوتر از خود را اسـکن کـرده و تغییر ارتفاعـی که از 5 
تا 20 سـانتیمتر در نوسـان باشـد را شناسـایی کند. دریافت بیش از 23 هزار داده مختلف در هر ثانیه 

توسـط این سیسـتم دقـت آن را تا نزدیک بـه 100 درصد افزایـش می دهد.
نکتــه مهــم اینکــه در قالــب ایــن سیســتم هــر چــرخ بــه شــیوه ای خــاص نســبت بــه کاهــش 
یــا افزایــش ارتفــاع واکنــش نشــان می دهــد. فــروش خــودروی 2020 اوییتــور طــی چنــد هفتــه 

ــه 51100 دالر آغــاز می شــود. ــا قیمــت پای ــده ب آین

تولید خودروی برقی قدرتمند 
برای مسابقه در بیراهه ها

 
ــدان حــد پیشــرفت کــرده کــه  ــا ب ــد خودروهــای برقــی ت ــاوری مــورد اســتفاده در تولی فن
ــور حرکــت در  ــه منظ ــابقه ای ب ــد مس ــای قدرتمن ــاخت خودروه ــرای س ــوان ب از آن می ت

ــرد. ــتفاده ک ــا اس بیراهه ه
خــودروی جدیــدی کــه بــه همیــن منظــور تولیــد شــده Odyssey 21 نــام داشــته و 
توســط شــرکت Spark Racing Technology تولیــد شــده اســت. ایــن خــودرو 
دارای موتــوری بــا قــدرت 550 اســب بخــار و تایرهــای بــزرگ 37 اینچــی اســت. امــکان 

انتقــال قــدرت بــه هــر چهــار چــرخ خــودروی یادشــده وجــود دارد.
ایــن خــودرو کــه از انعطــاف زیــادی بــرای گــذر از موانــع مختلــف برخــوردار اســت، از بدنــه 
ــا فلــز نایوبیــوم برخــوردار بــوده و طــول آن بــه 4.4 متــر می رســد.  آهنــی تقویــت شــده ب
گشــتاور ایــن خــودرو برابــر بــا ۹21 نیوتــون متــر بــوده و شــتاب صفــر تــا صــد آن بــه 4.5 

ــد. ــه می رس ثانی
ــای  ــوع تایره ــت و دو ن ــود اس ــادل خ ــظ تع ــه حف ــادر ب ــد ق ــیب های تن ــه 21 در ش ادیس
ــی  ــرایط آب و هوای ــک در ش ــر ی ــه ه ــده ک ــی ش ــرای آن طراح ــتانی ب ــتانی و تابس زمس

ــد. ــک می کنن ــداری آن کم ــز پای ــودرو و نی ــتاب خ ــادل و ش ــظ تع ــه حف ــف ب مختل
یکــی دیگــر از مزایــای ایــن خــودروی 1۶50 کیلوگرمــی ارتفــاع قابــل تنظیــم آن اســت که 
ــه شــیوه های مناســبی  ــف ب ــرای مســابقه در شــرایط مختل ــوان آن را ب باعــث می شــود بت
آمــاده کــرد. حداکثــر ســرعت ایــن خــودرو 200 کیلومتــر در ســاعت اســت. عرضــه رســمی 

ــازار در اواســط ســال 2020 آغــاز می شــود. ــه ب ایــن خــودرو ب

خودرویی که احساسات راننده را 
درک می کند

 

رانندگـی در بسـیاری از مواقع کاری پـر از نگرانی اسـت، اما خودروی جدید جگـوار که مجهز به 
هوش مصنوعی اسـت می تواند احساسـات راننـده را درک کـرده و او را آرام کند.

خــودروی لنــدرور جدیــد جگــوار موســوم بــه جــی آل آر از هــوش مصنوعی بــرای شناســایی و 
درک حــاالت روحــی و روانــی راننــده اســتفاده مــی کنــد.

ایــن خــودرو کــه هنــوز در مرحلــه آزمایشــی اســت بعــد از درک احساســات و شــرایط روحــی 
راننــده وضعیــت داخلــی کابیــن خــودرو را بــر همیــن اســاس تنظیــم مــی کنــد تــا از میــزان 
فشــار و اســترس راننــده کاســته شــود. جگــوار بــر ایــن بــاور اســت کــه در آینــده مــی تــوان از 

ایــن فنــاوری در خودروهــای خــودران هــم اســتفاده کــرد.
سیسـتم مذکـور از یک دوربیـن برای بررسـی چهره راننـده و یک نرم افزار ویژه تشـکیل شـده 
کـه قـادر به تحلیل و بررسـی حـاالت چهره هـر فرد برای پـی بردن بـه وضعیت روحـی او اعم 
از شـادی، ناراحتـی، هیجـان زدگی و غیره اسـت. بعـد از درک حالـت روحی، این سیسـتم برای 

تنظیـم وضعیـت تهویه مطبوع، نـور و دمـای داخل کابیـن و غیره اقـدام می کند.
ــر اســاس حــاالت  ــه انتخــاب و پخــش خــودکار موســیقی ب ــادر ب سیســتم یادشــده حتــی ق
روحــی راننــده نیــز هســت و به عنــوان مثــال اگــر راننــده را خــواب آلــوده تشــخیص دهــد نور 
داخــل خــودرو را افزایــش مــی دهــد. یــک نســخه از ایــن سیســتم بــا امکانــات مشــابه بــرای 
دیگــر سرنشــینان خــودرو در نظــر گرفتــه شــده، امــا زمــان راه انــدازی و عرضــه آن بــه بــازار 

مشــخص نیســت.
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قــرار اســت نخســتین خــودروی مینــی ماینــر الکتریکــی در مــارس 2020 به بــازار عرضه شــود. 
ایــن خــودرو بــا یــک موتــور 135 کیلــووات عرضــه می شــود.

قــرار اســت نخســتین خــودروی تمــام الکتریــک شــرکت مینــی ماینــر از مــارس 2020 میالدی 
بــه بــازار عرضــه شــود.

ایــن خــودرو کــه Mini Cooper SE نــام دارد، در آن چرخ هــای بــزرگ، چراغ هــای 
جلویــی بــزرگ یــا بدنــه گرانقیمــت وجــود نــدارد. بلکــه تمرکــز طراحــان بــر عناصــر داخلــی 
خــودرو بــوده اســت. بــه نظــر می رســد شــرکت بــی ام دبلیــو قصــد دارد ویژگی هــای اصلــی 

مینــی را در فرمتــی حافــظ محیــط زیســت حفــظ کنــد.
خــودروی مینــی الکتریــک بــا موتــور 135 کیلــووات )1۸1 اســب بخــار( تولیــد می شــود. چنین 
خودرویــی می توانــد در 7.3 ثانیــه ســرعت خــود را از صفــر بــه 100 کیلومتــر برســاعت برســاند. 
حداکثــر ســرعت آن نیــز ۹3 مایــل برســاعت اســت و یــک باتــری 32.۶ کیلــووات ســاعتی در 
آن بــه کار مــی رود. بنابرایــن راننــده بــا هــر بــار شــارژ می توانــد 124 تــا 144 مایــل مســافت 

را طــی کنــد.
بنابرایــن بــه نظــر می رســد ایــن خــودرو بیشــتر توجــه شهرنشــینان را بــه خــود جلــب کنــد. 
داخــل خــودرو نیــز یــک نمایشــگر 5.5 اینچــی وجــود دارد کــه تمــام نشــانگرها در آن گنجانــده 
 ،Apple Car Play شــده انــد. عــالوه بــرآن یــک نمایشــگر ۶.5 اینــچ لمســی مجهــز بــه
ــد.  ــه می کن ــک ارائ ــت ترافی ــی از وضعی ــه آپدیت های ــود دارد ک ــک وج ــی الکتری ــز در مین نی
عــالوه بــرآن نقشــه مســیر و ایســتگاه های شــارژ نیــز در ایــن نمایشــگر بــه کاربــر نشــان داده 

می شــوند.
ــن پشــتی و کمــک  ــد یــک دوربی ــد مانن ــه آپشــن هــای بیشــتری دارن ــا یافت مدل هــای ارتق

ــده اتوماتیــک. رانن

نخستین خودروی الکتریکی مینی ماینر ۲۰۲۰ عرضه می شود

شارژرهای شیشه ای برای موبایل 
و خودرو از راه رسید

 
محققــان موفــق بــه ابــداع نوعــی شیشــه 
شــفاف شــده انــد کــه نــور خورشــید را بــه 
بــرق تبدیــل مــی کنــد و مــی تــوان از آن 
بــرای تامیــن انــرژی مــورد نیــاز خــودرو و 

شــارژ موبایــل اســتفاده کــرد.
ــداع  ــره اب ــه پنج ــدی از شیش ــوع جدی ن
پنــل  یــک  حقیقــت  در  کــه  شــده 
ــد  ــی توان ــت و م ــفاف اس ــیدی ش خورش

موبایــل و خــودروی برقــی را شــارژ و بــرق مــورد نیــاز خانــه را تامیــن کنــد.
نمونــه عملیاتــی از ایــن نــوع شیشــه ابــداع شــده تــا قابلیــت هــای آن مــورد آزمایش قــرار گیرد 
البتــه ایــن نمونــه قبــل از عرضــه به بــازار بایــد ارتقــا یابــد و عملکــرد آن نیــز کارآمدتر شــود.

محققــان دانشــگاه فــری اســتیت )Free State( در آفریقــای جنوبــی و دانشــگاه گنــت در 
بلژیــک امیدوارنــد طــی 10 ســال چنیــن شیشــه ای را بــه بــازار عرضــه کننــد.

بــه گفتــه آنــان ایــن محصــول مــی توانــد بــه شــیوه ای ارزان از انــرژی خورشــیدی بــرای خانه 
هــا، کارخانــه هــا و شــهرها بــرق تولیــد کند.

»هندریــک اســوارت« یکــی از اســتادان ارشــد دانشــکده فیزیــک فــری اســتیت مــی گویــد: 
ایــده اصلــی ابــداع نوعــی شیشــه شــفاف اســت کــه ظاهــری معمولــی دارد. امــا در این شیشــه 
مــواد حــاوی فســفر بــه کار مــی رود کــه مــی توانــد بخشــی از نــور خورشــید کــه بــرای انســان 
قابــل مشــاهده نیســت )اشــعه هــای مــادون قرمــز و مافــوق بنفــش( را جمــع آوری و تبدیــل 
کنــد. در مرحلــه بعــد ایــن نــور در بخــش هــای کنــاری پنــل شیشــه ای متمرکــز مــی شــود. 
مــی تــوان در ایــن بخــش هــا پنــل هــای خورشــیدی نیــز نصــب کــرد تــا انــرژی خورشــید در 

آنهــا متمرکــز شــود.
بــا کمــک چنیــن شیشــه ای مــی تــوان نــور را بــه الکتریســیته مــورد نیــاز ســاختمان، وســایل 
نقلیــه و دســتگاه هــای برقــی تبدیــل کــرد. ایــن اختــراع در حقیقــت نوعــی پنــل خورشــیدی 

شــفاف اســت.
بــه گفتــه اســوارت مــی تــوان ایــن فنــاوری را در موبایــل نیــز بــه کار گرفــت تــا آفتــاب یــا نــور 

مناســب را بــه بــرق تبدیــل کنــد.
یکــی دیگــر از مــوارد اســتفاده ایــن فنــاوری در شیشــه هــای خــودرو اســت. بــا ایــن روش مــی 

تــوان بــرق الزم بــرای حرکــت خــودرو را تولیــد کــرد.

رونمایی از اولین خودروی تمام 
برقی هیوندایی

 
شــرکت کــره ای هیوندایــی از اولیــن خــودروی تمــام برقــی کــراس اور ایــن کشــور رونمایــی 
کــرده اســت. ایــن خــودرو کــه کنــا نــام دارد، حــدود 37 هــزار دالر قیمــت دارد. قــرار اســت 
ایــن خــودرو از طریــق نمایندگی هــای هیوندایــی در 11 شــهر کــره جنوبــی بــرای فــروش 

عرضــه شــود.
از جملــه ویژگی هــای ایــن خــودرو می تــوان بــه چراغ هــای ال ای دی قدرتمنــد، نمایشــگر 
لمســی دارای رابــط کاربــری پیشــرفته بــرای کنتــرل بخش هــای مختلــف خــودرو و از جمله 

امکانــات چندرســانه ای و تهویــه مطبــوع و تایرهــای 17 اینچــی اشــاره کرد.
ــودکار  ــتیار خ ــی اس، دس ــز ای ب ــتاندارد، ترم ــوای اس ــده دارای ۶ کیســه ه ــودروی یادش خ

ــت. ــل اس ــی اپ ــو و کار پل ــد ائوت ــی اندروی ــتم های رانندگ ــا سیس ــازگاری ب ــی و س رانندگ
ــار  ــا یــک ب ــا آن را ب باتــری 3۹.2 کیلــووات ســاعتی ایــن خــودرو 452 کیلومتــر رانندگــی ب
شــارژ ممکــن می کنــد. البتــه بــه شــرطی کــه خــودرو بــا ســرعتی بیــش از 50 کیلومتــر در 
ســاعت حرکــت نکنــد. ایــن رقــم در صــورت افزایــش ســرعت رانندگــی بــه 300 کیلومتــر 

ــد. ــش می یاب کاه
ــوده و  ــر ب ــون مت ــتاور 3۹5 نیوت ــروی گش ــودرو دارای نی ــن خ ــار ای ــب بخ ــور 13۶ اس موت
رانندگــی آرام و بــی صــدا را ممکــن می کنــد. شــتاب صفــر تــا صــد ایــن خــودرو برابر بــا ۹.7 
ثانیــه بــوده و شــارژ 100 درصــد باتــری ایــن خــودرو در عــرض 57 دقیقــه صــورت می گیــرد.

http://mehrnews.com


صفحه 46 | شماره 26 | شهریور 98 MEHR NEWSAGENCY

فنــاوری خــودرو

کارگران فاش کردند؛

تولید خودروی مدل ۳ تسال با چسب برق!
 

تعــدادی از کارگــران تســال فــاش کــرده اندبــرای تولیــد خودروهــای مــدل 3 مجبــور شــده انــد در شــرایط 
ســخت کار کننــد. ایــن فشــار ســبب شــده فراینــد ســاخت نیــز سرســری انجــام شــود و حتــی تــرک هــای 

قطعــات بــا چســب بــرق پوشــانده شــود
ــن  ــه 30 ژوئ ــد 72 هــزار و 531 دســتگاه خــودروی »مــدل 3« در 3 ماهــه منتهــی ب ــا تولی شــرکت تســال ب
رکــورد تولیــد خــود را شکســته اســت. امــا کارگــران ایــن شــرکت ادعــا می کننــد فشــار بــرای افزایــش تولیــد 
خــودروی مــدل 3 ســبب شــده آنهــا فراینــد ســاخت را سرســری انجــام دهنــد و در شــرایط ســخت و غیــر 

ایمــن کار کننــد.
ــا شــده )واحــد  ــدی کــه در چــادر برپ ــدادی از کارگــران تســال کــه در یــک واحــد تولی ــن راســتا تع در همی
GA4( کار مــی کــرده انــد بــه شــبکه خبــری ســی ان بــی ســی فــاش کــرده انــد از چســب بــرق بــرای 
ترمیــم ســریع ترک هــا در براکــت هــای پالســتیکی اســتفاده کــرده انــد. همچنیــن آنهــا مجبــور شــده انــد 
در هــوای بســیار گــرم یــا ســرد و محیطــی پــر از دود کار کننــد. آنهــا حتــی تصاویــری را نیــز در اختیــار 

شــبکه خبــری مذکــور قــرار داده بودنــد.
سـخنگوی تسـال نیز به این شـبکه خبـری اعالم کـرده گـزارش کارگـران گمراه کننـده اسـت و روش های 
تولیـد خـودرو در شـرکت مـا یـا محیـط کاری را نشـان نمی دهـد. او افـزوده اسـت بسـیاری از میانبرهایـی 
کـه ایـن کارگران ادعا می کنند تأیید نشـده و بسـیاری از قطعات اسـتفاده شـده در خودروهای مـدل 3 هنگام 

دریافـت از تهیه کننده دارای چسـب برق بوده اسـت.
بــه هــر حــال بــه گفتــه ایــن کارگــران، واحــد تولیــدی GA4 کــه در چــادر برپــا اســت، اکنــون می توانــد در 
هــر شــیفت 120 خــودرو تولیــد کنــد و همچنیــن روزانــه 3 شــیفت دارد. بنابرایــن ایــن واحــد قــادر بــه تولید 

21۶0 مــدل 3 در ۶ روز اســت.

راه اندازی آزمایشی اتوبوس 
های خودران در استرالیا

 
یــک شــرکت تجــاری در اســترالیا از راه انــدازی آزمایشــی خدمــات اتوبــوس 
خــودران در ایــن کشــور خبــر داده و بــه همیــن منظــور اتوبــوس هایــی بــه نام 

ای زد 10 عرضــه کــرده اســت.
اتوبوس هـای یادشـده که توسـط شـرکت ایـزی مایـل تولید شـده اند قبـاًل در 
کشـورهای سـنگاپور، آمریـکا، سـوئیس وفنالنـد هـم به طـور آزمایشـی مورد 

اسـتفاده قرار گرفتـه اند.
مقامــات محلــی در ایالــت نیــو ســاوت ولــز خواســتار اســتفاده از ایــن 
ــد. در  ــده ان ــت ش ــاس بوس ــه ب ــوم ب ــه ای موس ــب برنام ــا در قال اتوبوس ه
قالــب طــرح آزمایشــی مذکــور مســافران تنهــا در چنــد مســیر خــاص از ایــن 

می کننــد. اســتفاده  اتوبوس هــا 
ایــن مســیرها از ویژگی هــا و شــرایط خاصــی برخــوردار بــوده و برخــی از آنهــا 
روســتایی و برخــی دیگــر شــهری هســتند و از ایــن طریــق می تــوان از نقــاط 

ضعــف و قــوت اتوبوس هــای خــودران مذکــور مطلــع شــد.
ــه  ــافرانی ک ــردن مس ــوار ک ــرای س ــاوری ب ــن فن ــده از ای ــت در آین ــرار اس ق
ــیرهای  ــزی مس ــه ری ــود. برنام ــتفاده ش ــد، اس ــف می رون ــد مختل ــه مقاص ب
حرکــت بــه طــور خــودکار و توســط خــود مســافران انجــام می شــود. لــذا ایــن 
ــان و  ــر اســاس زم ــوده و ب ــن شــده نب اتوبوس هــا دارای مســیر از پیــش تعیی

ــود. محــل ســوار شــدن مســافران قابــل برنامــه ریــزی خواهنــد ب
قــرار اســت ایــن خدمــات فعــاًل بــه صــورت رایــگان و بــرای مــدت 22 هفتــه 

ارائــه شــود تــا نقــاط ضعــف و قــوت آن مشــخص شــود.

خودروهای زرهی رباتیک ارتش آمریکا سال آینده عرضه می شوند
 

ارتــش آمریــکا آزمایــش خودروهــای زرهــی رباتیــک خــود را آغــاز کــرده و قصــد دارد از ســال 
آینــده میــالدی آنهــا را مــورد اســتفاده قــرار دهــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از آســین ایــج، کنتــرل ایــن ربات هــای جنگــی از راه دور و 
توســط ســربازان صــورت می گیــرد و بــرای آنهــا قابلیت هــای تهاجمــی متنوعــی در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.
ــا همــکاری شــرکت بــی ای ای ســیتمز صــورت گرفتــه  تولیــد ایــن زره پوش هــای خــودران ب
اســت. محصــوالت یادشــده انــواع مختلفــی دارنــد و در شــرایطی کــه برخــی از آنهــا برای گشــت 
زنــی و انجــام عملیــات شناســایی مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت، تعــدادی دیگــر بــرای 

حملــه و تیرانــدازی نیــز قابــل بهــره بــرداری می باشــند.
علیرغــم خــودران بــودن ایــن زره پوش هــای رباتیــک، امــکان هدایــت آنهــا توســط راننــده نیــز 
ــه  ــا تعبی ــن زره پوش ه ــای ای ــی مدل ه ــر روی برخ ــز ب ــودکار نی ــل های خ ــود دارد، مسلس وج

شــده اســت.
گفتنــی اســت ارتــش آمریــکا بــرای تأمیــن نیازهــای خــود در حــوزه رباتیــک و هــوش مصنوعی 
ــا  ــه آنه ــه از جمل ــرد ک ــره می گی ــاوری به ــه طــور گســترده از توانایی هــای شــرکت های فن ب
ــوش  ــر ه ــی ب ــتم های مبتن ــی سیس ــرای طراح ــه Leidos و Raytheonب ــوان ب می ت
مصنوعــی، Northrop Grumman در حــوزه علــوم رایانــه پیشــرفته و آمــوزش و امــور 

ــا  ــی ب ــای تحقیقات ــق همکاری ه ــوع از طری ــرکت ها در مجم ــن ش ــرد. ای ــاره ک ــی اش اطالعات
وزارت دفــاع آمریــکا طــی ســال های 2013 تــا 2017 حــدود 1.۸ میلیــارد دالر درآمــد داشــته انــد.

http://mehrnews.com


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 



صفحه 48 | شماره 26 | شهریور 98 MEHR NEWSAGENCY

ــوا و فضــا هـــ

رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران از آمــاده ســازی ماهــواره 
»ناهیــد یــک« بــرای تحویــل بــه پرتابگــر و ســاخت چــرخ 

عکــس العملــی بــرای ماهــواره »ظفــر« خبــر داد.
ــگرهای  ــکده رانش ــد از پژوهش ــی در بازدی ــین صمیم حس
ــکده در دو  ــن پژوهش ــکاری ای ــه هم ــاره ب ــا اش ــی ب فضای
پــروژه مهــم فضایی کشــور گفــت: پژوهشــکده رانشــگرهای 
فضایــی در طراحــی و ســاخت چــرخ عکــس العملــی 
ــی  ــن الملل ــروژه بی ــز پ ــر« و نی ــواره »ظف ــروژه ماه ــرای پ ب
ماهواره هــای کوچــک دانشــجویی همــکاری دارد کــه انجــام 

ــود. ــد ب ــی خواه ــت بزرگ ــم، موفقی ــن مه ای
ماموریت هــای  ایــران  فضایــی  پژوهشــگاه  رئیــس 
ــی  ــور اصل ــه مح ــی را در س ــگاه فضای ــه پژوهش مجموع
توضیــح داد و گفــت: در حــوزه طراحــی و ســاخت 
ــد  ــواره »ناهی ــی، ماه ــی و سنجش ــای مخابرات ماهواره ه

ــه پرتابگــر  اســت و ماهــواره سنجشــی  ــل ب ــرای تحوی ــاده ســازی ب 1« در مراحــل آخــر آم
»پــارس 1 « نیــز  مراحــل تجمیــع نمونــه پیــش پــروازی را مــی گذرانــد و انتظــار مــی رود در 

ــد. ــام برس ــه انج ــاری ب ــال ج ــز س پایی
ــران  ــی ای ــگاه فضای ــر پژوهش ــت دیگ ــه ماموری وی ب
در خصــوص توســعه خدمــات فضاپایــه اشــاره کــرد و 
ــز، پژوهشــگاه موفقیت هــای  ــن حــوزه نی ــت: در ای گف
ــات  ــه خدم ــه آن ارائ ــه نمون ــت ک ــته اس ــی داش خوب
ــر  ــان ســیل اخی ــا اســتفاده از ســنجش از دور در جری ب
ــای  ــه کاره ــه ب ــا توج ــز ب ــد از آن نی ــود و بع کشــور ب
ــاز  ــردازش نقشــه های موردنی ــه و پ ــی کــه در تهی خوب
انجــام شــده بــود، کار تعییــن خســارات ناشــی از ســیل 
ــوی وزارت  ــاورزان، از س ــه کش ــت ب ــت پرداخ در جه
ــده  ــپرده ش ــران س ــی ای ــگاه فضای ــه پژوهش ــور ب کش

ــت. اس
ــی  ــگاه فضای ــای پژوهش ــر فعالیت ه ــه دیگ ــی ب صمیم
ایــران مبنــی بــر کاربــرد ســرریز دانــش فضایی در ســایر 
صنایــع اشــاره کــرد و افــزود: در ایــن جهــت نیــز پژوهشــگاه محصوالتــی دارد کــه در ارگان هــای 

دیگــر ماننــد ســازمان هواشناســی کاربــرد دارد.

ماهواره »ناهید ۱« برای تحویل به پرتابگر آماده شد

پروژه ماهواره سنجشی
 »پارس ۲« کلید خورد

 
پژوهشــگاه  رئیــس 
آغــاز  از  ایــران  فضایــی 
ــی  ــواره سنجش ــروژه ماه پ
ــت:  ــر داد و گف ــارس 2 خب پ
ســاختار ایــن پــروژه کــه 
مشــترک  همــکاری  بــا 
دانشــگاه های معتبــر کشــور 
اجرایــی می شــود، هفتــه 
آینــده رونمایــی خواهد شــد.
حســین صمیمــی اظهــار 
ماهــواره  پــروژه  داشــت: 

سنجشــی پــارس 2 قــرار اســت بــا همــکاری پژوهشــگاه فضایــی ایــران و دانشــگاه های معتبــر 
کشــور بــه عنــوان یــک پــروژه مشــترک اجرایــی شــود. بــر ایــن اســاس مســئولیت هــر یــک از 
ــده از ســاختار و زمانبنــدی آن رونمایــی  ــه آین ــروژه مشــخص شــده و هفت ــن پ دانشــگاه ها در ای

می شــود.
وی همچنیــن از اتمــام پــروژه کلیــدی »بلــوک انتقــال مــداری« خبــر داد و گفــت: بــا مجموعــه 
ــه  ــق ب ــران انجــام شــد موف ــی ای ــا شــب گذشــته توســط پژوهشــگاه فضای ــه ت تســت هایی ک
انجــام پــروژه بلــوک انتقــال مــداری شــدیم کــه بــا وجــود آن، ارتفــاع مدارهــا از 400 بــه 7 هــزار 

ــه 5۸ درجــه می رســد. ــز از 55 ب ــداری نی ــه شــیب م ــد و زاوی ــدا می کن ــش پی ــر افزای کیلومت
ــدار  ــه ماهــواره در م ــه دســتیابی ب ــدم دیگــر ب ــروژه، یــک ق ــن پ ــا وجــود ای صمیمــی گفــت: ب
ژئــو زمیــن نزدیــک می شــویم و تــا چهــار مــاه دیگــر نمونــه تجمیــع شــده کیفــی ایــن پــروژه 

رونمایــی خواهــد شــد.
ــوزه  ــا و شــرکت های خــالق در ح ــتارت آپ ه ــت از حضــور اس ــت دول ــه حمای ــاره ب ــا اش وی ب
فضایــی گفــت: در گردهمایــی اســتارت آپ هــا و شــرکت های دانــش بنیــان فضایــی حــدود 1۶0 
نشســت طــی ســه روز انجــام شــد کــه 50 درصــد ایــن نشســت ها بــه میزبانــی ســازمان فضایــی 
و پژوهشــگاه فضایــی ایــران انجــام شــد تــا بتوانیــم نیازمندی هــای فضایــی در حــوزه خدمــات 

فضاپایــه را از طریــق بخــش خصوصــی و شــرکت های خــالق ایــن حــوزه انجــام دهیــم.
صمیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه مرکــز تخصصــی خدمــات فضاپایــه در حــال راه انــدازی در منطقــه 
ــه در شــهر ســاری، ایجــاد  ــارک فضاپای ــدازی پ ــت: راه ان ــوآوری دانشــگاه شــریف اســت، گف ن
پــارک گردشــگری فضایــی در چهارمحــال و بختیــاری و نیــز راه انــدازی کارخانه نــوآوری فضایی 
در اصفهــان و همچنیــن ارومیــه از جملــه فعالیت هایــی اســت کــه در جهــت ایجــاد بســتری برای 

توســعه فنــاوری فضایــی در کشــور در حــال انجــام اســت.

رئیس سازمان فضایی:

بستر قرار دادن ماهواره
 در مدار توسط بخش خصوصی 

فراهم می شود 
 

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران گفــت: بســتر ورود بخــش خصوصــی بــه حوزه ســاخت و 
قــراردادن ماهــواره در مــدار زمیــن را فراهــم مــی کنیم.

ــم  ــری خــود، تــالش مــی کنی ــراری گفــت: در عیــن حفــظ مســئولیت پذی مرتضــی ب
تصــدی گــری را کنــار گذاشــته و بســتر ورود بخــش خصوصــی را در حــوزه باالدســت 
فضایــی یعنــی ســاخت و قــرار دادن ماهــواره در مــدار و توســعه شــبکه هــای ماهــواره 

ــم. ای فراهــم کنی
وی تاکیــد کــرد: در همیــن حــال بســتر ورود بخــش خصوصــی بــه حــوزه پاییــن دســت 
فضــا کــه همــان ارائــه خدمــات کاربــردی بــه جامعــه و کشــور مــی شــود را نیــز مهیــا 

خواهیــم کــرد.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران افــزود: در یکســال گذشــته ســه محــور اصلــی را بــرای 
توســعه کســب و کارهــای فضایــی ســرلوحه برنامــه هــای خــود قــرار دادیــم کــه شــامل 
توســعه بــازار، تســهیل گــری و رفــع موانــع و بســتر ســازی بــرای جذب ســرمایه گــذاری 

بخــش خصوصــی و ســرمایه گــذاران خطــر پذیــر مــی شــود.
ــش  ــعه بخ ــی توس ــور ارکان اصل ــه مح ــن س ــه داد: ای ــات ادام ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــه  ــت ک ــی اس ــوزه فضای ــن در ح ــای نوی ــب و کاره ــری کس ــکل گی ــی و ش خصوص
ــم و  ــی کنی ــالش م ــه آن ت ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــام نهاده ــا تم ــل ب ــک و تعام ــا کم ب
خوشــبختانه توفیقــات بســیار ارزشــمندی هــم در ایــن زمینــه بــه دســت آمــده اســت.
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ــوا و فضــا هـــ

رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران گفــت: پژوهشــگاه فضایــی 
ــی  ــگاه صنعت ــی دانش ــان و در نزدیک ــهر اصفه ــران در ش ای
اصفهــان فضــای مناســبی را بــرای تاســیس کارخانــه نــوآوری 

ــه اســت. در نظــر گرفت
حســین صمیمــی گفــت: پژوهشــگاه فضایــی ایــران تصمیــم 
گرفتــه اســت کــه در منطقــه نــوآوری حــول دانشــگاه شــریف، 
ــارغ  ــتارت آپ ف ــرکت های اس ــتقرار ش ــرای اس ــاختمانی را ب س
التحصیــل و آمــاده ورود بــه بــازار تخصیــص دهــد کــه در کنــار 
ــه،  ــتقر در منطق ــوآوری مس ــز ن ــتاب دهنده ها و مراک ــایر ش س

بــه حمایــت از کســب و کارهــای فضاپایــه بپــردازد.
وی ادامــه داد: پژوهشــگاه فضایــی ایــران در شــهر اصفهــان و 
در نزدیکــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان نیــز فضــای مناســبی 
ــر  ــی در نظ ــوزه فضای ــوآوری ح ــه ن ــیس کارخان ــرای تاس را ب
گرفتــه کــه به عنــوان یــک هــاب مرکــزی در ایــن منطقــه بــه 

ــا بپــردازد. حمایــت از کســب و کارهــای نوپ
صمیمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه پژوهشــگاه فضایــی ایــران بــه 
ــای  ــب و کاره ــعه کس ــدی در توس ــش کلی ــای نق ــال ایف دنب
ــی  ــت: گردهمای ــار داش ــت، اظه ــی اس ــوزه فضای ــای ح نوپ
ــی  ــان و اســتارت آپ های حــوزه فضای ــش بنی شــرکت های دان
ــوآوری بســتری  ــاوری و ن ــادل فن ــزاری نشســت های تب و برگ
ــت  ــره ارزش صنع ــران زنجی ــناخت بازیگ ــرای ش ــب ب مناس
ــه  ــای خالقان ــا و ایده ه ــناخت توانمندی ه ــور، ش ــی کش فضای
ــی  ــز عرضــه نیازمندی هــای کشــور در حــوزه فضای ــان و نی آن
ــی کشــور  ــت فضای ــرای توســعه صنع ــی مهــم ب اســت و گام

محســوب می شــود.
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه برگــزاری ایــن رویــداد 
ــه و در  ــا پای ــای فض ــب وکاره ــعه کس ــی در توس ــه عطف نقط
نهایــت رشــد اقتصــاد فضایــی در کشــور باشــد و گفــت: ایــن 
ــی  ــام جهان ــار و ارق ــه آم ــزار می شــود ک ــی برگ ــداد در حال روی
ــان دارد  ــه در جه ــزون اقتصــاد فضاپای ــد روز اف ــت از رش حکای
ــی  ــد مبتن ــرویس های جدی ــه س ــا ارائ ــوآور ب ــرکت های ن و ش
بــر داده هــای فضایــی، نقــش مهمــی در رشــد و توســعه ایــن 

ــد. ــور دارن ــاد نوظه اقتص
ــات  ــا تجربی ــران ب ــی ای ــگاه فضای ــزود: پژوهش ــی اف صمیم
ارزشــمند در حــوزه طراحــی و ســاخت ماهواره هــای مخابراتــی 

و سنجشــی و نیــز برخــورداری از زیرســاخت های آزمایشــگاهی 
پیشــرفته، می توانــد حمایت هــای قــوی از شــرکت های 
دانــش بنیــان و اســتارت آپ در حــوزه فنــاوری فضایــی به عمــل 

آورد.
رئیــس پژوهشــگاه فضایی ایــران خاطرنشــان کرد: پژوهشــگاه 
فضایــی ایــران تاکنــون در انجــام پروژه هــای طراحی و ســاخت 
ــا  ــات، ب ــت تحقیق ــرد مدیری ــری رویک ــا به کارگی ــواره ب ماه
بیــش از 50 شــرکت دانش بنیــان در حــوزه مشــاوره در طراحــی 
و ســاخت، همــکاری بــه ارزش 25 میلیــارد تومــان انجــام داده 
و بــا وجــود 20 دانشــگاه معتبــر کشــور در حــوزه توســعه دانــش 
ــعه،  ــی و توس ــوزه طراح ــاوره در ح ــن مش ــی و همچنی فضای
همــکاری بــه ارزش حــدود 20 میلیــارد تومــان داشــته اســت.

وی افــزود: پژوهشــگاه فضایــی ایــران بــا برقــراری تعامــل بــا 
ــاورزی، وزارت  ــاد کش ــر وزارت جه ــی نظی ــتگاه های اجرای دس
نیــرو، وزارت کشــور و ســازمان برنامــه و بودجه، شــناخت خوبی 

ــی در حــوزه پایــش  ــن دســتگاه های اجرای از نیازمندی هــای ای
ــیب زمینی،  ــج و س ــدم، برن ــر گن ــردی نظی ــوالت راهب محص
پایــش منابــع آبــی و آمایــش ســرزمین کســب کــرده کــه ایــن 
ــرکت های  ــه ش ــی ب ــل توجه ــک قاب ــد کم ــئله می توان مس

ــازار کنــد. ــه ب ــرای ورود ب اســتارت آپ حــوزه خدمــات ب
پژوهشــگاه  فضاپایــه  خدمــات  در خصــوص  صمیمــی 
ــران گفــت: در طــول ســال گذشــته پژوهشــگاه،  ــی ای فضای
ــه  ــات فضاپای ــی خدم ــرای معرف ــجمی ب ــای منس فعالیت ه
ــه  ــت ک ــام داده اس ــف انج ــی مختل ــتگاه های اجرای ــه دس ب
از بارزتریــن آنهــا مــی تــوان بــه ارائــه نقشــه های کاربــردی 
از رونــد گســترش ســیل و هشــدار تشــدید ســیل در جریــان 
بحــران ســیل فروردیــن ۹۸ اشــاره کــرد؛ در بحــث ارزیابــی 
خســارت ســیل بــه کشــاورزان، نقشــه ها و آمارهــای 
تولیــدی پژوهشــگاه مبنــای پرداخــت خســارت توســط 

ــت. ــده اس ــرار داده ش ــور ق وزارت کش

کارخانه نوآوری فضایی راه اندازی می شود

جمع آوری داده های طیفی محصوالت زراعی کشور
 

ســازمان فضایــی ایــران در راســتای اجــرای فــاز دوم کتابخانه 
طیفــی ملــی، بــه جمــع آوری داده هــای طیفــی محصــوالت 
زراعــی کشــور بــا اســتفاده از فنــاوری ســنجش از دور اقــدام 

کــرده اســت.
ــه طیفــی  ــران طــرح ایجــاد »کتابخان ــی ای ســازمان فضای
ــی  ــات طیف ــع آوری اطالع ــی جم ــدف کل ــا ه ــی« را ب مل
پدیــده هــای حائــز اهمیــت در کشــور و بــه منظــور 
افزایــش ســطح تفســیرپذیری داده هــای ســنجش از دور از 
ــاز نخســت  ــرار داد. در ف ــاه 13۹1 در دســتور کار ق مهــر م
ــروژه، 537 عارضــه مختلــف مــورد طیــف ســنجی  ایــن پ

ــد. ــرار گرفتن ق
ــعه  ــل و توس ــدف تکمی ــا ه ــروژه ب ــن پ ــرای ای ــاز دوم اج ــاز ف ــازمان از آغ ــن س ــون ای ــم اکن ه

ــت. ــر داده اس ــت خب ــوارض دارای اولوی ــایر ع ــرای س ــی ب ــی مل ــه طیف کتابخان
یکــی از بخــش هایــی کــه ایــن پــروژه می توانــد بــه آن کمــک ویــژه ای کنــد بخــش کشــاورزی 
اســت کــه بــه لحــاظ دارا بــودن قابلیــت هــا و ظرفیــت هــای بســیار زیــاد از اهمیــت ویــژه ای 

ــوان یکــی از محورهــای اساســی  ــه عن برخــوردار اســت و ب
رشــد و توســعه، نقــش مهمــی در توســعه اقتصــادی کشــور 

ایفــا مــی کنــد.
ــنجش از دور در  ــم س ــواره ای و عل ــر ماه ــتفاده از تصاوی اس
ــن امــر  ــرد اســت و همی مطالعــات کشــاورزی بســیار پرکارب
تکمیــل بانــک طیفــی در حــوزه کشــاورزی را ضــروری مــی 
کنــد. برایــن اســاس بــه منظــور اســتفاده از فناوری ســنجش 
از دور و ابزارهــای آن در پیــاده ســازی کشــاورزی دقیــق 
ــوزه  ــه در ح ــای فضاپای ــب و کاره ــعه کس ــور و توس در کش
ــوالت  ــی محص ــات طیف ــه اطالع ــی ب ــاورزی، دسترس کش

ــت اســت. ــز اهمی زراعــی و باغــی کشــت شــده در کشــور بســیار حائ
ــکاری  ــا هم ــران ب ــی ای ــازمان فضای ــنجش از دور س ــی س ــگاه مل ــتا، آزمایش ــن راس در همی
ــور  ــی کش ــوالت زراع ــی محص ــای طیف ــع آوری داده ه ــه جم ــدام ب ــف، اق ــازمان های مختل س
کــرده اســت. منحنــی هــای طیفــی حاصــل شــده پــس از پــردازش جهــت ارائــه بــه کاربــران در 

ــی شــوند. ــرار داده م ــران ق ــی ای ــال ســازمان فضای پرت

http://mehrnews.com


صفحه 50 | شماره 26 | شهریور 98 MEHR NEWSAGENCY

ــوا و فضــا هـــ

در راســتای بهره منــدی و اســتفاده پلیــس مــواد مخــدر از خدمــات ماهــواره هــای ســنجش از دور، 
تفاهــم همــکاری پژوهشــگاه فضایــی و پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر منعقد شــد.

تفاهم نامــه همــکاری  دو جانبــه پژوهشــگاه فضایــی ایــران و پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر ناجــا 
بــا هــدف بهره منــدی پلیــس از خدمــات ســنجش از دور، بــه امضــای روســای ایــن دو ســازمان 

رســید.
ایــن تفاهمنامــه بــرای همــکاری مشــترک دو ســازمان در زمینه هــای علمــی، پژوهشــی، فناوری 
و آموزش هــای کاربــردی بــرای اعضــای هیئــت علمــی، محققــان پژوهشــگاه و پلیــس در حــوزه 

فناوری هــا و خدمــات ســنجش از دور منعقــد شــده اســت.
در مراســم امضــا ایــن تفاهنمامــه کــه بــا حضــور حســین صمیمــی رئیــس پژوهشــگاه فضایــی 
ــزار شــد،  ــا برگ ــواد مخــدر ناج ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی ــان، رئی ــران و محمــد مســعود زاهدی ای
ــای  ــه فناوری ه ــای روز از جمل ــدی فناوری ه ــا بهره من ــس ب ــه پلی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب زاهدی
ــت:  ــد، گف ــی کن ــالش م ــود ت ــای خ ــمندانه ماموریت ه ــر و هوش ــرای دقیق ت ــی در اج فضای
همــکاری مشــترک نیــروی انتظامــی و پژوهشــگاه فضایــی ایران کــه بــا تــالش وزارت ارتباطات 

و فنــاوری اطالعــات شــکل گرفتــه قــدم ارزشــمندی اســت.
ــردی کــردن فنــاوری فضایــی در  ــرای کارب وی افــزود: پژوهشــگاه فضایــی گام هــای بلنــدی ب

کشــور برداشــته اســت کــه بســیار مهــم اســت. 
ــاوری  ــان اینکــه در جهــان امــروز از فن ــا بی ــز ب ــران نی ــی ای صمیمــی رئیــس پژوهشــگاه فضای
فضایــی بــه عنــوان یــک اقتصــاد نوظهــور یــاد می شــود، گفــت: ایــن پژوهشــگاه حــدود یــک 
ســال اســت کــه افــزون بــر انجــام وظایــف خــود در توســعه فنــاوری فضایــی در کشــور، تمرکــز 
خــود را بــر ارائــه خدمــات فضاپایــه قــرار داده و در ایــن عرصــه بــه دســتاوردهایی بــرای همکاری 

بــا دیگــر ارگان هــا نیــز دســت یافتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه حــوزه فعالیــت پلیــس مــواد مخــدر افــزود: حــوزه فعالیــت ایــن بخــش حــد و 
مــرزی نــدارد و امیدواریــم داده هــای ســنجش از دور بتوانــد در ایــن حــوزه خدماتــی را ارائــه دهــد.

پیــش از ایــن وزیــر ارتباطــات از کشــف یــک مزرعــه 70 هکتــاری خشــخاش توســط پژوهشــگاه 
فضایــی ایــران بــا اســتفاده از داده هــای فضایــی خبــر داده بــود.

با امضای تفاهم با پژوهشگاه فضایی؛

پلیس مواد مخدر از خدمات ماهواره های سنجش از دور استفاده می کند

فناوری های پهپادی در کشور با 
کمک دانشجویان تامین می شود

 
ســتاد توســعه فنــاوری های 
فضایــی و حمــل و نقــل 
ــی  ــت علم ــرفته معاون پیش
و فنــاوری بــا راه انــدازی 
ــوآوری پهپــادی در  شــبکه ن
کشــور، تــالش مــی کنــد تا 
فنــاوری هــای ایــن حــوزه را 
ــا  ــگاه ه ــکاری دانش ــا هم ب

ــد. ــن کن تامی
بــا توجــه بــه اهمیــت باالی 

صنعــت پهپــاد در کشــور، شــبکه نــوآوری بــه عنــوان حلقــه ارتبــاط بیــن صنعــت، نخبگان 
ــی و  ــت علم ــت معاون ــا حمای ــادی و ب ــوزه پهپ ــال در ح ــان فع ــرکت های دانش بنی و ش

فنــاوری ریاســت جمهــوری کار خــود را آغــاز کــرد.
ــاوری«،  ــعه فن ــش »توس ــون بخ ــی چ ــی مختلف ــای مختلف ــبکه بخش ه ــن ش در ای
ــاوری هــای  ــر اســاس اعــالم ســتاد توســعه فن ــی شــود. ب ــات« م »محصــول« و »خدم
فضایــی و حمــل و نقــل پیشــرفته معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، بخــش 
ــه  ــگاه ب ــران انجــام می شــود و بیشــتر ن ــروژه در ســطح دانشــگاه های ای ــن پ ــاوری ای فن

ــاز شــده اســت. ــا آغ ــا دانشــگاه ه ــف ب ــرات مختل ــن اســاس مذاک ــر همی ــده دارد. ب آین
ــرکت های  ــرای ش ــور ب ــادی در کش ــوآوری پهپ ــبکه ن ــه ش ــن وظیف ــع مهم تری در واق
ــرای آن هــا از  ــازار ب ــاد، ایجــاد ب ــد پهپ ــرای خری ــه تســهیالت ب دانش بنیــان خدماتــی، ارائ
طریــق مذاکــره بــا مراکــز مختلــف دولتــی و آموزش هــای الزم کاربــرد پهپــاد و کســب وکار 

اســت.
از جملـه اهـداف این شـبکه می تـوان به »تـالش بـرای بهره منـدی از تمامـی قابلیت های 
موجـود در صنعـت با هـدف تولیـد پهپادهایـی باقابلیت هـای ویژه با نـگاه تجـاری به منظور 
ورود بـه بازارهـای بین المللی« و »ایجاد نشـان تجاری شـناخته شـده بـرای این محصوالت 

تولیـد شـده به منظـور ارائـه در بازارهـای بین المللی« اشـاره کرد.

آمازون به دنبال مجوز پرتاب 
۳۲۳۶ ماهواره اینترنتی به فضا

 
آمــازون قصــد دارد برنامــه خــود بــرای ارائــه خدمــات اینترنــت ماهــواره ای را هــر چــه ســریع تر 
پیــاده ســازی کنــد و از همیــن رو بــه دنبــال اخــذ مجوزهــای الزم از کمیســیون فــدرال ارتباطــات 

آمریکاســت.
ــه  ــه فضــا ب ــاب 323۶ ماهــواره ب ــال پرت ــه دنب ــن شــرکت ب ــازون ای ــر اســاس درخواســت آم ب

منظــور عملیاتــی ســازی طــرح Kuiper اســت.
ماهواره هـای یادشـده کـه در ۹۸ مـدار مختلـف بـه دور زمین مسـتقر می شـوند بـا فاصلـه 5۹0 تا 
۶30 کیلومتـر از سـطح زمیـن حرکت خواهنـد کرد. آمازون مدعی اسـت بـا اجرای این طـرح ده ها 

میلیـون نفر در سراسـر جهـان می توانند به اینترنت پرسـرعت دسترسـی پیـدا کنند.
ایــن شــرکت تأییــد کــرده کــه بــا اجــرای طــرح یادشــده کل کــره زمیــن تحــت پوشــش اینترنت 
پرســرعت ماهــواره ای قــرار نمی گیــرد. ایــن خدمــات حتــی کل آمریــکا را نیــز پوشــش نمی دهــد 

و بــه عنــوان مثــال بخش هایــی از آالســکا از ایــن طریــق بــه اینترنــت دسترســی نمی یابنــد.
آمــازون همچنیــن قصــد دارد از فنــاوری ویــژه ای بــرای جلوگیــری از ایجــاد اختــالل در خدمــات 
اینترنــت خــود بهــره بگیــرد. عمــر مفیــد ماهواره هــای مــورد اســتفاده بدیــن منظــور 10 ســال 

تخمیــن زده شــده اســت. زمــان بنــدی دقیــق اجــرای ایــن طــرح هنــوز اعــالم نشــده اســت.
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رئیس سازمان فضایی 

خطوط هوایی ایران مجهز به اینترنت وای فای می شود
 

ــا ســازمان  ــران از همــکاری ب رئیــس ســازمان فضایــی ای
هواپیمایــی کشــوری بــرای برقــراری اینترنــت در خطــوط 
هوایــی خبــر داد و گفــت: در ایــن طــرح اتصــال اینترنــت 
وای فــای در هواپیمــا بــا سیســتم دریافــت ماهــواره ممکن 

مــی شــود.
ــران  ــی ای ــراری اظهــار داشــت: ســازمان فضای مرتضــی ب
بــا ســازمان هواپیمایــی کشــوری چندیــن جلســه برگــزار 
ــت در  ــه اینترن ــران ب ــاز کارب ــا موضــوع نی ــرده اســت ت ک

ــران برطــرف شــود. ــی ای خطــوط هوای
ــا اشــاره بــه توافــق انجــام شــده گفــت: قــرار شــده  وی ب
ــه  ــرای نمون ــوری ب ــی کش ــازمان هواپیمای ــه س ــت ک اس
ــم  ــا بتوانی ــا م ــذارد ت ــا بگ ــار م ــا در اختی ــک هواپیم ی

ــم. ــام دهی ــا انج ــن هواپیم ــرح را روی ای ــن ط ــه ای ــت های اولی تس
ــاط در خطــوط هوایــی متفــاوت  ــان اینکــه برقــراری ارتب ــا بی ــران ب رئیــس ســازمان فضایــی ای
از سرویســی اســت کــه اپراتورهــای موبایــل از طریــق ســیم کارت روی برخــی خطــوط هوایــی 

 BTS ــای ــش آنتن ه ــزود: پوش ــد، اف ــرده ان ــه ک عرض
ــد اینترنــت را روی  ــه حــدی نیســت کــه بتوان موبایــل ب
ســیم کارت در آســمان ارائــه کنــد. امــا از طریــق ماهــواره 

ــرد. ــرار ک ــاط را برق ــن ارتب ــوان ای می ت
ــا  ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش ــات ب ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــق  ــال از طری ــن اتص ــت کــه ای ــن اس قصدمــان ای
ماهــواره مخابراتــی فراهــم شــود، تاکیــد کــرد: در ایــن 
طــرح سیســتم دریافــت ماهــواره ای می توانــد اینترنــت 
ــورت  ــه ص ــا ب ــل هواپیم ــواره در داخ ــق ماه را از طری

ــد. ــه کن ــای ارائ وای ف
ــا  ــتم روی هواپیم ــن سیس ــه ای ــان اینک ــا بی ــراری ب ب
ــن  ــت: ای ــد، گف ــت می کن ــواج را دریاف ــده و ام ــب ش نص
تفاهــم همــکاری در چنــد هفتــه آینــده نهایــی می شــود و هواپیمــای مدنظــر در اختیــار مــا قــرار 
می گیــرد تــا کارهــای مربــوط بــه آن را انجــام دهیــم. گــزارش اجــرای ایــن طــرح را بــه وزیــر 

ــرد. ــم ک ــالم خواهی ــات اع ارتباط

ــی  ــرات مدیریت ــه تغیی ــه ب ــا توج ب
در ناســا کارشناســان تخمیــن مــی 
زننــد ماموریــت ارســال فضانــوردان 
ــون اســپیس  ــراه کپســول دراگ هم
ایکــس بــه ایســتگاه فضایــی بیــن 
المللــی تغییــر کنــد و در 2020 

ــود. ــام ش ــالدی انج می
ناســا اخیــرا در یــک پســت وبالگــی 
بــه طــور کامــل تغییراتــی را در مــدل 

ریاســت ایــن ســازمان  بــه خصــوص در بخــش ماموریــت هــای اکتشــافی انســانی در فضــا اعمــال کــرد. 
ایــن تغییــرات روی زمانبنــدی بازگشــت فضانــوردان بــه ایســتگاه فضایی بیــن المللــی از خــاک آمریکا نیز 

تاثیــر مــی گــذارد.
ایــن در حالــی اســت کــه اختالفــات در ناســا فقــط یکــی از موانعــی اســت کــه روی جــدول زمانبنــدی 

پرتــاب کپســول سرنشــین دار اســپیس ایکــس بــه فضــا تاثیــر می گــذارد.
ــاب بنکــن« و »داگ  ــود ماموریــت Demo-2 اســپیس ایکــس دو فضانورد»ب ــرار ب  در اصــل ق
هارلــی« را در تابســتان 201۹ میــالدی بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی ببــرد امــا از آنجــا کــه 
پروازهــای آزمایشــی کپســول از جــدول پرتــاب و فرودهــای ناســا حداقــل تــا مــاه اکتبــر حذف شــده 
اســت، اســپیس ایکــس اکنــون نمــی توانــد ماموریــت Demo-2 را  زودتر از دســامبر ســال جاری 

میــالدی انجــام دهد.
البتــه بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف بایــد اقدامــات خاصی انجــام شــود. همچنیــن اســپیس ایکس 
ــوردان در 201۹ میــالدی   و ناســا هــر دو اعــالم کــرده انــد پرتــاب کپســول دراگــون همــراه فضان

ــت. ــدان امکانپذیر نیس چن
 درهمیــن راســتا طبــق آخریــن پســت وبالگــی »جیــم بریدنســتاین« )مدیــر ناســا( قرار اســت پس 
از تعییــن مدیــر جدیــد تاریــخ تمــام برنامــه هــای اکتشــافات انســانی ناســا تعییــن شــود تــا بــه ایــن 
ترتیــب برنامــه زمانبنــدی واقــع بینانــه تــری ارائــه شــود.  در همیــن راســتا کارشناســان معتقدنــد به 
احتمــال زیــاد در برنامــه جدیــد تاریــخ پرتــاب ماموریــت Demo-2 در 2020 میــالدی انتخــاب 

مــی شــود.
عــالوه برایــن مــوارد  اســپیس ایکــس هنــوز تســت هــای لغــو ماموریــت کپســول سرنشــین دار 
دراگــون را انجــام نــداده اســت و ایــن خــود مانعــی دیگــر بــرای انجــام ماموریــت Demo-2  در 

201۹ میــالدی بــه حســاب مــی آیــد. 

با تغییرات مدیریتی؛

برنامه های ناسا برای اعزام انسان به 
فضا با کپسول دراگون بهم خورد 

به عنوان بزرگترین سازه فضایی؛

ماهواره ای به اندازه یک زمین 
فوتبال به فضا رفت

 

ــن  ــدار زمی ــه م ــال را ب ــن فوتب ــدازه زمی ــه ان ــواره ای ب ــکا ماه ــی آمری ــروی هوای نی
فرســتاده اســت. بــه گفتــه کارشناســان ایــن بزرگتریــن ســازه بــی سرنشــین ســاخت 

ــد. ــه حســاب مــی آی انســان در فضــا ب
نیــروی هوایــی آمریــکا اعــالم کــرده در 12 جــوالی یــک ماهــواره بــه انــدازه زمیــن 

فوتبــال را بــه طــور موفقیــت آمیــز بــه آســمان ارســال کــرده اســت.
ــعه های  ــه اش ــرای مطالع ــه ب ــد ک ــع آوری می کن ــی جم ــواره DSX اطالعات ماه
مختلــف در محیــط فضــا اســتفاده می شــود. DAX بزرگتریــن ماهــواره از خوشــه 
اســت کــه موشــک فالکــون هــوی شــرکت اســپیس ایکــس در 25 ژوئــن از مقــر 
کیــپ کانــاورال بــه آســمان بــرد. ایــن موشــک در حقیقــت 24 ماهــواره را بــه 4 مدار 

مختلــف ارســال کــرد.
ایــن ابــزار فضایــی در مقــر کرتلنــد نیــروی هوایــی آمریــکا در نیومکزیکــو ســاخته 
شــده اســت. بــه گفتــه مقامــات ایــن ماهــواره تحقیقــات جدیــدی انجــام می دهــد تــا 
درک انســان از کمربنــد اشــعه ای »ون آلــن« و تأثیــرات آن بــر تجهیــزات فضاپیمــا 
را بررســی کنــد. ایــن ماهــواره بــه مــدت یــک ســال آزمایش هایــی در مــدار زمیــن 

ــد. ــام می ده انج
ــن  ــت. همچنی ــه اس ــات اولی ــام عملی ــغول انج ــواره مش ــن ماه ــر ای ــال حاض در ح
ــتند. ــواره هس ــف ماه ــای مختل ــرل بخش ه ــغول کنت ــا مش ــمندان و اپراتوره دانش

به گفته کارشناسان این بزرگترین سازه بی سرنشین در فضا است.
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ماهــواره کوچکــی مجهــز بــه بادبــان خورشــیدی کــه هفتــه قبــل بــه مــدار زمیــن ارســال شــد، 
اکنــون بــه طــور موفقیــت آمیــز و فقــط بــا کمــک نــور خورشــید ارتفــاع خــود در مــدار زمیــن را 

افزایــش داده اســت.
 Light(»2 اعــالم کــرد پروژه»الیــت ســیل Planetary Society شــرکت
ــواره  ــک ماه ــت ی ــیل2 در حقیق ــت س ــت. الی ــده اس ــام ش ــت انج ــا موفقی Sail2( ب
کوچــک بــه انــدازه یــک قــرص نــان اســت کــه بــا کمــک نــور خورشــید در مــدار زمیــن 

ــد. ــی کن ــت م حرک
ــوده اســت. تصمیــم  ــای مدیــر ارشــد اجرایــی ایــن شــرکت گفــت:  پــروژه مــا موفــق ب بیــل ن
داریــم بــدون اســتفاده از ســوخت موشــک و فقــط بــا کمــک انــرژی خورشــید ارتفــاع ماهــواره در 
مــدار زمیــن را افزایــش دهیــم. ایــده  پــرواز یــک ابــزار فضایــی بــدون نیــاز بــه ســوخت و فقــط با 

کمــک فوتــون هــای نــور واقعاجالــب اســت. 
هفتــه گذشــته الیــت ســیل2 بــا موفقیــت به مــدار زمیــن ارســال شــد. مدیــران ایــن ماموریــت از 
راه دور موقعیــت فضایــی ماهــواره را تعییــن کردنــد.  اکنــون این ماهــواره در حــال افزایــش ارتفاع 
مــدار خــود دور زمیــن  اســت. طــی 4روز گذشــته ایــن ماهــواره نقطــه اوج مــدار خــود دور زمیــن را 

ــر افزایش داده اســت. 2 کیلومت
 تیــم ایــن ماموریــت تاییــد کــرده انــد افزایــش نقطــه اوج مــدار ماهواره بــا اســتفاده موفقیــت آمیز 

از بادبــان خورشــیدی آن انجام شــده اســت.
در صــورت موفقیــت آمیــز بــودن کل ایــن ماموریــت »الیــت ســیل2« نخســتین ابــزار فضایــی 

خواهــد بــود کــه بــا کمــک نــور خورشــید در مــدار زمیــن حرکــت مــی کنــد.

با کمک بادبانهای خورشیدی؛

ماهواره خورشیدی با موفقیت ارتفاع خود را افزایش داد

ــد کاوشــگر خورشــیدی پارکــر 22 گیگابایــت اطالعــات از 2  دانشــمندان اعــالم کــرده ان
ــا ایــن ســتاره بــه زمیــن ارســال کــرده اســت. برخــورد نزدیــک خــود ب

ــرای مــدار زدن دور  ناســا اعــالم کــرده کاوشــگر خورشــیدی پارکــر کــه ســال گذشــته ب
خورشــید بــه آســمان رفــت اطالعاتــی جمــع آوری کــرده کــه 50 درصــد بیــش از تخمیــن 

کارشناســان بــوده اســت.
ایــن کاوشــگر از دو برخــورد خــود بــا خورشــید 22 گیگابایــت اطالعــات بــه زمیــن منتقــل 
کــرده اســت. نیکاالئــوس پینکیــن مدیرعملیــات کاوشــگر خورشــیدی پارکــر در بیانیــه ای 
اعــالم کــرد: تمــام اطالعــات مربــوط بــه نخســتین و دومیــن برخــورد کاوشــگر بــه زمیــن 

منتقــل شــده اســت.
ــه  ــر منتظــره از خورشــید وجــود دارد از جمل ــدازی غی ــات وســیع چشــم ان ــن اطالع در ای

ــتاره. ــن س ــط ای ــید و محی ــا خورش ــواج و مشــاهدات کرون ــاره ذرات، ام ــی درب اطالعات
کاوشــگر پارکــر بــه انــدازه یــک خــودرو اســت کــه تاکنــون بــه حــد بــی ســابقه ای بــه 
خورشــید نزدیــک شــده اســت. ایــن کاوشــگر در برابــر اشــعه هــای کهکشــانی قــرار دارد 
ــگر در  ــر آن کاوش ــالوه ب ــن اســت. ع ــای روی زمی ــعه ه ــر از اش ــار قدرتمندت ــه 500 ب ک

دمــای 1300 درجــه ســانتیگراد مشــغول فعالیــت اســت.
ایــن کاوشــگر در دســامبر 2024 میــالدی بــه کمتریــن فاصلــه تــا خورشــید مــی رســد. بــه 

طــور یکــه فاصلــه آن تــا ســطح ســتاره بــه ۶.3 میلیــون کیلومتــر می رســد.

کاوشگر خورشیدی ۲۲ گیگابایت اطالعات به زمین فرستاد
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نقشه سه بعدی از کهکشان راه شیری ترسیم شد
 

ــام متغیرهــای قیفاووســی،  ــه ن ــده ب ــا کمــک ســتارگانی تپن ســتاره شناســان ب
ــد. ــیم کردن ــیری ترس ــدی از کهکشــان راه ش ــه بع نقشــه ای س

ــتاره  ــزاران س ــا ه ــا محاســبه مســافت خورشــید ت ــان دانشــگاه ورشــو ب محقق
ــدی از آن را  ــن نقشــه ســه بع ــده در سراســر کهکشــان راه شــیری بزرگتری تپن

ــد. ــرده ان رســم ک
ــان راه  ــور کارشناس ــالف تص ــد برخ ــی ده ــان م ــدی نش ــه بع ــه س ــن نقش  ای

ــی دارد. ــاب های ــچ و ت ــیری  پی ش
ــواری  ــزی ن ــه مرک ــک منطق ــت متشــکل از  ی  کهکشــان راه شــیری در حقیق
ــا عــرض 120 هــزار ســال  شــکل اســت کــه دور آن دیســک هــای مســطح ب

ــود دارد. ــتارگان وج ــار و س ــرد و غب ــوری از گاز، گ ن
منظومــه شمســی نیــز در فاصلــه 27 هــزار ســال نــوری از مرکــز ایــن کهکشــان 
ــازوی مارپیــچ ایــن صفحــه وجــود دارد. در ایــن تحقیــق  و  در یکــی از چهــار ب
ــان خورشــید و ســتارگانی درخشــان و  ــه می ــه طــور مســتقیم  فاصل محققــان ب

تپنــده بــه نــام متغیرهــای قیفاووســی را انــدازه گیــری کردنــد.
متغیرهــای قیفاووســی ســتاره هــای عظیــم و جوانــی هســتند کــه صدهــا هــزار 
برابــر درخشــان تــر از خورشــید هســتند.  ایــن ســیارات تپنــده بــه طــور مــداوم 

کــم نــور و پرنــور مــی شــوند.
ــد  ــی توانن ــتارگان م ــن س ــور شــدن ای ــور و پرن ــم ن ــا بررســی ک دانشــمندان ب
مســافت آن از زمیــن را انــدازه گیــری کننــد.  دانشــمندان بــا دقــت بســیار باالیی 

ــدازه گیــری کننــد. ــا متغیرهــای قیفاووســی را ان مــی تواننــد مســافت ت
 آنهــا بــا اســتفاده از  آزمایــش هــای  لنــز گرانشــی نــوری)OGLE( و انــدازه 
گیــری بیــش از 2400 ســتاره قیفاووســی نقشــه ســه بعــدی از کهکشــان راه 

شــیری را ترســیم کــرده اند.
 نقشــه ســه بعــدی آنهــا نشــان داد راه شــیری در حقیقــت یــک صفحــه مســطح 
ــن نقشــه  ــد اســت.همچنین ای ــوار مانن ــزی ن ــورده و مرک ــچ خ ــازوی پی ــا 4 ب ب
نشــان داد ضخامــت صفحه کهکشــان راه شــیری در نقــاط مختلف تفــاوت دارد.
محققــان بــا اســتفاده از تلســکوپی در شــیلی متغیرهــای قیفاووســی را جســتجو 

ــد. کردن

اســپیس ایکــس برنامــه جدیــدی را ارائــه کــرده کــه بــه شــرکت هــا اجــازه مــی دهــد در هــر 
ــه فضــا رزرو کننــد.  ــرای ارســال ماهــواره خــود ب پرتــاب موشــک فالکــون۹ مکانــی ب

یکــی از مشــکالت اســتارت آپ هــای فنــاوری و شــرکت هــای تحقیقاتــی کوچــک دسترســی 
 SmallSat بــه فضــا اســت. درهمیــن راســتا شــرکت اســپیس ایکــس اعــالم کــرده برنامــه
Rideshare را اجــرا مــی کنــد. طــی ایــن برنامــه اپراتورهــای ماهــواره هــای کوچــک مــی 

تواننــد در هــر پرتــاب موشــک فالکــون ۹ مکانــی بــرای ارســال ابــزار فضایــی خــود بــه آســمان 
رزرو کننــد.

برنامــه رزرو ارســال ماهــواره هــا از یــک ســال قبــل تعییــن مــی شــود و هزینــه پایــه ارســال 
ــر  ــن اگ ــون دالر اعــالم شــده اســت. همچنی ــرم، 2.5 میلی ــر وزن 150 کیلوگ ــا حداکث ــار ب ب
ــود.  ــد ب ــون دالر خواه ــال آن 4.5 میلی ــه ارس ــد هزین ــرم برس ــه 300 کیلوگ ــه ب وزن محمول
ایــن در حالــی اســت کــه کمتریــن هزینــه پرتــاب موشــک ایــن شــرکت حــدود 57 میلیــون 

ــت. دالر اس
ایــن برنامــه بــه طــور منظــم و در زمانبنــدی تعییــن شــده اجــرا مــی شــود. بــه گفتــه اســپیس 
ایکــس برنامــه  بــه طــور انعطــاف پذیــر طراحــی شــده اســت.  در همیــن راســتا  بــدون در 
ــاب موشــک تغییــر  ــا خیــر، تاریــخ پرت ــاب اســت ی ــه آمــاده پرت نظــر گرفتــن اینکــه محمول

نمــی کنــد.
 در حــال حاضــر یکــی از مهمتریــن مشــکالت ماموریــت هــای اشــتراکی وابســتگی زمــان پرتاب 
موشــک بــه زمانبنــدی و آمادگــی محمولــه مشــتری دارد. بــه طــور معمــول در هــر پرتــاب یــک 
یــا دوبــار مهــم  بــه فضا ارســال مــی شــود. بنابرایــن اگــر مشــتریان بــزرگ ارســال محمولــه را به 

تعویــق بینــدازد، پرتــاب بــا مشــکل روبــرو می شــود.
 امــا ســرویس جدیــد اســپیس ایکــس طــوری برنامــه ریــزی شــده کــه درصــورت آمــاده نبــودن 
محمولــه مشــتری بــرای پرتــاب، او مــی توانــد بــدون نگرانــی از پرداخــت هزینــه دوبــاره، تاریــخ 

دیگــری را رزرو کنــد.
تابــه حــال اســپیس ایکــس تاریــخ انجــام ســه ماموریــت را تایید کــرده اســت. نخســتین محموله 
بیــن نوامبــر 2020تــا مــارس2021 میــالدی پرتــاب خواهــد شــد. دومیــن تاریــخ در ســه ماهــه 
اول 2022 میــالدی اعــالم شــده و تاریــخ ســوم نیــز درســه ماهــه اول 2023 میــالدی خواهــد 

بــود. 

اسپیس ایکس ماهواره های کوچک را به فضا می برد
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دو ماهــواره کیــوب ســت کــه بــا اســتفاده از نیــروی بخــار حرکــت مــی کننــد، نخســتین مانــور 
هماهنــگ در مــدار زمیــن را انجــام داده انــد.

ایــن مانــور زمانــی اتفــاق افتــاد کــه یکــی از دو ماهــواره )با کمــک تیمــی از متخصصــان درزمین(  
بــه ماهــواره دیگــر دســتور داد تــا فاصلــه ۸.۸5 کیلومتــری بیــن دو ماهــواره کیوب ســت را کاهش 
دهــد.  هــر ماهــواره حامــل یک مخــزن ســوخت حــاوی آب هســتند کــه پیشــرانه ماهواره هــا آن 

را بــه بخــار آب تبدیــل کردنــد تــا آنهــا را بــه یکدیگــر نزدیــک کنند.
بــه گفتــه ناســا ایــن مانــور نشــان دهنــده پتانســیلی بــرای فضاپیماهــای کوچــک اســت تــا در 
ــور اپراتورهــای انســانی  ــا یکدیگــر همــکاری کننــد. البتــه در ایــن مان ماموریــت هــای آینــده ب

ــاره حــرکات ماهــواره هــا بودنــد. تصمیــم گیرنــده نهایــی درب
 راجــر هانتــر  مدیــر برنامــه فنــاوری فضاپیماهــای کوچــک ناســا در ایــن بــاره مــی گویــد:  چنین 
مانورهایــی بــه پیشــرفت فنــاوری هایــی کمــک مــی کننــد که هــدف آنهــا گســترش اســتفاده از 

فضاپیماهــای کوچــک در مــدار زمیــن و فراتــر از آن اســت.

ــوا و فضــا هـــ

۲ ماهواره کیوب ست با بخار در مدار زمین حرکت کردند

کپسول فضایی حامل فضانوردان به ماه تکمیل شد
 

بــه گفتــه معــاون رئیــس جمهــور آمریــکا، کپســول فضایــی اوریــون تکمیــل شــده و قــرار 
اســت در ماموریــت آرتمیــس فضانــوردان همــراه ایــن کپســول بــه مــاه ســفر کننــد.

مایــک پنــس معــاون رئیــس جمهــور آمریــکا اعــالم کــرد کپســول اوریــون آمــاده شــده و 
قــرار اســت ایــن کپســول انســان را بــه مــاه ببــرد.

او در ایــن بــاره گفــت: کپســول سرنشــین دار اوریــون کــه در مأموریــت آرتمیــس اســتفاده 
می شــود، اکنــون تکمیــل شــده و می توانــد آمــاده ســازی هــا بــرای نخســتین مأموریــت 

تاریخــی خــود را آغــاز کنــد.
آمریــکا قصــد دارد در برنامــه فضایــی آرتمیــس تــا 2024 میــالدی فضانــوردان را بــه مــاه 
بفرســتد. یکــی از نــکات حائــز اهمیــت در ایــن مأموریــت ارســال نخســتین فضانــورد زن به 

مــاه اســت.
پنــس در ادامــه ســخنان خــود گفــت: آمریــکا طــی 5 ســال آتــی بــه مــاه بــر مــی گــردد و 
نخســتین فضانــورد زن و فضانــوردان مــرد در آنجــا فــرود مــی آینــد. مــا مشــغول بررســی 

ــد هســتیم. موشــک ها و فضاپیماهــای جدی
در همیــن راســتا الکهیــد مارتیــن و ناســا نیــز تکمیــل فضاپیمــای اوریــون را تأییــد کــرده انــد. بــه ایــن ترتیــب کپســول فضایــی مذکــور بــرای انجــام مأموریــت آرتمیــس 1 آمــاده اســت. در ایــن 

ــن سیســتم های پشــتیبانی آن آزمایــش می شــوند. ــذرد و سیســتم SLSو همچنی ــاه می گ ــار م ــون از کن ــی سرنشــین اوری ــت ب مأموری
اکنون تالش ها روی یکپارچه سازی کپسول اوریون با ماژول سرویس و آزمایش آن قبل از پرتاب در اوایل 2020 میالدی است.

ــگر  ــک کاوش ــد دارد ی ــا قص ــی اروپ ــازمان فضای س
رباتیــک بــه مــاه بفرســتد تــا از ایــن ســیاره نمونــه 
بــرداری کنــد و زمینــه را بــرای ارســال فضانــورد بــه 

ــد. ــاده کن آن آم
اروپــا قصــد دارد بــه رقابــت فضایــی بــرای اکتشــاف 
در مــاه بپیونــدد. در همیــن راســتا ســازمان فضایــی 
اروپــا یــک کاوشــگر رباتیــک بــه ســطح مــاه 

ــتد. می فرس
بــرای ایــن منظــور ســازمان فضایــی اروپــا مشــغول 
ــن  ــادا و ژاپ ــی کان ــا ســازمان های فضای همــکاری ب
اســت تــا مأموریــت Heracles Moon را 
ــا  ــه ی ــااًل در میان ــت احتم ــن مأموری ــد. ای ــاده کن آم

ــود. ــام می ش ــالدی انج ــه 2020 می ــر ده اواخ
ESA در وب ســایت خــود در ایــن بــاره نوشــته اســت: کاوشــگر مــاه بــرای آمــاده ســازی ورود 
فضانــوردان بــه ســیاره، ســطح آن را بررســی می کنــد. همچنیــن پــس از جمــع آوری نمونــه از 

مــاه آن را بــه زمیــن می فرســتد.

طبــق برنامــه ایــن پــروژه، لنــدر بــا کمــک 
ایســتگاه های Gateway کــه در دهــه 2020 
می شــوند،  داده  قــرار  مــاه  مــدار  در  میــالدی 
ــت  ــق در مأموری ــور دقی ــه ط ــد. ب ــت می کن فعالی
ــگری  ــل کاوش ــاه حام ــدر م ــک لن Heracles ی
روی ســطح مــاه فــرود می آیــد. فضانــوردان مســتقر 
ــد  ــرل می کنن ــگر را کنت ــتگاه ها کاوش ــن ایس در ای
ــیاره  ــطح س ــه از س ــع آوری نمون ــه جم ــت ب و گج

می پــردازد.
بـه هرحال نمونه هـای جمع آوری شـده از سـطح ماه 
بـه لنـدر منتقل می شـود و این لنـدر به ایسـتگاه های 
موجـود در مقـر مـاه مـی رود و نمونه هـا را تحویـل 

می دهـد. ایـن نمونه هـا به وسـیله کپسـول اوریـون بـه زمین ارسـال می شـوند.
ــا اســت. ایــن ســازمان از  ــر مســیر ســازمان فضایــی اروپ ــده تغیی چنیــن مأموریتــی نشــان دهن
زمــان تأســیس خــود در 1۹75 میــالدی بــه طــور کلــی روی وجــوه علمــی اکتشــافات فضایــی 

تمرکــز کــرده اســت.

سازمان فضایی اروپا کاوشگر به ماه می فرستد
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ــوا و فضــا هـــ

برای سفر آتی به ماه؛

دانشگاه سازنده ماه نورد ناسا 
مشخص شد

 
ناســا بــه دانشــگاه کارنگــی ملــون ماموریــت داده تــا مــاه نــورد مــورد اســتفاده آن در ســفر آتی به 
تنهــا قمــر کــره زمیــن را بســازد. بــر همیــن اســاس قــراردادی بــه ارزش 5.۶ میلیــون دالر بین دو 

طــرف منعقد شــده اســت.
ایــن مــاه نــورد کــه مــون رنجــر نــام دارد ابعــادی بــه انــدازه یــک چمــدان دارد و وزن آن بــر روی 

زمیــن برابــر بــا 11 کیلوگــرم اســت.
ایــن مــاه نــورد همزمــان بــا اعــزام فضاپیمای ناســا بــه ســوی مــاه در ســال 2021 بر روی ســطح 
آن فــرود خواهــد آمــد. ناســا بــرای تولیــد ایــن مــاه نــورد در مجمــوع 12 پیشــنهاد دریافــت کــرده 

بــود کــه در نهایــت بــا طــرح پیشــنهادی دانشــگاه کارنگــی ملــون موافقــت کرد.
مــون رنجــر بــه طــور خــودکار قــادر بــه حرکــت در ســطح مــاه خواهــد بــود و در ماموریــت یــک 
هفتــه ای خــود بــه اکتشــاف بــر ســطح ایــن ســیاره مــی پــردازد. ایــن مــاه نــورد حداکثــر مــی 

توانــد یــک کیلومتــر از سیســتم کنتــرل کننــده خــود فاصلــه بگیــرد.
طــرح ناســا بــرای اعــزام فضانــوردان امریکایــی بــه مــاه و اقامــت دائــم در ســطح تنها قمــر زمین 

مســتلزم اســتفاده از تجهیــزات رباتیــک بســیار متنوعــی اســت که بــرای اســتخراج منابــع معدنی 
مــاه، تهیــه آب، ســاخت و ســاز و غیــره مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت. ایــن ربــات هــا بایــد 
بتواننــد در شــب هــای طوالنــی و ســرد مــاه کیفیــت کاری خــود را حفــظ کننــد و لــذا تولیــد آنهــا 

کار ســاده ای نیســت.

برای پرتاب ماهواره های کوچک؛

تست رهاسازی موشک »النچروان« انجام شد
 

شرکت ویرجین اوربیت نخستین تست رهاسازی موشک النچروان را با موفقیت انجام داد.
نخستین تست رهاسازی موشک ویرجین اوربیت به طور موفقیت آمیز انجام شد.

شرکت ویرجین اوربیت سرویس پرتاب ماهواره های کوچک به فضا از آسمان را آماده می کند.
یــک هواپیمــای بویینــگ 747 متعلــق بــه ایــن شــرکت بــه طــور موفقیــت آمیــز یک نســخه آزمایشــی 
ــن تســت در  ــرد. ای ــا ک ــود ره ــال خ ــی از ب ــزار فوت ــاع 35 ه موشــک LauncherOne را از ارتف

صحــرای مجــاوه انجام شــده اســت.
ــی  ــاب واقع ــدوار اســت نخســتین پرت ــرد امی ــه ای اعــالم ک ــن شــرکت در مصاحب ــر ای دان هــارت مدی

ــان تابســتان جــاری انجــام شــود. ــل از پای موشــک قب
اما نخستین پرتاب تجاری آن حدود ۸ تا 10 هفته پس از انجام پرتاب واقعی انجام می شود.

در حــال حاضــر ویرجیــن مشــغول ســاخت ۶ موشــک اســت و بــه گفتــه هــارت ایــن شــرکت می توانــد 
ســاالنه بیــش از 20 موشــک تولیــد کنــد.

با قابلیت کنترل از راه دور؛

ناسا روی ماه تلسکوپ نصب می کند
 

ــک  ــتا ی ــن راس ــاه اســت. درهمی ــامل نصــب تلســکوپ روی م ــا ش ــای ناس ــروژه ه ــی از پ یک
مــاه نــورد رباتیــک تلســکوپ هایــی بــه انــدازه جعبــه کفــش را روی مــاه نصــب مــی کنــد کــه 

ــد. ــی کنن ــرل م ــوردان آن را از راه دور کنت فضان
همزمــان با تــالش آمریــکا برای بازگشــت به مــاه 50 ســال پــس از فــرود روی آن، آزمایشــگاهی 
در کلــورادو تصمیــم دارد ربات هایــی بــه مــاه بفرســتد کــه تلســکوپ هایی را روی آن می ســازند 
کــه فضانــوردان از راه دور آن را کنتــرل کننــد. بــه ایــن ترتیــب دانشــمندان می تواننــد کهکشــان 

را از منظــر مــاه بررســی کنند.
نصــب تلســکوپ های رادیویــی در قســمت دورافتــاده مــاه جــزو انبوهــی از پروژه هــای 
ناســا، شــرکت های خصوصــی و کشــورهای دیگــر هســتند کــه در دهه هــای آینــده 

می کننــد. دگرگــون  moonscapeرا 
جــک برنــز مدیــر شــبکه علــوم فضایــی و اکتشــافات در دانشــگاه کلــورادو در پــروژه تلســکوپ 
نیــز فعــال اســت. او در ایــن بــاره می گویــد: ایــن برنامــه آپولــو نیســت ایــن نــوع متفاوتــی از 

برنامــه اســت و شــامل همــکاری میــان ماشــین و انســان اســت.
ــه  ــه نیم ــدری ب ــراه لن ــورد را هم ــاه ن ــک م ــش ی ــز و همکاران ــده برن ــه آین در ده
ــت  ــیاره حرک ــوار س ــطح ناهم ــورد روی س ــاه ن ــن م ــتند. ای ــاه می فرس ــاده م دورافت
می کنــد و شــبکه ای از تلســکوپ های رادیــوی را نصــب می کنــد. فضانــوردان 

ــن  ــک ای ــازوی رباتی ــام Gateway ب ــه ن ــاه ب ــدار م ــتگاهی در م ــد از ایس می توانن
ــد. ــرل کنن ــور را کنت ــاه ن م

به این ترتیب فضانوردان به سرعت می توانند فعالیت های زیادی انجام دهند.
ــد  ــود و می توان ــاخته می ش ــا س ــا در کالیفرنی ــگاه JPL ناس ــروژه در آزمایش ــن پ ــورد ای ــاه ن م
تلســکوپ هایی بــه انــدازه یــک جعبــه کفــش را روی خــاک مــاه نصــب کنــد. ایــن تلســکوپ ها 

می تواننــد فضــای نامتناهــی را رصــد کننــد.
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