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قیمت: 10000 ریال

پیشرفت 80 درصدی شبکه ملی اطالعات تایید نشد

نوبلیست های علمی 2019 را بشناسید

فضانورد ایرانی به فضا می فرستیم

»ایران ساخت« های دانش بنیان 
چقدر صرفه جویی ارزی می کنند
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4 »ایران ساخت« های دانش بنیان چقدر صرفه جویی ارزی می کنند   
7 مفصل مصنوعی لگن ساخته شد    
 8 ایران در گزارش جهانی شاخص »نوآوری« 4 پله صعود کرد   
درمان بیماران دیگر کشورها با داروهای زیستی ایرانی سرعت گرفت         9
10 محققان ایرانی به دانش فنی و ساخت پرنده خورشیدی دست یافتند   
11 گام محققان ایرانی برای تولید پانکراس انسان در بدن حیوان   

 13 3 محقق برای توسعه باتریهای لیتیوم یونی برنده نوبل شیمی شدند   
کشف راز سازگاری سلولها با اکسیژن توسط برندگان جایزه نوبل پزشکی        14
16 بردن جایزه نوبل وقتی همه خواب بودند!   
17 خطری که بودجه پژوهشی دانشگاه ها را تهدید می کند   
18 ایران جزء 10کشور اول مهاجر فرست نیست   
19 مقایسه رتبه تولید علم ایران در 3سال   

24 پیشرفت ۸0 درصدی شبکه ملی اطالعات تایید نشد   
27 دستور شفاف سازی جهرمی برای خدمات ارزش افزوده   
28 برای پایان دادن به خدمات ارزش افزوده موبایل انگیزه سیاسی نداریم   
29 دریافت سرویس ارزش افزوده با تایید چندمرحله ای مشترک   
30 آمار اپلیکیشن های ایرانی به 250هزار رسید   

41 سیاه ترین خودروی جهان با فناوری نانو ساخته شد   
42 کامیون خودران بدون کابین راننده ابداع شد   
43 پلیس فرانسه تاکسی پرنده با سرعت غیرمجاز را متوقف کرد   
44 باتری جدید تسال با قابلیت 4 هزار بار شارژ   
45 آمبوالنس های مجهز به 5G در انگلیس آزمایش می شوند   

47 3 ماهواره تا 3 ماه آینده برای پرتاب آماده می شوند   

48 مدل مهندسی ماهواره ناهید 2 تا دو ماه دیگر آماده می شود   

49 بی اثر بودن تحریم فضایی ایران بر جهانیان ثابت می شود   

50 ایران توانایی اعزام فضانورد محقق را دارد   

51 چین هواپیمای فضایی می سازد   
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نوین فناوریهای 

و فناوری ریاست  از سوی معاونت علمی  مطابق آخرین آماری که 
جمهوری منتشر شده است حدود 4 هزار و 300 شرکت دانش بنیان 
در کشور نزدیک به 500 میلیون دالر صادرات محصوالت »های تک« را 
رقم زده اند و تعدادی از آنها به مرحله تامین نیاز داخل رسیده اند.
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ــا  ــدات ب ــا تولی ــا ب ــن روزه ــا ای ــان ه ــش بنی ــیاری از دان بس
کیفیــت خــود توانســته انــد بــا هزینــه کمتــر و بــه صرفــه تــر 
ــه  ــه خارجــی شــوند و ســهم بســزایی از صرف ــن نمون جایگزی

ــد. ــان بیاورن ــه ارمغ ــور ب ــرای کش ــی ارزی را ب جوی
چندســالی مــی شــود کــه تولیــدات شــرکتهای دانــش بنیــان 
ــاد  ــار زدن اقتص ــا کن ــا ب ــد ت ــه ان ــتاب گرفت ــل ش ــش از قب بی
نفتــی، بتواننــد اقتصــاد کشــور را بــر پایــه دانــش، پایــه ریــزی 

ــد. کنن
در حــال حاضــر 4 هــزار و300 شــرکت دانــش بنیــان در کشــور 
ــه  ــه مرحل ــا ب ــدادی از آنه ــش تع ــد و کمابی ــی کنن ــت م فعالی
ــر اســاس  ــد؛ ب ــاز داخــل و صــادرات هــم رســیده ان ــن نی تامی
اطالعــات احصــا شــده و اعــالم معاونــت علمــی و فنــاوری در 
ســال ۹7، نزدیــک بــه 500 میلیــون دالر صــادرات محصــوالت 
ــته  ــان داش ــش بنی ــرکتهای دان ــق ش ــک« از طری ــای ت »ه
ایــم؛ محصــوالت دانــش بنیانــی کــه از دل شــرکتهای دانــش 
ــا  بنیــان بیــرون آمدنــد و بــه کشــورهای دیگــر رســیده انــد. ب
ــرد  ــن برداشــت ک ــوان چنی ــی ت ــک حســاب سرانگشــتی م ی
ــر تامیــن نیــاز کشــور  کــه شــرکتهای دانــش بنیــان عــالوه ب
در حــوزه هــای مختلــف صنعتــی و صرفــه جویــی هــای ارزی، 

ــرای کشــور داشــته باشــند. ــز ب ــد ارز آوری نی موفــق شــده ان
در ادامــه ایــن گــزارش عــالوه بــر گفتگوهــا در زمینــه وضعیت 
ــی  ــه جوی ــزان صرف ــه می ــه ب ــد محصــوالت فناوران ــازار تولی ب
ــا  ــه ب ــوالت در مقایس ــی محص ــای برخ ــای ارزی و قیمته ه

ــم. ــه خارجــی مــی پردازی نمون

ارزآوری و جلوگیری از خروج ارز با تولیدات 
دانشی

ــا  ــو ب ــاوری نان ــازار ســتاد فن جلیــل زعیــم، کارشــناس واحــد ب
ــروج ارز  ــری از خ ــه ارزآوری و جلوگی ــت مقول ــر اهمی ــد ب تاکی
بــه واســطه شــرکتهای دانــش بنیــان گفــت: اهمیــت ایــن دو 
در مــوارد مختلــف فــرق مــی کنــد، در کیــس هــای دارو ابتــدا 
ــوی خــروج ارز را  ــم و جل ــع کنی ــاز داخــل کشــور را رف ــد نی بای
بگیریــم و تولیــد بومــی را داشــته باشــیم تــا بعــد بتوانیــم بــه ارز 

ــم. آوری فکــر کنی

سهیم بودن نانو در عرصه ارزآوری
 زعیــم گفــت: در ســال گذشــته ۶2 میلیــون دالر محصــول نانو 

بــه کشــورهای خارجــی صادر شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه فنــاوری نانــو در بحــث جلوگیــری از خروج 
ارز نیــز ســهیم بــوده اســت، بیــان کــرد: در ســال گذشــته ســه 
ــی کــه دو محصــول در حــوزه دارو و دیگــری  محصــول  نانوی
ــی  ــرار م ــورد اســتفاده ق ــی م ــای تزئین ــت پوشــش ه در صنع
ــن باعــث صرفــه جویــی ارزی در  ــد صــادر شــدند کــه ای گیرن

ایــن حــوزه هــا بــه ســهم خــود شــدند.
زعیــم بــا بیــان اینکــه »سینادکســوزوم«، »پاکلی نــب«، داروی 
ــه ازای  ــا ب ــی آنه ــت جهان ــه قیم ــتند ک ــرطان هس ــان س درم
ــال حــدود 7-10گــرم، بیــش از هــزار دالر ارزش  هــر یــک وی
ــد  ــور تولی ــن دو دارو در کش ــر ای ــرد: اگ ــان ک ــی دارد، بی جهان
نمــی شــد و جــز اقــالم وارداتــی محســوب مــی شــد بایســتی 
بــه طــور میانگیــن بــرای هــر بیمــار در طــول یکســال بیــش از 

ــال وارد کــرد. ــا هــزار و 500 وی حــدود هــزار ت
ــر  ــی ارزی ه ــه جوی ــه صرف ــود ک ــی ش ــرآورد م ــزود: ب وی اف
ــه  ــد ک ــزار دالر برس ــه 500 ه ــاالنه ب ــا س ــن داروه ــک از ای ی

ــی شــود. ــون دالر م ــک میلی ــا ی ــر ب ــا براب جمع

کارشـناس واحـد بازار سـتاد فنـاوری نانو بـا تاکید بـر اینکه این 
برای شـروع کار اسـت، خاطر نشـان کرد: این دو محصول اولین 

حضورشـان در بازارهـای خارجی را تجربـه می کنند.
وی ادامــه داد: امــا ســومین محصــول در حــوزه نانــو کــه منجــر 
ــه صرفــه جویــی ارزی شــد، دســتگاه پوشــش هــای ســطح  ب
خــال بــود کــه عمدتــا بــرای شــیراالت و پوشــش هــای تزیینی 
ــرد؛ حــدودا 15  ــرار مــی گی و ضــد خوردگــی مــورد اســتفاده ق
دســتگاه بــه شــرکتهای داخلــی فروختــه شــده اســت. پیــش از 
ایــن شــرکتهای داخلــی از نمونــه هــای خارجــی اســتفاده مــی 
کردنــد. طبــق براوردهــا، هــر دســتگاه پوشــش دهــی، بــه طــور 
میانگیــن تقریبــا بیــن  200 تــا 300هــزار دالر ارزش دارد؛ یعنی 
در کل 4 و نیــم میلیــون دالر نیــز بابــت ایــن دســتگاه در کشــور 

صرفــه جویــی ارزی شــده اســت.
ــرای ایــن ســه محصــول نانویــی کــه  ــه گفتــه وی، جمعــا ب ب
در ســال گذشــته تولیــد و صــادرات شــده اســت ۶ میلیــون دالر 

صرفــه جویــی ارزی شــده اســت.

صرفه جویی ارزی یک میلیارد دالری 
داروهای زیست فناوری

ــاوری  ــر ســتاد توســعه زیســت فن ــر مصطفــی قانعــی دبی دکت
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری گفــت: تاکنــون 
ــتاد  ــن س ــه در ای ــورت گرفت ــای ص ــت ه ــه فعالی ــه ب ــا توج ب
حــدود یــک میلیــارد دالر از محــل تولیــد داخــل صرفــه جویــی 

ــت. ــده اس ارزی ش
تاکنــون بــا توجــه بــه فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در ســتاد 
ــد  ــل تولی ــارد دالر از مح ــک میلی ــدود ی ــاوری ح ــت فن زیس
ــه داد: در حــال  ــی ارزی شــده اســتوی ادام ــه جوی داخــل صرف
ــازار  ــود در ب ــاوری موج ــت فن ــای زیس ــداد داروه ــر تع حاض
جهانــی 14۶ قلــم اســت و از ایــن تعــداد، 22 دارو در بــازار ایــران 
ــادی و  ــی ب ــال آنت ــدادی داروی منوکلون ــه تع موجــود اســت ک

ــتند. ــب هس ــم داروی نوترکی ــدادی ه تع
وی ادامــه داد: داروهــای زیســتی داروهایی هســتند کــه از منابع 
ــه شــده باشــند. واکســن، خــون و فرآورده هــای  زیســتی گرفت
ــای  ــتی و پروتئین ه ــای زیس ــا، بافت ه ــا، آلرژن ه آن، یاخته ه
ــمار  ــه ش ــت داروها ب ــواع زیس ــده ترین ان ــب ، شناخته ش نوترکی

می رونــد.

صادرات ۶۰ میلیون دالری داروهای زیستی 
ایران ساخت

ــت  ــعه معاون ــتگذاری و توس ــاون سیاس ــی، مع ــدی الیاس مه
ــی  ــاخص جهان ــزارش ش ــوص گ ــاوری در خص ــی و فن علم
ــر  ــت: ب ــای زیســتی گف ــوزه داروه ــال 201۹ در ح ــوآوری س ن
اســاس ایــن گــزارش، ایــران توانســته عــالوه بــر افزایــش قابل 
توجــه ســاخت داخلــی و خودکفایــی دارویــی، ۶0 میلیــون دالر 
ــه همــراه داشــته باشــد کــه  ــرای کشــور ب صــادرات ســاالنه ب
بخــش قابــل توجهــی از ایــن صــادرات بــه کشــورهای اروپایی 

ــوده اســت. ب

ضرورت اهمیت به محصوالت ارزآور در 
کشور

حمیدرضــا طیبی، رئیــس جهاددانشــگاهی در خصــوص اهمیت 
تولیــد برخــی محصــوالت در کشــور در راســتای ایجــاد صرفــه 
جویــی هــای ارزی بــه مهــر گفــت: محققــان مــا توانســته انــد 
در خیلــی از حــوزه هــا بــرای تولیــد محصــوالت ورود پیــدا کنند 

کــه ایــن صرفــه جویــی ارزی زیــادی داشــته اســت.
ــاور  ــد پ ــک« مانن ــان اینکــه حــوزه هــای »هــای ت ــا بی وی ب
الکترونیــک، نفــت و گاز، پتروشــیمی، مخابــرات، صنعــت حمل 
ــان  ــه محقق ــتند ک ــی هس ــوزه های ــه ح ــی از جمل ــل ریل و نق
جهاددانشــگاهی بــه آن ورود پیــدا کــرده انــد، بیــان کــرد: ایــن 
ــرای  ــادی را ب ــی ارزی زی ــه جوی ــد صرف ــی توان ــا م ــوزه ه ح
کشــور فراهــم آورنــد زیــرا باعــث مــی شــوند کــه کمتــر نیــاز 

ــیم. ــته باش ــه واردات داش ب
وی ادامــه داد: اتــکا بــه محققــان کشــور بــرای ایجــاد صرفــه 
جویــی هــای ارزی در کشــور خصوصــا در ایــن مرحله از کشــور 

مــی توانــد تاثیــر زیــادی داشــته باشــد.
رئیــس جهاددانشــگاهی عنــوان کــرد: امــا تنهــا ورود بــه حــوزه 
ــه  ــاد صرف ــذار در ایج ــر گ ــی تاثی ــک و اساس ــای ت ــای ه ه
ــا نمــی  ــه برخــی حــوزه ه ــای ارزی اســت و ورود ب ــی ه جوی

ــه باشــد. ــه صرف ــد ب توان
ــر اینکــه فناورانــی کــه در حــوزه هــای هــای  ــا تاکیــد ب وی ب
تــک ورود پیــدا کــرده انــد انتظــار دارنــد کــه از محصوالتشــان 
ــادی نیســت کمــا  ــان کــرد: ایــن انتظــار زی اســتفاده شــود، بی
اینکــه یکــی از تاثیراتــی کــه مــی توانــد بگــذارد صرفــه جویــی 

»ایران ساخت« های دانش بنیان چقدر صرفه جویی ارزی می کنند

ــن ــای نوی فناوریه
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ــه  ــی را ب ــگاهی محصوالت ــم در جهاددانش ــا ه ــت. م ارزی اس
ــی ارزی  ــه جوی ــر در صرف ــی تاثی ــه ب ــم ک ــانده ای ــد رس تولی

نیســت.

مشت نمونه خروار صرفه جویی ارزی 
محصوالت دانش بنیان

4 هــزار و300 شــرکت دانــش بنیــان فعــال در کشــور تــا کنــون 
ــور  ــادی در کش ــوالت زی ــادرات محص ــد و ص ــه تولی ــق ب موف
ــازی  ــاری س ــوالت تج ــن محص ــی از ای ــه بخش ــد ک ــده ان ش
ــه  ــرار گرفت ــع ق ــدگان و صنای ــرف کنن ــتقبال مص ــورد اس و م
ــه  ــه جامع ــد ب ــوز آن طــور کــه بای ــاد دیگــری هن و بخــش زی
مصــرف کننــده و صنعتــی کشــور معرفــی نشــده انــد و نیازمنــد 

ســرمایه گــذاری و حمایــت بیشــتر هســتند.
ــن  ــی از ای ــی برخ ــه معرف ــه ب ــرای نمون ــزارش ب ــن گ در ای
محصــوالت، کاربــرد آنهــا و توانایــی شــان بــرای صرفــه جویی 
ارزی پرداختیــم. ایــن محصــوالت در حــوزه هــای کشــاورزی، 
ــی و ...  ــع غذای ــکی، صنای ــزات پزش ــی، تجهی ــکی، داروی پزش
ــی و  ــای علم ــه ه ــط تأییدی ــای ذیرب ــط نهاده ــتند و توس هس

ــد. ــرده ان ــت ک ــی را دریاف کیف

تــالش کردیــم در ایــن گــزارش بــه دســتاوردهایی اشــاره کنیم 
کــه از درجــه اهمیــت باالتــری برخــوردار بــوده و در چنــد مــاه 

اخیــر بــه نتیجــه رســیده انــد.
1- دزیمترهــا از تجهیــزات ایمنــی پرتــو بــه شــمار مــی آینــد 
کــه یکــی از نیازهــای مهــم صنعــت پزشــکی کشــور اســت. 
ــرکت  ــک ش ــاور ی ــاالن فن ــت فع ــه دس ــول ب ــن محص ای
ــن  ــور را از واردات ای ــد و کش ــاخته ش ــی، س ــان داخل دانش بنی

محصــول دانش بنیــان بی نیــاز کــرد.
ــزات  ــده تجهی ــد کنن ــان تولی ــش بنی ــرکت دان ــن ش ــر ای مدی
ــای  ــی از مزیت ه ــروج ارز را یک ــری از خ ــو، جلوگی ــی پرت ایمن
تولیــد ســاخت داخــل دزیمترهــا عنــوان کــرد و گفــت: نمونــه 
محصــول خارجــی ممکــن اســت تــا 2 میلیــارد و 400 میلیــون 
تومــان قیمــت داشــته باشــد، در حالــی کــه محصــول ایرانــی 

ــود. ــان عرضــه می ش ــون توم ــرخ 300 میلی ــا ن ــا ب تنه

ارزبری ۷ میلیون یورویی کاتالیستها 
از  بهره گیــری  بــا  کــه  مــواردی  از  یکــی  2-امــروزه 
ــت ها  ــرده، کاتالیس ــادی ک ــرفت زی ــد پیش ــای جدی فناوری ه
هســتند؛ کاتالیســت ها در بیشــتر صنایــع شــیمیایی و در تمــام 

ــی  ــاده حیات ــک م ــوان ی ــیمی ها به عن ــگاه ها و پتروش پاالیش
بــرای ســرعت بخشــیدن بــه واکنش هــای شــیمیایی اســتفاده 
ــد  ــت و تولی ــن صنع ــه ای ــو ب ــاوری نان ــا ورود فن ــوند. ب می ش
ــود  ــا به وج ــی آن ه ــم در کارای ــی عظی ــت ها تحول نانوکاتالیس
ــی،  ــول صنعت ــن محص ــت ای ــه اهمی ــه ب ــت.با توج ــده اس آم
ــوع از  ــک ن ــد ی ــه تولی ــق ب ــان موف ــرکت دانش بنی ــک ش ی

ــت. ــده اس ــی ) LTS(ش ــت های صنعت کاتالیس
ــن در  ــور 350 ت ــت در کش ــالیانه کاتالیس ــرف س ــزان مص می
ــن کاتالیســت از  ــد ای ــا احتســاب قیمــت خری ســال اســت و ب
منابــع خارجــی کــه در حــدود 20 یــورو بــه ازای هــر کیلوگــرم 
ــالوه  ــد ع ــول می توان ــن محص ــد ای ــازی تولی ــت؛ بومی س اس
ــک محصــول اســتراتژیک  ــد ی ــی تولی ــش فن ــزودن دان ــر اف ب
صنعتــی بــه توانمندی هــای کشــور، ســالیانه از ارزبــری معــادل 

ــورو جلوگیــری کنــد. 7 میلیــون ی
بومی ســازی کاتالیســتها می توانــد عــالوه بــر افــزودن 
ــه  ــد یــک محصــول اســتراتژیک صنعتــی ب دانــش فنــی تولی
ــون  ــادل 7 میلی ــری مع ــالیانه از ارزب ــای کشــور، س توانمندی ه
یــورو جلوگیــری کند3-تولیــد آلوگرفــت هایــی بــرای اهــدای 
ــه  ــت ک ــی اس ــر محصوالت ــز از دیگ ــانی نی ــای انس ــت ه باف

ــر  ــی نظی ــی و عروق ــوالت قلب ــف »محص ــروه مختل در 4 گ
ــر  ــتخوانی نظی ــت اس ــوالت باف ــی«، »محص ــای قلب دریچه ه
پودرهــای اســتخوانی«، »محصــوالت غشــایی نظیر پوســت«، 
»محصــوالت بافــت نــرم نظیــر تانــدون هــا« تولیــد می شــود.

مدیــر تولیــد ایــن محصــوالت از ایــن آلوگرفــت هــا، بــه عنوان 
ــوازم یدکــی بــدن مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد یــاد مــی  ل
کنــد و مــی گویــد: محصــوالت ایــن مجموعــه دانــش بنیــان 
ــازد و  ــرآورده می س ــل را ب ــاز داخ ــی از نی ــل توجه ــد قاب درص

ــود. ــی ارزی می ش ــه جوی ــا دالر صرف ــبب میلیون ه س
4-محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیــان موفــق بــه تولیــد 
محلولــی ضــد لغــزش شــدند کــه مــی توانــد در ســطوح لغزنده 
ــا افزایــش ضریــب  مــورد اســتفاده قــرار بگیرد.ایــن محلــول ب
ــود و  ــوردن می ش ــز خ ــال لی ــش احتم ــث کاه ــکاک باع اصط
بــرای انــواع ســطوح ســنگی مانند حمــام، ســرویس بهداشــتی، 
ــن محصــول  ــل اســتفاده اســت. ای ــه و … قاب اســتخر، راه پل
ــا قیمــت  ــی نمونه هــای خارجــی آن ب ــدارد ول ــی ن ــه ایران نمون
باالیــی در بــازار هســتند؛ طبــق برآوردهــا، قیمــت ایــن 
محصــول ایرانــی نســبت بــه نمونــه خارجــی یــک دهم اســت.

ــط  ــه توس ــات ک ــده آف ــب کنن ــای جل ــادرات فرومون ه 5-ص

محققــان یکــی از شــرکت های دانش بنیــان مســتقر در پــارک 
ــه  ــاوری البــرز تولیــد شــده، از دیگــر محصوالتــی ب ــم و فن عل
شــمار مــی رود کــه صرفــه جویــی ارزی زیــادی داشــته اســت. 
قیمــت ایــن محصــوالت نصــف محصــوالت مشــابه خارجی و 
در بعضــی مواقــع یــک ســوم مشــابه خارجــی بــوده و از لحــاظ 

کیفیــت از نــوع خارجــی آن باالتــر اســت.

قیمت پره های توربین ایرانی یک دهم نمونه 
خارجی

۶-از ســوی دیگــر یکــی از شــرکت های دانــش بنیــان داخلــی 
توانســته اســت یکــی از نیازهــای اساســی صنعــت نیروگاهــی 
ــن  ــای توربی ــد. پره ه ــد کن ــی تولی ــاوری بوم ــا فن ــور را ب کش
از محصــوالت راهبــردی در زمینــه تولیــد توربین هــای گاز 
ــات  ــرات و خدم ــام تعمی ــداری و انج ــن نگه ــار و همچنی و بخ
ــن  ــت. ای ــال اس ــوط انتق ــگاه ها و خط ــا، پاالیش در نیروگاه ه
ــور  ــد در کش ــادی دارن ــری زی ــه ارزب ــی ک ــوالت واردات محص
تولیــد مــی شــوند و بــه گفتــه محققــان شــرکت دانــش بنیــان 
تولیــد کننــده ایــن توربیــن هــا، قیمــت ایــن محصــول، یــک 

ــی اســت. ــم محصــوالت خارج ده
ــی کــه توســط  ــد دســتگاه »ایکــس ری« کامــال ایران 7- تولی
محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیــان بومــی ســازی شــده از 
دیگــر محصوالتــی بــه شــمار مــی رود کــه در حــال حاضــر در 
کشــور بــه تولیــد مــی رســد. ایــن محصول کــه مــورد اســتفاده 
نیــروی انتظامــی قــرار مــی گیــرد مــی توانــد جایگزیــن نمونــه 

هــای خارجــی شــود.
بــه گفتــه مدیــران شــرکت تولیــد کننــده دســتگاه ایکــس ری،  
قطعــا نمونــه هــای ایرانــی از نمونــه هــای وارداتــی از قیمــت 

پاییــن تــری برخوردارنــد.
۸-مدیــر عامــل یــک شــرکت دانــش بنیــان نیــز در خصــوص 
مواداولیــه نانویــی بــرای ســاخت و تولیــد صندلــی هــای 
ــی  ــی های ــد صندل ــز از تولی ــو نی ــاوری نان ــا فن ــگاهها ب ورزش
ــر  ــالوه ب ــد ع ــی توان ــتند و م ــه هس ــد ضرب ــه ض ــر داد ک خب
عــدم متضــرر شــدن ورزشــگاه از خرابــی هــا و شکســتگیهای 

ــد. ــری کن ــا جلوگی ــی ه ــی، از واردات صندل صندل
ــی هســتند  ــه ایران ــه نمون ــی ورزشــگاه ک ــای صندل ــه ه نمون
ــه  ــرا نمون ــد زی ــادی را ایجــاد مــی کنن صرفــه جویــی ارزی زی

ــی هســتند. ــی واردات ــای کنون ه
ــم و  ــا وزن ک ــیل ب ــودروی دو دیفرانس ــک خ ــن ی ۹-همچنی
ــک  ــور در ی ــب العب ــق صع ــور از مناط ــرای عب ــاد ب ــدرت زی ق
شــرکت دانــش بنیــان ایرانــی طراحــی و ســاخته شــد کــه در 
مناطــق صعــب العبــور و مکان هایــی کــه خودروهــای معمولــی 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــور ندارن ــکان عب ام
مدیرعامــل شــرکت تولیــد کننــده خودروهــای ابداعــی عنــوان 
کــرد: ایــن خــودروی باگــی دو دیفرانســیل بــا تجهیزاتــی کــه 
در کشــور موجــود بــوده ســاخته شــده اســت؛ مــا ســعی کردیــم 
بــدون قطعــات خارجــی آن را بســازیم تــا بــه صرفــه باشــد. اگر 
ایــن خــودرو بــه تولیــد انبــوه برســد قیمــت کل آن یــک چهارم 

هزینــه نمونــه اولیــه خواهــد بــود.

تشخیص بیماری با کیت های ارزان ایرانی 
10-یکـی دیگـر از شـرکتهای دانش بنیـان نیز موفق بـه تولید 
کیت تشـخیص بیماری های هانتینگتون، دیسـتروفی عضالنی 
نیوتونیـک، آتروفـی عضالنـی نخاعـی شـده اسـت کـه تولیـد 
آن بـه گفتـه مدیرعامـل شـرکت صرفـه جویـی ارزی خواهـد 
داشـت.هانتینگتون یـک دیسـتروفی عضالنی اسـت کـه در اثر 
ازدواج هـای فامیلـی به نوزاد متولد شـده و تشـخیص آن بسـیار 
سـخت و پر هزینه اسـت کـه با تولیـد این کیت، تشـخیص این 

بیمـاری با قیمت مناسـبی میسـر می شـود.

ــن ــای نوی فناوریه
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ساخت محصول تحریمی صنعت فوالد 
11- یــک شــرکت دانــش بنیــان مســتقر در شــهرک علمــی و 
تحقیقاتــی اصفهــان در کشــور موفــق بــه ســاخت لودســل بــا 
ــوالد  ــع ف ــن لودســل در صنای ــن شــد. از ای ظرفیــت 3 هــزار ت

اســتفاده مــی شــود.
ــل  ــن لودس ــده ای ــد کنن ــان تولی ــش بنی ــرکت دان ــر ش مدی
ــای  ــی از کااله ــم برخ ــرخ ارز و تحری ــانات ن ــت: نوس ــا گف ه
ــا وارد  ــت ت ــده اس ــث ش ــت، باع ــوزه صنع ــتراتژیک در ح اس
کننــدگان بــه ســازنده تبدیل شــوند و مشــتریان بــزرگ صنعتی 
ــد کاالی  ــت خری ــدداً در فهرس ــی را مج ــدگان داخل ، تولیدکنن
خــود قــرار دهنــد . بــا توجــه بــه تحریــم هــا برخــی محصوالت 
و قطعــات ماننــد لودســل بــا تنــاژ بــاال در لیســت تحریــم هــا  
ــن  ــوان ای ــان ج ــر متخصص ــن خاط ــه همی ــت، ب ــرار گرف ق
شــرکت بــا طراحــی و ارتقــاء نمونــه هــای موجــود، بــرای اولین 
بــار در کشــور اقــدام بــه ســاخت لودســل بــا ظرفیــت 3 هــزار 
ــا  تــن کردنــد. برخــی محصــوالت و قطعــات ماننــد لودســل ب
ــن  ــه همی ــت، ب ــرار گرف ــا  ق ــم ه ــت تحری ــاال در لیس ــاژ ب تن
ــا طراحــی و ارتقــاء  خاطــر متخصصــان جــوان ایــن شــرکت ب
ــه  ــدام ب ــار در کشــور اق ــن ب ــرای اولی ــای موجــود، ب ــه ه نمون

ــد ــن کردن ــا ظرفیــت 3 هــزار ت ســاخت لودســل ب
ــارد تومــان  قیمــت محصــول مشــابه خارجــی بیــش از 1 میلی
ــا مبلــغ 400 میلیــون  اســت کــه ایــن شــرکت موفــق شــده ب
ــه مشــتریان صنعتــی خــود  ــا همــان کیفیــت ب تومــان آن را ب

ــد.  عرضــه کن
12- دســتگاه رادیولــوژی دیجیتــال از دیگــر محصوالتــی 
ــد رســیده  ــه تولی ــان ب ــش بنی اســت کــه در یــک شــرکت دان
ــزار دســتگاه  ــرم اف ــور و ن اســت؛ قســمت های مکانیکــی ژنرات
ــر دانــش فنــی متخصصــان  ــا تکیــه ب ــوژی دیجیتــال ب رادیول
داخلــی در کشــور تولیــد شــده کــه صرفــه جویــی ارزی زیــادی 

ــی آورد. ــان م ــه ارمغ ــرای کشــور ب ب

صرفه جویی ۷۰ میلیون دالری چند قلم 
داروی ایرانی 

13- مدیرعامــل یــک شــرکت دانــش بنیــان تولیــد کننــده دارو 
ــد کپســول  ــی مانن ــن شــرکت محصــوالت داروی ــت: در ای گف
لنالیدومایــد 5، 10، 15 و 20 میلی گــرم، قــرص روکــش دار 
روکــش دار  قــرص  میلی گــرم،   250 اســتات  آبیراتــرون 
کپســیتابین 500 میلی گــرم، کپســول لنالیدومایــد، داروی 
آبیراتــرون اســتات، کپســیتابین تولیــد می کنیــم. میــزان 
صرفه جویــی اقتصــادی ناشــی از تولیــد محصــوالت خوراکــی 
ــوع  ــال های ۹۶ و ۹7 در مجم ــرکت در س ــن ش ــی ای و تزریق
ــن  ــن محصــول در ای ــون دالر رســیده اســت. اولی ــه 70 میلی ب
شــرکت »کپســول لنالیدومایــد« 5، 10، 15 و 20 میلی گــرم 

اســت کــه در بیمــاران مبتــال بــه ســرطان خون مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد. ایــن محصــول ۶.5 درصــد قیمــت برنــد 
خارجــی، قیمــت دارد و طبــق تأییــد پزشــکان و مطالعــه انجــام 

ــد خارجــی دارد. ــا برن ــی مشــابه ب شــده، کیفیت
ــن  ــرد: دومی ــان ک ــان بی ــش بنی ــرکت دان ــن ش ــل ای مدیرعام
محصــول شــرکت مــا قــرص روکــش دار »آبیراتــرون اســتات« 
250 میلی گــرم اســت کــه مــورد مصــرف آن در ســرطان 
ــت  ــد قیم ــول ۶4 درص ــن محص ــت. ای ــم اس ــتات بدخی پروس
ــد  ــورد تأیی ــت دارد و م ــور قیم ــل کش ــی در داخ ــد خارج برن
پزشــکان داخلــی اســت و بــا نمونــه مشــابه خارجــی نیــز قابــل 

ــت. ــت اس رقاب
وی ادامــه داد: ســومین محصــول ایــن شــرکت، قــرص 
روکــش دار »کپســیتابین «500 میلی گــرم اســت کــه در 
ســرطان »کولورکتــال« و »ســینه« مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد. ایــن دارو نیــز کــه ۹0 درصــد قیمــت برنــد خارجــی 
قیمت گــذاری شــده، هــم کیفیتــی مشــابه بــا محصــول 
ــت. ــی اس ــکان ایران ــد پزش ــورد تأیی ــم م ــی دارد و ه خارج

شــرکت مــا تأمیــن کننــده 50 درصــد نیــاز داخــل بــه ایــن دارو 
ــه کشــورهای  ــن محصــول ب ــز ای اســت و در حــال حاضــر نی
منطقــه صــادر می شــود و تاکنــون نیــز ۹۸ هــزار یــورو از ایــن 

ــته ایم. ــد داش ــول درآم محص
ــان  ــا بی ــور هشــت ب ــد کننــده داروی فاکت 14- همچنیــن تولی
اینکــه داروی ســافاکتو می تواند از خــروج 50 میلیــون دالر ارز از 
ایــران جلوگیــری کنــد، عنــوان کرد:ایــن شــرکت دانش بنیــان 
در اواخــر ســال 13۹7 توانســت 45 درصــد نیــاز بیمــاران کشــور 
را بــه اولیــن داروی فاکتــور هشــت انعقــادی نوترکیــب ســاخت 
ایــران بــا نــام تجــاری ســافاکتو AF پوشــش دهــد. تولیــد هر 
ــا  ــدود 50 ت ــد ح ــال می توان ــای مونوکلون ــدام از آنتی بادی ه ک
۶0 میلیــون یــورو صرفه جویــی ارزی بــرای کشــور بــه همــراه 

داشــته باشــد.
15- دســتگاه تحریــک مغناطیســی مغــز از جملــه محصوالتی 
محســوب مــی شــود کــه توانســته صرفــه جویــی ارزی 
زیــادی را در کشــور بــه ارمغــان بیاورد.ایــن دســتگاه تحریــک 
مغناطیســی مغــز بــرای اولین بــار بــه منظــور مقاصــد درمانــی و 
پژوهشــی تولیــد شــده اســت.قیمت ایــن دســتگاه ایرانــی تقریبًا 

یــک پنجــم دســتگاه خارجــی اســت.
ــه تولیــد  1۶- محققــان یــک شــرکت دانــش بنیــان موفــق ب
اســپری هایــی شــدند کــه فضــای یــک محیــط را عــاری از هر 
گونــه باکتــری مــی کنــد. تولیــد ایــن اســپری در کشــور صرفه 
جویــی ارزی زیــادی دارد زیــرا نمونه هــای خارجــی عــالوه بــر 

قیمــت باالیــی کــه دارنــد، شــیمیایی نیــز هســتند.

هزینه درمان هپاتیت C کاهش یافت
17- رضــا ملــک زاده، رئیــس انجمــن متخصصیــن گــوارش 

تحقیقاتــی  تالش هــای  ایــران  گفــت:  ایــران  کبــد  و 
ــر  ــی موث ــای داخل ــد داروه ــه تولی ــتیابی ب ــرای دس ــادی ب زی
ــام داده  ــت C انج ــان هپاتی ــل و آس ــی، کام ــان قطع ــر درم ب
و موفقیت هــای بزرگــی در ایــن زمینــه حاصــل شــده اســت.
داروهــای ژنریــک ایرانــی کــه ترکیبــی از »سوفوســبوویر« و 
ــر روی تمــام ژنوتایپ هــای هپاتیــت  داکالتاســویر« اســت، ب
C موثــر واقــع شــده و حاکــی از موفقیــت ۹۸ درصــدی درمان 

ــوده اســت. آنها ب
ملــک زاده همچنیــن بــه قیمــت ارزان ایــن دارو در مقایســه با 
داروهــای بســیار گــران مشــابه خارجــی اشــاره کرد و گفــت: با 
تولیــد داروی داخلــی، همچنیــن هزینــه درمــان کامــل هپاتیت 

C بــه یکصــد دالر کاهــش یافته اســت.
ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــال گاز ب ــرکت انتق ــل ش 1۸- مدیرعام
اساســی  و  پیشــگیرانه  تعمیــرات  پروژه هــای  همــه 
ــی،  ــکاران داخل ــوان پیمان ــتفاده از ت ــا اس ــای گاز ب توربین ه
ــی  ــش ارتعاش ــاص در بخ ــرات خ ــش تعمی ــه دان ــتیابی ب دس
روتــور توربین هــای گازی زیمنــس SGT۶00 را از دیگــر 
دســتاوردهای متخصصــان ایرانــی برشــمرد و گفــت: تعمیــرات 
رفــع ارتعاشــات حرارتــی توربیــن تاسیســات تقویــت فشــار گاز 
جهــرم در منطقــه 5 عملیــات انتقــال گاز بــا دانــش متخصصان 
شــرکت انتقــال گاز ایــران و شــرکت های داخلــی ضمــن 
بی نیــاز کــردن ایــران از خدمــات کارشناســی خــارج از کشــور، 
ــه  ــی ارزی ب ــورو صرفه جوی ــزار ی ــن 350 ه ــر توربی ــرای ه ب

ــت. ــته اس ــراه داش هم
1۹-متخصصــان یــک شــرکت دانــش بنیــان فعــال در 
حــوزه رســانه هــای تعاملــی یــا اینتراکتیــو موفــق بــه ســاخت 
نمایشــگرهای غــول پیکــر لمســی و ســامانه پیشــرفته مدیریت 

ــدند. ــر ش تصاوی
ــه  ــزان صرف ــوص می ــول در خص ــن محص ــده ای ــد کنن تولی
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــن ش ــوالت ای ــل از محص ــی حاص جوی
ــتند  ــک و اس ــل کیوس ــرکت از قبی ــن ش ــوالت ای گفت:محص
لمســی، میــز لمســی و ویدیــو وال هــا کــه بــا اســتقبال خوبــی 
ــل 40 درصــد  ــتند حداق ــه هس ــداران مواج ــوی خری ــم از س ه

ــتند. ــی هس ــای واردات ــه ه ــر از نمون ارزان ت
20- همچنیــن محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیــان موفق 
بــه تولیــد دارویــی بــرای ســندرم زجــر تنفســی نــوزادان شــدند؛ 

تولیــد ایــن دارو صرفــه جویــی ۹ تــا 10 میلیــون دالری دارد.
ــه  ــد اســت ک ــان معتق ــش بنی ــن شــرکت دان ــل ای ــر عام مدی
ــن دارو  ــال از ای ــزار ری ــا 100 ه ــدودا ۸0 ت ــا، ح ــق برآورده طب
بــه صــورت ســاالنه نیــاز داریــم کــه مــا مــی توانیــم ایــن نیــاز 
را برطــرف کنیــم و عــالوه بــر آن صادراتــی بــه ســایر کشــورها 
ــا تولیــد ایــن دارو  داشــته باشــیم.همچنین بــرآورد شــده کــه ب
ــته  ــی ارزی داش ــه جوی ــون دالر صرف ــا 10 میلی ــور ۹ ت در کش

باشــیم.
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ــن ــای نوی فناوریه

21-محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیــان تابلوهــای فرمان 
الکترونیــک هوشــمند آسانســور کــه شــامل اینورتــر و کنترلــر 
ــت کاهــش 30 تا50درصــدی  ــا مزی ــود را ب ــی ش ــمند م هوش
ــاد  ــن محصــول اعتق ــدگان ای ــد. تولیدکنن ــد کردن ــرژی تولی ان
دارنــد کــه تولیــد تابلوهــای فرمــان بــر اســاس نیــاز مشــتری 
در کشــور مــی توانــد صرفــه جویــی ارزی زیــادی داشــته باشــد.
ــادی  ــه طراحــی و ســاخت پهپ ــق ب ــان کشــور موف 22-محقق
ــا یــک مخــزن، سمپاشــی و کودپاشــی را انجــام  شــدند کــه ب
دهد.پهپــاد »ســمپاشـ  کودپــاش« نســبت بــه مشــابه وارداتی 

ــا ســمپاش هســتند، یک ســوم قیمــت را داراســت. ــه تنه ک
ــی در  ــای واردات ــک ه ــتفاده از جلب ــر اس ــال حاض 23- در ح
ــث  ــور و ... باع ــی، دام و طی ــی، داروی ــف غذای ــع مختل صنای
خــروج ارز از کشــور مــی شــود؛ در حــال حاضــر بانکــی کــه در 
دانشــگاه تهــران بــه عنــوان بانــک ملــی جلبــک ایــران فعالیت 
ــر بومــی نگهــداری  ــه جلبــک بومــی و غی ــد 50 نمون مــی کن
ــا  ــک ه ــن جلب ــداری ای ــه نگه ــده ک ــرآورد ش ــود؛ ب ــی ش م
صرفــه جویــی ارزی۶0میلیــاردی دارد. بــر اســاس اعــالم ایــن 
بانــک، هــر کــدام از محصــوالت بــه صــورت جداگانــه 550 تن 
واردات در ســال دارد کــه میــزان واردات آن 5تــا 10 میلیون دالر 

ــی ارزی مــی شــود. ــه جوی صرف
متخصصــان بانــک ملــی جلبــک معتقدند کــه مــا توانایــی این 
ــا  ــه ارتق ــا ۸0 نمون ــک را ت ــه جلب ــن 50 نمون ــه ای ــم ک را داری

دهیــم و در بانــک ذخیــره کنیــم.

مفصل زانو نصف قیمت نمونه خارجی 
ــی  ــد م ــو تولی ــل زان ــه مفص ــی ک ــش بنیان ــرکت دان 24- ش
کنــد نیــز نقشــی در صرفــه جویــی هــای ارزی ایفــا کــرده بــه 
طوریکه بیمارســتانهای فعــال در عرصــه ارائه خدمــات ارتوپدی 
ایــن محصــوالت را بــا قیمــت کمتــری نســبت بــه نمونــه های 

خارجــی خریــداری مــی کننــد.
خریـداران ایـن مفاصـل اعـالم کـرده انـد کـه معمـواًل ایـن 
محصـوالت را بـا نـرخ 5 تـا 7 میلیون تومـان به مراکز پزشـکی 
عرضـه مـی کننـد ، در حالی کـه محصول داخلـی با نـرخ 3 تا 4 

میلیـون و ۹00 هـزار تومـان بـه دسـت بیمـار می رسـد.
ــور  ــوزه دام، طی ــای ح ــک ه ــر، پروبیوتی ــرف دیگ 25- از ط
ــک  ــط ی ــه توس ــکی ک ــازمان دامپزش ــوز س ــا مج ــان ب و آبزی
ــی  ــه جوی ــد صرف ــی رس ــد م ــه تولی ــان ب ــش بنی ــرکت دان ش
ــن شــرکت  ــر ای ــد. مدی ــرده ان ــادی را ایجــاد ک ــای ارزی زی ه
ــا 40 درصــد  ــاً تمــام محصــوالت مــا 30 ت اعــالم کــرد: تقریب

ارزان تــر از محصــوالت وارداتــی عرضــه می شــود .
2۶-از سـوی دیگر محققان در یک شـرکت دانـش بنیان موفق 
بـه تولید گلـدان های زیسـت تخریب پذیر شـدند که مـی تواند 
منبـع تغذیه ای برای گیاه باشـد و جـذب خاک شـود؛ این گلدان 
جایگزینی برای پالسـتیک و سـفال اسـت.  نمونه خارجی آن در 
کشـور وجود دارد ولـی به دلیل اینکـه از قیمت باالیـی برخوردار 

اسـت معموال به صرفه نیسـت.

سرنگهای تحریمی در داخل تولید می شوند
ــه  ــق ب ــان موف ــش بنی ــرکت دان ــک ش ــان در ی 27- محقق
تولیــد ســرنگ هــای یــک بــار مصــرف حــوزه قلــب و عــروق 
ــاز  ــوه آن نی ــد انب ــا تولی ــت ب ــرار اس ــه ق ــدند ک ــور( ش )اینفلیت
ــور  ــه صــورت کامــل برطــرف شــود. ســرنگ اینفلیت کشــور ب
جــز اقــالم تحریمــی بــوده کــه واردات آن بــه کشــور بــا چالش 

ــراه اســت. هم
ــدد  ــزار ع ــدود 300 ه ــور ح ــاالنه در کش ــول س ــن محص از ای
مصــرف می شــود و در حــال حاضــر محصولــی کامــاًل وارداتــی 
اســت کــه بــا احتســاب میانگیــن قیمــت 15 یــورو بــرای هــر 
ســرنگ، ســاالنه معــادل 4500000 یــورو ارز بــرای خریــد ایــن 

ــود. ــارج می ش ــور خ ــرنگ از کش س
ــذ  ــه اخ ــق ب ــان موف ــرکت دانش بنی ــک ش ــان ی 2۸- محقق
ــرای  ــی ب ــی الکترون ــتاب دهنده خط ــتگاه ش ــای دس مجوزه
درمــان بیمــاران مبتــال بــه ســرطان شــدند کــه در آســتانه تولید 

ــوه اســت. انب
ــای  ــان، نمونه ه ــش بنی ــرکت دان ــن ش ــر ای ــه مدی ــه گفت ب
خارجــی دســتگاه شــتاب دهنده خطــی از 1.2 میلیــون یــورو تــا 
4 میلیــون یــورو قیمــت دارد درحالیکــه دســتگاه هایی کــه تولید 

کــرده ایــم بــا همــان کیفیــت قیمتــی از 4 میلیــارد تومــان تــا ۸ 
میلیــارد تومــان اســت.

ــی کــه توســط یــک شــرکت دانــش  2۹- از دیگــر محصوالت
بنیــان بــه تولیــد رســیده»پاکلی نــب« اســت کــه بــرای درمان 
ســرطان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. پاکلــی تاکســل یــک 
ــد تقســیم  ــع فرآین ــاده طبیعــی ضدســرطانی اســت کــه مان م

ــلولهای ســرطانی می شــود. ــلولی و رشــد س س
ــدود  ــال ح ــک وی ــر ی ــه ازای ه ــن دارو، ب ــی ای ــت جهان قیم
ــراورد  ــی دارد ؛ ب ــزار دالر ارزش جهان ــش از ه ــرم، بی 7-10گ
شــده کــه صرفــه جویــی ارزی ایــن دارو ســاالنه بــه 500 هــزار 

ــت. دالر اس
30-سینادکســوزوم یکــی دیگــر از محصــوالت دارویــی اســت 
کــه بــا فنــاوری نانــو بــه تولیــد رســیده و طــی یــک ســال 500 
ــن  ــان آورده اســت. ای ــه ارمغ ــی ارزی ب ــه جوی هــزار دالر صرف
ــوزوم  ــینا دوکس ــت س ــس اس ــه نانومقای ــه دارای تاییدی دارو ک
یــک داروی ضــد تومــور اســت کــه در درمــان ســرطان ســینه 
ــا  ــرض ی ــه در مع ــی ک ــژه در بیماران ــه وی ــده ب ــتاز دهن متاس
دارای مشــکالت قلبــی میباشــند و همچنیــن درمــان ســرطان 

تخمــدان پیشــرفته اســتفاده مــی شــود.
ــر از  ــی دیگ ــال یک ــطح خ ــای س ــش ه ــتگاه پوش 31-دس
ــای  ــه ج ــدن آن ب ــن ش ــا جایگزی ــه ب ــت ک ــی اس محصوالت
ــدازه 4  ــه ان ــرای 15 شــرکت ایرانــی ب دســتگاههای خارجــی ب
و نیــم میلیــون دالر صرفــه جویــی ارزی بــه وجــود آورده اســت.

بــه طــور حتــم تعــداد محصــوالت ایرانــی کــه طــی ماههــای 
اخیــر توانســته انــد نقــش موثــری در گره گشــایی از مشــکالت 
ــد،  ــده ان ــی ارزی ش ــه جوی ــه صرف ــر ب ــد و منج ــور بردارن کش
بیــش از ایــن تعــداد اســت امــا فرصــت معرفــی آنهــا در ایــن 
ــری  ــوالت دیگ ــر محص ــوی دیگ ــد. از س ــی گنج ــال نم مج
نیــز در شــرف تولیــد و تجــاری هســتند کــه نیازمنــد توجــه و 
ســرمایه گــذاری بــرای تجــاری ســازی هســتند. پــروژه هــای 
»ایــران ســاخت« حتــی اگــر در مراحــل اولیــه از لحــاظ کیفــی 
تمــام شــاخص هــا را نداشــته باشــند امــا بــا توجــه و کاربــردی 

کــردن، مــی تــوان شــاهد رشــد کیفــی آنهــا بــود.

مفصل مصنوعی لگن ساخته شد
محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت مفصل لگن شدند.

هــادی جواهــری مدیــر عامــل یــک شــرکت دانــش بنیــان در ایــن رابطــه گفــت:  ایــن شــرکت 
اولیــن تولیــد کننــده مفصــل زانــو در کشــور بــود و بــه ضــرس قاطــع مــی تــوان گفــت کــه ایــن 

مجموعــه علمــی پژوهشــی اولیــن  و تنهــا تولیــد کننــده مفصــل مصنوعــی 
لگــن در کشــور محســوب مــی شــود کــه تــا پیــش از ایــن از تولیــد کننــدگان 

آمریکایــی ، کــره ای و چینــی خریــداری مــی شــد .
جواهــری افــزود : در حــال حاضــر 17 تــا 20 درصــد بــازار از مفصــل مصنوعی 
لگــن تولیــد شــده توســط مجموعــه مــا  اســتفاده مــی کنــد ، قریــب 300 تــا 
350 جــراح بــا مــا همــکاری دارنــد و بســیاری از بیمارســتان هــای ارتوپــدی 
کشــور بــه صورت مســتقیم ایــن محصــول را از شــرکت خریــداری مــی کنند. 
وارد کنندگانــی کــه مفصــل مصنوعــی لگــن را وارد مــی کننــد ، معمــواًل آن 
را بــا نــرخ 5 تــا 7 میلیــون تومــان بــه مراکــز پزشــکی عرضــه مــی کننــد ، در 
حالــی کــه محصــول داخلــی بــا نــرخ 3 تــا 4 میلیــون و ۹00 هــزار تومــان بــه 
دســت بیمــار مــی رســد و ایــن تفــاوت قیمــت مهــم اســت. هــر چنــد جراحی 
انجــام گرفتــه بــرای تعویــض ایــن مفصــل بســیار ســاده تلقــی مــی شــود و 
بیمــار مــی توانــد بــا انجــام ایــن جراحــی ســاده از دردهــای مزمــن رهایــی 
یابــد و کیفیــت زندگــی اش را بــه شــکل قابــل مالحظــه ای افزایــش دهــد ، 
امــا تکنولــوژی ســاخت ایــن محصــول ســاده نیســت و بــرای تولیــد آن نیــاز 

منــد فنــاوری بــاالی هســتیم .
وی بیــان کــرد  : ایــن محصــول بایــد کامــاًل شــبیه اســتخوان باشــد و پــس 

از آن کــه در بــدن بیمــار جــا گرفــت ، نبایــد بــرای حرکــت و سیســتم ایمنــی بــدن فــرد دریافــت 
کننــده مشــکلی ایجــاد کنــد ، بــه همیــن خاطــر تولیــد آن نیازمنــد مــواد اولیــه و ماشــین آالت 
خــاص و نســبتاً پیچیــده ای اســت کــه بایــد در یــک فراینــد دقیــق علمــی بــه تولیــد محصــول 
بیانجامــد . در حــال حاضــر نیــز بــا همــکاری یــک شــرکت فرانســوی در حــال تولیــد ســیمان 
ارتوپــدی هســتیم کــه در کلیــه عمــل هــای مربــوط بــه تعویــض کاربــرد دارد و تــا بــه حــال در 

کشــور تولیــد نشــده اســت .
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معاونــت علمــی بــر اســاس گــزارش ســازمان جهانــی مالکیــت فکــری اعــالم کــرد، ایــران در 
ســال 201۹ باالتــر از کشــورهایی ماننــد برزیــل، عربســتان، آفریقــای جنوبــی و قطــر نســبت بــه 

ســال قبــل در شــاخص نــوآوری 4 پلــه صعــود کــرد.
ــه  ــت بیــش از 1۹0 کشــور از جمل ــا عضوی ــی مالکیــت فکــری »WIPO« ب ســازمان جهان
ایــران هــر ســاله بــا تکیــه بــر برخــی ســنجه هــا، گــزارش شــاخص نــوآوری کشــورهای عضــو 

را منتشــر مــی کنــد.
ــان  ــی می ــت تنگاتنگ ــا، رقاب ــت ه ــرفت مل ــوآوری در پیش ــور ن ــت فاکت ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــزاری در  ــخت اف ــرم و س ــای ن ــاخت ه ــر س ــاء زی ــا ارتق ــا ب ــود دارد ت ــو وج ــورهای عض کش

ــد. ــه دســت آورن ــری ب ــت ت ــا کیفی ــه ب ــور رتب ــاالنه مزب شــاخص س
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــر اســاس اســناد بــاال دســتی از جملــه مصوبــه 
ــا  ــوه ارگانه ــان انب ــه دشــوار هماهنگــی می ــی  شــورای انقــالب فرهنگــی وظیف کارگــروه عال
و دســتگاههای دولتــی و شــرکت هــا  و فعــاالن ایــن حــوزه را بــر عهــده دارد  و البتــه یکــی از 
ــی  ــو آوری ) عل ــیر ن ــت در مس ــرای حرک ــران ب ــختانه ای ــر س ــالش س ــد ت ــق تایی مصادی
ــر باشــد. ــی معتب ــن نهــاد بیــن المل ــد گــزارش ســاالنه ای رغــم تمــام مشــکالت(  مــی توان
ایــران از ســال 2011 میــالدی، بــه جمــع کشــورهای مــورد ارزیابــی ســازمان جهانــی مالکیــت 
فکــری پیوســته اســت و در آخریــن گــزارش ایــن ســازمان، یعنــی »GII 201۹«، بــا چهــار پله 
صعــود، در رده شــصت و یکــم کشــورهای نــوآور جهــان و رده دوم آســیای مرکــزی و جنوبــی 
قــرار گرفتــه اســت. ایــران در ســال 201۸ نیــز، جهشــی ده پلــه ای در ایــن زمینــه را تجربــه کرد و 

از جایــگاه 75 در ســال 2017، بــه جایــگاه ۶5 صعــود کــرد.
سومین کشور جهان در شاخص علوم  و مهندسی

ــر از  ــد و باالت ــاز 34.43 ش ــب امتی ــه کس ــق ب ــوع موف ــران در مجم ــالمی ای ــوری اس  جمه
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــی و قط ــای جنوب ــتان، آفریق ــل، عربس ــر برزی ــورهایی نظی کش

در ایــن گــزارش شــاخص هــای مختلــف ورودی ماننــد نهادها و مؤسســات، زیرســاخت، ســرمایه 
انســانی و پژوهــش، پیچیدگــی بــازار و پیچیدگــی کســب وکار  بــه عنــوان معیــار محســوب مــی 
شــوند . بررســی ایــن شــاخص هــای مبنایــی نشــان می دهــد کــه ایــران در شــاخص  » ســرمایه 
ــاز  ــود اختصــاص داده اســت. امتی ــه خ ــری را ب ــت بســیار بهت انســانی « و » پژوهــش «  وضعی
ایــران در ایــن شــاخص، برابــر بــا 37.۶ بــوده و بــا دو پلــه صعــود نســبت بــه ســال گذشــته، در رده 
45 فهرســت جهانــی قــرار گرفتــه اســت کــه یــک نکتــه  قابــل توجــه وضعیــت بســیار رضایــت 

بخــش  ایــران در آمــوزش عالــی به عنــوان یکــی از زیرشــاخص های ســرمایه انســانی و پژوهــش 
اســت.

در ایــن شــاخص، ایــران بــا امتیــاز ۶2.۶، در رده دوم فهرســت کلــی قــرار گرفتــه اســت . بــر ایــن 
اســاس ایــران از نظــر تعــداد فــارغ التحصیــالن حــوزه علــوم و مهندســی بــا کســب امتیــاز 43.۹ 

موفــق بــه کســب رتبــه ســوم جهــان شــده اســت .
در میــان شــاخص های خروجــی، شــامل »خروجــی دانــش و فنــاوری« و »خروجی هــای 
ــای 4۶ و 45  ــه رده ه ــا 27.2 و 32.5 اســت ک ــر ب ــب براب ــه ترتی ــران ب ــاز ای ــز، امتی ــه« نی خالقان

ــت. ــان آورده اس ــه ارمغ ــور ب ــرای کش ــان را ب جه
ایــران در چنــد ســال اخیــر، جهشــی بــزرگ در ایــن دو شــاخص تجربــه کــرده اســت؛ به طــوری 
ــه اســت. گفتنــی  ــه جایگاه هــای  فعلــی دســت یافت ــگاه ۹0 و 11۶ در ســال 2015، ب کــه از جای
اســت حمایــت از زیســت بــوم هــای نــو آور و شــرکت هــای دانش بنیــان نقشــی موثــر در جهش 
رتبــه ایــران در شــاخص ســالیانه نــو آوری داشــته اســت . حمایتــی کــه بــا تالشــی هــر روزه بــا 

انبوهــی از مشــکالت و بودجــه و اختیــارات محــدود ، محقــق مــی شــود .

ایران در گزارش جهانی شاخص »نوآوری« ۴ پله صعود کرد

معــاون علمــی و فنــاوری گفــت: بــه زودی بــا ورود فــرآورده هــای جدیــد بــه بــازار، نیــاز کشــور 
بــه ایــن اقــالم فناورانــه و راهبــردی بــه مــدد تولیــدات »ایــران ســاخت« تأمیــن خواهــد شــد.

ســورنا ســتاری در افتتــاح پنجمیــن نمایشــگاه ایــران فارمــا بــا بیــان اینکــه در تولیــد و صــادرات 
ــای  ــرآورده ه ــش از پنجــاه درصــد ف ــت: بی ــم، گف ــی داری ــری ذات ــک برت ــک ی ــای بیوت داروه
دارویــی ایــران ســاخت کــه بــه دیگــر کشــورها صــادر مــی شــود مربــوط بــه ایــن حــوزه اســت.

وی افــزود: صنعــت داروهــای نوترکیــب و بیوتــک، جــزو حــوزه هــای راهبــردی دانــش بنیــان به 
شــمار مــی رود و معاونــت علمــی و فنــاوری، بــا حمایــت زیرســاختی از تولیدکنندگان دانــش بنیان 
و اســتارت آپ هــای ایــن حــوزه، تــالش مــی کنــد تــا راه را بــرای کاهــش وابســتگی کشــور بــه 

ایــن فرآورده هــای راهبــردی و مهــم در کنــار خلــق ارزش افــزوده و اشــتغال میســر کنــد.
ــه  ــرای برنام ــا اج ــته ب ــال گذش ــوری، از س ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــاون علم ــه مع ــه گفت ب
خودکفایــی تولیــد دارو را آغــاز کــرده ایــم، 27 داروی بیولوژیــک 50 داروی شــیمیایی و 5۸ مــاده 
اولیــه دارویــی کــه 570 میلیــون دالر ارزبــری دارد بــه مدد شــرکت هــای دانــش بنیان و اســتارت 

آپ هــا ایــران ســاخت مــی شــود.
ســتاری خاطــر نشــان کــرد: بــه زودی بــا ورود ایــن فــرآورده هــا بــه بــازار، نیــاز کشــور بــه ایــن 

اقــالم فناورانــه و راهبــردی بــه مــدد تولیــدات »ایــران ســاخت« تأمیــن خواهــد شــد.
وی تاکیــد کــرد: یکــی از گام هــای معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در حمایــت از 
تولیدکننــدگان داخلــی، تحقــق معافیــت هــای مالیاتــی بــوده اســت؛ تــالش کردیــم ایــن معافیت 
هــای مالیاتــی در تحقیــق و توســعه شــرکت هــا و تولیــد محصــوالت نوآورانــه و جدیــد، اثرمنــد 

شــود.
ــود،  ــاخت« می ش ــه »ایران س ــاده اولی ــردی و م ــم داروی راهب ــه 135 قل ــان اینک ــا بی ــتاری ب س
گفــت: توانمنــدی شــرکت هــای دانــش بنیــان و اســتارتاپ هــای داخلــی، ارزش تولیداتمــان را در 

حــوزه دارو بــه حــدود 1.2 میلیــارد دالر رســانده اســت.
ــرای رفــع  ــی ب ــر ضــرورت عــزم جــدی و همدل ــاوری رئیــس جمهــوری، ب معــاون علمــی و فن
وابســتگی در حــوزه غــذا تأکیــد کــرد و گفــت: در حــوزه غــذا بــه ویــژه در حــوزه هــای دام، طیور و 

آبزیــان وابســتگی هــای جــدی داریــم.

 معاون علمی و فناوری:

۱۳۵ قلم داروی راهبردی و ماده اولیه »ایران ساخت« می شود
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در یک شرکت دانش بنیان محقق شد؛

ترمیم سطوح زنگ زده با یک محصول نانویی/ رفع خوردگی فلزات صنعت نفت
 

محققان کشـور موفق بـه تولید مبـدل زنگ آهن شـدند که می 
تـوان از آن در ترمیـم خوردگـی و سـطوح زنـگ زده در صنایـع 

کشتی سـازی، صنایع نفـت، گاز و پتروشـیمی اسـتفاده کرد.
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــک ش ــروش ی ــر ف ــی مدی ــی رحمان عل
تولیــد کننــده مبــدل زنــگ آهــن بــا فنــاوری گفــت: خوردگــی 
در اجســام و مــواد بــه کار رفتــه در صنایــع گوناگــون همچــون 
ــت، گاز و  ــع نف ــازی، صنای ــع کشتی س ــی، صنای ــع هوای صنای
پتروشــیمی بســیار حائــز اهمیــت بــوده و اگــر بــه موقــع مــورد 
توجــه قــرار نگیــرد، می توانــد باعــث ایجــاد خســارات و خطرات 
ــرژی و  ــرف ان ــزان مص ــادی، می ــر اقتص ــری از نظ جبران ناپذی

ــود. ــت محیطی ش ــن زیس همچنی
وی افــزود:  در برخــی صنایــع، قطعــات حساســی وجــود دارنــد 
ــویی و  ــول اسیدش ــای معم ــا روش ه ــری ب ــکان زنگ ب ــه ام ک
سندبالســت در مــورد آنهــا میســر نیســت از ایــن رو در صــدد 
برآمدیــم تــا محصولــی بــا عنــوان مبــدل زنــگ آهــن را بــرای 

رفــع ایــن مشــکل بــه تولیــد برســانیم.
ــک  ــوان ی ــه عن ــن، ب ــگ آه ــدل زن ــن مب ــزود: ای ــی اف رحمان
پرایمــر مبــدل زنــگ آهــن، بــر روی ســطوح کمپلکــس 
ــبیده و  ــز چس ــطح فل ــه س ــه ب ــد ک ــد می کن ــداری تولی پای
ــه  ــدد ب ــی مج ــت و خوردگ ــر رطوب ــظ در براب ــی محاف پوشش
وجــود مــی آورد. اســتفاده از ایــن محصــول ضمــن جلوگیــری 
ــگ و  ــه رن ــک الی ــه ی ــگ ب ــل زن ــا تبدی ــی، ب از رشــد خوردگ
ــز در  ــری فل ــد براب ــه ضــد آب، باعــث مقاومــت چن ایجــاد الی
ــدل،  ــن مب ــوان گفــت اعمــال ای ــر خوردگــی شــده و می ت براب
ــا  ــزی ب ــطوح فل ــدت از س ــت طوالنی م ــدم در حفاظ ــن ق اولی

ــت. ــوب اس ــه مطل ــاال و هزین ــی ب بازده
ــال  ــورت اعم ــرکت، در ص ــن ش ــل ای ــر عام ــه مدی ــه گفت ب
ــه  ــر روی ســطوح الی ــا اپوکســی ب ــان و ی ــای پلی یورت رنگ ه
نشــانی شــده بــا مبــدل رنــگ، ســطوحی کامــاًل مقــاوم در برابر 
ــاران و حتــی اســپری نمــک،  شــرایط جــوی، نــور خورشــید، ب
ــد داشــت.  ــدون پوسته پوســته شــدن و ترک خوردگــی خواهی ب
از طرفــی در صــورت اســتفاده از مبــدل زنــگ نانویــی هزینه هــا 

ــد. ــی کاهــش می یاب ــا حــد مطلوب و زمــان اجــرا ت
ــب  ــی موج ــطوح آهن ــرد: زنگ زدن س ــان ک ــر نش وی خاط
کاهــش عمــر دســتگاه هــا، قطعــات و تجهیــزات آهنــی اســت 
کــه ایــن مشــکل در مناطــق مرطــوب بســیار آســیب بزرگتری 

اســت. هــدف از  اجــرای این پروژه ساخــت پوششــی اســت کــه 
روی ســطوح زنــگ  زده بــه وســیله قلمــو یــا غلتک مالیــده می 
شــود و بــا ایجــاد یــک پوشــش جدیــد، مانــع از پیشــرفت زنگ 

زدن آهــن مــی شــود.
ــگ  ــد زنگ هایي با رن ــی، در حال حاضر از ض ــه رحمان ــه گفت ب
هــای طــوسي یا اخرایي در صنایــع و مصــارف خانگــی اســتفاده 
مــی شــود کــه توانایــی قدرتمنــدی در برابــر عوامــل خورنــده 
نداشــته و حتمــا بایــد بعــد از ضــد زنــگ یــک الیــه پوشــش 

نهایــی نیــز روی آن اجــرا شــود.
ــه  ــاز ب ــش نی ــن پوش ــتفاده از ای ــرای اس ــرد: ب ــد ک وی تاکی
هیچ گونــه آماده ســازی ســطح و زیرســازی نیســت. فقــط 
کافــی اســت روغــن، تاول هــا و پوســته ها توســط فرچــه 

ســیمی یــا کاردک از ســطح زدوده شــوند.
ــول  ــن محص ــتفاده از ای ــای اس ــه مزای ــاره ب ــا اش ــی ب رحمان
ــا  ــدار ب ــس پای ــه کمپلک ــطح ب ــگ روی س ــل زن ــت: تبدی گف
ــر رطوبــت و  ــاال، ایجــاد پوشــش محافــظ در براب چســبندگی ب
خوردگــی مجــدد، قابلیــت رنگ پذیــری بــرای اعمــال پوشــش 

ــه تینــر و  ــاز ب نهایــی، قیمــت مناســب و وزن ســبک، عــدم نی
حالل هــای شــیمیایی، ســهولت و ســرعت بــاالی اجــرا، 
ــگ زده  ــت زن ــرج باف ــل و ف ــوذ در خل ــی و نف ــت روندگ قابلی
ــن  ــای ای ــی از مزای ــر طوالن ــاد و عم ــیار زی ــزات،  دوام بس فل

ــی رود. ــمار م ــه ش ــول ب محص
رحمانــی بــا بیــان اینکــه مــا اولین شــرکتی هســتیم کــه موفق 
ــه چیــن شــده،  ــه انتقــال دانــش فنــی مبــدل زنــگ آهــن ب ب
ــوی  ــود و از س ــی ش ــه ارز آوری م ــر ب ــدام منج ــن اق گفت:ای
دیگــر شــرکتهای داخلــی از ایــن محصــول اســتقبال کردند که 
همیــن موضــوع موجــب صرفــه جویــی ارزی نیــز مــی شــود.

وی افزود:مــا یــک تیــم اســتارت اپــی بودیــم کــه بعــد از یــک 
ســال بــه مرحلــه تولیــد انبــوه و انتقــال دانــش فنــی رســیدیم. 
ایــن محصــول مــورد تاییــد ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو 
اســت و صــادرات و قراردادهــای بیــن المللــی و انتقــال دانــش 
فنــی و تولیــد از دیگــر اقدامــات مــا بــوده اســت. شــرکت هــای 
نفتــی، اســکله، صنایــع ریلــی، کشــتی ســازی و غیــره مخاطب 

ایــن محصــول هســتند.

ــورای  ــه ش ــاوری دبیرخان ــم و فن ــتاد عل ــت س ــی در نشس ــی قانع مصطف
انقــالب فرهنگــی بــر کســب رتبــه نخســت شــرکت هــای دانــش بنیــان 
زیســتی در بیــن دیگــر شــرکت هــا، گفــت: 50 درصــد درآمــد شــرکت های 
دانــش بنیــان و۶0 درصــد صــادرات دانش بنیــان کشــور مربــوط بــه حــوزه 
زیســت فنــاوری اســت. ایــن موضــوع نشــان می دهــد ایــران در ایــن حــوزه 

رشــد بســیار خوبــی داشــته اســت.
ــزود:  ــاوری اف ــی و فن ــت علم ــت فناوری معاون ــعه زیس ــتاد توس ــر س دبی
ایــران در حــوزه بیوتکنولــوژی بــه خصــوص در زمینــه پزشــکی رشــد خوبی 
داشــته و بــه مرحلــه ای رســیدیم کــه عــالوه بــر تامیــن نیازهــای داخــل، 
اقــدام بــه صــادرات داروهــای بیوتکنولــوژی بــه خــارج از کشــور می کنیــم.

ــن  ــم تری ــه را مه ــزی و ترکی ــتان، مال ــوریه، پاکس ــراق، س ــیه، ع وی روس
مشــتری هــای داروهــای زیســتی ایرانــی دانســت و گفــت: انتقــال دانــش 

بیوتکنولــوژی ایــن داروهــا بــه کشــور آرژانتیــن نیــز در حــال شــکل گیری 
اســت.

ــون دالر ارزش  ــارد و 200 میلی ــک میلی ــل ی ــرد: حداق ــح ک ــی تصری قانع
ــا  ــم ب ــه امیدواری ــت ک ــور اس ــوژی کش ــوالت بیوتکنول ــدات محص تولی

ــد. ــش یاب ــم افزای ــن رق ــب ای ــزی مناس برنامه ری
دبیــر ســتاد توســعه زیســت فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری در ادامــه تاکیــد کــرد: صنعــت زیســت فناوری صنعتــی 
ــعه  ــای آن راهگشــای توس ــام زوای ــه تم ــه ب ــن اســت و توج ارزش آفری
ــال در ایــن حــوزه بخش هــای مختلفــی  ــه طــور مث اقتصــادی اســت. ب
چــون جلبــک، کشــاورزی زیســتی، ســوخت های زیســتی و غیــره هــم 
ــق اقتصــادی در کشــور  ــه رون ــد ب وجــود دارد کــه توســعه آنهــا می توان

منجــر شــود.

درمان بیماران دیگر کشورها با داروهای زیستی ایرانی سرعت گرفت
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ــده  ــی، طراحــی و ســاخت پرن ــش فن ــه دان ــی ب ــان ایران محقق
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــی توان ــه م ــد ک ــدا کردن خورشــیدی دســت پی
ــور  ــده ن ــب ش ــه روی آن نص ــیدی ک ــای خورش ــلول ه از س

ــد. ــذب کن ــود ج ــری خ ــن بات ــرای تامی ــید را ب خورش
آبتیــن ســعادتی مدیــر بازاریابــی یــک شــرکت ایرانــی کــه در 
حــال دانــش بنیــان شــدن اســت، گفــت: مــا اولیــن شــرکتی 
هســتیم کــه دانــش فنــی طراحــی و ســاخت پرنــده یــا پهپــاد 

خورشــیدی را در ایــران بومی ســازی کرده ایــم.
ــاد در 12  ــن پهپ ــروازی ای ــان اینکــه اولیــن تســت پ ــا بی وی ب
ــه  ــت ب ــده توانس ــن پرن ــزود: ای ــد، اف ــام ش ــاه انج ــهریور م ش
انــدازه چهــار ســاعت مداومــت پــروازی بــا ســرعت 40 کیلومتر 

ــر ســاعت داشــته باشــد. ب
ســعادتی تصریــح کــرد: طــول ایــن پرنــده 1.25 و دهانــه بــال 
برابــر بــا 3.20 و وزنــش 4 کیلــو و 700 گــرم اســت؛ 700 گــرم 
از وزن ایــن پرنــده شــامل تجهیــزات سنســور و دوربیــن بــرای 

شناســایی اســت.
وی تأکیــد کــرد: ایــن پرنــده حتــی قابلیــت پــرواز تــا ۸ ســاعت 
ــز  ــش نی ــل افزای ــد قاب ــه می توان ــروازی را دارد ک ــت پ مداوم
باشــد و عــالوه بــر طــول روز، در طــول شــب هــم بتوانــد پــرواز 

داشــته باشــد.
سـعادتی با بیان اینکـه از این پهپادها در شناسـایی و مانیتورینگ 
اسـتفاده می شـود، گفـت: پرنـده خورشـیدی کارایـی باالیـی در 
راسـتای عملیـات مانیتورینـگ خطـوط انتقـال نفـت، گاز و آب 
و از سـوی دیگـر، شناسـایی محیط زیسـت، جنگلبانی، پوشـش 

گیاهـی، مانیتورینگ گلـه و ... دارد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه از ایــن پرنــده در عملیــات چنــد هــزار 
ــد  ــزود: مولتی روتورهــا می توانن ــاری اســتفاده می شــود، اف هکت
عملیاتــی بــا وســعت کمتــر انجــام دهنــد و در نهایــت بــه محل 
ــار را در طــی  ــزار هکت ــده چنده ــن پرن ــا ای ــد ام ــه بازگردن اولی

ــد. ــات انجــام می ده ــک عملی ی

ســعادتی بــا بیــان اینکــه نمونــه خارجی ایــن پرنــده در فرانســه 
ســاخته شــده اســت، اظهــار داشــت: ایــن در حالــی اســت کــه 
نمونــه خارجــی پرنــده خورشــیدی به کشــور وارد نشــده اســت.

وی در خصــوص ویژگــی خورشــیدی ایــن پرنــده اظهــار 
ــتفاده از  ــده دارد، اس ــن پرن ــه ای ــی ک ــی از مزایای ــت: یک داش
ســلول های خورشــیدی در آن اســت کــه می توانــد بــا اســتفاده 

ــود. ــارژ ش ــید ش ــور خورش از ن
ــده،  ــر روی پرن ــده ب ــب ش ــای نص ــه داد: پنل ه ــعادتی ادام س
وظیفــه شــارژ باتــری پهپــاد را دارنــد؛ هــر پنــل بســته بــه زاویه 
و تابــش نــور خورشــید، می توانــد جــذب داشــته باشــد و باتــری 

پرنــده را شــارژ کنــد.
ــازده 23  ــده، ب ــن پرن ــیدی ای ــلول خورش ــه وی، س ــه گفت ب
ــازده  ــوان ب ــاتی، می ت ــاس سفارش ــر اس ــه ب ــدی دارد ک درص
ــای  ــش داد.  از پنل ه ــز افزای ــد نی ــا 40 درص ــا را ت ــن پنل ه ای
خورشــیدی کــه بــرای ماهواره هــا اســتفاده می شــود، مــا 

ــم. ــتفاده کرده ای ــده اس ــن پرن ــرای ای ب
وی بــا بیــان اینکــه مــا در صــدد برآمدیــم تــا از مــواد و 
تجهیــزات ایرانــی در ســاخت پرنــده خورشــیدی بهــره ببریــم، 
ــه  ــیدی ب ــای خورش ــاخت پنل ه ــر س ــال حاض ــت: در ح گف
صــورت کامــل در کشــور انجــام نمی شــود امــا بــه جــز 
پنل هــای خورشــیدی، ســاخت پرنــده و اســتفاده از آن در 

کشــور، صرفه جویــی اقتصــادی بــه همــراه دارد.
ــده از  ــن پرن ــر اینکــه در حــال حاضــر ای ــد ب ــا تأکی ســعادتی ب
ــزود: در ســاخت  ــس چــوب بالســا ســاخته شــده اســت، اف جن
ــا  ــت ی ــده  خورشــیدی، از کامپوزی ــن پرن ــی ای ــای نهای نمونه ه
فیبــر کربــن اســتفاده خواهیــم کــرد زیــرا نبایــد وزن هــر پرنــده 

بیشــتر از حــد معمــول باشــد.
وی بــا اشــاره بــه دیگــر ویژگیهــای پهپــاد گفت:بــرد 
300وات،ســقف  باتــری  مخابراتی10کیلومتر،ذخیــره 
پرواز10هــزار پــا، مداومــت پــروازی شــش تــا هشــت ســاعت 
از ویژگــی هــای فنــی ایــن پرنــده بــه شــمار مــی رود.

ــوزه  ــتاوردهای ح ــه دس ــداد ارائ ــیه روی ــرح در حاش ــن ط ای
ــا حضــور  ــوآوری و شــکوفایی ب ــدوق ن ــا در محــل صن پهپاده
ــاوری ریاســت  جمهــوری  ــاون علمــی و فن ســورنا ســتاری مع

ــد. ــی ش رونمای

محققان ایرانی به دانش فنی و ساخت پرنده خورشیدی دست یافتند
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ــن ــای نوی فناوریه

ــروژه  ــد پ ــتای تولی ــان در راس ــگاه روی ــان پژوهش محقق
ــراس  ــه پانک ــتند ک ــدد هس ــدن، درص ــای ب ــد اعض تولی

ــانند. ــد برس ــه تولی ــوان ب ــدن حی ــدا در ب ــان را ابت انس
ــت  ــکده زیس ــروه پژوهش ــان مدیرگ ــدی حاجی ــر مه دکت
ــد  ــروژه تولی ــوص پ ــان در خص ــگاه روی ــاوری پژوهش فن
اعضــای بــدن اظهــار داشــت: پــروژه تولیــد اعضــای بــدن 
یــک پــروژه طوالنــی اســت و چندیــن فــاز مختلــف دارد.
وی در خصــوص مراحــل تولیــد اعضــای بــدن در 
ــم  ــد داری ــه قص ــاز اول ک ــت: در ف ــان گف ــگاه روی پژوهش
ایــن ارگان هــا را در داخــل بــدن حیــوان ایجــاد کنیــم بــه 
همیــن دلیــل الزم اســت کــه ابتــدا حیوانــی داشــته باشــیم 
ــن رو پانکــراس  ــن ارگان را نداشــته باشــد و از همی کــه ای

ــم. ــی کنی ــز ایجــاد م ــدن ب انســانی را در ب
ــگاه  ــاوری پژوهش ــت فن ــکده زیس ــروه پژوهش مدیرگ
ــن  ــه ای ــتیم ک ــر آن هس ــه ب ــان اینک ــا بی ــان ب روی
ــان  ــم، خاطرنش ــاد کنی ــز ایج ــدن ب ــراس را در ب پانک
ــازه  ــه اج ــتیم ک ــدد هس ــتا درص ــن راس ــرد: در همی ک
ــال  ــم؛ در ح ــز را ندهی ــدن ب ــراس در ب ــاد پانک ایج
ــن  ــت ای ــرار اس ــاده و ق ــای آن آم ــلول ه ــر س حاض

ــود. ــازی وارد ش ــبیه س ــه ش ــه پروس ــا ب ــلول ه س
ــد  ــدام بای ــن اق ــه ای ــرد: در ادام ــان ک ــر نش ــان خاط حاجی

جنینــی تولیــد کنیــم کــه ژن هــای تولیــد پانکــراس را ندارنــد و ایــن جنیــن هــا را بــه بزهــای 
گیرنــده انتقــال دهیــم؛ ایــن مرحلــه تــا شــش مــاه آینــده انجــام مــی شــود و ســلولهای آن آمــاده 

اســت.
ایــن محقــق عنــوان کــرد: مــا شــبیه ســازی را انجــام مــی دهیــم و مطمئــن هســتیم کــه ســلول 

هــای مــد نظــر )ســلول هایــی کــه پانکــراس گونــه بــز را ندارنــد( آمــاده کنیــم و جنیــن آن را بــه 
تولیــد برســانیم.

وی بــا بیــان اینکــه ابتــدا بایــد ایــن مراحل انجام شــود تــا بــه مراحــل تولیــد ارگان در بدن انســان 
برســیم، گفــت: ایــن اقــدام کاری مشــترک بیــن دو گــروه مشــترک پروتئیــن هــای نوترکیــب و 

جنیــن شناســی پژوهشــکده زیســت فنــاوری پژوهشــگاه رویان اســت.

در نمایشــگاه ماکــس 201۹  تفاهــم نامــه 2 میلیــون یورویــی 
ــرکت  ــک ش ــی و ی ــان ایران ــش بنی ــرکت دان ــک ش ــن ی بی

ــد. ــد ش ــی منعق روس
ــدوق  ــل صن ــن المل ــات و بی ــاون ارتباط ــا، مع ــرب نی ــر ع یاس

نــوآوری و شــکوفایی در رابطــه بــا دســتاوردهای هیئــت اعزامی 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه نمایشــگاه ماکــس روســیه 
گفــت: در ایــن نمایشــگاه 12 شــرکت دانــش بنیــان در قالــب 
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــت صن ــا حمای ــی ب ــت اعزام هیئ

حضــور داشــتند. 
وی ادامــه داد: عــالوه بــر ایــن، ۶ شــرکت دانــش بنیــان نیــز در 
پاویــون نمایشــگاه ماکــس کــه با حمایــت صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری برپا 

شــده بــود، حضــور پیــدا کردنــد. 
ــان نمایشــگاه ماکــس 201۹ یکــی  ــزود: در جری ــا اف عــرب نی
ــی  ــت اعزام ــه در هیئ ــی ک ــان داخل ــش بنی از شــرکت های دان
صنــدوق نــوآوری حضــور داشــت، موفــق شــد توافــق نامــه ای 
بــا یــک شــرکت روس در حــوزه صــادرات محصــوالت دانــش 

بنیــان امضــا کنــد. 
معــاون ارتباطــات و بیــن الملــل صنــدوق نــوآوری و 
ــالوه  ــه ع ــق نام ــن تواف ــت: در ای ــار داش ــکوفایی اظه ش
ــد  ــرای تولی ــترک ب ــکاری مش ــه هم ــادرات، در زمین ــر ص ب
ــورت  ــی ص ــرف روس ــا ط ــی ب ــز مذاکرات ــوالت نی محص
ــادل  ــی در تب ــش مهم ــد نق ــر می توان ــن ام ــه ای ــه ک گرفت
فنــاوری و گســترش روابــط تجــاری بــا طرف هــای خارجــی 

ــد.  ــته باش داش
وی خاطرنشــان کــرد: در نمایشــگاه ماکــس روســیه کــه از 5 تا 
ــا شــد، ایــران در قالــب دو غرفــه و یــک  10 شــهریور مــاه برپ
پاویــون بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، برخــی از دســتاوردهای 
ــد  ــرض دی ــی را در مع ــی و خصوص ــای دولت ــود در بخش ه خ

عمــوم قــرار داد.

انعقاد تفاهمنامه ۲میلیون یورویی میان دانش بنیان های ایرانی و روسی

گام محققان ایرانی برای تولید پانکراس انسان در بدن حیوان
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نوبل در سه حوزه پزشکی،  برندگان جایزه  انتخاب 
فیزیک و شیمی از جمله مهمترین رویدادهای علمی در 
ماهی که گذشت بود. چرا که جایزه نوبل معتبرترین 
جایزه ای است که در حوزه های علمی به یک دانشمند 

می گیرد. تعلق 

علم و دانـش
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علـــم و دانش

3 محقق به صورت مشترک برنده نوبل شیمی 201۹ شدند. 
کمیتــه نوبــل، جــان بــی گودانــاف، ام اســتنلی ویتینگهــام و آکیــرا یوشــینو را بــه عنــوان برنــده 
نوبــل شــیمی در ســال 201۹ معرفــی کرد.ایــن جایــزه بــرای توســعه باتــری هــای لیتیــوم یونــی 

قابــل شــارژ بــه ایــن 3 نفــر بــه صــورت مشــترک تعلــق گرفــت.
باتــری هــای لیتیــوم یونــی انقالبــی در زندگــی انســان ایجــاد کردنــد و امــروزه در همــه جــا از 
ــه الکتریکــی اســتفاده مــی شــوند. تحقیقــات  ــاپ و وســایل نقلی ــپ ت ــا ل ــه ت موبایــل هــا گرفت
برنــدگان نوبــل شــیمی 201۹ بنیانــی بــرای توســعه یــک جامعــه بــی ســیم و عــاری از ســوخت 

فســیلی ایجــاد کــرد.
جــان بنیســتر گوداناف یــک پروفســور آلمانــی اســت. او در حــال حاضر اســتاد مهندســی مکانیک 

و علــوم مــواد در دانشــگاه تگــزاس اســت. گوداناف متولد ســال 1۹22 و ۹7 ســاله اســت.
اســتنلی ویتینگهــام شــیمیدان انگلیســی در ســال 1۹44 متولــد شــده و هــم اکنــون مدیر انســتیتو 
تحقیقــات مــواد و همچنیــن مدیــر برنامــه علــوم مــواد و مهندســی در دانشــگاه بینگامتون اســت. 
ایــن دانشــگاه بخشــی از دانشــگاه ایالتــی نیویــورک اســت. عــالوه برایــن ویتینگهــام 77 ســاله 

اســتاد شــیمی همیــن دانشــگاه نیــز اســت.
اکیــرا یوشــینو نیــز در ســال 1۹4۸ میــالدی در ژاپــن متولــد شــده اســت. ایــن شــیمیدان ژاپنــی  
یکــی از اعضــای شــرکت »آســاهی کازئــی« و اســتاد دانشــگاه Meijo اســت. او در حقیقــت 
ــاپ هــا و موبایــل هــا  ــپ ت ــی نوینــی اســت کــه امــروز در ل مختــرع باتــری هــای لیتیــوم یون

ــوم  ــالدی اســتنلی ویتینگهــام نخســتین لیتی ــل دهــه 1۹70 می ــا در اوای اســتفاده مــی شــود ام
باتــری قابــل اســتفاده را ابــداع کــرد.

در ســال 201۹ میــالدی جــان گودانــاف پتانســیل باتــری هــای لیتیــوم یونــی را دو برابــر کــرد. او 
در حقیقــت  شــرایط مناســبی را بــرای تولیــد باتــری هــای قدرتمندتــر و کارآمدتــر فراهــم کــرد.

ــل  ــه طــور کام ــری را ب ــری شــد و بات ــص در بات ــوم خال ــه حــذف لیتی ــق ب ــرا یوشــینو موف آکی
براســاس لیتیــوم یــون ابــداع کــرد . باتــری هــای لیتیــوم یونــی بودنــد و همیــن امــر ســبب شــد 

ــر شــود. ــز وســیع ت گســتره اســتفاده از آنهــا نی
ــزه  ــن جای ــه ای ــات خــود ب ــرای تحقیق ــز 3 دانشــمند ب ــر، ســال گذشــته نی ــزارش مه ــه گ ب
ــرای  نخســتین تکامــل هدایــت شــده  ــد ب ــزه  فرانســیس آرنول ــد. نیمــی از جای دســت یافتن
ــی اســمیت و  ــه جــورج پ ــه طــور مشــترک ب ــزه ب ــم دیگــر جای ــق گرفــت و نی آنزیم هــا تعل
گریگــوری وینتــر نیــز بــرای  نشــان دادن فــاژ پپتیدهــا و آنتــی بــادی هــا برنــده  ایــن جایــزه 
شــدند. آرنولــد پنجمیــن زنــی بــود کــه از ســال 200۹ میــالدی تاکنــون موفــق بــه دریافــت 

ایــن جایــزه شــده اســت.
ــه 1۸1 دانشــمند  ــار ب ــل شــیمی 110 ب ــزه نوب ــا 201۸ میــالدی جای ــن ســال هــای 1۹01 ت  بی
اعطــا شــده اســت. فردریــک ســانگر تنهــا دانشــمندی اســت کــه 2 بــار )در ســال هــای 1۹5۸ و 
1۹۸0 میــالدی( برنــده  ایــن جایــزه شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب در کل 1۸0 دانشــمند  تــا 201۸ 

میــالدی برنــده جایــزه نوبــل شــده انــد.

نوبلیست های علمی 2019 را بشناسید

۳ محقق برای توسعه باتریهای لیتیوم یونی برنده نوبل شیمی شدند
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ــوان  ــه عن ــیاره ب ــه س ــف ی ــان و کش ــاره کیه ــق درب ــرای تحقی ــمند را ب ــل 3 دانش ــه نوب کمیت
ــرد. ــی ک ــک 201۹ معرف ــل فیزی ــدگان نوب برن

نیمــی از جایــزه نوبــل فیزیــک بــه جیمــز پیبلــز و نیمــی دیگــر بــه طــور مشــترک بــه مایــکل 
مایــور و دیدیــه کوئلــوز اختصــاص یافــت.

جیمــز پیبلــز بــرای کشــفیات نظــری دربــاره کیهــان شناســی فیزیکــی و مایــور و کولــز بــرای 
کشــف یــک ســیاره خــارج از منظومــه شمســی کــه دور ســتاره ای شــبیه خورشــید مــدار مــی زند 

برنــده ایــن جایــزه شــده انــد.
فیلیــپ جیمــز پیبلــز یــک فیزیکــدان آمریکایــی- کانادایــی و نظریه پــرداز حــوزه کیهان شناســی 
ــد شــده و  اســت کــه در حــال حاضــر اســتاد دانشــگاه پرینســتون اســت. او در ســال 1۹35 متول

اکنــون ۸4 ســاله اســت.
میــکل مایــور در ســال 1۹42 میــالدی در ســوئیس متولــد شــده اســت. ایــن فیزیــک اخترشــناس 
اســتاد دانشــگاه ژنــو اســت. او در ســال 2007 میــالدی بازنشســته شــده امــا همچنــان بــه عنــوان 
یــک محقــق در رصــد خانــه ژنــو فعالیــت مــی کنــد. او  در ســال 2015 نیــز برنــده جایــزه کیوتــو 

شــده اســت
ــابقه  ــاله س ــناس 55 س ــتاره ش ــن س ــت. ای ــوئیس اس ــد 1۹۶۶ در س ــز متول ــوز نی ــه کوئل دیدی
ــی  ــک اخترشناس ــروه فیزی ــی در گ ــه شمس ــارج از منظوم ــیارات خ ــف س ــانی در کش درخش

ــو دارد. ــگاه ژن ــن دانش ــج و همچنی ــش، کمبری ــگاه کاوندی آزمایش
جیمــز پیبلــز  کیهــان را بــا میلیاردهــا کهکشــان و خوشــه هــای کهکشــانی بررســی کرده اســت. 
ــرای درک نویــن انســان از  ــه هــای او طــی 2 دهــه شــکل گرفتنــد و مبنایــی ب چارچــوب نظری

تاریخچــه جهــان را بــه وجــود آوردنــد.
میــکل مایــور و دیدیــه کوئلــوز کهکشــان راه شــیری را بــرای رصــد جهــان هــای ناشــناخته 
بررســی کردنــد. در ســال 1۹۹5 میــالدی آنهــا نخســتین ســیاره خــارج از منظومــه شمســی 
ــام 51Pegasi مــدار  ــد. ایــن ســیاره دور ســتاره ای شــبیه خورشــید بــه ن را کشــف کردن

مــی زنــد. آنهــا انقالبــی در علــم ســتاره شناســی بــه وجــود آوردنــد. از زمــان کشــف آنهــا 
تاکنــون بیــش از 4 هــزار ســیاره خــارج از منظومــه شمســی  در کهکشــان راه شــیری کشــف 

شــده انــد.
بــه گــزارش مهــر، در ســال 201۸ میــالدی آرتوراشــکین بــرای تحقیقــات دربــاره ابــداع انبــرک 
ــرای  ــوری و کاربردشــان در سیســتم هــای بیولوژیــک  و جــرارد مــورو و دنااســترکلند ب هــای ن
ابــداع روشــی جهــت ایجــاد پالــس هــای نــوری بســیار کوتــاه و متراکــم برنــده نوبــل فیزیــک 

شــدند.
جایزه نوبل فیزیک نخستین بار در سال 1۹01 اعطا شد.

بیــن 1۹01 تــا 201۸ میــالدی ایــن جایــزه 112 بــار بــه 210 دانشــمند برتــر ایــن حــوزه تعلــق 
گرفــت.

در این حوزه فقط جان باردین فیزیکدان برای دوبار جایزه نوبل را دریافت کرده است.

نوبل فیزیک به کشف یک سیاره و تحقیق درباره کیهان رسید

ــه دلیــل کشــف راز  ــزه نوبــل پزشــکی 201۹ ب ــدگان جای برن
ــا اکســیژن معرفــی شــدند. ســازگاری ســلولها ب

ــف  ــی راتکلی ــر ج ــر پیت ــور، س ــن جونی ــی کائلی ــام ج ویلی
ــکی 201۹ را  ــل پزش ــدند نوب ــق ش ــمنزا موف ــرگ ال اس و گ

ــد. ــت کنن دریاف
ــی  ــاره چگونگ ــود درب ــافات خ ــرای اکتش ــمندان ب ــن دانش ای
ــزان  ــا می ــا ب ــازگاری ســلول ه ــردن و س ــد احســاس ک فراین

ــدند. ــزه ش ــن جای ــده ای اکســیژن برن
ــیژن را  ــن اکس ــت بنیادی ــان اهمی ــه انس ــت ک ــا اس ــرن ه ق

درک کــرده اســت امــا اینکــه ســلول هــا چگونــه خــود را بــا 
تغییــرات ســطح اکســیژن وفــق مــی دهنــد، ناشــناخته بــود. 
نوبــل پزشــکی امســال بــه تحقیقاتــی ارائــه شــده کــه نشــان 
دهنــده مکانیســم مولکولــی فراینــد وفــق دادن مولکــول هــا 
بــا ســطوح مختلــف ذخایــر اکســیژن اســت. ســنجش میــزان 
ــیر را  ــکی دارد و مس ــم پزش ــادی در عل ــت زی ــیژن اهمی اکس
بــرای ایجــاد اســتراتژی هــای مختلــف در جهــت مقابلــه بــا 
ســرطان، نوعــی کــم خونــی) آنمــی (و بســیاری از بیمــاری 

هــای دیگــر فراهــم کــرده اســت.

ویلیــام جــی کائلیــن جونیــور اســتاد پزشــکی دانشــگاه هــاوارد 
ــد 1۹57 میــالدی(  در  اســت. ایــن دانشــمند ۶1 ســاله) متول
ســال 201۶ میــالدی نیــز برنــده جایــزه الســکار اوارد 

شــده بــود.
ســرپیتر جــی راتکلیــف یــک پزشــک انگلیســی ۶5 ســاله و 
دانشــمند بیولــوژی مولکولــی اســت کــه دربــاره واکنــش های 

ســلولی بــه کمبــود اکســیژن تحقیقاتــی انجــام داده اســت.
گــرگ ال ســمنزا متولــد آمریــکا و ۶3 ســاله اســت. او اســتاد 
ــز  ــان هاپکین ــگاه ج ــکی دانش ــکده پزش ــوژی در دانش آنکول
اســت. او همچنیــن مدیــر پــروژه عروق در انســتیتو مهندســی 

ســلول ها اســت.

چرا تحقیق برندگان نوبل مهم است
حیوانــات و انســان بــرای تبدیــل غــذا بــه انــرژی بــه اکســیژن 
نیــاز دارنــد. اهمیــت بنیادیــن اکســیژن قــرن هــا اســت کــه 
درک شــده امــا اینکــه چگونــه ســلول هــا خــود را بــا ســطوج 
ــوده  مختلــف اکســیژن وفــق مــی دهنــد مدتهــا ناشــناخته ب

است.
ایــن دانشــمندان در حقیقــت فراینــد مولکولــی شناســایی کرده 
ــف  ــه ســطوح مختل ــا در واکنــش ب ــت ژن ه ــه  فعالی ــد ک ان
ــدگان  ــن برن ــافات نوی ــد. اکتش ــی کن ــم م ــیژن را تنظی اکس
ــل پزشــکی امســال در حقیقــت مکانیســم یکــی  ــزه نوب جای
از حیاتــی تریــن فرایندهــای ســازگاری حیــات را نشــان مــی 

دهد.
ــذاری  ــی تاثیرگ ــان از چگونگ ــرای درک انس ــی ب ــا مبنای  آنه
ــای  ــت ه ــلولی و فعالی ــم  س ــر متابولیس ــیژن ب ــزان اکس می

کشف راز سازگاری سلولها با اکسیژن توسط برندگان جایزه نوبل پزشکی 
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فیزیولوژیکــی  را نشــان مــی دهنــد. ایــن اکتشــافات همچنین 
ــی،  ــا کــم خون ــه ب ــرای مقابل ــه کشــف اســتراتژی هایــی ب ب

ســرطان و بیمــاری هــای دیگــر منجــر مــی شــود.

اهمیت اکسیژن
ــن را  ــفر زمی ــم اتمس ــک پنج ــول O2 ی ــا فرم ــیژن ب اکس
ــات و  ــات حیوان ــرای حی ــاده ب ــن م ــد. ای ــی ده ــکیل م تش
ــی  ــول میتوکندریای ــور معل ــه ط ــت و  ب ــا الزم اس ــان ه انس
ــرژی  ــه ان ــذا را ب ــک آن غ ــا کم ــده ب ــودات زن ــلولی موج س
ــل پزشــکی در  ــده نوب ــروگ برن ــو وارب ــد. اوت تبدیــل مــی کن
ســال 1۹31 میــالدی ایــن واکنــش را در فرایندهــای آنزیمــی 
کشــف کــرد. طــی تکامــل، مکانیســم هایــی بــه وجــود آمدند 
تــا وجــود ذخیــره کافــی اکســیژن بــرای بافــت هــا و ســلول 
ــاورت رگ  ــه در مج ــد ک ــد. رگ کاروتی ــن کنن ــا را تضمی ه
هــای خونــی بــزرگ در دو ســمت گــردن اســت ســلول هــای 
ــزان اکســیژن را مــی ســنجند.   خاصــی در خــود دارد کــه می
کرنیــل هیمنــز  برنــده نوبــل پزشــکی 1۹2۸ میــالدی نشــان 
داد ســنجش میــزان اکســیژن خــون بــه وســیله کاروتیــد ،نرخ 

تنفــس انســان را کنتــرل مــی کنــد و تحقیقــات تاثیرگذار 
ســه دانشــمند نوبــل از دهــه 1۹۹0 میــالدی آغــاز شــده 

است.
 

  HIF  کشف
ــات  ــده حی ــرل ش ــریع و کنت ــازگاری س ــر س ــالوه ب ع
ــا ســطح اکســیژن کــم) هیپوکســیا( بــه وســیله بدنــه  ب
ــد ، فرایندهــای ســازگاری فیزیولوژیکــی اساســی  کاروتی
دیگــری نیــز وجــود دارد. یکــی از واکنــش هــای کلیــدی 
فیزیولوژیکــی نســبت بــه ســطح انــدک اکســیژن، 
افزایــش ســطح هورمــون اریتروپویتین)EPO( اســت که 
بــه افزایــش تولیــد گلبــول هــای قرمــز خــون منجــر می 
شــود. اهمیــت کنتــرل هورمونــی اریتروپویتیــن  در اوایــل 
ــد آن ناشــناخته  ــا فراین قــرن بیســتم مشــخص شــد. ام

ــود. ب
گــرگ ســمنزا ژن EPO و فراینــد تنظیــم آن براســاس میزان 
ــود از  ــات خ ــرد. او در تحقیق ــه ک ــیژن را مطالع ــف اکس مختل
مــوش هــای مهندســی ژنتیــک شــده اســتفاده کــرد تــا بخش 
EPO خاصــی از دی ان ای را شناســایی کنــد که نزدیــک ژن
ــه هیپوکســیا  ــر مســتقیم  نســبت ب ــه طــور غی ــرار دارد و ب ق

واکنــش نشــان مــی دهد. 
ــته o2 در ژن  ــات وابس ــاره تنظیم ــز درب ــف نی ــر راتکلی پیت
EPO مطالعاتــی انجــام داد. هــر دو گــروه تحقیقاتــی متوجــه 
شــدند مکانیســم ســنجش اکســیژن نــه فقــط در ســلول های 

کلیــه بلکــه در تمــام بافــت هــای بــدن وجــود دارد.
ــوط  ــد مکانیســم مرب ایــن اکتشــافات مهــم نشــان مــی دهن
بــه ســنجش اکســیژن کلــی اســت و در انــواع مختلف ســلول 

انجــام مــی شــود.
ــد را  ــن فراین ــلولی ای ــزای س ــا اج ــت ت ــل داش ــمنزا تمای س
شناســایی کنــد. او با کشــت ســلول هــای کبــد در آزمایشــگاه 
ــی  ــه روش ــه ب ــرد ک ــف ک ــی کش ــن های ــه پروتئی مجموع
ــا بخشــهای مشــخص شــده در دی  ــه اکســیژن  ب وابســته ب
ان ای  پیونــد برقــرار مــی کردنــد. او ایــن مجموعــه را عامــل 

ــد. ــیا)HIF( نامی ــی هیپوکس القای
 HIF ــه ــه مجموع ــرای تصفی ــترده ای ب ــای گس ــالش ه ت
آغــاز شــد و در ســال 1۹۹5 ، ســمنزا توانســت برخــی از یافتــه 
هــای کلیــدی خــود از جملــه شناســایی ژن هــای رمزگــذاری 
ــان داد HIF از  ــات نش ــد. تحقیق ــر کن ــده HIF را منتش ش
دو پروتئیــن متصــل کننــده بــه DNA ، بــه اصطــالح 
فاکتورهــای رونوشــتی تشــکیل شــده اســت کــه اکنــون بــه 

نــام هــای 1α-HIF و ARNT شــناخته مــی شــوند. اکنون 
محققــان مــی تواننــد ایــن معمــا را حــل کننــد. ایــن پژوهــش 
بــه محققــان کمــک کــرد تــا مولفــه هــای  دیگــر ایــن فرایند 

ــد. ــا را درک کنن را درک و شــیوه عملکــرد آنه

VHL یک کشف غیر منتظره
هنگامــی کــه ســطح اکســیژن زیــاد باشــد، ســلول هــا حــاوی 
ــی  ــال ، هنگام ــن ح ــا ای ــتند. ب ــم هس ــیار ک 1α-HIF بس
کــه ســطح اکســیژن کــم اســت ، مقــدار 1α-HIF افزایــش 
ــه ژن متصــل شــود  ــد ب ــی توان ــه م ــه طــوری ک ــد ب ــی یاب م
 DNA ــای دارای بخــش ــایر ژنه ــن ژن EPO و س و بنابرای

ــد. ــم کن ــده HIF را تنظی اتصــال دهن
 ، 1α-HIF پژوهــش هــای چنــد گــروه تحقیقاتــی نشــان داد
کــه در وضعیــت عــادی بــه ســرعت عــادی تخریــب می شــود 

، در حالــت هیپوکســیا  مصنونیــت دارد و تخریــب نمــی شــود.
ــتگاه  ــک دس ــت، ی ــی اس ــیژن طبیع ــطح اکس ــه س هنگامیک
ســلولی بــه نــام پروتئــازوم ، 1α-HIF را تخریــب مــی کنــد.  
ــه  ــن ، ب ــک، یوبیکویتی ــد کوچ ــک پپتی ــرایطی ی ــن ش در چنی

ــه  ــن ب ــی کوئیتی ــود. یوب ــی ش ــه م ــن 1α-HIF اضاف پروتئی
عنــوان برچســب پروتئین هــای تعییــن شــده بــرای تخریب در 
پروتئــازوم عمــل مــی کنــد. چگونگــی اتصــال یوبــی کوئیتیــن 
بــه 1α-HIF بــه روش وابســته بــه اکســیژن همچنــان 

ــود. نامشــخص ب
ــر منتظــره کشــف شــد.  ــه طــور غی ــن ســوال ب ــه ای پاســخ ب
ــرای   ــف ب ــمنزا و راتکلی ــات س ــا تحقیق ــان ب ــاً همزم تقریب
بررســی تنظیــم ژن EPO ، ویلیــام کائلیــن جونیــور ، 
ــاره ســندرم ارثــی  پژوهشــگر ســرطان مشــغول پژوهــش درب
ــن  ــود. ای ــدا« )بیمــاری VHL( ب ــون هیپل-لین ــام» ف ــه ن ب
ــا جهــش هــای ارثــی  ــواده هایــی ب بیمــاری ژنتیکــی در خان
VHL ،خطــر ابتــال بــه برخــی ســرطان هــا را افزایــش مــی 

دهد.
ــذاری  ــی را رمزگ ــه ژن VHL پروتئین ــان داد ک ــن نش کائلی
ــروز ســرطان جلوگیــری مــی کنــد. همچنیــن  کــرد کــه از ب
  VHL تحقیقــات او نشــان داد ســلولهای ســرطانی فاقــد ژن
دارای ســطح غیــر طبیعــی ژن هــای تنظیــم کننده هیپوکســیا 
ــاورت  ــاره  در مج ــه ژن VHL دوب ــا هنگامیک ــتند . ام هس
ســلولهای ســرطانی قــرار گرفــت ، ســطح طبیعــی ژن هــای 

مذکــور  احیا شــد.
ایــن یــک ســرنخ مهــم بــود کــه نشــان مــی داد VHL بــه 
نوعــی در کنتــرل پاســخ هــا به هیپوکســیا دخیــل بوده اســت. 
تحقیقــات دیگــر ســرنخ هایــی را فــاش کــرد کــه نشــان مــی 
دادنــد VHL بخشــی از یــک مجموعــه اســت کــه پروتئیــن 

هــا را بــا یوبــی کویتیــن برچســب گــذاری مــی کننــد.
ســپس راتکلیــف و گــروه تحقیقاتــی اش بــه کشــفی کلیــدی 

دســت یافتنــد. آنهــا متوجــه شــدند VHL مــی توانــد از لحــاظ 
ــرای تخریــب  ــا 1α-HIF ارتبــاط برقــرار کنــد و ب جســمی ب
آن در ســطح اکســیژن طبیعــی الزم اســت. ایــن امــر بــه طــور 

ــه 1α-HIF مرتبــط کــرد. قطعــی  VHL را ب
بــه ایــن ترتیــب بســیاری از تکــه هــای پــازل در جــای خــود 
ــی دانســتند  ســطح  ــوز دانشــمندان نم ــا هن ــد. ام ــرار گرفتن ق
ــم  ــن VHL و 1α-HIF را تنظی ــش بی ــه  واکن O2 چگون
مــی کنــد. تحقیقــات متمرکــز بــر بخــش خاصــی از پروتئیــن 
1α-HIF بــود کــه بــرای تخریــب وابســته بــه VHL اهمیت 
ــد  ــد کلی ــر دو معتقدن ــف ه ــن و راتکلی ــت. کائلی ــادی داش زی

ــرار دارد. ــن ق ــه پروتئی ــن دامن ســنجش O2 در ای
در ســال 2001 ،ایــن دو پژوهشــگر بــه طــور همزمــان 
مقاالتــی منتشــر کردنــد کــه نشــان مــی داد در شــرایطی کــه 
ســطح اکســیژن نرمــال اســت، گــروه هــای هیدروکســیل  در 

ــوند. ــی ش ــه م ــه ۱α-HIF اضاف ــاص ب ــت خ دو موقعی
ــل  ــیون پرولی ــام هیدروکسیالس ــی بن ــالح پروتئین ــن اص ای
ــل 1α-HIF را  ــور کام ــه ط ــود VHL ب ــی ش ــبب م ، س
تشــخیص دهــد و بــه آن متصــل شــود. بنابرایــن فراینــد مذکور 
ــه ســطح اکســیژن  ــد چگون ــی ده نشــان م
 1α-HIF ــب ســریع ــد تخری ــی فراین طبیع
را بــا کمــک آنزیمهــای حســاس به اکســیژن 
)به اصطــالح پرولیــل هیدروکســیالز( کنترل 
ــف و  ــتر راتکلی ــات بیش ــد. تحقیق ــی کن م
ــیالز  ــد هیدروکس ــان داد پرولی ــران نش دیگ
مســئول ایــن فراینــد اســت. همچنیــن ایــن 
پژوهــش هــا نشــان داد عملکــرد فعــال 
ــده ژن 1α-HIF با هیدروکسیالســیون  کنن
ــود.  ــی ش ــم م ــیژن تنظی ــه اکس ــته ب وابس
نوبــل 201۹   برنــدگان جایــزه  بنابرایــن 
توانســته بودند مکانیســم ســنجش اکســیژن 
را توضیــح و نحــوه عملکــرد آن را نشــان 

ــد. دهن
ــر  ــوژی و پزشــکی ه ــل فیزیول ــزه نوب ــر، جای ــزارش مه ــه گ ب
ــه دانشــمندان  ــوئد ب ــاله توســط انســتیتوی کارولینســکا س س
ــکی  ــا پزش ــوژی ی ــف فیزیول ــای مختل ــکان در زمینه ه و پزش

اعطــا می شــود.
ــر  ــا ب ــه بن ــت ک ــل اس ــزهٔ نوب ــج جای ــی از پن ــزه یک ــن جای ای
ــارکتهای  ــرای مش ــل ب ــرد نوب ــال 1۸۹5 آلف ــه س وصیت نام
ــاد،  ــات، اقتص ــیمی، ادبی ــک، ش ــای فیزی ــته در زمینه ه برجس

ــود. ــدا می ش ــکی اه ــا پزش ــوژی ی ــح و فیزیول صل
بــر اســاس وصیــت نوبــل ایــن جایــزه توســط بنیــاد نوبــل اداره 
می شــود و توســط کمیتــه ای متشــکل از پنــج عضــو منتخــب 
ــه  ــی ک ــر اجرای ــک دبی ــوئد و ی ــلطنتی س ــوم س ــی عل آکادم
ــدگان  ــه برن توســط مؤسســه کارولینســکا انتخــاب می شــود ب
ــخ 10 دســامبر  ــزه هــر ســال در تاری ــن جای اعطــا می شــود. ای
ــت در  ــل اس ــرد نوب ــت آلف ــالگرد درگذش ــا س ــادف ب ــه مص ک
ــه  ــزه اگرچ ــن جای ــود. ای ــدا می ش ــدگان اه ــه برن ــتکهلم ب اس
معمــواًل بــه عنــوان جایــزهٔ نوبل پزشــکی شــناخته می شــود اما 
آلفــرد نوبــل به طــور خــاص در وصیــت نامــه خویــش اظهــار 
داشــته کــه ایــن جایــزه بــه »فیزیولــوژی یــا دارو« اهدا شــود. 
بــه همیــن دلیــل، ایــن جایــزه می توانــد در طیــف وســیعی از 

ــود. ــدا ش ــا اه زمینه ه
اولیــن جایــزه نوبــل فیزیولــوژی و پزشــکی در ســال 1۹01 بــه 

امیــل آدولــف فــون برینــگ، از آلمــان اهدا شــد.
ــه  ــور مشــترک ب ــه ط ــال 201۸ ب ــل پزشــکی س ــزه نوب جای
ــوکو  ــی و تاس ــناس آمریکای ــون ایمنی ش ــی. آلیس ــز پ جیم
هونجــو ایمنــی شــناس ژاپنــی بــه خاطر تــالش در راه توســعه 

ــق گرفــت. ــرای ســرطان تعل ــی ب درمان
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کمیتــه نوبــل نــکات جالــب و خواندنــی دربــاره باخبــر شــدن 3 
دانشــمند از دریافــت نوبــل پزشــکی منتشــر کــرده اســت.

ــر دادن و  ــوه خب ــاره نح ــل درب ــه نوب ــای کمیت ــی از اعض یک
واکنــش آنهــا نســبت بــه دریافــت ایــن جایــزه گفــت: هــر ســه 
دانشــمند از دریافــت ایــن خبــر بســیار خوشــحال شــدند.  مــا با 

هــر ســه آنهــا تلفنــی صحبــت کردیــم.
ایــن عضــو کمیتــه در ادامــه افــزود: کائلیــن آخریــن نفــری بود 
کــه کمیتــه نوبــل بــا او تمــاس گرفــت زیــرا شــماره تلفنــی از 
ــا از  ــد ت ــا خواهــر او تمــاس گرفتن ــن ب ــود، بنابرای او موجــود نب
طریــق او بتواننــد خبــر برنــده شــدن را بــه او برســانند. هرچنــد 
ــر  ــا از شــنیدن خب ــود، ام ــده ب ــواب پری ــاس از خ ــگام تم او هن

ــود. خوشــحال ب
ســمنزا نیــز هنــگام تمــاس کمیتــه نوبــل تقریبــا خــواب بــود. 

ــر  ــدار و در دفت ــف بی ــط راتکلی ــمند فق ــه دانش ــن س ــان ای می
ــت. ــور داش کارش حض

کائلیــن کــه هنــگام دریافــت تمــاس کمیته نوبــل در خانــه تنها 
بــود، در ایــن بــاره مــی گویــد: بــه عنــوان یــک دانشــمند مــی 
دانســتم اگــر ســاعت 5 صبــح از شــماره ای عجیــب و غریــب و 
طوالنــی بــا شــما تمــاس بگیرنــد  احتمــاال خبــر خوبــی اســت، 

قلبــم بــه شــدت مــی تپیــد. واقعــا تجربــه ســورئالی بود.
همچنین یک سلفی از او در توئیتر نوبل منتشر شده است.

ــمیت از  ــا آدام اس ــی ب ــه ای تلفن ــف در مصاحب ــر راتکلی پیت
کمیتــه نوبــل گفــت: هنگامــی کــه تمــاس نوبــل را دریافــت 
 EUSynergy پروپــوزال  نوشــتن  مشــغول  کــردم 
Grant  بــودم. همچنــان مشــغول نوشــتن  مقالــه ای در 
ــروژه همــکاری  ــاره هســتم. ایــن بخشــی از یــک پ ایــن ب

بــا گروهــی از دانشــمندان در فنالنــد اســت. امــا بــه هرحــال 
بــا وجــود ایــن خبــر خــوب همچنــان بــه نوشــتن ادامــه مــی 
ــل  ــی تحوی ــت خاص ــم را در مهل ــد تحقیق ــون بای ــم چ ده

ــم. بده
ــود و  ــر کارش ب ــزه در دفت ــت جای ــان دریاف ــف زم ــر راتکلی پیت

ــل فرســتاد. ــه نوب ــرای کمیت ــک ســلفی ب ــع ی همــان موق
ــری از   ــل تصوی ــر نوب ــری توئیت ــا حســاب کارب ــر آنه عــالوه ب

ــرد. ــی اش منتشــر ک ــر برندگ ــت خب ــس از دریاف ــمنزا را پ س
چنــدان  ســمنزا  و  راتکلیــف  کائلیــن،  شــدن  برنــده 
ــال 201۶  ــال در س ــمند قب ــن 3 دانش ــود. ای ــره نب غیرمنتظ
ــزه  ــده جای ــن پزشــکی برن ــات بنیادی ــرای تحقیق ــالدی ب می
ــکا  ــل آمری ــوان نوب ــه عن ــه از آن ب ــد ک ــده بودن ــکار ش الس

ــود. ــی ش ــاد م ی

حاشیه هایی از   جوایز نوبل علمی

بردن جایزه نوبل وقتی همه خواب بودند!

نوبــل شــیمی 201۹ رکوردهــای جالبــی داشــت. جــان بــی گودانــاف ۹7 ســاله اکنــون پیرتریــن 
دریافــت کننــده ایــن جایــزه بــه حســاب مــی آیــد و از ســوی دیگــر او یــک فیزیکــدان حالــت 

جامداســت کــه برنــده نوبــل شــیمی شــده اســت!
نوبــل شــیمی امســال دونکتــه بســیار جالــب داشــت. نخســت آنکــه جــان بــی گوداناف دانشــمند 
۹7 ســاله متولــد آلمــان رکــورد پیرتریــن دریافــت کننــده جایــزه نوبــل در تاریــخ را از 
آن خــود کــرد. ســال گذشــته آرتــور اشــکین برنــده نوبــل فیزیــک بــا ۹۶ ســال ســن 
ایــن رکــورد را در اختیــار داشــت. از ســوی دیگــر گــود انــاف یــک فیزیکــدان حالــت 
جامــد)solid-state physicist( اســت کــه برنــده نوبــل شــیمی شــده اســت. 

او هــم اکنــون اســتاد دانشــگاه تگزاس اســت.
البتــه بــه گفتــه کمیتــه نوبــل، آنــان موفــق نشــدند تــا خبــر برنــده شــدن گودانــاف 
ــه  ــاس کمیت ــگام تم ــاف هن ــن گودان ــه گاردی ــته روزنام ــه نوش ــانند. ب ــه او برس را ب
 Copley(»نوبــل در لنــدن حضــور داشــته اســت. او قــرار اســت » مــدال کوپلــی

Medal(را دریافــت کنــد کــه قدیمــی تریــن جایــزه علمــی جهــان اســت!
امــا از ســوی دیگــر یوشــینو کــه در حقیقــت مختــرع اصلــی باتری هــای لیتیــوم یونی 

فعلی اســت بــه تمــاس کمیتــه نوبــل و ســواالت برخی خبرنــگاران نیــز پاســخ داد.
ــری  ــالدی بات ــال 1۹۸5 می ــروع و در س ــال 1۹۸1 ش ــم را از س ــن فعالیت ــت: م او گف

ــردم. ــداع ک ــی را اب ــوم یون لیتی
یکــی از خبرنــگاران از او پرســید انگیــزه اش بــرای اختــراع باتــری لیتیــوم یونــی پــول 
ــت:  ــز در پاســخ گف ــینو نی ــوده اســت. یوش ــر ب ــای تجدیدپذی ــاوری ه ــعه فن ــا توس ی

ــوده اســت. کنجــکاوی مهمتریــن انگیــزش مــن ب

رکورد پیرترین برنده نوبل شکست 
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وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: تنهــا خطــری کــه بودجــه پژوهشــی را تهدید مــی کند، 
کاهــش بودجــه آخــر ســال دانشــگاه ها اســت.

منصــور غالمــی در خصــوص وضعیــت بودجــه پژوهشــی دانشــگاه ها اظهــار داشــت: در حــال 
حاضــر نیــاز دانشــگاه ها بیشــتر از بودجــه ای اســت کــه بــرای آن هــا بــه تصویــب رســیده اســت. 

از ســوی دیگــر بودجــه پژوهشــی هــر دانشــگاه هــم تعییــن شــده اســت.
ــر اینکــه معمــوال دانشــگاه ها  ــه ســوالی مبنــی ب ــاوری در پاســخ ب ــوم، تحقیقــات و فن ــر عل وزی
ــن  ــری از ای ــرای جلوگی ــد، ب ــی کنن ــود بودجــه از بودجــه پژوهشــی اســتفاده م در صــورت کمب
امــر چــه رویکــردی داریــد، بیــان کــرد: ســهم پژوهشــی هــر دانشــگاه فیکــس اســت و معمــوال 

ــد. ــی زنن ــت نم ــه آن دس ــگاه ها ب دانش
وی بــا بیــان اینکــه تنهــا خطــری کــه بودجــه پژوهشــی را تهدیــد مــی کنــد، کاهــش بودجــه 
ــه  ــال بودج ــر س ــه آخ ــه و بودج ــازمان برنام ــی س ــرد: وقت ــان ک ــال دانشگاه هاســت، بی ــر س آخ
دانشــگاه ها را کــم بدهــد یــا کامــل ایــن بودجــه را اختصــاص ندهــد طبیعــی اســت کــه دانشــگاه 

از بودجــه ای کــه بــرای پژوهــش فیکــس شــده برداشــت کنــد.
ــه،  ــه و بودج ــازمان برنام ــه س ــد ک ــی افت ــی م ــاق زمان ــن اتف ــا ای ــه تنه ــان اینک ــا بی ــی ب غالم
بودجــه دانشــگاه را کامــل ندهــد، تاکیــد کــرد: خوشــبختانه دوســال گذشــته بودجــه دانشــگاه ها 
توســط ســازمان برنامــه و بودجــه بــه صــورت کامــل اختصــاص داده شــده و امســال هــم فضــای 
همــکاری ســازمان برنامــه طــوری اســت کــه ایــن بودجــه را کامــل بدهــد بنابرایــن مــی تــوان 

چنیــن برداشــت کــرد کــه امســال هــم بودجــه هــای پژوهشــی ســرجایش مــی مانــد.
وی تاکیــد کــرد: بودجــه هــای دانشــگاه در هــر ســال بعــد از قانــون مجلــس توســط هیــات امنــا 
بــرای مصــارف مختلــف تصویــب مــی شــود؛ بــرای پژوهــش حداقــل هایــی دیــده شــده و هــر 
چقــدر دانشــگاه ها افزایــش بدهنــد هیــات امنــا بــا آنهــا همراهــی مــی کنــد کــه بیشــتر کنــد؛ 

دانشــگاه بــه مبلغــی کــه تصویــب شــد دســت نمــی زنــد.
ــه  ــه بودج ــد ب ــر خرجــی هــم داشــته باشــد نمــی توان ــر صــورت دانشــگاه اگ ــزود: در ه وی اف

ــد. ــت بزن ــی دس پژوهش
ــر از  ــه غی ــگاه ها ب ــی دانش ــع پژوهش ــد مناب ــا بای ــزود: ام ــاوری اف ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــا شــرکتهای صنعتــی و کارخانه هــای مختلــف باشــد  بودجــه دانشــگاهها در زمینــه همــکاری ب
و امیدواریــم  مجموعــه هــای غیردانشــگاهی کــه نیــاز بــه تحقیقــات دارنــد بیشــتر بــه ســمت 

دانشــگاه ها روی بیاورنــد.
ــه گفتــه غالمــی، بهتــر اســت شــرکت های صنعتــی و کارخانه هــا، بخــش تحقیــق و توســعه  ب
ــه در  ــان تجرب ــان و صاحب ــاتید، متخصص ــرا اس ــانند زی ــه برس ــه نتیج ــگاه ها ب ــا دانش ــود را ب خ
ــی  ــج علم ــش نتای ــق و پژوه ــرای تحقی ــا ب ــرمایه ه ــن س ــد از ای ــه بای ــتند ک ــگاه ها هس دانش

اســتفاده شــود.

وزیر علوم:

خطری که بودجه پژوهشی دانشگاه ها را تهدید می کند

در 6 ماه اول امسال؛

۸۹۸ دانشمند برجسته 
جهان به ایران آمدند

 
ــات  ــوم، تحقیق ــر عل وزی
و فنــاوری از ورود ۸۹۸ 
دانشــمند  و  اســتاد 
جهانــی  برجســته 
جهــت  کشــور  بــه 
علمــی  همکاری هــای 
نخســت  ماهــه   ۶ در 
ســال 13۹۸ خبــر داد.

غالمــی  منصــور 
رونــد  درخصــوص 

ــاوری در  ــات و فن ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــی بین الملل ــای علم همکاری ه
۶ ماهــه نخســت ســال جــاری، بــا بیــان اینکــه هــر هفتــه پذیــرای بیــش 
از 10 هیئــت علمــی خارجــی بوده ایــم، اظهــار داشــت: تعــداد ۸۹۸ محقــق، 
ــور در  ــترک، حض ــق مش ــرای تحقی ــی ب ــمند جهان ــته و دانش ــتاد برجس اس
ــدند  ــران ش ــری وارد ای ــجویان دکت ــی دانش ــی و راهنمای ــت های علم نشس
ــان ســال از مــرز  ــم در پای ــن رق ــل، ای و انتظــار مــی رود همچــون ســال قب

ــد. ــور کن ــر عب ــزار نف 2ه
وی تصریــح کــرد: همچنیــن در ایــن مــدت، 453 محقــق و عضــو هیئــت 
علمــی ایرانــی بــرای دوره هــای کوتــاه مــدت، حضــور در ســمینارهای مهــم 
ــا شــده اند. ــر دنی ــازم دانشــگاه های معتب ــر( ع ــی )۹7 نف و فرصــت مطالعات

ــاوری، صدهــا  ــراودات علمــی و فن ــن م ــار ای ــوم، در کن ــر عل ــه وزی ــه گفت ب
ــود. ــور می ش ــن وارد کش ــم نوی ــی و عل ــش فن دان

با مهندسی ژنتیک؛

درمان بالقوه ایدز کشف شد
 

محققــان بــا اســتفاده از مهندســی ژنتیــک روشــی ابــداع کــرده انــد تــا بــه کمــک آن بتــوان ویــروس ایــدز را در 
بــدن انســان نابــود کــرد.

مدتهــا اســت کــه دانشــمندان مشــغول تحقیــق دربــاره درمانــی بــرای بیمــاری ایــدز هســتند. پیشــرفت هــای 
آنــان بــه خصــوص در حــوزه داروهــای آنتــی رتــرو ویــرال قابــل توجــه اســت. ایــن داروهــا اجــازه نمــی دهنــد 

ویــروس ایــدز در بــدن انســان تکثیــر شــود.
ایــن امــر ســبب مــی شــود سیســتم ایمنــی بــدن بتوانــد خــود را در برابــر خســارت هــای بیشــتر ترمیــم کنــد.  با 
ایــن وجــود داروهــای آنتــی رتــرو ویــرال تــا زمانــی از بــدن محافظــت مــی کنند کــه بیمــار آنهــا را مصــرف می 
کنــد.  تکیــه بــر داروهــا بــدان معنــا اســت کــه ویــروس ایــدز دوبــاره بــاز مــی گــردد. از آن بدتــر اینکــه ممکــن 
اســت بــدن بیمــار نســبت بــه داروی مذکــور مقــاوم شــود بنابرایــن تضمینــی بــرای تاثیرگــذاری عملکــرد آنهــا 
در آینــده وجــود نــدارد. بــا ایــن وجــود هنــوز فرصتــی بــرای بهینــه ســازی داروهــا وجــود دارد. درهمیــن راســتا 
محققــان دانشــکده پزشــکی ســن دیــه گــو قصــد دارنــد بــا کمــک مهندســی ژنتیــک  مخــزن ویــروس هــای 

ایــدز داخــل ســلول هــا را از بیــن ببرنــد.
ــذاری نشــده  ــه وســیله اصــالح ژنتیکــی یــک RNA کدگ ــن دانشــگاه مــی گوید:ب ــا اســتاد ای طــارع رعن
مــی تــوان حتــی در صــورت قطــع درمــان هــم از ظهــور دوبــاره  HIV در ســلول هــای T و »میکروگلیــا« 

جلوگیــری کــرد. بــه عبــارت دیگــر مــا یــک درمــان بالقــوه بــرای ریشــه کنــی HIV و ایــدز داریــم.
ایــن پژوهــش بــر اســاس کشــف ژن نوظهــوری اســت کــه  اخیــراً صــورت گرفتــه و بــه نظــر مــی رســد قادر 
T اســت تکثیــر ویــروس اچ آی وی در ســلول هــای ایمنــی از جملــه ماکروفاژهــا، میکروگلیــا و ســلول هــای

ــم کند.  را تنظی
محققـان  این درمـان  را Enchanced LncRNA 1-HIV یا HEALنام گذاری کـرده اند. آنها در این 
پژوهش از ابزار مهندسـی ژنتیـک CRISPR-Cas۹ اسـتفاده کردند . پژوهش های آنان نشـان می دهد این 

روش مـی توانـد حتی پـس از قطع داروهـای آنتی رترو ویـرال از ظهور دوباره ایـدز جلوگیری کند.
ــاره مــی گویــد: ایــن روش یــک درمــان احتمالــی اســت البتــه هنــوز بایــد منتظــر نتیجــه   رعنــا در ایــن ب
ــر  ــد ذخای ــاHEAL مــی توان ــات باشــیم.  ایــن آزمایــش هــا نشــان مــی دهــد آی آزمایــش هــا روی حیوان

ــا خیــر. ــود کنــد ی ویــروس هــا را ناب
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علـــم و دانش

ــران  ــول، ای ــی پ ــدوق بین الملل ــال 1۹۹۸ صن ــزارش س در گ
ــه مقصــد کشــورهای  ــرخ خــروج تحصیلکــردگان ب از نظــر ن
OECD بــا نــرخ 25.۶ درصــد در میــان ده کشــور اول 

ــدارد. ــرار ن ــت ق مهاجرفرس
ــی  ــرت نخبگان ــوع مهاج ــران، موض ــرت ای ــه مهاج رصدخان
را مــورد بررســی قــرار داده و آن را بــه عنــوان یکــی از 
چالش هــای جــدی در حــوزه نخبگانــی همــواره مــورد توجــه 
ــی  ــازان معرف ــیه س ــرای حاش ــی ب ــاً فرصت ــا و تبع ــانه ه رس
کــرده اســت کــه بــا ارائــه آمــار نادرســت فضــای دانشــگاهی 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــرده و ب ــم ک ــور را متالط ــی کش و نخبگان

ــد. ــق کنن ــور تزری ــه کش ــدی را ب ــاس و ناامی ــوع ی موض
ــار  ــق آم ــده طب ــوان ش ــه، عن ــای مطروح ــی از ادعاه در یک
ــا در  ــرار مغزه ــر ف ــران از نظ ــول، ای ــی پ ــدوق بین الملل صن
بیــن ۹1 کشــور جهــان مقــام اول را از آن خــود کــرده  اســت. 
ــی  ــزار ایران ــا  1۸0 ه ــن150 ت ــاالنه بی ــار س ــن آم ــق ای طب

ــد. ــدام می کنن ــور اق ــروج از کش ــرای خ ــرده ب تحصیل ک
ایــن ادعــا در حالــی مطــرح مــی شــود کــه هیــچ گاه چنیــن 
آمــاری توســط صنــدوق بیــن المللــی پــول در خصــوص فــرار 

مغزهــا از ایران منتشرنشــده اســت.
ــران، از  ــول ای ــدوق بین المللــی پ در گــزارش ســال 1۹۹۸ صن
نظــر نــرخ خــروج تحصیــل کــردگان بــه مقصــد کشــورهای 
OECD بــا نــرخ 25.۶ درصــد در مقــام یازدهــم از ۶1 کشــور 

مهاجــر فرســت بــه ایــن حــوزه قــرار دارد.
جالبتــر اینکــه در همیــن گــزارش اشــاره  شــده اســت در ســال 
ــکا  ــی در آمری ــداد کل مهاجــران تحصیل کــرده ایران 1۹۹0 تع

حــدود 105 هــزار نفــر بوده اســت.

عــالوه بــر آنچــه گفتــه شــد، بررســی منبــع مذکــور و ســایر 
مراجــع و گزارشــات مربوطــه صحت وســقم ایــن گــزاره را بــا 
ــانه ها و  ــتناد رس ــورد اس ــزارش م ــازد. گ ــه می س ــد مواج تردی
مســئولین مربــوط بــه تحقیقی اســت کــه صنــدوق بین المللی 
پــول حــدود دو دهــه پیــش در ســال 1۹۹۸ انجــام داده اســت.
ــروج  ــث خ ــران از حی ــزارش ای ــن گ ــات ای ــر اطالع ــا ب بن
تحصیل کــردگان دانشــگاهی از کشــور بــه مقصــد کشــورهای 
ــا نــرخ 25.۶ در مقــام یازدهــم  مهاجرپذیــر حــوزه OECD ب
از میــان ۶1 کشــور مهاجــر فرســت بــه ایــن حــوزه قــرار دارد.

مهاجــران  تعــداد  بــه  مربــوط  آمــار  گــزارش  همیــن 
تحصیل کــرده ایرانــی در آمریــکا را در ســال 1۹۹0، 105,52۶  
نفــر و کل ایرانیــان در آمریــکا را  150,۹0۶ نفــر بــرآورد کــرده 
اســت.  70 درصــد از  جمعیــت مهاجــران ایرانــی در آمریــکا در 

ایــن ســال تحصیــالت دانشــگاهی داشــته انــد.
ــه لحــاظ  ــه ششــم را ب ــران رتب ــیایی ای ــان کشــورهای آس در می
نــرخ مهاجــران تحصیل کــرده )نســبت مهاجــران بــا تحصیــالت 
ــکا )70 درصــد  ــران آن کشــور در آمری ــه کل مهاج دانشــگاهی ب
ــار داشــته اســت. ــد( در اختی دارای تحصیــالت دانشــگاهی بوده ان

بنیاد ملی نخبگان:

ایران جزء ۱۰کشور اول مهاجر فرست نیست

ــدارد  ــق ن ــه ای ح ــچ مجل ــت: هی ــی اخــالق در پژوهــش وزارت بهداشــت گف ــه مل ــر کمیت دبی
بــه دلیــل تحریــم مقالــه ایرانــی هــا را نپذیــرد و اگــر ســردبیری بــه ایــن موضــوع توجــه نکــرد 

محققــان مــا مــی تواننــد از آن مجلــه شــکایت کننــد.
دکتر احسـان شمسـی کوشـکی افـزود: اگر مجلـه علمی هـم بخواهد دلیل سیاسـی بـرای رد یک 
مقالـه داشـته باشـد، بایـد یـک دسـتاویزی بـرای کار خود داشـته باشـد. اخیـراً برخی مجـالت به 

نویسـندگان مـا مـی گوینـد که بـه دلیل تحریـم هـا مقاله ایرانـی هـا را چاپ نمـی کنند.
 )COPE( وی افــزود: وزارت بهداشــت مــراوده خوبــی بــا کمیتــه بیــن المللــی اخــالق نشــر

ــل  ــه دلی ــدارد ب ــق ن ــه ای ح ــچ مجل ــه هی ــرد ک ــالم ک ــما اع ــه رس ــن کمیت ــت و ای داش
ــرد. ــا را نپذی ــی ه ــه ایران ــم مقال تحری

دبیــر کمیتــه ملــی اخــالق در پژوهــش وزارت بهداشــت اظهــار داشــت: نکتــه مــورد اهمیــت 
ایــن اســت کــه ایــن تحریــم هــا ظالمانــه هســتند و اگــر مجلــه ای هــم ســختگیری کنــد ایــن 
تحریــم هــا بــه هیــچ عنــوان انتشــار مقــاالت علمــی را شــامل نمــی شــود. بنابراین تنهــا جوی 

اســت کــه مخالفــان ایــران درســت مــی کننــد. 
ــا  ــت و شــجاعت ب ــا دق ــه ب ــم ک ــه کردی ــان توصی ــه محقق ــاد ب ــوارد زی ــا در م ــت: م وی گف
ســردبیری کــه چنیــن اظهارنظــری مــی کنــد مکاتبــه کننــد و محقق بــه مجلــه اعــالم کند که 
ایــن رفتــار کامــال تبعیــض آمیــز اســت و بــه هیــچ عنــوان مــورد تاییــد نهادهــای بیــن المللــی 

اخــالق در نشــر نیســت.
شمســی کوشــکی تاکیــد کــرد: اگــر ســردبیری بــه ایــن موضــوع توجــه نکــرد محققان مــا می 
تواننــد از آن نشــریه بــه کمیتــه بیــن المللــی اخــالق نشــر )COPE( شــکایت کننــد و در واقع 
هزینــه ایــن کار را بــرای نشــریات بــاال ببرنــد. نشــریات علمــی نهادهــای مســتقلی هســتند و 

هیــچ نشــریه ای نمــی توانــد بــه بهانــه تحریــم هــا مقالــه ای را از کشــوری نپذیرنــد.
وی گفــت: مــواردی وجــود دارد کــه نشــریه بــرای انتقــال مالــی و وجــه انتشــار مقالــه مقرراتــی 
دارد کــه تحریــم هــا مانــع آن مــی شــود کــه در ایــن صــورت بــر عهــده پژوهشــگر اســت کــه 

ایــن پــول را بــه طریــق ممکــن بــه نشــریه واریــز کنــد.
ــی از  ــورد برخ ــرد: برخ ــی اخــالق در پژوهــش وزارت بهداشــت خاطرنشــان ک ــه مل ــر کمیت دبی
نشــریات علمــی در نپذیرفتــن مقــاالت محققــان ایرانــی بــه بهانــه تحریــم، برخــوردی کامــال 
سیاســی اســت و برخــالف اســتقالل  ســردبیری بــه عنــوان یکــی از اصول مهــم نشــریات علمی 
اســت. محققــان ایرانــی بایــد بــا جدیــت و شــجاعت بــا ایــن نشــریات برخــورد کننــد. شــاید در 

آخــر مجلــه مقالــه را نپذیــرد امــا هزینــه ایــن کار بــرای چنیــن نشــریاتی بــاال مــی رود.

برخورد سیاسی مجالت علمی در رد مقاالت ایرانی به بهانه تحریم
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 افزایش تعداد دانشگاههای برتر

مقایسه رتبه تولید علم ایران
 در ۳سال

 
»تعــداد دانشــگاه هــای برتــر ایــران« و »تعــداد مقــاالت ایرانــی هــا« در دو پایــگاه اســتنادی 
ــد  ــای 201۶، 2017 و 201۸ رش ــال ه ــدن)Leiden( در س ــکوپوس)Scopus( و الی اس

داشــته است.
مقایســه آمــاری کمیــت تولیــد علــم ایــران بــرای ســالهای 201۶ تــا 201۸ نشــان مــی دهد که 

بــه طــور کلــی رتبــه ایــران با گذشــت هر ســال رشــد داشــته اســت. 
رتبــه ایــران در زمینــه کمیــت تولیــد علــم در پایــگاه )ISI( طــی ســالهای 201۶ تــا 201۸ بــا 
تغییــر اندکــی، رشــد داشــته اســت بــه طوریکــه در ســال 201۶ رتبــه 1۸ بــوده و در 2 ســال بعد 
بــا 2 پلــه صعــود بــه 1۶ رســیده اســت. ایــن رتبــه در پایــگاه اســکوپوس بی تغییــر مانده اســت.
همچنیــن بــر اســاس پایگاه اســتنادی اســکوپوس کشــورمان توانســته در هــر 3 ســال متوالی در 

تولیــد علــم منطقــه رتبــه اول را به دســت بیــاورد.

ــا رشــد مواجــه بــوده  ضمــن اینکــه میــزان تولیــد مقــاالت نیــز در هــر دو پایــگاه اســتنادی ب
است.

تعــداد مقــاالت ایــران در پایــگاه )Scopus( در ســال 2017 بــا افزایــش رو بــه رو بوده اســت؛ 
بــه طــوری کــه در ســال 201۶، 52 هــزار و 577 مقالــه و در ســال 2017، 5۶ هــزار و 5۹ مقالــه 

منتشــر شــده اســت. این ســیر صعــودی تــا ســال 201۸ نیــز ادامه داشــته اســت.

از ســوی دیگــر تعــداد دانشــگاه هــای برتــر ایــران نیــز در 2 نظــام مهــم رتبه بنــدی دنیا در ســه 
ســال اخیــر رشــد داشــته اســت؛ بــه گونــه ای کــه در نظــام رتبــه بنــدی )Leiden(، تعــداد 
 )Times( دانشــگاه هــای برتــر ایــران از 14 دانشــگاه بــه 23 دانشــگاه و در نظــام رتبــه بنــدی

در ســال 201۶ از ۸ دانشــگاه بــه 1۸ دانشــگاه افزایــش یافته اســت.

201620172018شاخص

1۸1۶1۶رتبه جهانی کمیت علم ایران-آی اس آی در دنیا

1۶1۶1۶رتبه جهانی کمیت علم ایران-اسکوپوس در دنیا

211رتبه جهانی علم ایران-آی اس آی در منطقه

111رتبه جهانی کمیت علم ایران-اسکوپوس در منطقه

1۹27۸5414254۸4۶کمیت تولید علم ایران-آی اس آی)تعداد مقاالت علمی(

525775۶05۹۶012۹کمیت تولید علم ایران-اسکوپوس)تعداد مقاالت علمی(

201620172018شاخص

۸131۸تعداد دانشگاههای برتر ایران در نظام رتبه بندی تایمز

141۸23تعداد دانشگاههای برتر ایران در نظام رتبه بندی الیدن

جایزه علمی کامستک به استاد 
جوان دانشگاه تهران اهدا شد

 
جایــزه علمــی کامســتک در دومیــن مجمــع عمومــی شــبکه دانشــگاه هــای مجــازی جهان اســالم 

بــه اســتاد جــوان دانشــگاه تهــران اهدا شــد.
ــم و  ــه دانشــمندان مقی ــزه علمــی ب ــار، جای ــاوری کامســتک هــر دو ســال یکب ــم و فن ــه عل کمیت
ــال  ــه در س ــد ک ــی کن ــدا م ــای اســالمی اه ــکاری ه ــازمان هم ــاغل در کشــورهای عضــو س ش
2017، دکتــر فــرخ امینــی فــر دانــش آموختــه رشــته بــرق و یکــی از اســاتید جــوان دانشــگاه تهران 
شایســته دریافــت ایــن جایــزه شــناخته شــد و ایــن جایــزه امســال در دومیــن مجمع عمومی شــبکه 

دانشــگاه هــای مجــازی جهــان اســالم بــه وی اهــدا شــد.
ــه همــکاری  ــه دائمــی ســازمان همــکاری اســالمی در زمین ــی کــه از ســوی کمیت ــق فراخوان طب
ــرای  ــود را ب ــز خ ــه جوای ــن کمیت ــد، ای ــالم ش ــی )COMSTECH( اع ــی و فن ــای علم ه
ــر  دانشــمندان مقیــم و شــاغل در کشــورهای عضــو ســازمان همکاریهــای اســالمی )OIC(  ب

ــرد: ــالم ک ــرح اع ــن ش ــر بدی ــای زی اســاس محوره
جایــزه نقــدی 5000 دالری بــرای مشــارکت چشــمگیر و مــادام العمــر در رشــته هــای ریاضــی و 

فیزیــک )بــدون شــرط ســنی(؛
جایزه نقدی 3000 دالری علوم و فناوری در سه بخش با عناوین ذیل :

- جایزه محقق جوان زیر چهل سال؛
- جایزه بهترین کتاب علمی چاپ شده توسط یک ناشر بین المللی؛

- جایــزه بــرای بهتریــن پتنــت ثبــت شــده طــی پنــج ســال اخیــر کــه موجــب توســعه سیســتم 
هــای تجــاری یــا دارای تأثیــر مانــدگار در پیشــبرد یــک نظریــه باشــد.

جایــزه نقــدی 2000 دالری بــرای بهتریــن مقالــه تحقیقاتــی در زمینــه زیســت شناســی، شــیمی، 
ریاضیــات و فیزیــک مبتنــی بــر یــک تحقیــق اصــل )original research( و در یک مجله 

بیــن المللــی دارای ضریــب تاثیــر چاپ شــده باشــد.
 )Shield of honor( هریــک از ایــن جوایــز شــامل وجــه نقــد، گواهینامــه و نشــان افتخــار
هســتند و اعطــای جوایــز در نشســت مجمــع عمومــی آتــی COMSTECH انجام خواهد شــد.

 

اهدای مدال نخل آکادمیک فرانسه 
به ریاضیدان دانشگاه تهران

 

ریاضیــدان برجســته دانشــگاه تهــران کــه در فهرســت دانشــمندان یــک درصــد برتــر 
جهــان قــرار دارد، نشــان نخــل آکادمیــک فرانســه را دریافــت کــرد.

ــر  ــوم کامپیوت ــار و عل ــی دانشــکده ریاضــی، آم ــأت علم ــیامک یاســمی، عضــو هی س
ــرد. ــت ک ــک فرانســه را دریاف ــان نخــل آکادمی ــران، نش ــوم دانشــگاه ته ــس عل پردی

نشــان نخــل علمــی یکــی از مدال هــای دولــت فرانســه اســت کــه بــه افــراد برجســته 
و سرشــناس علمــی اعطــا می شــود. ایــن نشــان از ســال 1۸0۸ میــالدی توســط ناپلئون 
بــه عنــوان مــدال افتخــار بــه افــراد برجســته دانشــگاه پاریس اهــدا شــد. از ســال 1۸۶۶ 
میــالدی ایــن مــدال بــه افــراد غیــر فرانســوی کــه در گســترش ارتبــاط علمــی بیــن 
کشــور خــود و فرانســه اقدامــات اساســی بــه انجــام رســانده باشــند، نیــز اهــدا می شــود.
ــوم  ــر پردیــس عل ــوم کامپیوت ــار و عل ســیامک یاســمی رئیــس دانشــکده ریاضــی، آم
دانشــگاه تهــران و نخســتین ریاضیــدان ایرانــی عضــو دائمی فرهنگســتان علــوم جهان 

اســت کــه در فهرســت دانشــمندان یــک درصــد برتــر جهــان قــرار دارد.
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ــت  ــو هیئ ــاالری، عض ــری س ــر مه دکت
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  علمــی 
شهیدبهشــتی برنــده مــدال طــال در 
و  پارکینســون  المللــی  بیــن  کنگــره 

شــد. حرکتــی  اختــالالت 
و  مغــز  متخصــص  ســاالری  دکتــر 
اعصــاب و فلوشــیپ پارکینســون حرکتی، 
ــره »  ــت: کنگ ــره گف ــن کنگ ــاره ای درب
 International congress of
 Parkinson’s Disease and
 »Movement Disorders
هرســاله بــا شــرکت هــزاران نفــر از 
پزشــکان و محققــان بــه منظــور بررســی تحقیقــات و رویکردهای تشــخیص و درمــان اختالالت 

ــود.  ــی ش ــزار م ــی برگ حرکت
ــی ســابقه از بیمــاری هایــی کــه تشــخیص آن هــا  ــادر و ب ــزود: در ایــن کنگــره مــوارد ن وی اف

ــه مــی شــود. دشــوار اســت، مطــرح و ارائ
برنــده مــدال طــالی کنگــره پارکینســون و اختــالالت حرکتــی دربــاره رونــد انتخــاب برنــدگان 
ایــن کنگــره توضیــح داد: در ایــن کنگــره مــوارد ارســالی در دو مرحلــه مــورد بررســی قــرار مــی 

گیرنــد و در نهایــت نفــرات اول تــا ســوم مشــخص مــی شــوند.

بـه گفته عضو هیئت علمی دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی در ایـن کنگره صرفـا بیماری 
هـای نـادر و کمیـاب که در سراسـر دنیـا شناسـایی و درمان شـده اند، معرفی می شـود.

وی دربــاره جزئیــات بیمــاری نــادری کــه از ســوی کشــور ایــران در ایــن کنگــره ارایه شــد، گفت: 
بیمــار کودکــی ســه ســاله و مبتــال بــه پارکینســون ارثــی بــود، ایــن بیمــاری بســیار نــادر و بــرای 

اولیــن بــار در ایــران شناســایی شــده اســت.
ــد نشــانه دارد ولــی  ســاالری خاطرنشــان کــرد: بیمــاری پارکینســون ارثــی، معمــوال از بــدو تول

تشــخیص آن مشــکل اســت.
ــرد:  ــد ک ــن تاکی ــه والدی ــوزادان ب ــاری در ن ــن بیم ــه ای ــال ب ــای ابت ــه نشــانه ه ــاره ب ــا اش وی ب
کودکانــی کــه اختــالالت حرکتــی دارنــد و یــا رونــد تکاملــی و رشدشــان مثــل گــردن گرفتــن، 
نشســتن و ســایر مراحــل رشــد کندتر از ســایر همســاالن اســت، بایــد برای مشــاوره و تشــخیص 

فــورا بــه پزشــک مراجعــه کننــد.
متخصــص مغــز و اعصــاب دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی، تشــخیص زود هنــگام را راه 
حــل موثــری بــرای درمــان بهتــر بیمــاری پارکینســون ارثــی دانســت و یــادآور شــد:  ایــن بیماری 
قابــل درمــان اســت و اگــر کــودکان مبتــال بــه ایــن بیمــاری در ســنین پاییــن تــر درمان شــوند در 

آینــده بــا مشــکالت و اختــالالت ذهنــی و یــا حرکتــی روبــرو نخواهنــد شــد.
هــدف از ایــن کنگــره کــه توســط انجمــن بیــن المللــی پارکینســون و اختــالالت 
حرکتــی)MDS( برگــزار مــی شــود، بــه اشــتراک گذاشــتن ایــده هــا، تشــویق عالقــه منــدان 
حــوزه مراقبــت و تحقیــق ازاختــالالت حرکتــی و پیشــبرد رشــته هــای بالینــی و علمــی مرتبــط 

ــت. اس

با تشخیص زود هنگام بیماری؛

مدال طالی کنگره بین المللی پارکینسون به پژوهشگر ایرانی رسید

رئیــس کارگــروه علمــی جایــزه مصطفــی)ص( بــا بیــان اینکــه 
ــزار مــی شــود، گفــت:  ــزه برگ ــن جای امســال ســومین دوره ای
امســال هــم ماننــد دو دوره قبــل، برگزیــدگان در دو حــوزه از 4 

حــوزه انتخــاب مــی شــوند.
ــورایعالی  ــب ش ــه تصوی ــال 13۹1 ب ــی در س ــزه مصطف جای
انقــالب فرهنگــی رســیده اســت. مطابــق ایــن مصوبه، شــورای 
سیاســتگذاری متشــکل از دانشــگاه ها و مراکــز بــزرگ علمــی 
ایــران و جهــان اســالم بــر رونــد اعطــای ایــن جایــزه نظــارت 
می کنــد و مســئولیت ایجــاد دبیرخانــه و برگــزاری جایــزه 

ــس اســت. ــاوری پردی ــارک فن ــده پ ــر عه ــی ب مصطف
ــت  ــاوری اس ــم و فن ــی عل ــزه عال ــی)ص(، جای ــزه مصطف جای
ــگران  ــمندان و پژوهش ــه دانش ــار ب ــال یک ب ــر دو س ــه ه ک
ــن دوره آن در ســال  ــان اســالم اعطــا می شــود. اولی ــر جه برت
۹4 و دومیــن دوره آن در ســال ۹۶ اعطــا شــد. ایــن جایــزه بــه 
ــیار  ــد بس ــل تأکی ــه دلی ــذار اســالم و ب ــد« بنیان گ ــام »محم ن
ــد،  ــاب حضــرت محم ــام یکــی از الق ــه ن ــوزی، ب ــر علم آم او ب

ــت. ــده اس ــذاری ش ــده نام گ ــای برگزی ــه معن ــی، ب مصطف
ــزه 500،000 دالر اســت  ــن جای ــده ای ــه برن ــی ب ــغ پرداخت مبل
ــزرگ  ــات ب ــای مؤسس ــف دارایی ه ــون وق ــی چ ــه از راه های ک
اقتصــادی و دانش بنیــان، صاحبــان ســرمایه، یــا عمــوم 
عالقه منــدان بــه رشــد علمــی جوامــع اســالمی تأمیــن 

می شــود.
پروفســور جکــی یینــگ در حــوزه علــم و فنــاوری نانوزیســتی و 
پروفســور عمریاغــی در حــوزه علــم و فنــاوری نانــو برگزیدگان 
ــن  ــد. همچنی ــی)ص( بودن ــزه مصطف ــن دوره اعطــای جای اولی
محمدامیــن  پروفســور  و  گلنبــه  ارول  ســامی  پروفســور 
شــکراللهی برگزیــدگان دومیــن دوره جایــزه مصطفــی )ص( در 

ــد. ــی بودن ــات و عموم ــاوری اطالع ــای فن ــوزه ه ح
برنــدگان جایــزه مصطفــی )ص( همــواره در چهــار حــوزه 
نانوتکنولــوژی، بایوتکنولــوژی، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
و در حــوزه عمومــی مــی تواننــد توســط داوران ایرانــی و بیــن 

ــر شــوند. ــی و تقدی ــی معرف الملل
ســومین دوره ایــن جایــزه آبــان مــاه امســال همزمــان بــا میالد 
پیامبــر برگــزار خواهــد شــد و مســلمانان در ایــن مراســم حضور 

ــت.  خواهند داش
حســن ظهــور ، رئیــس کارگــروه علمــی جایــزه مصطفــی)ص( 
ــه  ــزه مصطفــی)ص( ب اظهــار کــرد: فراخــوان ایــن دوره از جای
202 نهــاد معتبــر علمــی بیــن المللــی و 512 نفــر دانشــمند از 

4۸ کشــور ارســال شــد.

ــرای  ــا ب ــه داوریه ــه در زمین ــی ک ــه اقدامات ــاره ب ــا اش وی ب
ــدت  ــن م ــت: در ای ــد، گف ــزار ش ــومین دوره برگ ــزاری س برگ
جلســات کارگــروه علمــی، گــروه علــم و فنــاوری اطالعــات و 
ــروه  ــاوری زیســتی و پزشــکی، گ ــم و فن ــروه عل ارتباطــات، گ
علــم و فنــاوری نانــو و ۹ جلســه گــروه کلیــه زمینه هــای علــم و 

ــزار شــده اســت. ــاوری برگ فن
ــرای شــرکت در ســومین دوره هــزار  ــان اینکــه ب ــا بی ظهــور ب
ــر  ــداد، 1۹۹ اث ــن تع ــه داد: از ای ــد، ادام ــت ش ــر دریاف و ۶4۹ اث
در حــوزه علــم و فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات دریافــت شــد 
کــه در ارزیابــی اولیــه بــه 2۹ اثــر رســیدیم و در نهایــت 4 اثــر 

انتخــاب شــدند.
وی خاطــر نشــان کــرد: در ارزیابــی اولیــه حــوزه علــم و فناوری 
ــی  ــدند و در ارزیاب ــب ش ــر منتخ ــکی، 10۶ اث ــتی و پزش زیس

نهایــی، چهــار اثــر انتخــاب شــدند.
رئیــس کارگــروه علمی جایــزه مصطفــی)ص( عنــوان کــرد: در 
ــه  ــت شــد ک ــر دریاف ــز 172 اث ــو نی ــاوری نان ــم و فن حــوزه عل
در ارزیابــی اولیــه 47 اثــر انتخــاب شــدند و در ارزیابــی نهایــی، 

هیــچ اثــری انتخــاب نشــد.
ــاوری  ــم و فن ــه زمینه هــای عل ــه داد: در حــوزه کلی ظهــور ادام
۶14 اثــر دریافــت و مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه ۸ اثــر در 
ارزیابــی اولیــه انتخــاب و در نهایــت یــک اثــر بــه عنــوان اثــر 

برگزیــده انتخــاب شــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هنــوز برگزیــدگان بــه صــورت قطعــی 
انتخــاب نشــده انــد، بیــان کــرد: ولــی در بررســی کارگروههــا 
ــن  ــت؛ بنابرای ــی اس ــوزه قطع ــدگان در دو ح ــاب برگزی انتخ
ــی و  ــوزه معرف ــته از دو ح ــالهای گذش ــد س ــدگان همانن برگزی

ــر مــی شــوند. تقدی

بر اساس آخرین داوری اعالم شد؛

انتخاب برندگان دور جدید جایزه مصطفی)ص( از ۲ حوزه فناوری
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ــاری  ــده بیم ــم کنن ــی تنظی ــی ژن اصل ــمند ایران ــک دانش ــک ی ــا کم ــان ب ــی از محقق گروه
اســکیزوفرنی را کشــف کــرده انــد. بــا کمــک ایــن کشــف مــی تــوان داروهــای بهتــری بــرای 

ــرد. ــداع ک ــان آن اب درم
گروهــی از محققــان بــا همــکاری ابولفضــل دوســت پرســت ترشــیزی دانشــمند ایرانــی ژنــی را 
کشــف کردنــد کــه در تنظیــم بیمــاری اســکیزوفرنی نقــش دارد.  آنهــا بــا اســتفاده از ابزارهــای 
ــزی  ــای مغ ــت ه ــیع از باف ــه ای وس ــی ژن در مجموع ــای رونویس ــبکه ه ــاره ش ــی درب رایانش

ــد.    تحقیقاتــی انجــام دادن
ــه در  ــد ک ــی اســکیزوفرنی را کشــف کردن ــده اصل ــم کنن ــن روش، ژن تنظی ــا کمــک ای ــا ب  آنه
فراینــد رشــد اولیــه مغــز  انســان تاثیرگــذار اســت.  ایــن یافتــه هــا  در آینــده بــه تولیــد درمــان 

ــد. ــی کمــک مــی کن ــرای اختــالالت عصبــی روان ــی ب های
ــد:  از آنجــا کــه  ــا مــی گوی ــن پژوهــش در بیمارســتان کــودکان فیالدلفی ــر ای ــگ رهب  کای وان
ــن ژن  ــد، کشــف مهمتری ــراه دارن ــه اســکیزفرنی را هم ــال ب ــزاران ژن ریســک ابت ــا ه ــا ی صده
ــن  ــی ای ــده اصل ــم کنن ــای تنظی ــن ژن ه ــت خاصــی دارد. تعیی ــد اهمی ــن فراین ــذار در ای تاثیرگ

ــده بســازیم. ــری در آین ــان هــای بهت ــد درم ــا کمــک مــی کن ــه م اختــالل ب
هرچنــد فقــط یــک نفــر میــان هــر 100 بزرگســال بــه اســکیزوفرنی مبتــال مــی شــود امــا ایــن 
بیمــاری ژنتیکــی اســت و ســاختار ژنتیکــی اختــالل عصبــی روانــی بســیار پیچیــده اســت. بــه 

ــاره آن وجــود دارد.  طــوری کــه ســواالت بــی پاســخ زیــادی درب
در ایــن تحقیــق، پژوهشــگران از رویکردهــای زیســت شناســی سیســتم هــای رایانشــی بــرای 
تشــخصی مســیر اصلــی مرتبــط بــا بیمــاری در اســکیزوفرنی اســتفاده کردنــد تــا تنظیــم کننــده 

اصلــی در ایــن مســیر را کشــف کننــد کــه روی صدهــا ژن پاییــن دســت تاثیــر مــی گــذارد.
ــه بیمــاری  ــه هــای بیولوژیکــی مبتالیــان ب وانــگ و همکارانــش دو دســته اطالعــات از نمون
کنســریوم  هــا  دســته  از  یکــی  کردنــد.  بررســی  را  ســالم  افــراد  و  اســکیزوفرنی 
CommonMind یــا CMC بــود کــه حــاوی  مجموعــه هایــی از نمونــه هــای مغــزی  

بــود کــه درســت نگهــداری شــده انــد.

دســته دوم مجموعــه ای از ســلول هــای عصبــی اولیــه  بــود کــه در آزمایشــگاه کشــت شــده 
بودنــد.  ایــن ســلول هــای از  عصــب بویایــی) اپیتلیــوم بویایــی( مشــتق شــده بودنــد. جمعی از 
مولفــان ایــن پژوهــش در دانشــگاه جنــوب کالیفرنیــا و SUNY Down   ایــن نمونــه هــای 

بیولوژیــک را تولیــد کــرده بودنــد.
ــه دوم   ــت و از مجموع ــود داش ــرگ وج ــس از م ــراد پ ــزی اف ــت مغ ــه CMC  باف در مجموع
  CMC ــه هــای ــه هــای CMCاســتفاده شــد. نمون ــرای تاییــد یافتــه هــای مطالعــه نمون ب

ــود. حــاوی ســلولهای عصبــی از بیوپســی بینــی کشــت شــده ب
ــات  ــود عملی ــه ب ــعه یافت ــا توس ــگاه کلمبی ــه در دانش ــی ک ــتفاده از الگوریتم ــا اس ــان ب محقق
رونویســی شــبکه هــای ژن را بازســازی کــرد. آنهــا متوجــه شــدند ژن TCF4 تنظیــم کننــده 

اصلــی اســکیزوفرنی اســت.

با همکاری یک ایرانی؛

ژن تنظیم کننده بیماری اسکیزوفرنی کشف شد

محققــان دانشــگاه زوریــخ بــا اســتفاده از انــواع مختلــف شــبکه هــای عصبــی کــه در فنــاوری 
شناســایی صــورت بــه کار مــی رونــد، ابزارهــای هــوش مصنوعــی بــرای کشــف مــاده تاریــک 

ــداع کــرده انــد. اب

ــاز کــردن قفــل  ــا اســتفاده از فنــاوری شناســایی چهــره کــه بــرای ب محققــان تصمیــم دارنــد ب
موبایــل هــا اســتفاده مــی شــود،  یکــی از رازهــای جهــان را کشــف کننــد.

ــواع مختلــف شــبکه هــای  ــا کمــک ان  در همیــن راســتا محققــان دانشــگاه ETH زوریــخ ب
ــی  ــوش مصنوع ــای ه ــی رود، ابزاره ــه کار م ــورت ب ــایی ص ــاوری شناس ــه در فن ــی ک عصب

ــد. ــاده تاریــک کمــک مــی کن ــه کشــف م ــد کــه ب ــداع کــرده ان ــدی اب جدی
فیزیکدانــان معتقدنــد درک ماهیــت ایــن مــاده مرمــوز برای پاســخ بــه ســواالتی بنیادیــن درباره 

ســاختار جهان حیاتی اســت.
ــا از  ــد:  م ــی گوی ــگاه م ــن دانش ــرا  در ای ــع دکت ــجویان مقط ــی از دانش ــوری یک ــس فل  یانی
الگوریتمــی اســتفاده کردیــم کــه شــباهت زیــادی بــه چیــزی دارد کــه در فنــاوری شناســایی 
صــورت اســتفاده مــی شــود. نکتــه جالــب دربــاره هــوش مصنوعــی آن اســت کــه این سیســتم 
ــورت   ــایی ص ــاوری شناس ــی در فن ــوش مصنوع ــوزد. ه ــی را بیام ــه اطالعات ــی تواندهرگون م
ــال  ــه دنب ــا ب ــون م ــا را شناســایی کند.اکن ــی ه ــا، چشــمان و بین ــب ه ــه ل ــوزد چگون مــی آم
ــاره مــاده تاریــک را عیــان کننــد. ایــن الگــوی  ســاختارهایی هســتیم کــه  نشــانه هایــی درب

شناســایی ماهیــت اصلــی الگوریتــم را تشــکیل مــی دهــد.
ــاره توضیــح مــی دهــد: پیــش از ایــن محققــان  »نقشــه هــای وســیع لنزینــگ  او در ایــن ب
ضعیــف«)weak lensing mass maps( را بررســی  و خــود بــه طــور دســتی ویژگــی 
هــای مرتبــط را گزینــش مــی کردنــد. ایــن فراینــد کار بســیار پیچیــده اســت و هیــچ تضمینــی 
وجــود نــدارد کــه ویژگــی هــای انتخــاب شــده شــامل تمــام اطالعــات مربوطــه باشــد. بــرای 
ایــن منظــور مــا از هــوش مصنوعــی کمــک گرفتیــم. شــبکه هــای عصبــی پیچیــده ای در ایــن 

پژوهــش اســتفاده شــدند تــا  الگوهــای شناســایی را  بهبــود دهیــم.
 ایــن در حالــی اســت کــه طــی یــک قــرن نظریــه هــای مختلفــی دربــاره  وجــود مــاده تاریــک  
ارائــه شــده اســت. دانشــمندان معتقدنــد مــاده تاریــک 27 درصــد جهــان را تشــکیل مــی دهــد و 

وزن آن بیــش از مــاده  قابــل مشــاهده اســت. 

کشف ماده تاریک با کمک فناوری شناسایی صورت!

علـــم و دانش
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تا یک سال پس از مرگ؛

جسد انسان پس از مرگ حرکت می کند!
 

محققــان در پژوهشــی 17 ماهــه متوجــه شــده انــد جســد انســان تــا یــک ســال پــس از مــرگ 
حرکــت مــی کنــد. 

محققــان اســترالیایی طــی پژوهشــی متوجــه شــده انــد بــدن انســان تــا یــک ســال پــس از مرگ 

حرکــت مــی کنــد. ایــن یافتــه کمــک شــایانی بــه شــیوه انجــام تحقیقــات پــس از مــرگ مــی 
کنــد.

 محققــان در  واحــد تحقیقاتــیAFTER  کــه بــه » مزرعــه اجســاد« نیــز مشــهور اســت طــی 
بــازه ای 17 ماهــه بــا اســتفاده از دوربیــن هــای تایــم لپــس هــر روز بــه مــدت 30 دقیقــه در 

روشــنایی روز تصاویــری از بــاالی ســر اجســاد ثبــت کردنــد.
آلیســون ویلســون در ایــن بــاره مــی گویــد: مــا متوجــه شــدیم بازوهــای مــردگان حرکــت مــی 

کنــد مثــال بازویــی کــه کنــار بــدن قــرار دارد، از کنــار بــدن پاییــن مــی افتــد.
هرچنــد محققــان پیــش بینــی مــی کردنــد بــدن انســان در مراحــل اولیــه تجزیــه حرکــت کنــد 

امــا میــزان حرکــت بــدن کــه در فیلــم هــا مشــاهده شــد، بــرای آنــان حیــرت برانگیــز بــود.
ایــن یافتــه هــا تاثیــر قابــل توجهــی بــرای تحقیقــات پــس از مــرگ از اجســاد دارد. تــا پیــش از 
ایــن دانشــمندان جنایــی تصــور مــی کردنــد وضعیــت جســد هنــگام کشــف، همــان وضعیــت 

زمــان مرگ اســت. 
عــالوه بــر ایــن مــوارد تحقیقــات ویلســون بــه مطالعــه نــرخ تجزیــه بــدن انســان در محیــط 

هــای مختلــف کمــک شــایانی کــرد.
او در ایــن بــاره مــی گویــد: تــا قبــل از انجــام تحقیقــات در AFTER  بخــش اعظــم دانــش 
انســان دربــاره تجزیــه بــدن پــس از مــرگ بــه یافتــه هایــی مربــوط مــی شــد کــه در نیــم کــره 
شــمالی زمیــن ثبــت شــده بــود. در نیــم کــره شــمالی آب وهــوا متفــاوت اســت و حتــی حشــرات 

متفاوتــی وجــود دارد.

کشف کرمی که ۵۰۰ برابر انسان جان سخت است
 

محققــان دانشــگاه کلتــک از شناســایی گونــه ای کــرم جدیــد و جــان ســخت خبــر داده انــد کــه در دریاچــه مونــو لیک 
کالیفرنیــا زندگــی مــی کنــد و دارای ســه جنســیت مذکــر، مونــث و خنثی اســت.

دریاچــه مونــو لیــک در شــرق کالیفرنیــا واقــع اســت و کــرم Auanema کــه در ایــن دریاچــه شناســایی شــده تــا 
500 برابــر بیشــتر از انســان در برابــر ســموم مرگبــاری همچــون ارســنیک مقاوم اســت.

 Auanema نکتــه جالــب دیگــری کــه توســط محققان دانشــگاه کلتک کشــف شــده این اســت کــه کــرم هــای
فرزنــدان خــود را در درون بــدن خــود قــرار داده و جابجــا مــی کنند.

بــر اســاس بررســی هایــی کــه تــا بــه امــروز انجــام شــده، تنهــا دو جانــدار دیگــر قــادر بــه زنــده مانــدن در دریاچــه 
مونــو لیــک هســتند کــه بســیار شــورتر از اقیانــوس هــای اطــراف خــود اســت و بــه علــت قلیایــی بودن شــدید پــی اچ 

آن بــه ده مــی رســد. ایــن دو جانــدار یــک نــوع باکتــری و یــک نــوع جلبــک هســتند.
بــدن ایــن کــرم دارای حــدودا 300 ســلول عصبــی اســت، ولــی قــادر بــه خوابیــدن، آموختــن، بــو کــردن و حرکــت 
اســت. کــرم یادشــده در شــرایط آزمایشــگاهی و در دمــای عــادی محیــط نیــز زنــده مــی مانــد. تحقیقــات برای کســب 

اطالعــات بیشــتر در مــورد ایــن کــرم ادامــه دارد.

دانشــمندان متوجــه شــده انــد ســمندری کــه بــه مدت 20 ســال 
ــاغ وحــش لنــدن نگهــداری مــی شــد و اکنــون مــرده، در  در ب
حقیقــت یــک گونــه جدیــد بــوده اســت. همچنیــن این ســمندر 

بزرگتریــن موجــود دوزیســت کشــف شــده در تاریــخ اســت.
ــاغ  ــال در ب ــه 20 س ــمندری ک ــده س ــخص ش ــی مش ــه تازگ ب
ــه  ــک گون ــت ی ــوده، در حقیق ــرده ب ــی ک ــدن زندگ ــش لن وح

ــت. ــان اس ــت جه ــوان دوزیس ــن حی ــناخته و بزرگتری ناش
ــدن  ــش لن ــاغ وح ــالدی در ب ــه 1۹20 می ــوان در ده ــن حی ای

بزرگترین دو زیست جهان پس از مرگ کشف شد
ــوزه  ــرگ در م ــس از م ــد و پ ــی ش ــداری م نگه

ــد. ــظ ش ــس حف ــی انگلی ــخ طبیع تاری
دانشــمندان تصــور مــی کردنــد ایــن حیــوان یــک 
ســمندرعظیم چینــی اســت امــا بررســی 17 نمونــه 
آزمایشــی در مــوزه تاریــخ طبیعــی انگلیــس نشــان 
ــناخته  ــال ناش ــه کام ــک گون ــود  ی ــن موج داد ای
بــوده اســت. ایــن حیــوان دوزیســت کــه تاکنــون 
ــی  ــده م ــن« نامی ــوب چی ــم جن ــمندر عظی »س
شــد،  بــه مــدت 74 ســال در مــوزه تاریــخ طبیعــی 
ــن  ــد ای ــی شــد . دانشــمندان معتقدن ــداری م نگه

ــود دارد. ــات وحــش وج ــوز در حی ــه هن گون
ــاره  ــنهادات درب ــمندان پیش ــه 1۹20 دانش  در ده
آنکــه ایــن حیــوان یــک گونــه کامــال جدیــد اســت را رد کردنــد. امــا اکنــون از همیــن ســمندر بــرای تعریــف 

ــد اســتفاده شــد. ــه جدی ویژگــی هــای گون
طول این حیوان به دو متر می رسد و بزرگترین گونه دوزیست کشف شده به حساب می آید.

 تحلیــل هــای بافــت ســمندرهای وحشــی و نمونــه دی ان ای  جســد ایــن حیــوان  نشــان دهنــده ســه خانــواده 
ــز بود. ژنتیکــی متمای

تحلیــل هــا نشــان داد ایــن گونــه ســمندر بــا گونــه ای کــه در رودخانــه هــا و  کوهســتان هــای سراســر چیــن 
زندگــی مــی کنــد بســیار متفــاوت اســت و احتمــاال 3 میلیــون ســال قبــل ایــن گونــه هــا متمایــز شــده انــد.

علـــم و دانش

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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ــروژه   ــه مباحثــی کــه در خصــوص پ ــا توجــه ب *ب
شــبکه ملــی اطالعــات از ســوی مســئوالن امــر و 
ــروژه مطــرح مــی شــود  ــن پ ــر ای ــز ناظــران ب نی
ــه نظــر مــی رســد کــه در تعریــف ایــن شــبکه  ب
ــود  ــد وج ــر واح ــاع نظ ــک اجم ــات آن، ی و الزام
ــدارد. چــرا کــه وزارت ارتباطــات تمــام فعالیــت  ن
هــای خــود را در خصــوص توســعه زیرســاختهای 
ــبکه  ــرفت ش ــه پیش ــوان کارنام ــه عن ــی ب ارتباط
ملــی اطالعــات مطــرح می کنــد امــا مرکــز 
ملــی فضــای مجــازی بــه عنــوان نهــاد ناظــر بــر 
اجــرای ایــن پــروژه معتقــد اســت کــه اقداماتــی 
ــی  ــبکه مل ــص ش ــا مخت ــده تنه ــام ش ــه انج ک
ــوان عضــو  ــه عن اطالعــات نیســت. نظــر شــما ب
حقیقــی شــورای عالــی فضــای مجــازی چیســت 
ــون  ــات تاکن ــه وزارت ارتباط ــی ک ــا فعالیتهای و آی
انجــام داده در ذیــل ســند تبییــن الزامــات شــبکه 

ــت؟ ــاع اس ــل دف ــات قاب ــی اطالع مل
تعریــف شــبکه ملــی اطالعــات کامــال روشــن اســت و هــم در 
ــی فضــای مجــازی کــه در دی  ــه نخســت شــورای عال مصوب
ــم در  ــیده و ه ــی رس ــب شــورای عال ــه تصوی ــاه ســال ۹2 ب م
ســند تبییــن الزاماتــی کــه در ســال ۹5 در ایــن شــورا تصویــب 
ــم. در  ــه دادی ــروژه ارائ ــن پ ــف روشــنی از ای شــده اســت، تعری
ســند »ضــرورت تببیــن الزامــات شــبکه ملــی اطالعــات« بــه 
طــور مفصــل در حــدود 50 بنــد تعریــف کاملــی از ایــن پــروژه 
ارائــه شــده اســت کــه وزارت ارتباطــات مکلــف بــه اجــرای آن 
ــن  ــری از ای ــف دیگ ــات تعری ــه وزارت ارتباط ــا اینک ــت. ام اس
ــف وزارت  ــر تعری ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــتباه اس ــروژه دارد، اش پ
ــای  ــر مبن ــد ب ــات بای ــی اطالع ــروژه شــبکه مل ارتباطــات از پ
ــه  ــازی ب ــای مج ــی فض ــورای عال ــه در ش ــد ک ــی باش تعریف
ــت.  ــورا اس ــود ش ــز خ ــف نی ــع تعری ــیده و مرج ــب رس تصوی

بنابرایــن اگــر وزارت ارتباطــات بــه عنــوان مجــری ایــن پــروژه 
در رابطــه بــا تعریــف شــبکه ملــی اطالعــات شــبهاتی دارد می 
توانــد تفســیر آن را از شــورای عالــی فضــای مجــازی بخواهــد.

 
*وزارت ارتباطــات در گزارشــی کــه از رونــد 
ــه  ــات ب ــی اطالع ــبکه مل ــروژه ش ــرفت پ پیش
ــازی  ــای مج ــی فض ــز مل ــی و مرک ــورای عال ش
ــد  ــه 80 درص ــه ب ــت ک ــد اس ــرده، معتق ــه ک ارائ
ــه،  ــت یافت ــروژه دس ــن پ ــرای ای ــرفت در اج پیش
ایــن گــزارش بــر مبنــای چــه تعریفــی از شــبکه 
ــزان  ــن می ــا ای ــده و آی ــه ش ــات تهی ــی اطالع مل

ــرار  ــورا ق ــای ش ــد اعض ــورد تایی ــرفت م پیش
ــت؟ ــه اس گرفت

ــورا و  ــی ش ــی از اعضــای حقیق ــوان یک ــه عن ــده شــخصا ب بن
نیــز ســایر اعضــای حقیقــی و حقوقــی شــورای عالــی فضــای 
مجــازی بــا تعریفــی کــه وزارت ارتباطــات از شــبکه ملــی دارد، 
موافــق نیســتیم و اگــر گــزارش پیشــرفت بــر مبنــای تعریفــی 
ــات دارد  ــی اطالع ــبکه مل ــات از ش ــود وزارت ارتباط ــه خ ک
ارائــه شــود، آن پیشــرفت هــم مــورد تاییــد اعضــای حقیقــی و 

ــی فضــای مجــازی نیســت. ــورای عال ش
به طور مشـخص گزارشـی کـه از وزارت ارتباطات بـرای رئیس 
جمهور و سـایر مقامات عالی کشـور ارسـال کـرده و در آن اظهار 

 عضو شورای فضای مجازی:

پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطالعات تایید نشد
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: گزارش پیشرفت ۸۰ 
درصدی شبکه ملی اطالعات که از سوی وزارت ارتباطات به این شورا ارائه 

شده به تایید اعضا نرسید و نتایج آن به رئیس جمهور ارسال شد.
شبکه ملی اطالعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از 
مهمترین پروژه های ملی 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.
اهمیت شبکه ملی اطالعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها 
بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطالعات تاکید داشته اند و کوتاهی در این خصوص 
را گوشزد کرده اند. ایشان در بخشی از یکی از سخنانشان با بیان اینکه »فضای 
مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم تر است، مسئله شبکه ملی 
اطالعات است«، تاکید کردند: »امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست 
و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطالعات 
درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش های موردنظر 
خودشان کنترل کرده اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی 
اطالعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته 

» است.
انتقاد از کوتاهی صورت گرفته برای پیشبرد اهداف شبکه ملی اطالعات 
در حالی مطرح می شود که در سوم دی ماه سال ۹۲ سندی تحت عنوان 
»ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات« به تصویب شورای عالی فضای 
مجازی رسیده و در آن وظایفی بر عهده وزارت ارتباطات به عنوان مجری 

شبکه ملی اطالعات گذاشته شده است.

در این سند بر ایجاد شبکه ای متشکل از زیرساخت های ارتباطی با مدیریت 
مستقل کاماًل داخلی، شبکه ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه ای با 
امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با 

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

شده در این سند است.
با این وجود و پس از گذشت نزدیک به ۶ سال از ابالغ این سند، برخی 
ارتباطات  مسئوالن، کارشناسان و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت 
درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطالعات 

و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه انتقاد دارند.
در این زمینه وزیر ارتباطات با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه شبکه 
ملی اطالعات به مجلس و شورای عالی فضای مجازی، عنوان کرد که ۸۰ 
درصد اهداف این سند را محقق کرده است. اما شواهد نشان می دهد که 
تعریفی که از پروژه شبکه ملی اطالعات  در وزارت ارتباطات می شود با آنچه 
که مدنظر ناظران اجرای این سند در شورای عالی  فضای مجازی است، 
تفاوت دارد و به بیان دیگر در تعریف شبکه ملی اطالعات در کشور، اجماع 

نظر وجود ندارد.
در این زمینه در گفتگویی با محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی 
فضای مجازی و دبیر سابق این شورا، دالیل نبود اجماع نظر در این باره و 
نتایج بررسی گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه ملی را جویا شدیم.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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کـرده بودنـد کـه در تحقـق شـبکه ملـی اطالعـات ۸0 درصـد 
پیشـرفت داشـته اند، مـورد تایید قـرار نگرفت.

ایــن گــزارش در یــک کمیتــه کارشناســی ســطح بــاال، مرکــب 
ــی فضــای مجــازی و  از برخــی اعضــای حقیقــی شــورای عال
مدیــران مرکــز ملــی و دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی، 
ــرفت ۸0  ــزان پیش ــن می ــوان ای ــچ عن ــه هی ــد و ب ــی ش بررس
درصــدی تاییــد نشــد. حتــی دالیــل اینکــه چــرا ایــن میــزان 
پیشــرفت حاصــل نشــد و اینکــه چــرا وزارت ارتباطــات چنیــن 

ــرار گرفــت. ــه داده اســت هــم مــورد بررســی ق گزارشــی ارائ

ــود و  ــه ب ــزارش چ ــن گ ــد ای ــدم تایی ــل ع *دالی
چــرا ایــن میــزان پیشــرفتی کــه وزارت ارتباطــات 

ــد؟ ــل نش ــد دارد، حاص روی آن تاکی
وزارت ارتباطــات تعریفــی کــه خــود از شــبکه ملــی اطالعــات 
دارد را مبنــا قــرار مــی دهــد و ایــن تعریــف مــورد تاییــد مصوبه 
شــورای عالــی فضــای مجــازی نیســت. در ایــن زمینــه چنــد 
اختــالف اساســی وجــود دارد. نخســت اینکــه مطابــق تعریــف 
ــم،  ــائل مه ــی از مس ــات، یک ــی اطالع ــبکه مل ــح ش صحی
ایجــاد زیرســاخت اطالعاتــی در ذیــل ایــن شــبکه اســت. بــه 
بیــان دیگــر زیرســاخت فضــای مجــازی کشــور بایــد شــبکه 
ــی و  ــاخت ارتباط ــه دارای دو زیرس ــد ک ــات باش ــی اطالع مل
اطالعاتــی اســت. زیرســاخت اطالعاتــی بــرای خدمــات پایــه 
کاربــردی مــورد نیــاز شــبکه تعریــف شــده کــه بــر مبنــای آن 
بتــوان دیتاســنترها را ســامان داد، شــبکه هــای اجتماعــی بومی 
را فعــال کــرد و خدمــات پایــه کاربــردی مثــل خدمــات ابــری، 
موتورجســتجوی بومــی، پیام رســانهای اجتماعی و شــبکه های 
توزیــع محتــوا بــر مبنــای آن در داخل شــبکه ملــی ارائه شــوند. 
ــم  ــا معتقدی ــاده اســت. م ــاق نیافت ــون اتف ــزی تاکن ــن چی چنی
کــه یکــی از مشــکالتی کــه شــبکه هــای اجتماعــی داخلــی 
در رقابــت بــا شــبکه هــای خارجــی بــا آن روبــرو هســتند بــه 
ــی اســت. زیرســاخت  ــن زیرســاختهای اطالعات ــود ای دلیــل نب
اطالعاتــی داخلــی کــه بایــد در شــبکه ملــی اطالعــات ایجــاد 
ــن  ــن اســت کــه ای ــه دلیــل همی مــی شــد فراهــم نشــده و ب
خدمــات دهنــدگان نمــی تواننــد ســرویس مــورد نظــر را ارائــه 
دهنــد. البتــه ممکــن اســت مشــکل فنــی هــم داشــته باشــند 
ــا آن  ــه ب ــکالتی ک ــائل و مش ــن مس ــی تری ــی از اصل ــا یک ام

ســردرگریبان هســتند، ایــن موضــوع اســت.
اختــالف بعــدی بــه مســاله ترافیــک ارتباطــی کشــور مربــوط 
مــی شــود کــه ارزیابــی ایــن شــاخص نشــان مــی دهــد شــبکه 
ــم  ــت. ه ــته اس ــرفت داش ــزان پیش ــه می ــات چ ــی اطالع مل
اکنــون ۸0 درصــد ترافیــک ارتباطــات کشــور بــه ســمت خــارج 
مــی رود. بــه بیــان دیگــر بــه طــور دقیــق 20 درصــد ترافیــک 

مصرفــی کاربــران داخلــی اســت و ۸0 درصــد ترافیــک مربــوط 
ــر  ــه اگ ــت. در صورتیک ــی اس ــایتهای خارج ــتفاده از س ــه اس ب
شــبکه ملــی اطالعــات پیشــرفت کاملــی داشــت عمــده ایــن 

ترافیــک بایــد داخلــی مــی بــود.

ــه  ــاری ک ــن آم ــات در آخری ــا وزارت ارتباط *ام
ــک  ــزان ترافی ــبت می ــت نس ــرده اس ــالم ک اع
ــوان  ــد عن ــه 40 درص ــل را 60 ب ــه داخ ــارج ب خ
ــاد  ــل ایج ــه دلی ــه ب ــت ک ــد اس ــد و معتق ــی کن م
ــم  ــن رق ــی اطالعــات ای زیرســاختهای شــبکه مل

ــت؟ ــده اس ــق ش محق
مـا ایـن درصـد را قبـول نداریم. چـرا که مـا اطالعـات دقیقی از 
اپراتورهـا گرفتیـم و رقمی کـه اعـالم کردیم بر مبنـای گزارش 

کتبی اسـت کـه اپراتورهـای ارتباطـی ارائـه داده اند.
از ســوی دیگــر 70 درصــد کل ترافیــک خارجــی مــا رمزنگاری 
اســت. ایــن معنــی اش ایــن اســت کــه ایــن ترافیک در شــبکه 
ملــی اطالعــات تولیــد نمــی شــود کــه مربــوط بــه شــبکه های 
اجتماعــی خارجــی مانند اینســتاگرام و تلگــرام و حتــی ترافیکی 

کــه از طریــق گــوگل در داخــل تولیــد می شــود، اســت.
نکتــه مهــم دیگــری کــه در بررســی هــا بــه آن رســیدیم ایــن 
ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــال، ش ــت ۶ س ــد از گذش ــه بع ــت ک اس
طــرح جامــع نــدارد و ســوال ایــن اســت کــه چطــور دوســتان 
مــی گوینــد ۸0 درصــد پیشــرفت داشــتیم. ایــن رقــم را نســبت 
بــه چــه چیــزی محاســبه مــی کننــد؟ ایــن درحالــی اســت کــه 
ــع  ــرح جام ــک ط ــی دارای ی ــی و فن ــزرگ صنعت ــرح ب ــر ط ه
اســت و نســبت  بــه آن ســنجیده مــی شــود کــه چنــد درصــد 

پیشــرفت حاصــل شــده اســت.
 

*آیــا ایــن موضــوع را بــه وزارت ارتباطــات اعــالم 
ــرح  ــه ط ــن و ارائ ــت تدوی ــد و درخواس ــرده ای ک

ــد؟ ــات را داده ای ــی اطالع ــع شــبکه مل جام
ــم  ــا از وزارت ارتباطــات یــک طــرح جامــع درخواســت کردی م
و آنهــا بیــش از 120 ســند بــرای مــا فرســتادند کــه هیچکــدام 
ســند طراحــی شــبکه ملــی اطالعــات نبــود؛ بلکــه ســندهای 
بســیارمعمولی و پیــش پــا افتــاده و بعضــا غیرمرتبــط بــا شــبکه 

ملــی اطالعــات بــود.
ــی اطالعــات  ــه طــرح جامــع شــبکه مل ــا ب ــی م ــه طــور کل ب
ــک ســاختار طراحــی در وزارت ارتباطــات  ــی ی نرســیدیم و حت
ــبکه  ــرح ش ــری ط ــم مج ــک حک ــی ی ــدارد و حت ــود ن وج
ملــی اطالعــات نیــز در ایــن رابطــه دیــده نشــده اســت. ایــن 
اغتشاشــات در شــبکه ملــی اطالعــات بــه معنــای عــدم 
پیشــرفت ایــن پــروژه اســت و گــزارش ارائــه شــده از پیشــرفت 

ــت. ــد نیس ــورد تایی ــال م ــروژه، اص ــن پ ــدی ای ۸0 درص

*مطابــق بــا بررســی هایــی کــه انجــام دادیــد بــه 
ــد  ــروژه چن جــای پیشــرفت 80 درصــدی، ایــن پ

درصــد پیشــرفت داشــته اســت؟
ــه آن عملکــرد  ــدارد کــه مــا نســبت ب اصــال طرحــی وجــود ن
ــی و  ــاخت ارتباط ــه در زیرس ــنجیم. البت ــات را بس وزارت ارتباط
ــه  ــورت گرفت ــادی ص ــذاری زی ــرمایه گ ــی س ــبکه دسترس ش
اســت. مثــال بــرای نســل 3 و 4 موبایــل ســرمایه گــذاری شــده 
اســت امــا بــا ایــن دسترســی، مــی تــوان اینترنــت هــم داشــت. 
بــه بیــان دیگــر، در کشــور نســبت به شــبکه ملــی اطالعــات و 
ترافیــک داخلــی، شــاهد غلبــه اینترنــت هســتیم. طرحــی برای 
شــبکه ملــی اطالعــات وجــود نــدارد و نزدیک به ۶ ســال اســت 
ــه  ــرح را ارائ ــن ط ــه ای ــم ک ــت کردی ــا درخواس ــا از آنه ــه م ک
ــار درخواســت  ــن ب ــر هــم چندی ــی در جلســات اخی ــد. حت دهن

شــد کــه طرحشــان را ارائــه دهنــد.

*بــا ایــن وجــود راه نجــات شــبکه ملــی اطالعــات 
را از ایــن بــن بســت چــه مــی دانیــد؟

االن تنهــا راه نجــات شــبکه ملــی اطالعــات ایــن اســت کــه 
وزارت ارتباطــات در روش خــود بازنگــری جــدی کنــد. وگرنــه 
ــی کــه  ــه آن هدف ــا ب ــرود م ــو ب ــن صــورت جل ــه ای اگــر کار ب

ــه شــبکه ملــی اطالعــات نخواهیــم رســید. داشــتیم راجــع ب

*حـال بـا توجـه بـه اینکه ایـن گـزارش از سـوی 
اعضـای شـورای عالـی فضـای مجـازی بـه تایید 
نرسـید، آیـا قرار اسـت کـه گـزارش این بررسـی 
بـه نهاد باالدسـتی ارسـال شـود؟ بـه طـور کل چرا 
مصوبات شـورای عالـی فضـای مجازی بـه معنای 
واقعـی ضمانـت اجرایی نـدارد تـا بتوان بـر مبنای 

آن، پـروژه هـا را پیـش برد؟
ــس  ــرای رئی ــم ب ــه گزارشــات ه ــن اســت ک اصــل مســاله ای
جمهــور و هــم ســایر مراجــع مرتبــط ارســال مــی شــود. قــدرت 
ــز در مرکــز ملــی  ــی فضــای مجــازی نی نظارتــی شــورای عال
ذیــل ایــن شــورا دیــده شــده و بایــد از طریــق آن اعمــال شــود. 
البتــه ایــن قــدرت فقــط در حــدود آییــن نامــه و مصوباتی اســت 

کــه در شــورا بــه تصویــب مــی رســد.
برایــن اســاس ایــن نظــارت یــا بایــد از طریــق رئیــس شــورا که 
ــه ایــن معنــی  ــاده ســازی شــود؛ ب رئیــس جمهــور هســتند پی
کــه رئیــس جمهــور بــه دســتگاههای نظارتــی حــوزه اجرایــی 
دســتور دهــد کــه ایــن مســاله را پیگیــری کننــد و یــا اینکــه از 
طریــق مجلــس شــورای اســالمی ایــن موضــوع مــورد نظــارت 
قــرار گیــرد. بــه ایــن معنــی کــه اجــازه نظــارت بــر بودجــه ای 
کــه بــه شــبکه ملــی اطالعــات تخصیــص داده مــی شــود، در 
اختیــار و کنتــرل مرکــز ملــی فضــای مجــازی و دبیــر شــورای 

عالــی فضــای مجــازی قــرار گیــرد.
نظـر شـخصی بنده ایـن اسـت کـه روش دوم صحیح تریـن راه 
اعمـال نظـارت شـورا و مرکـز ملـی فضای مجـازی بـر مصوبه 
شـبکه ملـی اطالعات اسـت. بـه این معنـی کـه در بودجه های 
سـالیانه کـه بـه تصویـب مجلس مـی رسـد، تخصیـص بودجه 
مربـوط بـه شـبکه ملـی اطالعـات بـا تاییـد مرکز ملـی فضای 
مجـازی صـورت گیـرد یـا یـک کمیتـه نظارتـی در مرکـز ملی 

فضـای مجـازی در ایـن باره تشـکیل شـود.
ــر  ــرد. ه ــی گی ــورت نم ــه ص ــن کار در بودج ــفانه ای ــا متاس ام
ــازی،  ــای مج ــی فض ــورای عال ــکیل ش ــم تش ــد در حک چن
ــه عهــده مرکــز  ــر طــرح هــای فضــای مجــازی، ب نظــارت ب
ــس  ــا در اینجــا مجل ــی فضــای مجــازی گذاشــته شــده ام مل
بایــد بــه مســئولیت خــود عمــل کنــد. غیــر از ایــن، تنهــا مــی 
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شــود مصوبــات را در حــد مکاتباتــی کــه دبیــر شــورای عالــی 
فضــای مجــازی و ســایر اعضــای حقیقــی انجــام مــی دهنــد 
پیگیــری کــرد و یــا در قالــب گزارشــاتی خواهــد بــود کــه بــه 
ــتگاههای  ــه دس ــان ب ــود و ایش ــی ش ــور داده م ــس جمه رئی
ذیربــط ابــالغ مــی کننــد. معمــوال بــه دلیــل اینکــه پیگیــری 
ــون  ــی اســت وضعیــت همــان اســت کــه هــم اکن هــا طوالن

ــد. ــی کنی مالحظــه م
 

ــی  ــورای عال ــد در ش ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب *البت
ــوه  ــورد نح ــر در م ــاع نظ ــازی، اجم ــای مج فض
ــبکه  ــوص ش ــات در خص ــرد وزارت ارتباط عملک
ملــی اطالعــات، وجــود نــدارد و اعضــای معــدودی 
ــی  ــورای عال ــه ش ــد مصوب ــه معتقدن ــتند ک هس
فضــای مجــازی در ایــن زمینــه بــه خوبــی پیــش 

ــت؟ ــما چیس ــر ش ــی رود. نظ نم
اتفاقــا در جلســه ماقبــل شــورای عالــی فضــای مجــازی، بحثی 
ــائل  ــود مس ــت وج ــد و در آن عل ــرح ش ــدای جلســه مط در ابت
و مشــکالت در فضــای مجــازی و اینکــه بســیاری از خدمــات 
بــه درســتی ارائــه نمــی شــود و شــبکه هــای داخلــی مشــکل 

دارنــد، شــبکه ملــی اطالعــات عنــوان شــد.
در آن جلسـه روسـای هر سـه قوه تاکید داشـتند کـه باید هرچه 
سـریعتر به مسـاله عقب ماندگی شـبکه ملی اطالعات رسیدگی 
شـود و تمام اعضای شـورای عالی فضای مجازی نیـز روی این 
قضیه متفـق القول بودند. اعضـا معتقدند که بسـیاری از خدمات  
از جملـه خدمـات دولـت الکترونیـک که بایـد روی شـبکه ملی 
اطالعـات ارائـه شـود، در دسـترس نیسـت و این عقـب ماندگی 
بایـد از طریق شـبکه ملـی اطالعـات حل شـود و نگرانـی خود 
را ابـراز کردنـد. از این رو رئیـس جمهور هم به دکتـر فیروزآبادی 
)دبیـر شـورای عالـی فضـای مجـازی( تکلیـف کردند کـه این 
مسـاله را بررسـی جـدی کـرده و گـزارش آن را بـه شـورا ارائـه 

دهند.
در جلسـه ماقبـل شـورای عالـی فضـای مجـازی روسـای هـر 
سـه قـوه تاکید داشـتند که بایـد هرچه سـریعتر به مسـاله عقب 
ماندگـی شـبکه ملـی اطالعات رسـیدگی شـود و تمـام اعضای 
شـورای عالی فضای مجـازی نیـز روی این قضیه متفـق القول 
بودندبنابرایـن بنـده شـخصا معتقـدم کـه وزارت ارتباطـات باید 
بپذیـرد کـه روش کار خـود را عـوض کنـد و سـاختار، طراحـی 
و اجـرای طـرح را عـوض کنـد و مجلـس شـورای اسـالمی نیز 
همانطـور که برای طـرح های مهـم از طریق سـازمان مدیریت 
و برنامـه، اعمـال نظـارت می کنـد، در مـورد این موضـوع نیز از 
طریـق شـورا و مرکـز ملـی فضای مجـازی اعمـال نظـر کند تا 

این مسـاله سـاماندهی شـود.

*تاکنــون چــه قــدر بــرای شــبکه ملــی اطالعــات 
هزینــه شــده اســت و بودجــه ســاالنه ایــن پــروژه 

ملــی چــه رقمــی اســت؟
ــارد  ــزار میلی ــا 2 ه ــدود 1500 ت ــاالنه ح ــل، س ــال قب ــا دو س ت
تومــان بــه شــبکه ملــی اطالعــات اختصــاص یافتــه اســت. بــا 
حســابی سرانگشــتی مشــخص مــی شــود کــه طــی  5 ســال 
ــی  ــه تخصیص ــان بودج ــارد توم ــزار میلی ــا 10 ه ــدود ۸ ت ح
ــه وزارت  ــز ب ــد آن نی ــدود ۹0 درص ــه ح ــت ک ــروژه اس ــن پ ای
ارتباطــات تخصیــص داده شــده اســت. ایــن رقــم بســیار بــاال 
اســت امــا بــه نظــر مــی رســد کــه عمدتــا، شــبکه دسترســی و 
بخــش هــای توســعه شــبکه زیرســاخت ارتباطــی ســهم اصلی 
را از ایــن بودجــه برده و زیرســاخت اطالعاتــی مثل مراکــز داده، 
ــوا ،  ــام رســانها و شــبکه هــای توزیــع محت ــری، پی خدمــات اب
ــن  ــه همی ســهم اندکــی از بودجــه نصیبشــان شــده اســت.  ب
دلیــل در زیرســاخت اطالعاتــی ، اقــدام موثــر صــورت نگرفته و 

مــا در ایــن زمینــه خیلــی عقــب ماندگــی داریــم.

*عنــوان مــی شــود کــه بخشــی از دالیــل اینکــه 
برخــی خدمــات بومــی قابــل رقابــت بــا ســرویس 
ــردم  ــار م ــه رفت ــای خارجــی نیســتند ب ــده ه دهن
ــد و  ــی ندارن ــروژه هــای داخل ــه پ ــه اعتمــادی ب ک
بخشــی بــه مشــکالت فنــی ســرویس دهنــده هــا 
بازمــی گــردد، آیــا ایــن موضــوع را نیــز مربــوط به 

کــم کاری وزارت ارتباطــات مــی دانیــد؟
اگــر بــه صــورت فنی بــه مســاله نــگاه کنیــم و اخبــار رایــج روز 
را مــالک قــرار ندهیــم ایــن موضــوع کــه مــردم اعتمــاد ندارنــد 
درســت نیســت. حــدود یک مــاه پیــش جلســه مهمــی در مرکز 
ــام  ــه پی ــران هم ــور مدی ــا حض ــران ب ــرات ای ــات مخاب تحقیق
رســانهای بومــی برگــزار شــد و در مــورد دالیــل عــدم موفقیت 
ایــن پیــام رســانها بــه صــورت کامــل بحــث شــد. موضــوع این 
ــد  ــدگان بای ــرویس دهن ــن س ــی ای ــای فن ــم ه ــه تی اســت ک
تمرکــز خــود را صــرف طراحــی، عیــب یابــی و پشــتیبانی از نرم 
افــزار کننــد. امــا بــا توجــه بــه آنچــه کــه در کشــور از ســال ۹7 
ــاد  ــی کــه افت ــس از فیلترینــگ تلگــرام مطــرح شــد، اتفاق و پ
ایــن بود کــه آن زیرســاختی کــه بایــد در اختیــار پیام رســانهای 

بومــی روی شــبکه ملــی اطالعــات قــرار نگرفــت و تیــم هــای 
ــزار و پشــتیبانی،  ــرم اف ــه جــای تمرکــز روی توســعه ن ــی ب فن

تمرکــز خــود را صــرف فراهــم کــردن زیرســاختها کردنــد.
وام 5 میلیــاردی وزارت ارتباطــات تنهــا بــرای حــدود 10 ســرور 
کفایــت مــی کــرد کــه ایــن میــزان، مشــکل پیــام رســان های 
ــرام  ــی و هاتگ ــرام طالی ــه تلگ ــا ب ــرد. تنه ــل نک ــی را ح بوم
ــت  ــا اختصــاص یاف ــه آنه کمــک شــد و حــدود 300 ســرور ب
و آنهــا توانســتند کار را جلــو ببرنــد. امــا در نهایــت گــوگل آنهــا 
را از صحنــه حــذف کــرد. پــس اینکــه گفتــه مــی شــود مــردم 
اعتمــاد نکردنــد بــه ایــن دلیــل بــود کــه ســرویس آنطــور کــه 

بایــد در اختیارشــان قــرار نگرفــت.
وام 5 میلیــاردی وزارت ارتباطــات بــرای حــدود 10 ســرور 
کفایــت مــی کــرد کــه ایــن میــزان مشــکل پیــام رســان هــای 
بومــی را حــل نمی کــرد. تنهــا بــه تلگــرام طالیــی و هاتگــرام 
ــت  ــا اختصــاص یاف ــه آنه کمــک شــد و حــدود 300 ســرور ب
ــا  ــده شــخصا از نزدیــک ب ــو ببرندبن و آنهــا توانســتند کار را جل
ــه  ــتم، ب ــد داش ــات کار بازدی ــردم و از جزئی ــت ک ــه صحب هم
همیــن دلیــل مــی گویــم کــه زیرســاخت الزم در اختیــار پیــام 
رســانهای بومــی قــرار نگرفــت و ایــن مســاله باعــث شــد آنهــا 

ــون مشــترک  ــد میلی ــه چن ــی ب ــد ســرویس دهــی باالی نتوانن
ــه  ــه دومرتب ــر چنانچ ــه اگ ــدم ک ــده معتق ــند. بن ــته باش داش
ایــن زیرســاختها در اختیــار پیــام رســانهای بومــی قــرار گیــرد، 
ســرویس دهــی خوبــی مــی تواننــد انجــام دهنــد. تلگــرام هــم 

ــی داد. ــه نم ــبی ارائ ــرویس مناس از اول س

ــرای  ــی ب ــکار نهای ــاف راه ــن اوص ــام ای ــا تم *ب
پیشــبرد شــبکه ملــی اطالعــات چــه خواهــد بــود؟ 
آیــا قــرار اســت نامــه مجــددی از ســوی شــورای 
عالــی فضــای مجــازی بــه وزارت ارتباطــات ابــالغ 
ــرای پیشــبرد  ــا دســتور صریــح تــری ب شــود و ی

ــود؟ ــادر ش ــروژه، ص ــن پ ای
مکاتبــات بــا وزارت ارتباطــات، رئیــس جمهــور و ســایر مراجــع 
انجــام شــده اســت. بــه نظــر مــی آیــد آنچــه بایــد اتفــاق بیافتد 
ایــن اســت کــه وزارت ارتباطــات بایــد بازنگــری جــدی در ایــن 
مســاله داشــته باشــد و ســاختارها را ایجــاد و یــک روش علمی و 
فنــی و مهندســی بــرای پیشــبرد این »ابــر پــروژه ملــی« انجام 
دهد.هــم اکنــون نــه ســاختار، نــه طراحــی و نــه مجــری طــرح 

در ایــن پــروژه مشــخص نیســت.
شــبکه ملــی اطالعــات یــک پــروژه معمولــی کشــور و پــروژه 

ــازی  ــای مج ــاخت فض ــه زیرس ــت؛ بلک ــات نیس وزارت ارتباط
کشــور اســت و ایــن وزارتخانــه بایــد اهمیــت آن را درک کــرده 
و متناســب بــا آن زیرســاختهای الزم را برایــش فراهــم کنــد. از 
ایــن رو بازنگــری در ســاختار طراحــی و نحــوه پیشــبرد طــرح ، 

نیازمنــد اقــدام جــدی اســت.
در کنــار آن ، بخــش نظارتــی کشــور هــم بایــد امــکان اعمــال 
ــن  ــه ای ــد ک ــدا کن ــود را پی ــی خ ــتهای نظارت ــارت و سیاس نظ
موضــوع از طریــق کنتــرل بودجــه تخصیــص یافتــه به شــبکه 
ملــی اطالعــات از طریــق مرکــز ملــی و شــورای عالــی فضــای 
مجــازی بایــد اتفــاق بیافتــد تــا چنانچــه طرح بــه مســیر اصلی 

نمــی رود، بــرای آن بودجــه هزینــه نشــود.
نکتــه آخــر ایــن اســت کــه شــبکه ملــی اطالعــات بایــد دارای 
ــا  برنامــه زمــان بنــدی شــده باشــد کــه ایــن برنامــه همــراه ب
ســاختار و طراحــی بــه تصویــب شــورای عالــی فضــای مجازی 
برســد. طبــق حکــم تاســیس شــورای عالــی فضــای مجــازی 
ــه  ــی و برنام ــه طراح ــن مجموع ــری، کل ای ــم دوم رهب و حک
زمــان بنــدی و نحــوه نظــارت بایــد بــه تصویــب شــورای عالی 
فضــای مجــازی برســد کــه ایــن اتفاق بعــد از گذشــت ۶ ســال 

هنــوز بــه انجــام نرســیده اســت.
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وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت: از رگوالتــوری 
خواســته ام کــه در زمینــه اقدامــات شــرکت های دارای مجوز 
خدمــات ارزش افــزوده شفاف ســازی کنــد؛ نحــوه درآمدزایی 

ایــن شــرکت ها غیرقانونــی اســت.
خدمــات  پایــان  دربــاره  جهرمــی  آذری  محمدجــواد 
شــرکت های ارزش افــزوده تلفــن همــراه گفــت: ایــن 
ــرای  ــی ب ــای مختلف ــی از نهاده ــه نوع ــه ب ــرکت ها هم ش
ــی  ــان غیرقانون ــد و فعالیتش ــوز گرفته ان ــود مج ــت خ فعالی
ــت.  ــی اس ــا غیرقانون ــی آنه ــوه درآمدزای ــا نح ــت ام نیس
وی بــا بیــان اینکــه مــا بــه زودی لیســت ایــن شــرکت ها را 
منتشــر می کنیــم، افــزود: اولیــن چیــزی کــه از رگوالتــوری 

ــا  ــد ت ــن شــرکت ها شفاف ســازی کن ــت ای ــت فعالی ــورد وضعی ــه در م ــن اســت ک خواســته ام ای
 money( معلــوم شــود چــه بخشــی از درآمــد آنها بــه صــورت غیرقانونــی و جمــع آوری پــول

collection( است. 
ــده  ــری ش ــزوده َمف ــات ارزش اف ــه خدم ــان اینک ــا بی ــات ب ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزی
اســت بــرای آنکــه برخــی شــرکت ها پرداخــت خدماتی شــان را از طریــق اپراتورهــا انجــام دهنــد، 
ــع آوری  ــا جم ــق اپراتوره ــود را از طری ــد خ ــک شــرکت درآم ــان دیگــر، ی ــه بی ــرد: ب ــح ک تصری

ــدارد.  ــول ن ــرای جمــع آوری پ ــی در نظــام بانکــی ب ــد چــرا کــه شــیوه راحت می کن
ــا  ــد و م ــته بندی می کنن ــزوده دس ــزو ارزش اف ــدل را ج ــن م ــا ای ــت: برخی ه ــی گف آذری جهرم
ــرکت هایی  ــه ش ــه چ ــته بندی ها و اینک ــک دس ــم. تک ت ــزوده نمی دانی ــیوه را ارزش اف ــن ش ای
چــه میــزان درآمــد داشــتند را بایــد شــفاف اعــالم کنیــم چــرا کــه معتقدیــم در فضــای غبارآلــود 

ــت.  ــم گرف ــوان تصمی نمی ت

ــب  ــن کس ــردن ای ــل ک ــرای تعطی ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــا  ــود. م ــی ش ــد ط ــی بای ــل قانون ــی مراح ــا، برخ و کاره
هم اکنــون در حــال ارزیابــی هســتیم امــا هــر چــه پیــش  
ــد  ــاً بای ــه حتم ــویم ک ــم می ش ــتر مصم ــم، بیش می روی
ــه درصــد  ــرا ک ــم چ ــل کنی ــا را تعطی ــن کســب و کاره ای
بســیار باالیــی از ایــن خدمات دهنــدگان در حــال دریافــت 

ــتند.  ــی هس ــد غیرقانون ــع آوری درآم جم
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در پاســخ بــه اینکــه 
گفتــه می شــود باعــث و بانــی خدمــات »َوس«، خــود شــما 
هســتید، گفــت: این گونــه بــدون مســتندات کــه نمی تــوان 
کســی را متهــم کــرد امــا حتــی اگــر گفتــه می شــود کــه 
مــا ایده پــرداز ایــن موضــوع هســتیم، اشــکالی نــدارد؛ مــا خودمــان دوســت داریــم ایــن کســب و 

کارهــا را تعطیــل کنیــم. 
آذری جهرمــی بــا ذکر مثالــی در مورد کســب درآمــد غیرقانونــی از خدمــات ارزش افــزوده پیامکی 
بیــان کــرد: ســه ســال پیــش همــراه اول حامــی باشــگاه پرســپولیس و اســتقالل بود و ســه ســال 
ــه اتمــام رســیده اســت امــا هنــوز  اســت کــه فرآینــد اسپانســری ایــن اپراتــور در ایــن زمینــه ب
ماهانــه حــدود دو میلیــارد تومــان بــه حســاب اپراتــور و باشــگاه های فوتبــال از محــل سرشــماره 

ــود.  ــز می ش »30۹0« واری
وی ادامــه داد: مــن نمی توانــم فــردای قیامــت پاســخ ایــن حقــوق مــردم را بدهــم. حــاال مهــم 
ــا  ــا هواپیم ــی ب ــد »جهرم ــد و می گوین ــن می زنن ــب م ــه تخری ــت ب ــده ای دس ــه ع ــت ک نیس
ــوی آن  ــا جل ــا م ــد ام ــد بگوین ــه می خواهن ــود«؛ هرچ ــور ش ــد رئیس جمه ــا می خواه ــی رود ی م

را می گیریــم. 

دستور شفاف سازی جهرمی برای خدمات ارزش افزوده

کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، ضوابــط مربــوط بــه ارائــه خدمــات کــد دســتوری موبایــل 
را تصویــب کــرد. طبــق ایــن مصوبــه، اســتفاده از کــد دســتوری بــرای مشــترک رایــگان و بــدون 

هزینــه خواهــد بــود. 
ــه  ــر ارائ ــررات حاکــم ب ــررات ارتباطــات در جلســه شــماره 2۹2 خــود مق ــم مق کمیســیون تنظی

ــرد. ــب ک ــع( را بررســی و تصوی ــد دســتوری )ســتاره مرب ــات ک خدم
براســاس الزامــات ایــن مصوبــه، ارائــه خدمــات مبتنــی بــر کــد دســتوری )USSD( بــه خدمات 
دهنــدگان بایــد صرفــا بــرای اســتعالم، اطــالع رســانی و تراکنــش هــای مالــی کــه منــع قانونــی 

نداشــته باشــد، مجاز اســت.
از ایــن رو ارائــه خدمــات اختصاصــی دارنــدگان پروانــه خدمــات ارتباطــی بــه مشــترکان خــود از 
طریــق کــد دســتوری بالمانــع اســت و ارائــه خدمــات عمومــی و دولــت الکترونیــک نیــز از طریق 

کدهــای دســتوری بــا تاییــد رگوالتــوری، مجــاز خواهــد بــود.
در همیــن حــال بــرای ارائــه خدماتــی کــه براســاس قوانیــن و مقــررات نیازمنــد مجــوز هســتند، 
اپراتــور بایــد قبــل از ارائــه خدمــات از طریــق کــد دســتوری، از وجــود مجــوز اطمینــان حاصــل 

کنــد.
ــه ثبــت و انتشــار فهرســت  ــد نســبت ب ــه، اپراتورهــای خدمــات ارتباطــی بای ــن مصوب طبــق ای
کدهــای دســتوری، نــوع و هزینــه ارائــه خدمــات و مشــخصات دقیــق خدمــات دهنــدگان مربوط، 

در وبســایت خــود اطــالع رســانی انجــام دهنــد.
اســتفاده از کــد دســتوری بــرای مشــترکان رایــگان و بــدون هزینــه اســت و در صورتــی کــه ارائــه 
ســرویس مبتنــی بــر کــد دســتوری بــه مشــترک هزینــه داشــته باشــد، ســرویس دهنــده موظــف 
اســت قبــل از ارائــه خدمــات نســبت بــه اعــالم هزینــه بــه مشــترک و اخــذ تاییدیــه وی اقــدام 

کنــد.
از ســوی دیگــر، تامیــن امنیــت ارتبــاط کــد دســتوری بــر عهــده دارنــده مجــوز ارائــه خدمــات 
اســت و دارنــده پروانــه موظــف اســت نســبت بــه ارائــه خدمــات کــد دســتوری در شــرایط بحــران 
و اضطــرار بــرای مراجــع ذی ربــط مطابــق دســتورالعمل خدمــات پیــام انبــوه اضطــراری، اقــدام 

کنــد.
ــه  ــی ســه رقمــی اختصــاص یافت ــد خدمات ــر ک ــد دســتوری براب ــص ک ــه تخصی ــن مصوب در ای
بــر اســاس مصوبــات کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، تنهــا بــه بهــره بــرداران کدهــای 
مذکــور مجــاز اســت و اپراتورهــا موظــف هســتند تــا نمونــه قــرارداد ارائــه خدمــات مبتنــی بــر کد 
دســتوری بــه خدمــات دهنــده ایــن ســرویس را حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ ابــالغ 

ایــن مصوبــه بــه رگوالتــوری ارائــه و تاییدیــه دریافــت کننــد.
در ایــن مصوبــه میــزان اعمــال جریمــه بــرای دارنــدگان پروانــه در صــورت عــدم اجــرای ایــن 
دســتورالعمل تعییــن شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب تخلــف بــرای بــار نخســت مشــمول تذکــر و 
جریمــه تــا ســقف 5 میلیــارد تومــان، تکــرار تخلــف بــرای بــار دوم مشــمول اخطــار و جریمــه از 
5 تــا 10 میلیــارد تومــان و تکــرار ســومین تخلــف مشــمول اخطــار و جریمــه از 10 تــا 30 میلیــارد 

تومــان و یــا تعلیــق و کاهــش مــدت اعتبــار و یــا لغــو پروانــه فعالیــت اپراتــور خواهــد بــود.

توسط کمیسیون تنظیم مقررات؛

میزان جریمه تخلف در خدمات »ستاره مربع« اعالم شد
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــا بیــان اینکــه گــردش مالــی 2500  معــاون وزیــر ارتباطــات ب
ــل )وس(  ــزوده موبای ــات ارزش اف ــازار خدم ــی ب ــارد تومان میلی
ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــت: ب ــد شــفاف ســازی اســت، گف نیازمن

ــم. ــی نداری ــزه سیاس ــچ انگی ــات، هی ــن خدم ای
حســین فــالح جوشــقانی ارائــه ســرویس خدمــات ارزش افزوده 
)َوس( بــه شــیوه کنونــی را نوعی کالهبــرداری و سوءاســتفاده از 
مشــترکین دانســت و از نظــارت و عــزم جــدی ســازمان تنظیــم 

مقــررات ارتباطــات بــرای مقابله بــا آن خبــر داد.
ــرای  ــات ب ــر ارتباط ــع وزی ــم قاط ــه تصمی ــاره ب ــا اش وی ب
پایــان دادن بــه »وس« گفــت: در پروانه هایــی کــه بــرای 
اپراتورهــای موبایــل صــادر کردیــم یــک ســری خدمــات پایــه 
مثــل خدمــات صوتــی، داده و پیامــک تعریف شــده اســت کــه 
ــوان  ــت عن ــر تح ــات دیگ ــری خدم ــک س ــتر ی ــن بس ــر ای ب
ــه از  ــور ک ــه همان ط ــکل گرفته ک ــزوده ش ــات ارزش اف خدم
ــه  ــری ب ــی یــک ارزش اضافه ت اســم آن مشــخص اســت، یعن
مشــترکین ارائــه دهیــم کــه ایــن در پروانــه اپراتورهــا به عنــوان 
ســرویس های مجــاز ذکرشــده اســت؛ امــا امــروزه ایــن 
ــی و سوءاســتفاده از مشــترکین شــده   ــات باعــث نارضایت خدم

ــت. اس
ــی در  ــال خدمات ــرای مث ــت: ب ــات گف ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــوزش  ــی، آم ــانی، فرهنگ ــب اطالع رس ــک در قال ــتر پیام بس
و ســرگرمی شــکل گرفته اند کــه امــروزه به جــای آن کــه 
ــرداری و  ــب کالهب ــد موج ــاد کن ــترک ایج ــرای مش ارزش ب
ــش  ــا بی ــای م ــاس برآورده ــر اس ــده اســت. ب ــتفاده  ش سوءاس
از ۹0 درصــد بســتر »وس«، بســتر سوءاســتفاده اســت کــه در 
بســیاری مــوارد بــدون اطــالع مشــترک سرویســی بــرای وی 
فعال شــده کــه بــرای حــل ایــن مشــکل بــه اپراتورهــا دســتور 
دادیــم عــالوه بــر اطــالع دادن بــه مشــترک، تائیــد دوبــاره هم 

ــود. ــه ش از مشــترک گرفت
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی گفــت: 

اگــر منصفانــه بــه ایــن قضیــه نــگاه کنیــم، می بینیــم کــه در 
ــی  ــردم ناراض ــه م ــم ک ــوب عمل نکرده ای ــا خ ــرا م ــن ماج ای
هســتند. از نقطه نظــر مــا به عنــوان رگوالتــوری و همچنیــن از 
نظــر وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات قطعــاً ایــن موضوع، 
حق النــاس اســت و بایــد بــه  حقــوق مــردم توجــه شــود؛ مــردم 
ــه  ــد چ ــت می کنن ــه پرداخ ــی ک ــد در ازای پول ــد بدانن حق دارن
ــت  ــد آن را مدیری ــد بتوانن ــد و بای ــت می کنن ــی دریاف سرویس

کننــد.
ــوی  ــی از س ــته تخلف های ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــا کار  ــا اپراتوره ــه ب ــزوده ک ــات ارزش اف ــرکت های خدم ش
ــا  ــایی و ب ــان شناس ــه متخلف ــت ک ــورت گرف ــد ص می کردن
ــدن  ــه بازگردان ــور ب ــا مجب ــد و اپراتوره ــورد ش ــا برخ آن ه
چهــار تــا پنــج میلیــارد از وجــوه دریافتــی بــه مــردم 
ــئله  ــن مس ــم ای ــال معتقدی ــرد: بااین ح ــه ک ــدند، اضاف ش
بایــد ریشــه ای حــل شــود. یکــی از راه حل هــا ایــن 
اســت کــه اختیــار فعــال کــردن ســرویس ها در دســت 
ــم  ــا می خواهی ــه م ــی ک ــور. اقدام ــه اپرات ــد ن ــترک باش مش
ــرویس ها را  ــام س ــدا تم ــه ابت ــت ک ــن اس ــم ای ــام بدهی انج
ــام  ــدد پی ــازی مج ــرای فعال س ــترک ب ــه مش ــال و ب غیرفع
درخواســت ارســال کنیــم و اگــر مشــترک تمایــل داشــت در 
ــاره هــم از او  ســرویس باقــی بمانــد و آن را تائیــد کــرد، دوب
ــرای او  ــا ســرویس موردنظــر ب تائیــد مجــدد گرفتــه شــود ت
فعــال شــود. امــا اگــر در ادامــه دیدیــم کــه بازهــم ممکــن 
اســت بســتر سوءاســتفاده و کاله بــرداری باقــی بمانــد، تمــام 

ســرویس های ارزش افــزوده را تعطیــل می کنیــم.
فــالح جوشــقانی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا هیــچ انگیــزه ای جــز 
تحقــق نفــع مــردم نداریــم، ادامــه داد: در ایــن قضیــه ممکــن 
ــازار ارزش افــزوده پــای مباحــث سیاســی را  اســت ذی نفعــان ب
هــم وســط بکشــند کــه مــن دراین بــاره نمی توانــم نظــر بدهــم 
ــود منتشــر  ــر خ ــر ارتباطــات در توئیت ــه وزی ــا همان طــور ک ام

ــوان  ــه نمی ت ــئله ای اســت ک ــاس مس ــد موضــوع حق الن کردن
از آن چشم پوشــی کــرد. مــن انگیــزه  کســانی کــه موضــوع را 
ــرات  ــن نظ ــت ای ــن اس ــم. ممک ــد را نمی دان ــی می کنن سیاس
ــوان  ــا به عن ــاً م ــا یقین ــد؛ ام ــی باش ــای مال ــر بحث ه ــه خاط ب
ــن مســئله  ــر حقــوق مــردم هســتیم و در ای ــوری  پیگی رگوالت

هیــچ انگیــزه سیاســی نداریــم.
ــرای  ــم در ماج ــی ه ــع مال ــاً نف ــه قطع ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــم  ــازمان تنظی ــات و س ــب وزارت ارتباط ــان »وس« از جان پای
ــه  ــر چ ــاً ه ــزود: طبیعت ــت اف ــرح نیس ــی مط ــررات رادیوی مق
اپراتورهــا ســرویس بیشــتری فعــال کننــد، ســهم بیشــتری هم 
ــم  ــازمان تنظی ــه س ــدی از آن ب ــه درص ــد ک ــت می کنن دریاف
مقــررات تعلــق می گیــرد. اگــر مــا نــگاه مــادی بــه ایــن قضیــه 
ــع  ــم. نف ــرح نمی کردی ــان »وس« را مط ــز پای ــتیم هرگ داش
ــه مــردم، خــود مــردم  ــه خدمــات ب ــا در ارائ ــی م و هــدف اصل
ــد  ــد از ســرویس هایی کــه دریافــت می کنن هســتند. مــردم بای

ــته باشــند. ــت داش رضای
ــازار ارزش افــزوده  ــی ب ــاره گــردش مال ــوری درب رئیــس رگوالت
گفــت: مــا تخمیــن می زنیــم کــه بــازار »وس« گــردش مالــی 
حــدود 2 هــزار تــا 2500 میلیــارد تومانــی دارد کــه بــازاری غیــر 
شــفاف و نیازمنــد مدیریــت اســت. فراینــد درهم تنیــده ای 
ــد  ــه بای ــود دارد ک ــده  »وس« وج ــرکت های ارائه دهن ــن ش بی
شــفاف شــود تــا مشــخص شــود آن هــا ایــن پول هــا را از کجــا 

ــد. ــرج می کنن ــا خ ــت و در کج دریاف
ــی  ــا ط ــی م ــم نظارت ــت: تی ــات گف ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــر حــوزه  ــرای افزایــش نظــارت ب ــا دو روز آینــده ب یــک ت
ــوند  ــتقر می ش ــا مس ــزوده در اپراتوره ــرویس ارزش اف س
ــده  ــه  آین ــا 2 هفت ــم ت ــری ه ــات دیگ ــن اقدام و همچنی
انجــام  تعیین شــده  کــه  مهلت هایــی  بــه  توجــه  بــا 
ــج  ــیدن آن، نتای ــرانجام رس ــه س ــد از ب ــه بع ــم ک می دهی

ــرد. ــم ک ــالم خواهی را اع

معاون وزیر ارتباطات:

برای پایان دادن به خدمات ارزش افزوده موبایل انگیزه سیاسی نداریم
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رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات دربــاره نامــه تعییــن تکلیــف خدمــات ارزش افــزوده 
ــا  کــه بــه اپراتورهــا ابــالغ شــده توضیــح داد و گفــت: از ایــن پــس، ارائــه ایــن خدمــات بایــد ب

تاییــد چندمرحلــه ای مشــترک انجــام شــود.
حســین فــالح جوشــقانی در مــورد آخریــن تصمیمــات اتخــاذ شــده بــرای ارائــه ســرویس هــای 
ارزش افــزوده )وس( در کشــور، اظهــار داشــت: مــا تاکیدمــان بــر ایــن اســت کــه در حــوزه خدمات 
ارزش افــزوده، بایــد کالهبــرداری هــا قطــع شــود و در حــال تصمیــم گیــری بــرای پایــان دادن به 

سوءاســتفاده هــا از مردم هســتیم.
وی گفــت: مطابــق بــا آخریــن تصمیمــی کــه اتخــاذ شــده اســت، اپراتورهــا باید بــه مــردم اطالع 
دهنــد کــه تاکنــون چــه ســرویس هایــی دریافــت کــرده و چــه مبالغــی از ســوی مشــترکان ایــن 

خدمــات پرداخــت شــده اســت.
معــاون وزیــر ارتباطــات در مــورد نامــه ای کــه از ســوی رگوالتــوری بــه اپراتورهــا ابــالغ شــده 
اســت، توضیــح داد و گفــت: در ایــن نامــه از اپراتورهــا خواســته ایــم از ایــن پــس، ارائــه خدمــات 

ارزش افــزوده بــه مشــترکان، بــا تاییــد چنــد مرحلــه ای از ســوی مشــترک، همــراه باشــد.
ــه  ــت مشــترک همــراه باشــد و ب ــا رضای ــد ب ــزوه بای ــه ســرویس ارزش اف ــرد: ارائ ــه ک وی اضاف
همیــن دلیــل از اپراتورهــا خواســته ایــم مرحلــه تایید دریافــت خدمــات پیامکــی را در چنــد مرحله 

بــرای مشــترکان فراهــم کننــد.
فــالح جوشــقانی افــزود: ایــن نامــه در جهــت عملیاتــی شــدن مصوبــه 270 کمیســیون تنظیــم 
ــا  ــات »وس« نیســت. چــرا کــه م ــه خدم ــان دادن ب ــه پای ــه منزل ــررات ارتباطــات اســت و ب مق

معتقدیــم تمامــی ســرویس هــای ارزش افــزوده کالهبــرداری نیســتند امــا بخــش عمــده ای از 
آنهــا، در ایــن حــوزه عملکــرد مناســبی نداشــته انــد.

ــا تاکیــد براینکــه ارائــه  رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی ب
ــت، شــفافیت و  ــا رضای ــد ب ــل بای ــرای مشــترکان موبای ــزوده ب ــات ارزش اف خدم
بــه دور از ایجــاد بســتر کالهبــرداری باشــد، ادامــه داد: ایــن موضــوع را طــی چنــد 
ســال گذشــته پیگیــری کــرده ایــم و در برخــی مــوارد بــا خاطیــان برخــورد هــم 
داشــته ایــم امــا تاکنــون ایــن برخوردهــا تاثیــر الزم را نداشــته اســت. البته ســامانه 
»ســتاره ۸00 مربــع«، کمــک بســیاری بــه حــل مشــکالت ایــن بخــش کــرده اما 

بایــد بــه طــور کلــی سوءاســتفاده از بیــن بــرود.
وی گفــت: در ایــن نامــه از اپراتورهــا نخواســته ایــم کــه ســرویس خــود را قطــع 
کننــد بلکــه بــا توجــه بــه اینکــه برخــی ســرویس هــای »وس« مــورد نیــاز مــردم 
اســت، مــا خواســته ایــم که ایــن ســرویس هــا بــا رضایــت مــردم و شــفافیت ارائه 

شــود و روش هــای کالهبــرداری در آن از بیــن بــرود.
فــالح جوشــقانی بــا اشــاره بــه نمونــه هایــی از کالهبرداریهــای انجــام شــده در 
زمینــه خدمــات ارزش افــزوده گفــت: هــم اکنــون شــاهد گســترش بدافزارهــای 
ــایت در  ــک س ــال درج لین ــرای مث ــه ب ــوی ک ــه نح ــتیم. ب ــزوده هس ارزش اف
ــه  ــر، هزین ــک موردنظ ــردن لین ــه بازک ــردم ب ــب م ــی و ترغی ــای اجتماع کاناله

ــراه دارد. ــه هم ــران را ب ــرای کارب ــزوده ب ــرویس ارزش اف س
وی افــزود: پیامکهایــی کــه بــا لینــک تبلیغاتــی برای مشــترکان ارســال می شــود 
و کاربــران بــه صــورت نــاآگاه اقــدام بــه بازکــردن لینــک موردنظــر مــی شــوند، از 
دیگــر مــوارد بــارز کالهبــرداری ارزش افــزوده اســت. چــرا کــه در بســیاری از ایــن 
مــوارد، خدمــات ارزش افــزوده بــرای کاربــر فعــال شــده و از حســاب وی شــارژ می 
شــود. در همیــن حــال موضــوع ادعــا بــرای ارائــه اینترنــت رایــگان که بــه صورت 
بدافــزار و اســپم در شــبکه هــای اجتماعــی منتشــر می شــود نیــز ، نمونه بــارزی از 
کالهبــرداری در خدمــات ارزش افــزوده اســت کــه بــه ضــرر کاربــران بــوده و بایــد 

جلــوی آن گرفتــه شــود.
معــاون وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد: ریشــه ایــن موضــوع و نفــوذ ســرویس، در 

ــرای آن درنظــر گرفــت. ــی ب ــد یــک روش نظارت اپراتورهــا اســت و بای
بــه تازگــی نامــه ای در برخــی شــبکه هــای اجتماعی دربــاره ابــالغ مصوبــه جدید 

رگوالتــوری بــه اپراتورهــا در زمینه خدمــات ارزش افزوده منتشــر شــد.
ــی وزارت ارتباطــات،  ــررات و ارتباطــات رادیوی ــم مق ــه ســازمان تنظی ــن نام در ای
شــروط جدیــدی بــرای اپراتورهــای موبایــل در ارائــه سرویســهای ارزش افــزوده 

درنظــر گرفتــه اســت.
در همیــن حــال، وزیــر ارتباطــات در توئیتی اعــالم کــرد: اپراتورهــا را ملــزم کردیم 
طــی یــک هفتــه به هــر مشــترک اعــالم کننــد در ســه ســال گذشــته چــه مبلغی 
ــه اســت.  ــه حســاب چــه شــرکتهایی رفت ــرای خدمــات »وس« و ب از جیبشــان ب

آمــار بســیار جالبــی خواهــد شــد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات:

دریافت سرویس ارزش افزوده با تایید چندمرحله ای مشترک
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

 معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت ارتباطــات جزئیــات حمایــت از شــرکتها در پــروژه »کریــدور« را 
تشــریح کــرد و گفــت: بــرای حمایــت از اشــتغالزایی اســتارت آپهــای حــوزه IT، برنامــه هایــی 

در دســتور کار قــرار دارد.
ــدور  ــروژه کری ــه در پ ــن وزارتخان ــای ای ــه ه ــات و برنام ــن اقدام ــاره آخری ــتار هاشــمی درب س
ــرکت  ــه از ش ــت ک ــن اس ــا ای ــگاه کالن م ــدور ن ــروژه کری ــت: در پ ــات، گف ــاوری اطالع فن

ــم. ــازار تســهیل کنی ــه ب ــا را ب ــم و ورود آنه ــت کنی ــغ حمای ــای بال ه
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت ارتباطــات بــا اشــاره بــه اینکــه حمایتهــای مــا از این شــرکتها 
قالــب هــای متنوعــی دارد، افــزود: کمــک بــه اســتقرار شــرکت هــا و ســرمایه گــذاری کــه بــه 
ــی  ــی رود؛ یعن ــه شــمار م ــا ب ــت ه ــن حمای ــه ای ــی شــود، از جمل صــورت یکســان انجــام م

شــرکت هایــی کــه در کریــدور قــرار اســت بیاینــد و فعالیــت کننــد، شــرکت هــای بالغــی انــد 
کــه بــرای ســرمایه در گــردش خــود نیــاز بــه حمایــت )از جنــس فانــد( دارنــد. ایــن شــرکتها 
ــا مشــارکت وزارت ارتباطــات و خودشــان محورهــای جدیــدی از فعالیــت هــا را  مــی تواننــد ب

آغــاز کننــد.
وی همچنیــن گفــت: تعــداد اپلیکیشــن هــای ایــن حــوزه از 100 هــزار بــه 250 هــزار توســعه و 

افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه رشــد قابــل قبولــی را نشــان مــی دهد.
ــان و  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــت از ش ــرای حمای ــات ب ــه وزارت ارتباط ــاره اینک ــمی درب هاش
کاربــردی کــردن دســتاوردهای اســتارت آپ هــای حــوزه IT چــه برنامــه ای دارد، خاطرنشــان 
کــرد: در ایــن زمینــه وزارت ارتباطــات طــرح نوآفرین را در دســتور کار قــرار داده اســت؛ نگاهمان 
در ایــن طــرح ایــن اســت کــه شــرکت هــای نوپایی کــه 3 ســال از ســابقه فعالیتشــان نگذشــته 
باشــد، در زمینــه اشــتغالزایی از آن هــا حمایــت کنیــم. ایــن طــرح بــه صورت جــدی و با دســتور 

وزیــر ارتباطــات در دســتور کار وزارتخانــه قــرار گرفته اســت.
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر ارتباطــات اضافــه کــرد: در طــرح نوآفریــن نگاهمان این اســت 
کــه شــرکت هــای نوپــای فعــال و بــا انگیــزه الرم را کمــک و حمایــت کنیــم امــا ایــن حمایــت 

هــا بــا نظــارت هــای کامــل انجــام خواهــد شــد.  
وی در واکنـش بـه ایـن سـوال که برخـی معتقدنـد در حـوزه برنامه نویسـی نتوانسـتیم عملکرد 
خوبـی داشـته باشـیم و ضعفهای زیـادی در ایـن بخـش وجـود دارد، تصریح کرد: بنـده همچین 
نگاهـی را نـدارم؛ چـرا کـه ممکن اسـت مصادیقی از شـرکت هـای حـوزه برنامه نویسـی را پیدا 
کنیـم که عملکردشـان مطلوب نیسـت اما علی رغم رشـد منفـی اقتصادی در کشـور و همچنین 

بـا وجود تحریـم ها، حـوزه IT رشـد مثبت بـاالی ۶ درصـد را دارد.
ــه و  ــه گرایان ــات یــک جانب ــا و اقدام ــت ه ــود محدودی ــا وج ــوزه IT ب ــه داد: رشــد ح وی ادام
ظالمانــه آمریــکا، بــه خوبــی نشــان مــی دهــد کــه عملکــرد حــوزه فنــاوری اطالعــات عملکــرد 

قابــل دفاعــی اســت و ایــن پیــام را مــی دهــد کــه مــی تــوان در شــرایط ســخت کار کــرد.

معاون وزیر ارتباطات:

آمار اپلیکیشن های ایرانی به ۲۵۰هزار رسید

ــر  ــای پ ــان ه ــتم زب ــی در رده هش ــان فارس ــد زب ــی جدی ــق گزارش طب
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــای اینترن ــتفاده در فض اس

ــد اندکــی  ــی ده ــایت W3techs، نشــان م ــد وب س ــزارش جدی گ
 Worldبیــش از 50 درصــد وب ســایت هایــی کــه در فضــای
ــان انگلیســی هســتند. در  ــه زب Wide Web بازدیــد مــی شــوند ب
ایــن میــان بقیــه وب ســایت هــا اطالعــات را بــه زبــان هــای دیگــر 

ــد. نشــان مــی دهن
ــز  ــا نی ــایت ه ــد وب س ــان 2.1 درص ــار زب ــن آم ــق ای ــن طب همچنی
فارســی اســت. ایــن جایــگاه نشــان دهنــده رشــد زبــان فارســی اســت. 
ــته 1.۹  ــال گذش ــد و در س ــدود 0.7 درص ــال ۹۶، ح ــم در س ــن رق ای

ــود. درصــد ب

ــات  ــه صفح ــوط ب ــات مرب ــی اطالع ــا بررس ــایت ب ــن وب س ای
دانلــود، موتورهــای جســتجو و تحلیــل نتایــج ایــن رده بنــدی را 
اعــالم کــرده اســت. همچنیــن در ایــن تحقیــق فنــاوری 
ــرد.  ــی گی ــرار م ــی ق ــورد بررس ــز م ــا نی ــایت ه ــای وب س ه
ــایت  ــون وب س ــات 10 میلی ــل اطالع ــر آن در تحلی ــالوه ب ع
پربازدیــد و همچنیــن میــزان محبوبیــت وب ســایت هــا در 

ــز بررســی شــده اســت. ــل نی ــاه قب Alexa  طــی 3 م
طبــق اطالعــات ایــن وب ســایت پــس از زبــان انگلیســی، روســی 
پــر اســتفاده تریــن زبــان در فضــای اینترنــت اســت. ۶.7 درصــد از 

محتــوای ارائــه شــده در اینترنــت بــه زبــان روســی اســت.
ــرار دارد. در رده  ــد ق ــا 5.3 درص ــان ب ــان آلم ــز زب ــوم نی در رده س
ــا  ــان اســپانیا) ب ــه ترتیــب زب ــز ب هــای بعــدی نی
ــد(،  ــا 3.7 درص ــوی )ب ــان فرانس ــد(، زب 4.۸ درص
ــی )  ــان پرتغال ــد(، زب ــا 3.4 درص ــی )ب ــان ژاپن زب
ــزان  ــه می ــب آنک ــد. جال ــرار دارن ــد( ق ــا 2.7 ص ب
اســتفاده از زبــان ایتالیایــی نیــز ماننــد زبــان 

ــت. ــد اس ــی 2.1 درص فارس
ــد  ــا 1.7 درص ــی ب ــان ترک ــدی زب ــن رده بن در ای
پــس از ایــران و ایتالیــا قــرار دارد.  همچنیــن 
میــزان اســتفاده از زبــان هــای لهســتانی و چینــی 
نیــز 1.۶ درصــد اســت. عــالوه بــر آن در رده 
ــان  بنــدی ایــن وب ســایت میــزان اســتفاده از زب
ــر  ــز 0.7 درصــد ذک ــا نی ــایت ه ــی در وب س عرب

ــت. ــده اس ش

ارتقاء جایگاه زبان فارسی در اینترنت ارتقا یافت
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

دستور دادستانی برای بستن سایتهای دانلود به خدمات دهندگان وب
 

در پــی محدودیــت ایجــاد شــده روی ســایتهای دانلــود فیلــم، وزیــر ارتباطــات گفت: ایــن موضوع 
از ســوی دادســتانی بــه ارائــه دهنــدگان خدمــات میزبانی وب دســتور داده شــده اســت.

امــکان دسترســی بــه دانلــود فیلــم روی برخــی ســایتهای ایرانــی دانلــود رایــگان فیلــم و ســریال 
غیرممکــن شــده و لینــک هــای دانلودشــان بــه دلیــل قطــع ســرور، غیرفعــال شــده اســت.

در ایــن بــاره محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات در توئیتر در پاســخ بــه اعتــراض کاربران 
ــم، گفــت: »واهلل بســته شــدن ســایتهای  ــود فیل ــت ایجــاد شــده در ســایتهای دانل ــه محدودی ب
دانلــود فیلــم به مــن مربــوط نیســت. دادســتانی بــه ارائــه دهنــدگان خدمــات میزبانی وب دســتور 

داده، ایــن وســط مــن هیــچ کاره ام.«
وی بــا بیــان اینکــه »مســئولیت مــا وصــل اســت و در قطــع، مقــام تشــریفاتی هــم نیســتیم«، 
گفــت: » وزیــر ارتباطــات در فیلترینــگ اختیــاری نــدارد کــه از آن اســتفاده کنــد. بــاور کنیــد اگــر 

اختیــار داشــتم از ایــن اختیــار مدتهــا پیــش اســتفاده مــی کــردم.«
وزیــر ارتباطــات بــا انتقــاد از قطــع ســرور ســایتهای دانلــود، اضافــه کــرد: »فردا همــه این ســایتها، 
سرورهایشــان را از ایــران بیــرون مــی برنــد و دوبــاره بــازار مافیــای فیلترشــکن رونق مــی گیرد.«

جهرمــی خاطرنشــان کــرد: »بســیاری از کشــورها بــا مشــکل عــدم رعایــت کپــی رایــت مواجــه 
هســتند و شــیوه هــای بهتــری بــرای مدیریــت ایــن مشــکل دارنــد.«

وزیر ارتباطات:

۵G ایران در حال آماده سازی برای جذب فناوری
 

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا تأکیــد بــر اینکــه 5G فنــاوری غالــب جهــان در دهــه آینــده خواهــد بــود از برنامه ریزی هــای 
کشــورمان بــرای جــذب ایــن فنــاوری خبــر داد.

محمدجــواد آذری جهرمــی، در پنــل ویــژه وزرا در اجــالس جهانــی فنــاوری اطالعــات )WCIT-201۹(  بــا اشــاره بــه پیشــرفت های 
ــدی  ــهرها و 7۸ درص ــدی ش ــال 100 درص ــه اتص ــر ب ــال اخی ــات در دو س ــاوری اطالع ــاخت فن ــوزه زیرس ــران در ح ــه ای قابل توج
ــزی و جــذب ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی درحــال   ــا برنامه ری ــت ب ــزود: دول ــرد و اف ــه شــبکه 4G اشــاره ک روســتاهای کشــور ب

توســعه حداکثــری زیرســاخت های ارتباطــی اســت.
ــود، گفــت: ایــران در حــال  ــر اینکــه فنــاوری 5G فنــاوری غالــب جهــان در دهــه آینــده جهــان خواهــد ب ــا تأکیــد ب آذری جهرمــی ب
آماده ســازی شــرایط و بســترهای الزم بــرای جــذب ایــن فنــاوری از طریــق ایجــاد زیرســاخت ها و نیــز افزایــش آگاهــی و عالقــه مــردم 

نســبت بــه کاربردهــای متعــدد و متنوعــی اســت کــه ایــن فنــاوری بــرای زندگــی آن هــا بــه ارمغــان خواهــد آورد.
وی حمایــت از رشــد اقتصــاد دیجیتــال مبتنــی بــر مشــارکت بخــش خصوصــی و پویایــی کشــور را یکــی از اهــداف مهــم خــود توصیــف 
کــرد و بــا اشــاره بــه طــرح نوآفریــن گفــت: هم اکنــون در حــدود 570 اســتارت آپ، 13۹ شــرکت بــزرگ رشــد یافتــه، 45 شــتاب دهنده 
ــد. هــدف از ایــن طــرح تســهیل فضــای فرایندهــای ایجــاد و رشــد  ــاز کرده ان و 15 ســرمایه گذار مشــارکت خــود را در ایــن طــرح آغ
اســتارت آپ ها، ایجــاد شــفافیت، شناســایی فرصت هــای جدیــد ســرمایه گذاری، متصــل کــردن کارآفرینــان بــا دانشــگاه و ترویــج روش هــای تجــارت خالقانــه و مبتکرانــه از طریــق ارائــه مشــوق 

بــه پروژه هــای برجســته اســت.
آذری جهرمــی بــا اشــاره بــه همراهــی تعــدادی از بهتریــن اســتارت آپ های ایرانــی بــا وی در ســفر بــه ایــروان کــه در زمینه هــای حمل ونقــل، کشــاورزی، تبلیغــات، انیمیشــن، پیام رســان، ســالمت 
و تجــارت هوشــمند فعالیــت دارنــد گفــت: ایــران و ارمنســتان همــکاری خوبــی را بــرای گســترش اتصــال مســیرهای راهبــردی انتقــال دیتــا در منطقــه آغــاز کرده انــد، این گونــه همکاری هــا هموار 

کننــده همگرایــی درون منطقــه ای و اتصــال فــرا منطقــه ای و ابــزار مؤثــری بــرای مقابلــه بــا یک جانبه گرایــی و ســلطه گری قدرت هــا در حــوزه ICT اســت.

وزارت بازرگانــی آمریــکا 2۸ شــرکت توســعه دهنــده فنــاوری هــای هــوش مصنوعــی و فنــاوری 
شناســایی صــورت را بــه دلیــل عملکردهایــی برخــالف منافــع سیاســت خارجــی این کشــور در 

فهرســت ســیاه خــود قــرار داد.
ایــاالت متحــده آمریــکا گروهــی از شــرکت هــای فنــاوری چینــی را در فهرســت ســیاه وزارت 
بازرگانــی قــرار داد. ایــن شــرکت هــا فنــاوری شناســایی صــورت و دیگــر فنــاوری هــای هــوش 
مصنوعــی را توســعه مــی دهنــد. آمریــکا ادعــا مــی کنــد چیــن از فنــاوری ایــن شــرکت هــا 

بــرای فشــار بــر گــروه هــای اقلیــت اســتفاده مــی کنــد.
ــا  ــن شــرکت ه ــه ای ــت ب ــازه دول ــدون اج ــد ب ــی نمــی توانن ــن شــرکت هــای آمریکای بنابرای
فنــاوری بفروشــند. »ویلبــر راس« وزیــر بازرگانــی آمریــکا در بیانیــه ای رســمی اعــالم کــرد: 

ــه خشــونتی  علیــه اقلیــت هــا در چیــن را تحمــل نمــی کنــد! ــکا هیــچ گون دولــت آمری
درمیــان شــرکت هــای تحریــم شــده از ســوی آمریــکا نــام Hikvisionو Dahua دیده می 

شــود. هــر دوی ایــن شــرکت هــا از تهیه کننــدگان جهانــی فنــاوری نظــارت ویدئویی هســتند.
 Hikvision طــی بیانــه ای اعــالم کــرد بــه حقــوق بشــر احتــرام مــی گــذارد و بــا تصمیــم 
ــال  ــک س ــی ی ــرد ط ــالم ک ــه اع ــرکت در ادام ــن  ش ــت. ای ــف اس ــپ مخال ــت ترام دول
ســعی کــرده ســوءتفاهمات دربــاره ایــن شــرکت را برطــرف کنــد و ایــن تحریــم بــه شــرکای 

آمریکایــی آن آســیب مــی رســاند.
از ســوی دیگــر شــرکت هــای چینــی Sense Time،Megvii و iFlytek کــه در حــوزه 
هــوش مصنوعــی فعالیــت مــی کننــد نیــز جــزء فهرســت ســیاه وزارت بازرگانــی آمریــکا قــرار 

گرفتــه انــد.  
ــاوری پیشــرفته شناســایی صــورت مشــهور  ــرای توســعه فن Sense Time و Megvii ب
ــاوری شناســایی  ــه ســرویس هــای ترجمــه و فن ــرای ارائ ــز ب هســتند و شــرکت iFlytek نی

صــورت شــناخته شــده اســت. 

۲۸ شرکت هوش مصنوعی چینی در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفتند
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

برگزاری اولین کنسرت هوش مصنوعی دنیا در ارمنستان
 

همزمــان بــا برگــزاری بیســت و ســومین کنگره جهانــی فنــاوری اطالعــات در ایــروان پایتخت ارمنســتان، 
اولیــن کنســرت هــوش مصنوعــی دنیــا هــم در ایــن شــهر برگــزار می شــود.

ــا همــکاری کنسرســیوم انجمــن هــای آی ســی تــی دنیــا برگــزار مــی شــود کــه ۸3  کنگــره مذکــور ب
ــد. ــت دارن ــد، در آن عضوی ــن صنعــت را تحــت پوشــش دارن ــاالن ای ــا کــه ۹0 درصــد از فع کشــور دنی

ایــن کنگــره امســال از تاریــخ ۶ تــا ۹ اکتبــر برگــزار شــد و موضــوع اصلــی آن بررســی تحوالتی اســت که 
آی ســی تــی در جهــان و در زندگــی انســان هــا و در حــوزه هایــی همچــون امنیــت، دموکراســی، حقــوق 

بشــر و غیــره ایجــاد کــرده اســت.
ــرگی  ــت س ــا هدای ــان ب ــی جه ــوش مصنوع ــن کنســرت ه ــده، اولی ــره یادش ــزاری کنگ ــیه برگ در حاش
ســامباتیان برگــزار شــد. اگــر چــه 100 نوازنــده آالت موســیقی از 15 کشــور جهــان در این کنســرت برخی 
قطعــات موســیقی کالســیک را نواختنــد، امــا طراحــی قطعــات یادشــده توســط فنــاوری هــوش مصنوعی 

صــورت گرفتــه بــود.
سیســتم هــوش مصنوعــی بــه کار گرفتــه شــده بدیــن منظــور بــا بررســی موســیقی کالســیک و ســنتی 
ــود و  ــرده ب ــق ک ــی را خل ــیقی خاص ــات موس ــره قطع ــن کنگ ــال در ای ــو و فع ــورهای عض ــی کش تمام

ــا آنهــا آشــنایی نداشــتند، نواختنــد. ــدگان نیــز همــان قطعــات را کــه از قبــل ب نوازن
نــرم افــزار هــوش مصنوعــی یادشــده بــه گونــه ای برنامــه ریــزی شــده بــود کــه بتوانــد بــه طــور خــودکار 
موســیقی هــای 15 کشــور جهــان را بــا هــم ترکیــب کــرده و محصــول نهایــی را ارائــه کنــد. ایــن اولیــن 

بــار در جهــان اســت کــه یــک کنســرت موســیقی هــوش مصنوعــی بــه طــور زنــده اجــرا مــی شــود.

گفتگو با رئیس جمهور فنالند؛

آمریکا تجهیزات ۵G نوکیا را 
جایگزین هواوی می کند

 

رئیــس جمهــور آمریــکا قصــد دارد طــی مذاکراتــی بــا رئیــس جمهــور فنالنــد جایگزینــی برای 
گســترش فنــاوری 5G بــدون هــواوی بیابــد. بــه نظــر مــی رســد آمریــکا قصــد دارد نوکیــا را 

جایگزیــن هــواوی کنــد. 
ــاره راه هــای گســترش  دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور آمریــکا و همتــای فنالنــدی اش درب
ــواوی و ZTE بحــث و  ــی ه ــزات شــرکت هــای چین ــدون اســتفاده از تجهی ــاوری 5G ب فن

گفتگــو مــی کننــد.
در همیــن راســتا یکــی از مقامــات رســمی دولــت آمریــکا می گویــد: نوکیــا شــرکتی فنالندی 
اســت کــه فنــاوری 5G را بــا ســرعت بســیار زیــادی در دســتور کار خــود قــرار داده اســت، بــه 

طــوری کــه توســعه فنــاوری آن بــا شــرکت هــای هــواوی برابــری مــی کنــد. 
ــرای جایگزیــن کــردن شــرکت های چینــی در  ــه ای مناســب ب  همچنیــن ایــن شــرکت گزین
ــران، یکپارچگــی و  ــر حفاظــت از اطالعــات کارب ــا عــالوه ب ــف اســت. نوکی کشــورهای مختل

امنیــت شــبکه را نیــز حفــظ مــی کنــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه آمریکا کمپیــن جهانــی بــه راه انداختــه تا هــم پیمانانــش را از اســتفاده 

از فناوریهــای شــبکه هــواوی منــع کند. 
ــواوی  ــود ه ــن وج ــا ای ــد . ب ــی کن ــی م ــران جاسوس ــواوی از کارب ــد ه ــی کن ــا م ــکا ادع آمری
تمــام ایــن اتهامــات را رد کــرده اســت همچنیــن دولــت آمریــکا هــواوی را در فهرســت ســیاه 

ــت.  ــرار داده اس ــود ق ــی خ ــرکت های وزارت بازرگان ش

روسیه برای ارائه خدمات نسل 
پنجم هواوی فرش قرمز پهن کرد

 
در شــرایطی کــه دولــت آمریــکا مانــع از فعالیــت هــواوی و ارائــه خدمــات نســل پنجــم در 
ایــن کشــور و بســیاری از نقــاط جهــان شــده، مســکو بــرای توســعه شــبکه نســل پنجــم در 

روســیه از هــواوی درخواســت کمــک کــرده اســت.
در شــرایطی کــه کاخ ســفید بــه بهانــه جاسوســی ســایبری هــواوی بــه نفــع دولــت چیــن 
و در واقــع از تــرس تســلط چینــی هــا بــر دنیــای ارتباطــات و مخابــرات تــالش مــی کنــد 
ــا جلوگیــری کنــد،  از گســترش دامنــه فعالیــت هــای ایــن شــرکت در نقــاط مختلــف دنی
کرملیــن بــرای هــواوی فــرش قرمــز پهــن کــرده و بــه طــرف چینــی اجــازه داده خدمــات 

نســل پنجــم در روســیه ارائــه دهــد.
تحلیــل گــران هــدف روســیه از ایــن اقــدام را نشــان دادن وحــدت و همدلــی بــا پکــن بــر 
علیــه امریــکا دانســته و مــی گوینــد البتــه ایــن کار زمینــه برای دسترســی بــه اینترنــت فوق 

ســریع را از طریــق گوشــی هــای هوشــمند فراهــم مــی ســازد.
مقامــات مســکو مــی گوینــد ظــرف چنــد ســال آینده شــبکه نســل پنجــم تلفــن همــراه به 
بخشــی از زیرســاخت عــادی ایــن شــهر مبــدل شــده و تــا ســال 2024 تمامــی شــهرهای 
اصلــی و مهــم روســیه تحــت پوشــش خدمــات نســل پنجم تلفــن همــراه قــرار مــی گیرند.

ــبکه  ــک ش ــت و ی ــاری اس ــت تج ــال فعالی ــیه در ح ــل در روس ــال قب ــواوی از 22 س ه
آزمایشــی نســل پنجــم را نیــز در مســکو راه انــدازی کــرده اســت. ایــن شــرکت در زمینــه 
ارائــه خدمــات تلفــن همــراه و ارتباطــات ســیار نیــز بیشــترین ســرمایه گــذاری را در روســیه 

ــه عمــل آورده اســت. ب
هــواوی هــم اکنــون 400 کارمنــد در مســکو و 150 کارمنــد در ســنت پطرزبــورگ دارد کــه 
عمدتــا در حــوزه تحقیــق و توســعه فعالیــت دارنــد و قــرار اســت ظــرف پنــج ســال آینــده 

هــزار نفــر دیگــر را در روســیه بــه خدمــت بگیــرد.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

هــواوی اعــالم کــرده تولیــد دکل هــای اینترنــت 5G را بــدون اســتفاده از قطعــات آمریکایــی 
در مــاه اکتبــر آغــاز کــرده اســت. هــواوی در مرحلــه اول، ماهانــه 5 هــزار دکل تولیــد مــی کنــد.
جنــگ تجــاری میــان چیــن و آمریــکا بیشــترین خســارت را بــه شــرکت هــواوی زد.  بــا ایــن 
وجــود بــه نظــر مــی رود هــواوی همچنــان مشــغول دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا عواقــب 

تحریــم هــای آمریکا اســت. 
درهمیــن راســتا ایــن شــرکت سیســتم عامــل »هارمونــی OS« را رونمایــی کــرد تــا جایگزین 
سیســتم عامــل اندرویــد در گوشــی هایــش شــود. از ســوی دیگــر »رن ژنــگ فی«مدیــر ارشــد 
اجرایــی هــواوی اعــالم کــرده ایــن شــرکت ســاخت دکل هــای اینترنــت 5G را بــدون قطعــات 

وارداتــی آمریکایــی آغــاز کرده اســت.
وزارت بازرگانــی آمریــکا در مــاه مــی هــواوی را در فهرســت ســیاه خــود قــرار داد. بنابرایــن ایــن 
شــرکت نمــی توانــد از تهیــه کننــدگان آمریکایــی قطعــات مــورد نیــاز خــود را بخــرد. ایــن در 
حالــی اســت کــه تحریــم هــای آمریــکا عــالوه بــر تاثیــر منفــی روی کســب و کار موبایــل، بــر 

قســمت تجــارت تجهیــزات مخابراتــی آن نیــز تاثیرگــذار بوده اســت.
ــاه ســپتامبر اعــالم کــرد بیــش از 200 هــزار دکل اینترنتــی 5G را  ــل م ــن شــرکت در اوای ای
  5Gبارگیــری کــرده اســت. همچنیــن هــواوی فــاش کــرده 50 قــرار داد بــرای توســعه اینترنــت

در سراســر جهــان امضــا کــرده اســت.
تولیــد انبــوه دکل هــای مخابراتــی 5G بــدون قطعــات آمریکایــی در مــاه اکتبــر آغاز می شــود. 
5G ژنــگ فــی همچنین اشــاره کرد ایــن شــرکت فنــاوری در مرحلــه اول ماهانــه 5 هــزار دکل

تولیــد مــی کنــد. ایــن شــرکت تخمین مــی زنــد تولیــد ســاالنه دکل هــای مذکــور  در 2020 به 
1.5 میلیــون واحــد برســد و بــه ایــن ترتیــب ســرویس هــای اینترنــت 5G در مناطــق بیشــتری 

ــد. عرضه خواهد ش

تولید ماهانه ۵ هزار دکل؛ 

هواوی دکل های ۵G را بدون قطعات آمریکایی می سازد

باهدف جاسوسی صورت می گیرد؛

فشار آمریکا و انگلیس به فیس 
بوک برای توقف رمزگذاری داده 

 
دولــت هــای آمریــکا، انگلیــس 
تســهیل  بــا هــدف  اســترالیا  و 
جاسوســی ســایبری از کاربــران 
ــار  ــوک فش ــس ب ــه فی ــت ب اینترن
ــر  ــریع ت ــه س ــر چ ــا ه ــد ت آورده ان
ارائــه خدمــات رمزگــذاری داده های 
مشــترکان خــودش را متوقــف کنــد.
ــای  ــت ه ــر دول ــای اخی در ســال ه
غربــی بــه بســیاری از شــرکت های 
فنــاوری ماننــد اپــل و گــوگل بــرای 
حــذف خدمــات رمزگــذاری داده هــا 
فشــار آورده انــد و هــدف از ایــن کار 
را مقابلــه بــا تروریســت هــا و حفــظ 
امنیــت ملــی شــهروندان خــود دانســته انــد، امــا تحلیــل گــران مــی گوینــد هــدف واقعــی از این 
کار زیــر نظــر گرفتــن تــک تــک کاربــران اینترنــت و ســرقت اطالعات شــخصی و نقــض حریم 

خصوصــی آنهاســت.
دولــت هــای ســه کشــور آمریــکا، انگلیــس و اســترالیا بــا ارســال نامــه ای سرگشــاده و مشــترک 
خطــاب بــه فیــس بــوک از ایــن شــرکت خواســته انــد تــا تمامــی برنامــه هــای خــود را بــرای 
رمزگــذاری کامــل داده هــای رد و بــدل شــده از طریــق پلتفــرم هــای مختلفــش متوقــف کنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه فیــس بــوک مالکیــت اینســتاگرام و واتــس اپ را نیــز در اختیــار دارد، اجــرای 
ایــن دســتور بــه معنــای دسترســی آســان دولــت هــای غربــی بــه داده هــای میلیاردهــا نفــر از 

کاربــران وب و اینترنــت و نقــض حریــم شــخصی ایــن افــراد اســت.
ــه  ــوک نوشــته شــده ب ــس ب ــل فی ــرگ مدیرعام ــارک زاکرب ــه م ــه خطــاب ب ــه یادشــده ک نام
امضــای افــرادی همچــون دادســتان کل ایــاالت متحــده آمریــکا، معــاون وزیــر امنیــت داخلــی 

انگلیــس، وزیــر کشــورانگلیس و وزیــر کشــور اســترالیا رســیده اســت.
در نامــه یادشــده هــم هــدف از ایــن درخواســت شناســایی ســریع تــر تولیدکننــدگان محتــوای 

نامناســب و غیرقانونــی ماننــد سواســتفاده کننــدگان از کــودکان و غیــره عنــوان شــده اســت.

بر اساس یک توافقنامه؛

فیس بوک پیام های کاربران را در 
اختیار پلیس انگلیس قرار می دهد

 
قــرار اســت در مــاه اکتبــر 
توافقنامــه ای میــان انگلیــس 
و آمریــکا امضــا شــود. طبــق 
پلیــس  توافقنامــه  ایــن 
انگلیــس مــی توانــد بــه 
پیــام هــای رمزگــذاری شــده 
کاربــران در فیــس بــوک و 
شــبکه هــای اجتماعــی دیگر 

ــد. ــدا کن ــی پی دسترس
در صــورت امضــای یــک 
بیــن  سیاســی  توافقنامــه 
ــبکه  ــس، ش ــکا و انگلی آمری
هــای اجتماعــی از جملــه 
فیــس بــوک مجبــور خواهنــد 

ــد. ــرار دهن ــس ق ــس انگلی ــار پلی ــران را در اختی ــده کارب ــذاری ش ــای رمزگ ــام ه ــود پی ب
قــرار اســت ایــن توافقنامــه در مــاه اکتبــر امضــا شــود.  البتــه ایــن اقــدام شــامل پرونــده 

ــودک آزاری و تروریســم اســت. ــت ک ــا محوری ــی ب های
بــا ایــن وجــود  شــبکه هــای اجتماعــی مجبــور خواهنــد بــود اطالعــات رمزگــذاری شــده 
را در اختیــار پلیــس انگلیــس قــرار دهنــد یــا اقدامــات امنیتــی خــود را در پلتفــرم هایشــان 

تضعیــف کننــد. 
بــه نوشــته منابــع مختلــف از جملــه بلومبــرگ، ایــن توافقنامــه اجــازه نمــی دهــد آمریــکا 
و انگلیــس دربــاره شــهروندان یکدیگــر تحقیقاتــی انجــام دهنــد. همچنیــن آمریــکا نمــی 

توانــد از اطالعــات شــرکت هــای انگلیســی اســتفاده کنــد.
ــه  ــد بقی ــز مانن ــس نی ــور انگلی ــر کش ــل« وزی ــی پات ــه »پریت ــت ک ــی اس ــن در حال ای
 )end-to-end(»سیاســتمداران ایــن کشــور معتقــد اســت رمزگذاری»ســر بــه ســر
چــت هــا بــه تروریســتها کمــک مــی کنــد و ســازمان هــای اطالعاتــی بایــد راهــی بــرای 

ــاره فعالیــت هــای مشــکوک در شــبکه هــای اجتماعــی داشــته باشــند. ــات درب تحقیق
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طبــق رای دادگاه عالــی اروپــا ازایــن پــس فیــس بــوک و اپلیکیشــن هــای مشــابه بایــد محتــوای 
غیــر قانونــی را حــذف کننــد. همچنیــن در صــورت وجــود یــک توافقنامــه بیــن المللی این پســت 

هــا بایــد در سراســر جهــان حــذف شــوند.
دادگاه عالــی اروپــا رای داده اســت فیــس بــوک و اپلیکیشــن هــا و وب ســایت هــای مشــابه بایــد 

پســت هــای غیرقانونــی را در سراســر جهــان حــذف کننــد.
پلتفــرم هــای اجتماعــی بایــد بــه جــای منتظــر مانــدن بــرای گــزارش محتــوای غیرقانونــی، خود 

اقــدام بــه جســتجو دربــاره ایــن نــوع محتــوا و حــذف آن کننــد.
ــن رای  ــد. ای ــه شــمار مــی آی ــن رای گامــی مهــم  ب ــه یکــی از کارشناســان امنیتــی ای ــه گفت ب
ــی )اوا  ــتمدار اتریش ــاره سیاس ــزی درب ــت آمی ــر اهان ــار نظ ــاره اظه ــده ای درب ــه پرون ــوط ب مرب
گالویشنیگ-پیزســک( در فیــس بــوک اســت. طبــق رای دادگاه ایــن کشــور اظهــار نظــر مذکور 

ــه شــهرت ایــن سیاســتمدار لطمــه زده اســت. ب
طبــق قانــون اتحادیــه اروپــا، فیــس بــوک و پلتفــرم هــای دیگــر تــا زمانــی که متوجــه انتشــار آن 
نشــده انــد، مســئول محتــوای غیرقانونــی کــه افــراد پســت می کننــد، نیســتند امــا پــس از اطالع 

از محتــوا بایــد بــه ســرعت  آن را حــذف کنند.
هنــوز مشــخص نیســت آیــا قانــون اتحادیــه اروپــا )مبنــی بــر آنکــه نمــی تــوان پلتفــرم هــای 
اجتماعــی را مجبــور کــرد تمــام پســت هــا را نظــارت کنند یــا فعالیــت هــای غیرقانونــی را نظارت 
ــا  ــی اروپ ــش  از دادگاه عال ــی اتری ــر. دادگاه عال ــا خی ــد ی ــو کن ــن رای را لغ ــد ای ــی توان ــرد( م ک

خواســته تــا در ایــن بــاره شــفاف ســازی کنــد.
ــی  ــتی غیرقانون ــا پس ــه اروپ ــورهای اتحادی ــی از کش ــر در یک ــا، اگ ــی اروپ ــق رای دادگاه عال طب
ــا اپلیکیشــن دســتور بــه حــذف آن و پســت هــای  شــناخته شــود، مــی تــوان بــه وب ســایت ی

ــابه را داد. مش
در صورتیکــه دادگاه تشــخیص دهــد ماهیــت پیــام یــک پســت تغییــری نکــرده، مــی توانــد بــه 
پلتفــرم هــای اجتماعــی دســتور دهــد نســخه معــادل یــا مشــابه پســت غیــر قانونــی را حــذف 

کننــد.
همچنیــن در صــورت وجــود یــک قانــون یــا توافقنامــه بیــن المللــی مــی تــوان بــه پلتفــرم هــای 

اجتماعــی دســتور داد پســت هــای غیرقانونــی را در سراســر جهــان حــذف کننــد.
این در حالی است که فیس بوک نمی تواند نسبت به رای دادگاه اعتراض کند.

براساس رای جدید دادگاه اروپا

محتوای غیرقانونی فیس بوک باید در سراسر جهان حذف شود

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

هشدار اتحادیه اروپا به فیس 
بوک در مورد ارز دیجیتال لیبرا

 
پــس از هشــدار بانــک هــای مرکــزی کشــورهای مختلــف بــه فیــس بــوک در مخالفــت با 

ارز دیجیتــال لیبــرا، اتحادیــه اروپــا نیــز بــر علیــه آن وارد عمل شــده اســت.
کمیســیون اروپایــی از زیرمجموعــه هــای اتحادیــه اروپــا از فیــس بــوک خواســته تــا بــه 
مجموعــه ای از ســواالت در مــورد خطــرات لیبــرا بــرای ثبــات مالــی بازارهای جهانــی و نیز 

حفــظ حریــم شــخصی و امنیــت داده هــای مختلــف پاســخ دهــد.
ــن  ــرای قوانی ــرای اج ــوک ب ــس ب ــی فی ــورد توانای ــن در م ــی همچنی ــیون اروپای کمیس
ضدتروریســتی و ضدپولشــویی اتحادیــه اروپــا در صــورت عملیاتــی کــردن اســتفاده از لیبــرا 

ــد کــرده اســت. ــراز تردی اب
ــرل خــود درآورده و در  ــرا را تحــت کنت ــا اســتفاده از لیب ــالش اســت ت ــا در ت ــه اروپ اتحادی
صــورت عــدم همراهی و تبعیــت فیــس بــوک مانــع از اســتفاده از آن در کشــورهای اروپایی 
شــود. پیــش از ایــن بانــک مرکــزی اروپــا هشــدار داده بــود کــه بــرای موافقــت بــا اســتفاده 
ــی توســط فیــس  ــد اســتانداردهای بســیار باالی ــی بای ــرا در خــاک کشــورهای اروپای از لیب

بــوک رعایــت شــود.
ــتفاده از ارز  ــا اس ــود را ب ــح خ ــت صری ــی مخالف ــورهای اروپای ــی کش ــال برخ ــن ح در عی
دیجیتــال لیبــرا اعــالم کــرده انــد کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه فرانســه اشــاره کــرد.

ضربه بزرگ به زاکربرگ؛

نخستین پشتیبان مالی ارز مجازی 
فیس بوک پا پس کشید

 
یکــی از اعضــای انجمــن ارز مجازی 
ــه  ــرده از ادام ــالم ک ــوک اع ــس ب فی
پشــتیبانی آن صــرف نظــر کــرده 
اســت. شــرکت پــی پــال 4مــاه قبــل 
از نخســتین شــرکت هایــی بــود کــه 

ــرا ســرمایه گــذاری کــرد. در لیب
شــرکت »پــی پــال« بــه طــور 
ــعه ارز  ــرد از توس ــالم ک ــمی اع رس

مجــازی لیبــرا پشــتیبانی نمــی کند.»پــی پــال«  یــک شــرکت پرداخــت آنالیــن آمریکایی اســت 
ــود. ــازی ب ــن ارز مج ــذاران ای ــرمایه گ ــتین س ــی از نخس ــل یک ــاه قب ــار م ــه چه ک

ایــن شــرکت شــب گذشــته اعــالم کــرد از مشــارکت در انجمــن لیبــرا  کنــاره گیــری مــی کنــد. 
انجمــن لیبــرا شــامل گروهــی از 2۸ شــرکت و ســازمان اســت کــه از توســعه ایــن ارز پشــتیبانی 

مــی کننــد.
کنــاره گیــری »پــی پــال« از ســرمایه گــذاری در لیبــرا ضربــه بزرگــی بــه برنامــه هــای مــارک 
ــتمداران و  ــه سیاس ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای ــی زن ــود م ــرگ در عرضــه  ارز مجــازی خ زاکرب
بانــک هــای مرکــزی کشــورهای مختلف در سراســر جهــان نیــز دربــاره عرضــه ایــن ارز مجازی 

چنــدان خــوش بیــن نیســتند.
فیــس بــوک قصــد دارد ارز مجــازی و بیــن المللــی لیبــرا را بــا کمــک یــک انجمــن گســترش 
دهــد تــا بــه ایــن ترتیــب ادعــای قــدرت نمایــی ایــن شــبکه  اجتماعــی را خنثــی کنــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه اعضــای دیگــر انجمــن لیبــرا از جملــه ویــزا و مســترکارت نیــز چنــدان تمایلــی 

نداشــتند پشــتیبانی مالــی خــود از لیبــرا را بــه طــور علنــی اعــالم کننــد.
ایــن پلتفــرم اجتماعــی لیبــرا را بــه عنــوان ارز مجــازی عرضــه کــرده بود کــه فراینــد ارســال پول 

درسراســر جهــان را تســهیل مــی کند.
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پس از پی پال صورت گرفت؛

انصراف »مستر کارت« و »ویزا« از سرمایه گذاری در لیبرا
 

پــس از شــرکت پــی پــال، شــرکت هــای ارائــه کننده ســرویس هــای مالــی ویــزا و مســترکارت و 
همچنیــن شــرکت اســتریپ و ای بــی نیــز از ســرمایه گــذاری در لیبــرا منصــرف شــده اند.

شــرکت هــای ویــزا و مســترکارت هــم اعــالم کردنــد از ســرمایه گــذاری در پــروژه »لیبرا«)پــول 
دیجیتــال فیــس بــوک( انصــرف مــی دهنــد. ایــن اقــدام چالشــی بــزرگ در برنامــه ریــزی فیــس 

بــوک بــرای عرضــه جهانــی پــول دیجیتــال خــود اســت.
عــالوه بــر ایــن دو شــرکت ارائــه دهنــده ســرویس هــای مالــی، چنــد کمپانــی دیگــر نیــز اعــالم 
پرداخــت پــردازش  شــرکت  کننــد.  نمــی  پشــتیبانی  لیبــرا  پــروژه  از  انــد  کــرده 
ــن  ــذاری در ای ــک( از ســرمایه گ ــی«)  شــرکت تجــارت الکترونی ــن »ای-ب Stripe و همچنی

ــد. ــروژه منصــرف شــده ان پ
البتــه »پــی پــال« نخســتین پشــتیبان بــزرگ مالــی لیبــرا بــود کــه هفتــه گذشــته انصــراف خــود 

را از ایــن پــروژه اعــالم کــرد. 
ــازار عرضــه  ــه ب ــال خــود را ب ــول دیجیت ــوک اعــالم کــرد  پ ــاه هــای گذشــته فیــس ب طــی م
مــی کنــد تــا کاربــران بتواننــد پرداخــت هایــی بیــن المللــی را بــه وســیله آن انجــام دهنــد کــه با 

انتقــادات زیــادی روبــرو شــد. 
بــا وجــود تــالش هــای بســیار ایــن شــرکت، قانونگــذاران مالــی، نماینــدگان مجلــس آمریــکا و 
مقامــات اتحادیــه اروپــا بــه چالــش هایــی دربــاره امنیت شــرکت کنتــرل کننــده ارز مجــازی لیبرا 

اشــاره کردنــد.  برخــی از مقامــات نگــران آن هســتند کــه از لیبــرا نیــز ماننــد بیــت کویــن بــرای 
پولشــویی اســتفاده شــود.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

کالیفرنیا ویدئوهای دیپ فیک 
سیاسی را ممنوع کرد

 
مقامــات محلــی ایالــت کالیفرنیــا قانــون جدیــدی را بــه تصویــب رســانده انــد کــه بــه موجــب آن 

تولیــد ویدئوهــای دیــپ فیــک سیاســی از آغــاز ســال 2020 ممنــوع مــی شــود.
بــه دنبــال تصویــب قانــون ممنوعیــت تولیــد ویدئوهــای دیــپ فیــک سیاســی در تگــزاس در ماه 
گذشــته، مقامــات ایالــت کالیفرنیــا هــم بــه طــور رســمی از ممنوعیــت تولیــد و توزیــع محتــوای 

صوتــی و ویدئویــی دیــپ فیــک و مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی خبــر داده انــد.
کارشناســان سیاســی و فنــاوری در آمریــکا هشــدار داده انــد کــه امــکان سواســتفاده از فنــاوری 
ــات ریاســت  ــای انتخاب ــه نامزده ــر علی ــر ب ــای باورپذی ــل ویدئوه ــرای جع ــی ب ــوش مصنوع ه
ــد ضمــن تاثیرگــذاری  جمهــوری ســال 2020 ایــاالت متحــده وجــود دارد و ایــن امــر مــی توان
مخــرب بــر افــکار عمومــی، صحــت و ســالمت برگــزاری انتخابــات را در ســال آینده میــالدی در 

ایــن کشــور زیــر ســوال ببــرد.
در عیــن حــال برخــی گــروه هــای مدافــع آزادی هــای مدنــی در آمریــکا از ایــن تصمیــم اظهــار 
نارضایتــی کــرده و مــی گوینــد تنهــا بایــد جلــوی توزیع اطالعــات سیاســی غلــط و گمــراه کننده 

گرفتــه شــود و مقابلــه کلــی بــا ایــن فنــاوری صحیــح نیســت.
تولیــد ویدئوهــای دیــپ فیــک بــا سواســتفاده از فنــاوری هــوش مصنوعــی از ســال 2017 آغــاز 
شــد و پیشــرفت ایــن فنــاوری باعــث خلــق ویدئوهــای تقلبی شــده که تشــخیص دروغیــن بودن 

اطالعــات درج شــده در آنهــا بــرای افــراد عــادی و حتــی متخصصــان ناممکــن اســت.
در مــاه هــای گذشــته تولیــد ویدئوهــای جعــل عمیــق بــا حضــور برخــی چهــره هــای سیاســی 
ــا حضــور مــارک زاکربــرگ مدیــر عامــل  آمریکایــی ماننــد نانســی پلوســی و حتــی ویدئویــی ب

فیــس بــوک جنجــال بــه راه انداختــه اســت.  

شبیه آیفون ۱۱؛

جایگزین تازه آیفون اس ای در 
راه است

 

در شــرایطی کــه تولیــد آیفــون 11 بــرای تامیــن نیــاز بــازار افزایــش یافتــه، برخــی منابــع 
ــرای عرضــه مــدل  ــزی ب ــد ایــن شــرکت در حــال برنامــه ری ــل مــی گوین ــه اپ نزدیــک ب

ــت. ــون اس ای اس ــن آیف جایگزی
اطالعاتــی کــه توســط مینــگ چــی کــو تحلیــل گــر برجســته فعالیــت هــای اپل به دســت 
آمــده نشــان مــی دهــد کــه اپــل بــه زودی بعــد از مــدت هــا انتظــار مدلــی بــه روز شــده را 
بــرای جایگزینــی بــه جــای آیفــون اس ای عرضــه مــی کنــد. گفتــه مــی شــود این گوشــی 

از نظــر ســخت افــزاری شــباهت زیــادی بــه آیفــون 11 دارد.
ــه تراشــه بیونیــک ای 13  ــام گرفتــه، مجهــز ب ایــن گوشــی کــه فعــال آیفــون اس ای 2 ن

ــود. ــد ب ــوردار خواه ــی LPDDR4X برخ ــه گیگابایت ــوده و از رم س ب
پیــش بینــی مــی شــود اســتقبال از ایــن مــدل تــازه آیفــون در حــدی باشــد کــه 40 میلیــون 

واحــد از آن تــا ســال آینــده میــالدی تولیــد و روانــه بــازار شــود.
در مقــام مقایســه بایــد گفــت کــه مجمــوع تولیــد آیفــون ایکــس اس و آیفــون ایکــس اس 
ــوده  ــون دســتگاه ب ــر 4۸ میلی ــغ ب ــن ســال 201۹ بال ــا ژوئ ــر ســال 201۹ ت مکــس از اکتب

اســت.
ــا  ــادی شــده،اما برآورده ــای زی ــی ه ــه زن ــون اس ای 2 گمان ــورد قیمــت گوشــی آیف در م

ــود. ــکا خواهــد ب ــن گوشــی در حــدود 700 دالر آمری حاکــی اســت کــه قیمــت ای
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مشکل عجیب لپ تاپ فوق مدرن 
مایکروسافت 

 

مایکروســافت چنــد روزی اســت لــپ تــاپ / تبلــت فــوق مــدرن ســرفیس پــرو ایکــس خــود را 
بــه قیمــت هــزار دالر عرضــه کــرده، امــا بــا کمــال تعجــب جــک هدفــون بــر روی آن نصــب 

نکــرده اســت.
لــپ تــاپ جدیــد ســرفیس پــرو ایکــس مجهــز بــه تراشــه جدیــد و کــم مصرفی اســت که شــارژ 
باتــری 13 ســاعته را بــرای آن بــه ارمغــان آورده اســت. امــا مشــخص نیســت چــرا مایکروســافت 
ــت،  ــروری اس ــال ض ــی کام ــی محصول ــرای چنین ــه ب ــاده ک ــون س ــک هدف ــک ج ــب ی از نص

خــودداری کــرده اســت.
ایــن اولیــن بــار اســت کــه یــک شــرکت شــناخته شــده تولیــد لــپ تــاپ در جهــان در ســال های 

اخیــر محصولــی را روانــه بــازار مــی کنــد کــه کاربــران نمــی تواننــد بــه آن هدفــون وصــل کنند.
البتــه مایکروســافت ایــن لــپ تــاپ را بــا فنــاوری نوظهــور هدفــون بــی ســیم خــود ســازگار کرده 
تــا افــراد بتواننــد بــه صــورت بــی ســیم صــدای مــورد نظــر را از این لــپ تــاپ دریافــت کننــد، اما 

معمــوال شــرکت هــای ســازنده لــپ تــاپ جــک هدفــون را از تولیــدات خــود حــذف نمــی کنند.
ــاپ مذکــور  ــپ ت ــر روی ل ــه اســتفاده از هدفــون ســیمی ب ــرادی کــه اصــرار ب ــه هــر حــال اف ب
داشــته باشــند چــاره ای ندارنــد جــز اینکــه یــک دانــگل جــک هدفون یــو اس بــی – ســی را با 
پرداخــت 12 دالر خریــداری کــرده و آن را در کنــار لــپ تــاپ ســرفیس پــرو ایکــس مورد اســتفاده 

قــرار دهنــد.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

با پروژه جدید مایکروسافت؛

۴۰ میلیون نفر در مناطق دورافتاده 
به اینترنت وصل می شوند

 
مایکروســافت تصمیــم دارد تــا 2022 میــالدی بــرای 40 میلیــون نفــر در مناطــق حومــه 
ای و دور افتــاده آمریــکای التیــن، آفریقــا و آســیا دسترســی بــه اینترنــت را فراهــم کنــد.

طبــق آمــار تــا پایــان ســال گذشــته حــدود نیمــی از جمعیــت جهــان بــه اینترنــت متصل 
شــده بــوده انــد. هرچنــد ایــن امــر یــک نقطــه عطــف مثبــت بــه حســاب مــی آیــد امــا 

از ســوی دیگــر نشــان مــی دهــد هنــوز میلیاردهــا نفــر بــه اینترنــت دسترســی ندارنــد.
در همیــن راســتا پــروژه 201۸Airband Initiative مایکروســافت تــالش هایــی 
بــرای دسترســی بــه اینترنــت در آمریــکا انجــام داد و اکنــون  مایکروســافت تصمیــم 
دارد بــا شــیوه اســتفاده شــده در ایــن پــروژه دسترســی بــه اینترنــت را در سراســر آفریقا، 

آمریــکای التیــن و آســیا فراهــم کنــد.
ــا 2022 میــالدی 40 میلیــون نفــر  ــر ایــن شــرکت تصمیــم دارد ت ــه طــور دقیــق ت ب
در سراســر جهــان را بــه اینترنــت متصــل کنــد. محــور تمرکــز فعالیــت مایکروســافت 
حومــه شــهرها و مناطــق دورافتــاده در آمریــکای التیــن و کشــورهای آفریقایــی اســت. 
بــرای ایــن منظــور مایکروســافت بــا اســتفاده از روشــی 4 مرحلــه ای روی ISPهــای 
محلــی و اجتماعــات مختلــف تمرکــز مــی کنــد تــا دسترســی بــه اینترنــت ارزان و قابل 

اعتمــاد را فراهــم کنــد.
مایکروســافت  بــراس دسترســی بــه TV White Space  بــه قانونگــذاران فشــار 
ــی  ــه م ــی ســیمی هســتند ک ــای ب ــی آورد.  TV White Space فرکانــس ه م
ــا تغییــر کاربــری از آنهــا بــرای دسترســی بــه اینترنــت در منطقــه ای وســیع  تــوان ب

اســتفاده کــرد.
ــاوری و مســئولیت هــای شــرکتی مایکروســافت  ــر بخــش فن ــی مدی شــلی مکینل
ــاوری بــی ســیم  ــاره نوشــت: ممکــن اســت فن در یــک پســت وبالگــی در ایــن ب
ــه اینترنــت در یــک مــکان  ــرای اتصــال مشــتریان ب ــا یــک مــدل تجــاری کــه ب ی
ــات  ــد. تجربی ــد نباش ــر کارآم ــه ای دیگ ــتریان در منطق ــرای مش ــی رود  ب ــه کار م ب
مــا نشــان داده یــک روش چنــد وجهــی بــرای بســتن شــکاف اتصــال بــه اینترنــت 

ــاز اســت. مــورد نی
در حــال حاضــر مایکروســافت مشــغول فراهــم کــردن دسترســی بــه اینترنــت در مناطق 

حومــه ای در آمریــکا اســت.
 ایــن شــرکت تصمیــم دارد اینترنــت پرســرعت را بــرای بیــش از ۹ میلیــون نفــر در آیــوا، 

ایلینــوی، کانــزاس، اوکالهمــا و تگــزاس فراهــم کنــد.

هــزاران رایانــه وینــدوزی در سراســر جهــان بــه نوعــی بدافــزار آلــوده شــده اند کــه سیســتم های 
آلــوده را بــه پراکســی تبدیــل کــرده و از آن هــا سوءاســتفاده مــی کند.

هــزاران رایانــه وینــدوزی در سراســر جهــان بــه نوعــی بدافــزار آلــوده شــده اند کــه نســخه ای از 
Node.js را بارگیــری و نصــب می کنــد تــا سیســتم های آلــوده را بــه پراکســی تبدیــل کــرده 

و از آن هــا سوءاســتفاده کند.
سیســکو  گــزارش  در  و   Nodersok مایکروســافت  گــزارش  در  بدافــزار  ایــن 
ــار  ــه اجب ــه ب ــرب ک ــای مخ ــق آگهی ه ــت و از طری ــده اس ــذاری ش Divergent نام گ
فایل هــای HTA )برنامــه HTML( را روی رایانه هــای کاربــران بارگیــری می کنــد، 

ــود. ــع می ش توزی
کاربرانــی کــه فایل هــای HTA مخــرب را اجــرا کننــد، یــک فرآینــد آلودگــی چنــد مرحلــه ای 
ــه آن هــا آغــاز می شــود  ــا اســکریپت های اکســل، جاوااســکریپت و PowerShell در رایان ب
کــه در نهایــت منجــر بــه نصــب بدافــزار Nodersok می شــود. ایــن بدافــزار دارای چندیــن 

مؤلفــه اســت کــه هــر کــدام نقــش خــاص خــود را ایفــا می کننــد.
 Windows و   Windows Defender بدافــزار،  در   PowerShell مــاژول 
ــه ســطح  ــزار، ســطح دسترســی آن را ب ــر بداف ــاژول دیگ ــد. م ــال می کن Update را غیرفع

Node. و WinDivert ارتقــا می دهــد. همچنیــن دو مــاژول دیگــر SYSTEM
ــرای  ــه ای ب ــورد اول برنام ــی هســتند. م ــه برنامه هــای قانون ــود دارد ک ــزار وج ــن بداف js در ای
دریافــت و تعامــل بــا بســته های شــبکه و مــاژول دوم یــک ابــزار شــناخته شــده بــرای اجــرای 

جاوااســکریپت روی ســرورهای وب اســت.
ــرای آغــاز  ــی ب ــزار از ایــن دو برنامــه قانون طبــق گزارش هــای مایکروســافت و سیســکو، بداف
پراکســی SOCKS روی میزبان هــای آلــوده اســتفاده می کنــد. مایکروســافت ادعــا کــرده کــه 
بدافــزار میزبان هــای آلــوده را بــه پراکســی تبدیــل کــرده تــا بتوانــد ترافیــک مخــرب را منتقــل 
کنــد. از ســوی دیگــر ، سیســکو گــزارش کــرده کــه از ایــن پراکســی ها بــرای ســرقت کلیــک 

اســتفاده شــده است.
 Windows ،از آنجایــی کــه مایکروســافت ایــن بدافــزار را گــزارش کــرده اســت

کــرد. خواهــد  شناســایی  را  آن   Defender
ــا تاکیــد کــرده کــه بــرای جلوگیــری از آلودگــی، بهتریــن توصیــه ایــن اســت کــه  مرکــز افت
کاربــران هیــچ فایــل HTA را اجــرا نکننــد، بــه خصــوص فایل هایــی کــه منابــع آن هــا نامعتبر 
اســت. طبــق آمارهــای مایکروســافت، Nodersok توانســته اســت طــی چنــد هفته گذشــته 

هــزاران سیســتم را آلــوده کنــد.

هشدار مرکز افتا؛

هزاران رایانه ویندوزی به بدافزار آلوده شدند
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

محققــان امنیــت ســایبری از وجــود یــک آســیب پذیری جدیــد در ســیم کارت ها خبــر دادنــد کــه 
می توانــد بــه مهاجمــان راه دور اجــازه دهــد تــا گوشــی هــای هــدف را به خطــر انداختــه و فقــط 

بــا ارســال پیــام کوتــاه، جاسوســی کنند.
ــر  ــای مرورگ ــای پوی ــه ابزاره ــام دارد، در مجموع ــه SimJacker ن ــیب پذیری ک ــن آس ای
ســیم کارت های  بیشــتر  در  کــه  دارد  وجــود   )S@T )SIMalliance Toolbox
مــورد اســتفاده در اپراتورهــای تلفــن همــراه، حداقــل در 30 کشــور جهــان تعبیــه شــده اســت. 
ــورد  ــدل تلفــن م ــن آســیب پذیری، مســتقل از م ــه سوءاســتفاده از ای ــد ک کارشناســان دریافتن

اســتفاده  قربانــی اســت.
به گفتــه  محققــان، یــک شــرکت نظــارت خصوصــی از حداقــل دو ســال پیــش، از ایــن نقــص 
روز صفــرم آگاه اســت و به طــور جــدی از ایــن آســیب پذیری بــرای جاسوســی از کاربــران تلفــن 

همــراه در چندیــن کشــور اســتفاده می کند.
ــای  ــی از ابزاره ــوان بخش ــه eSIM، به عن ــیم کارت از جمل ــن س ــر S@T روی چندی مرورگ
ــا  ــازد ت ــادر می س ــیم کارت را ق ــر، س ــن مرورگ ــت. ای ــده اس ــب ش ــیم کارت )STK( نص س

ــد. ــام ده ــود، انج ــتفاده می ش ــزوده اس ــا ارزش اف ــات ب ــواع خدم ــرای ان ــه ب ــی ک اقدامات
ــر،  ــدازی مرورگ ــر S@T مجموعــه ای از دســتورالعمل های STK شــامل تمــاس، راه ان مرورگ
ــا ارســال  تهیــه  داده هــای محلــی، اجــرای دســتورات و ارســال داده هــا را اجــرا می کنــد کــه ب

پیــام کوتــاه بــه تلفــن، قابــل اجــرا هســتند.
ــای  ــی از کده ــوع خاص ــاوی ن ــاه ح ــام کوت ــک پی ــامل ی ــی Simjacker ش ــه  اصل حمل
جاسوســی اســت کــه بــه یــک تلفــن همــراه ارســال می شــوند و ســپس بــه ســیم کارت داخــل 
تلفــن دســتور می دهــد تــا تلفــن همــراه را بازیابــی کنــد و دســتورات حســاس را انجــام دهــد.

مهاجم می تواند از این نقص سوءاستفاده کند تا به اهداف زیر برسد:
• بازیابی اطالعات مکان و اطالعات IMEI دستگاه هدف

• ارسال پیام های جعلی از طرف قربانیان و انتشار اطالعات غلط
• کاله برداری از نرخ حق بیمه با شماره گیری شماره های حق بیمه

• جاسوســی از محیــط اطــراف قربانیــان بــا راهنمایــی دســتگاه بــرای تمــاس بــا شــماره  تلفــن 
جم مها

• انتشــار بدافــزار بــا مجبــور کــردن مرورگــر تلفــن قربانــی بــرای بازکــردن یــک صفحــه  وب 
مخــرب

• انجام حمالت انکار سرویس با غیرفعال کردن سیم کارت
• بازیابی اطالعاتی مانند زبان، نوع رادیو، میزان باتری و غیره

به گفتــه  کارشناســان، حمــالت SimJacker علیــه کاربــران بــا محبوب تریــن دســتگاه های 
ــاهده  ــونگ مش ــوروال و سامس ــواوی، موت ــوگل، ه ــل، گ ــط اپ ــده توس ــراه تولیدش ــن هم تلف
شــده اســت و همــه  ســازندگان و مدل هــای تلفــن همــراه در معــرض ایــن حملــه قــرار دارنــد؛ 
زیــرا ایــن آســیب پذیری از یــک فنــاوری جاسازی شــده روی ســیم کارت هــا بهــره می بــرد کــه 
مشــخصات آن از ســال 200۹ بــه روز نشــده و به طــور بالقــوه می توانــد بیــش از یــک میلیــارد 
کاربــر تلفــن همــراه را در سراســر جهــان شــامل آمریــکا، آفریقــای غربــی، اروپــا، خاورمیانــه، در 

معــرض خطــر قــرار دهد.
ــد و  ــزارش دادن ــیم کارت گ ــه س ــن GSM و اتحادی ــه انجم ــود را ب ــف خ ــان کش کارشناس

ــد. ــر کردن ــیم کارت منتش ــدگان س ــرای تولیدکنن ــی را ب توصیه های
اپراتورهــای تلفــن همــراه می تواننــد بــا تجزیــه و تحلیــل و مســدودکردن پیام هــای مشــکوک 

حــاوی دســتورات مرورگــر S@T، میــزان ایــن حملــه را کاهــش دهنــد.

کشف آسیب پذیری جدید در سیم کارت های موبایل کشف شد 

در مرکز تحقیقات مخابرات؛

ساخت ابر رایانه 
»سیمرغ« آغاز شد 

 
ــکاری  ــاز هم ــران از آغ ــرات ای ــات مخاب ــز تحقیق ــس مرک رئی
بــا بازیگــران اصلــی صنعــت و دانشــگاه در ســاخت ابــر رایانــه 

ــه وعــده وزیــر ارتباطــات خبــر داد.  ــا ب »ســیمرغ« بن
ــت و  ــان صنع ــا جوان ــت ب ــان نشس ــان در جری ــد یزدانی وحی
ــه آمــاده ســاختن »ســیمرغ«  ــا اشــاره ب دانشــگاه در توئیتــی ب
ــات  ــر ارتباط ــه وزی ــر گشــودن، نوشــت: همانطــور ک ــرای پ ب
وعــده داده بــود، بــرای ســاختن ابــر رایانــه »ســیمرغ«، آســتین 

ــم. ــاال زده ای ــا را ب ه
ــگاه در  ــت و دانش ــی از صنع ــران اصل ــروز بازیگ ــت: ام وی گف
پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ) ICT ( دور هــم 
جمــع شــدند تــا بــا هــم افزایــی، صنعــت ســاخت ابــر رایانــه را 

ــد. ــذاری کنن ــور پایه گ در کش
ــن  ــات در ای ــاوری اطالع ــات و فن ــگاه ارتباط ــس پژوهش رئی
نشســت، بــر لــزوم اجرایــی شــدن ایــده هــای جوانان در مســیر 
درســت تاکیــد کــرد و گفــت: آنچــه مــورد تائیــد وزیــر ارتباطات 
اســت، موضــوع ایــده هــا و اندیشــه هــای نــو و جدیــد اســت و 
بایــد ایــده هــا در جهــت سیاســت کلــی وزارت ارتباطات باشــد.
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ــری شــدت  ــامانه اندازه گی ــه س ــار در خاورمیان ــن ب ــرای اولی ب
ــز  ــس 1۸ گیگاهرت ــا فرکان ــی ت ــعات الکترومغناطیس تشعش
توســط مرکــز تحقیقــات مخابــرات ایــران، بومی ســازی شــد.

ــا  ــگاه ICT  ب ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ ــری عض ــا بح رض
ــت:  ــی گف ــواج الکترومغناطیس ــرات ام ــت اث ــه اهمی ــاره ب اش
ــای  ــراه، رادیوه ــای هم ــواج در تلفن ه ــن ام ــرات ای ــث اث بح
ــر ســالمت  ــو، پخــش رادیویــی و تلویزیونــی و ... ب مایکرووی
انســانها بــه یکــی از موضوعــات مــورد توجــه پژوهشــگران در 
دنیــا تبدیــل شــده کــه مرکــز تحقیقــات مخابــرات نیــز در این 

ــدام دارد. ــت اق ــی را در دس ــوص فعالیت های خص
ــوع  ــه دو ن ــا بیــان اینکــه در حالــت کلــی تشعشــعات ب وی ب
اظهــار  می شــوند،  تقســیم  یون ســاز  غیــر  و  یون ســاز 
ــعات از  ــی، تشعش ــی و رادیوی ــتم های مخابرات ــرد: در سیس ک
ــن  ــا در نظــر گرفت ــه ب ــاز هســتند ک ــواج غیریون س دســته ام
اســتانداردهای ملــی و بین المللــی و رعایــت آســتانه های 
ــن  ــای در ای ــیاری از نگرانی ه ــعی، بس ــوان تشعش ــاز ت مج
خصــوص مرتفــع شــده و خطــری ســالمت مــردم را تهدیــد 

ــد. نمــی کن
ایــن عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه ICT افزود: کمیســیون 
بین المللــی حفاظــت در مقابــل تابــش غیریونیــزه نیــز 
ــه در  ــت ک ــرده اس ــن ک ــه تدوی ــن زمین ــتانداردی را در ای اس
حــال حاضــر در ایــران و بســیاری از کشــورهای دیگــر مــورد 
اســتناد بــوده و براســاس آن تجهیــزات مــورد بررســی و 

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ارزیاب
وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، گــروه 
ارتباطــات رادیویــی ثابــت و ســیار مرکــز تحقیقــات مخابــرات 

ــوع  ــه موض ــود را ب ــی خ ــای پژوهش ــی از محوره ــز یک نی
ــاص داده  ــزه اختص ــر یونی ــی غی ــعات الکترومغناطیس تشعش
ــش  ــری و پای ــش اندازه گی ــوع در دو بخ ــن موض ــت؛ ای اس
شــدت میدان پرتوهــای الکترومغناطیســی و همچنین بررســی 
اثــرات تشعشــعات الکترومغناطیســی مــورد توجــه قــرار گرفته 
ــای  ــور فعالیت ه ــش مذک ــر دو بخ ــون در ه ــه تاکن ــت ک اس

خوبــی را برنامــه ریــزی و اجــرا کــرده اســت.
بــه گفتــه بحــری، در بخــش اندازه گیــری شــدت تشعشــعات 
الکترومغناطیســی، گــروه ارتباطــات رادیویــی ثابــت و ســیار به 
ــررات  ــم مق ــازمان تنظی ــی س ــور رادیوی ــت ام ســفارش معاون
ــه موفــق  ــار در خاورمیان ــرای اولیــن ب و ارتباطــات رادیویــی ب
بــه بومی ســازی ســامانه اندازه گیــری شــدت تشعشــعات 

الکترومغناطیســی تــا فرکانــس 1۸ گیگاهرتــز شــد.
مدیــر گــروه ارتباطــات رادیویــی ثابــت و ســیار مرکــز 
تحقیقــات مخابــرات ایــران بــا تاکید بــر اینکــه ســامانه مذکور 
موفــق بــه اخــذ تاییدیــه ســازمان انــرژی اتمــی ایــران و ســایر 
مراجــع معتبــر شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: کســب دانــش 
ــه  ــرای پاســخ ب و بومی ســازی ســامانه مذکــور گام موفقــی ب
دغدغه هــای مردمــی در خصــوص اندازه گیــری و پایــش 
دامنــه تشعشــعات الکترومغناطیســی ســامانه های مخابراتــی با 

محصــوالت بومــی اســت.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر همــکاری  و تعامــل بــا معاونــت 
ــرای  ــات ب ــررات ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــی س ــور رادیوی ام
انجــام فراخــوان انتقــال دانــش فنــی و تولیــد ایــن محصــول 
ــه زودی اطــالع  ــدام اســت کــه ب ــان در دســت اق دانــش بنی
رســانی آن از طریــق رگوالتــوری انجــام خواهــد شــد. 

ــط  ــامانه توس ــن س ــد ای ــاز تولی ــی و آغ ــش فن ــال دان انتق
شــرکت های داخلــی در ســال جــاری، نشــان از اهتمــام 
ــام  ــات مق ــه منوی ــات ب ــاوری اطالع ــات و فن وزارت ارتباط

ــد دارد. ــق تولی ــال رون ــری در س ــم رهب معظ
ــادآور شــد: فعالیت هــای پژوهشــی و آزمایشــگاهی  بحــری ی
در خصــوص بررســی اثــرات تشعشــعات الکترومغناطیســی نیز 
از جملــه موضوعــات بســیار مهمــی اســت کــه در ایــن گــروه 
ــتا  ــن راس ــت. در همی ــده اس ــروع ش ــته ش ــی از گذش پژوهش
ــی، موضــوع شناســایی و بررســی  ــاز مطالعات ضمــن انجــام ف
اســتانداردهای معتبــر و ارائــه توصیــه و راهکارهــای علمــی بــا 
هــدف کاهــش اثــرات تشعشــعات الکترومغناطیســی در قالــب 

پــروژه پژوهشــی در حــال انجــام اســت.
ایــن عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه ICT افــزود: در آســتانه 
تبــادل تفاهم نامــه همــکاری مشــترک، همــکاری پژوهشــی و 
تحقیقاتــی گــروه ارتباطــات رادیویــی ثابت و ســیار پژوهشــگاه 
ــاز  ــینا آغ ــوژی بیمارســتان س ــات ارول ــز تحقیق ــا مرک ICT ب

شــده است.
ــرات  ــت موضــوع بررســی اث ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
تشعشــعات الکترومغناطیســی، از شــهریور مــاه 13۹۸ همکاری 
ــیار  ــت و س ــی ثاب ــات رادیوی ــروه ارتباط ــان گ ــترک می مش
ــوژی  ــات ارول ــز تحقیق ــا مرک ــرات ب ــات مخاب ــز تحقیق مرک
ــام  ــکاری انج ــن هم ــد.هدف از ای ــاز ش ــینا آغ ــتان س بیمارس
ــادل دانــش و اطالعــات  ــی مشــترک، تب پروژه هــای تحقیقات
ــادل  ــی و تب ــای علم ــت ها و کارگاهه ــزاری نشس ــی، برگ فن
ــعات  ــرات تشعش ــا اث ــاط ب ــگاهی در ارتب ــزات آزمایش تجهی

ــت. غیریونیزه اس

برای اولین بار در خاورمیانه؛

سامانه اندازه گیری شدت تشعشعات الکترومغناطیسی بومی سازی شد

http://mehrnews.com


صفحه 39 | شماره 27 | مهــر 98 MEHR NEWSAGENCY

در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛

دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری تصویب شد 
 

کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، دســتورالعمل خدمات 
پیامــک انبــوه اضطــراری را تصویــب کــرد. 

ایــن دســتورالعمل در جلســه شــماره 2۹2 کمیســیون تنظیــم 
مقــررات و در راســتای اجــرای بنــد 3-2 مصوبــه شــماره 270 

ایــن کمیســیون بــه تصویــب رســید.
ــر مبنــای ایــن دســتورالعمل، پیامکهــای انبــوه اضطــراری  ب
فقــط در شــرایط بحــران، مطابــق تعریــف ســازمان مدیریــت 
بحــران کشــور یــا شــرایط اضطــرار کــه تنهــا شــامل مــوارد 

مرتبــط بــا امنیــت ملــی اســت، قابــل ارســال خواهــد بــود.
بــا توجــه بــه اینکــه اطــالع رســانی وقــوع بحــران در ســطح 

ــدار  ملــی بــر عهــده وزیــر کشــور و در اســتان هــا و شهرســتان هــا بــر عهــده اســتاندار و فرمان
اســت، محتــوای پیامکــی تائیــد شــده توســط مراجــع مذکــور، در ســطح ملــی توســط کارگــروه 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات مدیریــت بحــران کشــور کــه در وزارت ارتباطــات مســتقر اســت 
و نیــز در ســطح اســتان و شهرســتان هــا توســط کارگــروه اســتانی مدیریــت بحــران، بــه ارائــه 

کننــدگان خدمــات ارتباطــی ابــالغ مــی شــود.

بــر اســاس ایــن مصوبــه، اطــالع رســانی و محتــوای پیامکی 
مــوارد مرتبــط بــا اضطــرار بایــد بــا تائیــد مراجــع ذی صــالح 
تعییــن شــده توســط شــورای عالــی امنیت ملــی انجام شــود. 
ــه  ــه ارائ ــررات ب ــم مق ــازمان تنظی ــط س ــوارد توس ــن م ای

کننــدگان خدمــات ابــالغ مــی شــود.
ــات  ــدگان خدم ــه کنن ــه، ارائ ــن مصوب ــق ای ــن مطاب همچنی
ارتباطــی موظــف هســتند در چارچــوب ابــالغ کارگــروه های 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات مدیریــت بحــران، نســبت به 
ــدام  ــراری اق ــوه اضط ــای انب ــک ه ــع پیام ــه موق ــال ب ارس

ــد. کنن
عــالوه بــر ایــن، ایــن نکتــه مــورد تأکیــد اســت کــه پیامــک اضطــراری بایــد جنبــه فوری داشــته 

باشــد و متــن پیامــک تــا حــد ممکــن، مختصــر و صرفــاً دربرگیرنــده اطالعــات ضروری باشــد.
ــانده و  ــب رس ــه تصوی ــاده ب ــه را در ۹ م ــن مصوب ــات ای ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی کمیس
تأکیــد کــرده اســت کــه ایــن مقــررات بــرای ارســال پیامــک هــای ســریع نیــز الزم االجــرا 

اســت.

بـرای اولین بار در کشـور، زبان برنامه نویسـی ایرانی توسـط یک 
شـرکت دانش بنیان پس از 10 سـال تالش نوشـته شد.

بــر اســاس آمــار موجــود شــغل هــای ماننــد مدیــر تضمیــن 
ــت،  ــدس امنی ــخت افزار، مهن ــدس س ــت )QA(، مهن کیفی
متخصــص علــم داده و البتــه برنامــه نویســی جــز پــر درآمــد 
تریــن مشــاغل فعلــی دنیــا محســوب مــی شــود و ایــن رونــد 

در دهــه پیــش رو تشــدید خواهــد شــد.
ــات هســتند  ــاوری اطالع ــا در خدمــت فن ــن حرفه ه ــام ای تم
و ایــن مســئله بــه وضــوح ســمت و ســوی آینــده فنــاوری در 

جهــان را نشــان مــی دهد.
در حــال حاضــر از هــر 4 شــرکت دانــش بنیــان فعــال، یکــی 
در حــوزه فنــاوری اطالعــات مشــغول بــه کار اســت. بــه دلیل 
ــده محصــول و خدمــات،  ــه دهن رشــد شــرکتهای برخــط ارائ
ارزش زنجیــره مالــی در ایــن حــوزه از ۶0 هــزار میلیــارد 

تومــان فراتــر رفتــه اســت. رشــد ایــن بــازار پــر حجــم نیــاز به 
خدمــات پایــه ای را افزایــش داده اســت. اســتفاده بــی محابــا 
از محصــوالت و خدمــات دیگــر کشــورها و عــدم محافظــت از 
داده هــای عظیــم کاربــران ایرانــی مــی توانــد عواقبــی در پــی 

داشــته باشــد.
برنامــه نویســی از جملــه ســتون هــای اصلــی خیمــه فنــاوری 
اطالعــات اســت که بــه خاطــر اهمیــت ویــژه آن، در بســیاری 
ــتان  ــی دبس ــزء دروس اصل ــه، ج ــعه یافت ــورهای توس از کش

بــرای کتــب درســی کــودکان محســوب مــی شــود.
ــع  ــر اســاس مناب ــًا ب ــران عموم ــان برنامــه نویســی در ای زب
ــالها  ــود. س ــی ش ــوزش داده م ــده آم ــی ش ــاز کپ ــر مج غی
ــن  ــزوم تدوی ــر ل ــوزه ب ــن ح ــن در ای ــه متخصصی اســت ک
ــر  ــد و اکث ــد دارن ــی تاکی ــی ایران ــه نویس ــان برنام ــک زب ی
ــد  ــدات چن ــده تولی ــرف کنن ــا مص ــان تنه ــورها در جه کش

کشــور محــدود غربــی هســتند و بیــش از ایــن تنهــا 
ــان  ــن زب ــه تدوی ــد نســبت ب ــن و هن ــر چی کشــورهای نظی
ــران  ــون ای ــد و اکن ــرده ان ــدام ک ــی اق ــه نویســی بوم برنام

نیــز بــه ایــن جرگــه پیوســته اســت.
ــرکت  ــک ش ــل ی ــر عام ــر، مدی ــدال مه ــا اعت ــد رض حمی
توســعه فضــای کســب و کار در وب، گفــت: پــس از 
شناســایی عواقــب متفــاوت و خطرنــاک اســتفاده از نســخه 
غیررســمی نــرم افزارهــای توســعه وب تصمیــم بــه توســعه 
مــدل بومــی گرفتیــم،  بــا توجــه بــه پیچیدگــی هــای فنــی 
ــدود  ــعه، ح ــروژه توس ــن پ ــود متخصــص در ســطح ای و نب
10 ســال بــه طــول انجامیــد و خوشــبختانه موفــق شــدیم، 
ــار در کشــور، زبــان برنامــه نویســی ایرانــی  بــرای اولیــن ب

ــم. را توســعه دهی
ــی  ــوزش عال ــز آم ــام مراک ــزود: در حــال حاضــر در تم وی اف
ــًا  ــان هــای شــرکتهای عموم ــرورش زب ــوزش و پ و وزارت آم
آمریکایــی ماننــد P.H.P  و ASP.NET تدریــس مــی 
شــود. بــرای یادگیــری زبــان برنامــه نویســی ایرانــی تدویــن 
شــده کــه بــه یــک دهــم زمــان مــورد نیــاز بــرای یادگیــری 
ــال  ــت. در 5 س ــاز اس ــی نی ــای خارج ــان ه ــه زب ــبت ب نس
گذشــته ایــن برنامــه بررســی و اشــکال زدایــی شــده و هــم 
اکنــون نســخه جدیــد ایــن برنامــه بــرای بیــش از 1100 وب 

ــد. ــه خدمــت مــی کن ســایت ارای
ــو  ــی اک ــعه موزاییک ــر توس ــد ب ــن تاکی ــر ضم ــدال مه اعت
ــرد :  ــان ک ــور بی ــل کش ــات در داخ ــاوری اطالع ــتم فن سیس
ــرم  ــه ن ــر گون ــی ه ــرای طراح ــوان ب ــی ت ــه م ــن برنام از ای
ــرد.   ــتفاده ک ــت وب اس ــال تح ــن و پورت ــزار، وب اپلیکیش اف
ایــن محصــول بــه هیــچ عنــوان حاصــل مهندســی معکــوس 

ــی اســت. ــاًل ایران نیســت و طراحــی آن کام
وی خاطرنشــان کــرد: موفقیــت وب ســایتهای طراحی شــده با 
ایــن زبــان در تســتهای مختلــف قابــل مالحظــه در موتورهای 
ــن  ــاالی ای ــتانداردهای ب ــت از اس ــئو( حکای ــتجوگر )س جس
محصــول دارد.  آمــوزش ایــن زبــان کامــاًل رایــگان اســت و 
 html آمــوزش در ســطح ابتدایــی آن تنهــا نیــاز بــه دانســتن
ــول  ــن محص ــت ای ــدان دارد.  قیم ــه من ــرای عالق css ,  ب
بــا امکاناتــی بســیار کاملتــر مشــابه محصــوالت )کدبــاز( یــا 

)غیررســمی( مــی باشــد.

با تالش یک شرکت دانش بنیان؛

زبان برنامه نویسی بومی ایرانی نوشته شد
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فناوری خـودرو

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

خواهیم بود که خودروهای برقی، خودران و شبکه ای کل دنیا را فرابگیرد.
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یــک شــرکت خارجــی در ســری ســوم خــودروی X۶ از رنگ  نانویی ســیاهی اســتفاده کــرده که 
موجــب شــده رنــگ ایــن خــودرو بســیار تیره تــر از رنگ هــای رایــج دیــده شــود. 

بــی ام دبلیــو در ســری ســوم خــودروی X۶ از رنــگ  نانویــی ســیاهی اســتفاده کــرده کــه موجب 
ــن  ــه ای ــگ بدن ــود. رن ــده ش ــج دی ــای رای ــر از رنگ ه ــیار تیره ت ــودرو بس ــن خ ــگ ای ــده رن ش
ــن  ــوان آن را تیره تری ــن، می ت ــد بنابرای ــذب می کن ــور را ج ــد از ن ــش از ۹۹.۹ درص ــودرو بی خ

خــودروی جهــان دانســت.

ــی  ــگ نانوی ــتفاده از رن ــا اس ــو )BMW( ب ــی ام دبلی ــرکت ب ش
ــد. در  ــه می کن ــازار عرض ــه ب ــای X۶ را ب ــوم از خودروه ــل س نس
ایــن رنــگ نانویی کــه بــا نــام Vantabalck شــناخته می شــود، 
ــب  ــن کار موج ــت و ای ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــای کربن از نانولوله ه
ــا ایــن رنــگ به عنــوان تاریک تریــن رنــگ جهــان معرفــی  شــده ت
شــود. ایــن رنــگ کــه در ســال 2014 اختــراع شــد فاقــد هــر نــوع 
ــی  ــوده و دارای شــبکه ای متراکــم از نانولوله هــای کربن پیگمنــت ب
اســت. ایــن رنــگ کــه در یــک مخــزن گرمایشــی رشــد داده شــده 

ــد. ــذب کن ــور را ج ــد از ن ــد ۹۹.۹۶ درص ــت، می توان اس
ــدل X۶ موجــب  ــو م ــی ام دبلی ــی در ب ــن رنــگ نانوی اســتفاده از ای
شــده تــا ایــن خــودرو بــه ســختی دیــده شــود. متخصصــان معتقدند 
ــرکت های  ــر ش ــو را از دیگ ــی ام دبلی ــی ب ــگ نانوی ــن رن ــه ای ک
ســازنده خودروهــای لوکــس نظیــر المبورگینــی، رولزرویــس، بنتلــی 
ــان  ــازی آلم ــول خودروس ــن غ ــد. ای ــدا می کن ــراری ج ــی ف و حت
ــورت  ــگاه فرانکف ــودرو را در نمایش ــن خ ــت ای ــرار اس ــده ق ــاه آین م

ــه نمایــش بگــذارد. ب
بــی ام دبلیــو چنــد ســال قبــل از شــرکت ســری نانوسیســتم 
ــی از  ــا در یک ــن رنگ ه ــا از ای ــود ت ــته ب ــت خواس ــی اس ــای نانوی ــن رنگ ه ــب ای ــه صاح ک
خودروهــای بــی ام دبلیــو اســتفاده کنــد کــه ایــن کار روی بــی ام دبلیــو مــدل X۶ انجــام شــد.
طبــق گفتــه بــن جینســن، بنیان گــذار شــرکت ســری  نانوسیســتم، ایــن رنــگ قــادر بــه جــذب 
ــن رو آن را یــک رنــگ  ــاب بســیار اندکــی دارد از ای ــوده و بازت ــور ب بیــش از ۹۹.۹ درصــد از ن

ــد. ــیاه می نامن ــاده س فوق الع

سیاه ترین خودروی جهان با فناوری نانو ساخته شد
 

فنــاوری خــودرو

اوبر سرویس تاکسی بالگرد ارائه می کند
 

شــرکت اوبــر سرویســی بــا بهــای 200 دالر ارائــه کــرده تــا 
ــرد.  ــرودگاه بب ــه ف ــورک ب ــن در نیوی ــه منهت ــافران را از منطق مس
شــرکت اوبــر قصــد دارد بــا بالگــردی در آســمان نیویورک مســافران 

را از منطقــه منهتــن بــه فــرودگاه »جــان اف کنــدی« ببرد.
ایــن خدمــت تاکســی بالگــرد Uber Copter نام گرفته اســت. 
ســرویسUber Copter از 7 اکتبــر آغــاز مــی شــود و هزینــه 

هــر بار ســفر بــا آن بــه ازای هــر نفــر 200 تــا 225 دالر اســت.
ــفر را  ــان س ــدت زم ــن روش  م ــد ای ــی کن ــا م ــر ادع ــد اوب هرچن
کاهــش مــی دهــد امــا یکــی از خبرنــگاران پــس از آزمایــش ایــن 
ســرویس اعــالم کــرد مــدت زمــان ســفر از مرکــز شــهر نیویــورک 
تــا فــرودگاه در کل) ســفر همــراه بالگــرد در کنــار ســفر بــا متــرو( 
ــان ســفر  ــدت زم ــه م ــی اســت ک ــن درحال ــه اســت.  ای 70 دقیق
باتاکســی در ترافیــک معمــول شــهری نیــز همیــن میــزان اســت.

ــرای  ــن ب ــاه ژوئ ــار در م ــتین ب ــه Uber Copter نخس البت

اعضــای پالتینیــوم و دیامونــد ســرویس اوبــر ارائــه شــد. اعضــای پالتینیــوم و دیامونــد اوبــر مشــتریانی 
ــه  ــن شــرکت هزین ــا اوبرایتــس ای ــول ی ــر پ ــای اوب ــرویس ه ــه بیــش از 2500 دالر در س ــتند ک هس

مــی کننــد.
ــان را دارد.  ــراه آن ــای دســتی هم ــف ه ــت 5 مســافر و کی ــرد ســرویس Uber Copter ظرفی بالگ
مســافران قبــل از آغــاز ســفر بایــد یــک ویدئــو مخصــوص نــکات ایمنــی را تماشــا کننــد. اوبــر ادعا می 
کنــد مــدت زمــان ســفر بــا بالگــرد ۸ دقیقــه اســت و پــس از آن فــرد بــه وســیله نقلیــه زمینــی منتقــل می 
شــود. ایــن در حالــی اســت کــه رقبــای اوبــر از جملــه شــرکت بلیــد  چنیــن سرویســی را بــا قیمــت هــای 

مشــابه عرضــه مــی کننــد.
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کامیون خودران بدون کابین 
راننده ابداع شد

 
شــرکت اســکانیا طــرح اولیــه از یــک کامیــون خــودران بــدون کابیــن راننــده ارائــه کــرده کــه 
مجهــز بــه دوربیــن و حســگرهای مختلــف اســت. ایــن کامیــون در بخــش اســتخراج معدن و 

ســاختمان ســازی کاربــرد زیــادی دارد.
ــت.   ــده اس ــام ش ــودران انج ــای خ ــاخت خودروه ــرای س ــادی ب ــای زی ــالش ه ــون ت تاکن
درهمیــن راســتا  شــرکت اســکانیا نخســتین طــرح اولیــه از یــک خــودروی خــودران بــدون 

کابیــن بــه نــام AXL رونمایــی کــرده اســت.
ــادی کامیــون خــودران ســاخته کــه در چنــد شــرکت مشــغول  اســکانیا تاکنــون تعــداد زی
ســرویس رســانی هســتند. امــا در همــه ایــن خودروهــا کابینــی بــرای راننــده در نظــر گرفته 
شــده تــا در صــورت لــزوم کنتــرل خــودرو را بــه دســت گیــرد. اکنــون بــه نظــر مــی رســد 
حــذف کابیــن راننــده مرحلــه بعــدی در توســعه یــک کامیــون خــودران اســت. طــرح اولیــه 
AXL نیــز بــه وســیله یــک سیســتم لجســتیک خارجــی کنتــرل مــی شــود. ایــن سیســتم  

مســیر خــودرو و عملیــات آن را تعییــن مــی کنــد.
حــذف کابیــن راننــده یــک تغییــر بنیــادی در کامیــون بــه حســاب مــی آیــد. ایــن خــودرو 
ــز  ــه ســاخت آن نی ــد. همچنیــن  هزین ــار بیشــتری حمــل کن ــد ب ــدون کابیــن مــی توان ب
ارزانتــر خواهــد بــود. از ســوی دیگــر در صــورت تصــادف خــودرو هیــچ خســارت جانــی بــه 

سرنشــینان آن وارد نمــی شــود.
هرچنــد AXL در حــال حاضــر فقــط یــک طــرح اولیــه اســت امــا اســکانیا اعــالم کــرده 
ــوارد  ــن م ــار ای ــده اســت.  در کن ــتفاده ش ــود اس ــای موج ــاوری ه ــاخت آن از فن ــرای س ب
کامیــون بــدون کابیــن راننــده بــا ســوخت زیســتی حرکــت مــی کنــد و مجهــر بــه دوربیــن 
هــای مختلــف، رادار، اشــعه هــای لیــزر، جــی پــی اس و لیــدار اســت تــا محیــط اطــراف خــود 

را بررســی کنــد.
 دور خــودرو چــراغ هایــی بــه شــکل نــوار ســفید وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد کامیــون 
اشــیا یــا افــرادی را رصــد کــرده و از آنهــا اجتنــاب مــی کنــد. البتــه ایــن طــرح اولیــه بــرای 
خیابــان هــای شــلوغ امــروزی مناســب نیســت امــا  در بخش های ســاخت و ســاز و اســتخراج 
معــدن کــه قابلیــت کنترل و پیــش بینــی بیشــتری وجــود دارد، مــی تــوان از آن اســتفاده کرد.

شــرکت ولــوو ادعــا مــی کنــد خــودروی اســپرت برقــی جدیــدش یکــی از ایمــن تریــن خودروهــا 
در جــاده خواهــد بــود.

مدتــی قبــل خودروســازی »ولــوو« اعــالم کــرد مشــغول طراحی نســخه برقی خــودروی اســپرت
XC40SUV خــود اســت. اکنــون در حالــی کــه قــرار اســت خــودرو مــاه آینــده رونمایی شــود، 

اطالعات بیشــتری از آن منتشــر شــده است.

ــی  ــل طراح ــه دلی ــدXC40 ب ــی کن ــا م ــوو ادع  ول
و ویژگــی هــای جدیــدش یکــی از ایمــن تریــن 
خودروهــای موجــود در جــاده خواهــد بــود. طبــق 
ــه و  ــودرو تعبی ــف خ ــری در ک ــود بات ــات موج اطالع
ــرار  ــر ق ســبب مــی شــود مرکــز گرانــش آن پاییــن ت
ــون  ــادف از واژگ ــگام تص ــب هن ــن ترتی ــه ای ــرد. ب گی
ــر آن  ــالوه ب ــود. ع ــی ش ــری م ــودرو جلوگی ــدن خ ش
ــس  ــک قف ــد دارای ی ــای جدی ــری ه ــاختاری بات س
ایمنــی و فضایــی مخصــوص بــه نــام »فضــای مچالــه 
ــوم  ــری لیتی ــگام تصــادف از بات ــا هن شــدن« اســت ت

ــود. ــت ش ــی محافظ یون
در کنــار ایــن مــوارد ولــوو قســمت هــای جلــو و عقــب 
خــودرو را قدرتمندتــر کــرده تــا فقــدان موتــور بنزینــی 
ــگام تصــادف نیروهــای  ــران شــود و در نتیجــه هن جب
برخــورد کننــده بــه کابیــن حامل سرنشــینان فشــار وارد 

. نکنند
ــز در  ــر نی ــاوری دیگ ــد فن ــوارد چن ــن م ــالوه برای ع
ــودروی  ــچ خ ــال در هی ــه قب ــه ک ــه کار رفت XC40ب
ــراه  ــده هم ــوارد سیســتم پیشــرفته دســتیار رانن ــن م ــوو وجــود نداشــته اســت.  یکــی از ای ول

دوربیــن هــا، رادارهــا و حســگرهای اولتراســونیک اســت.
 ایــن شــرکت دربــاره جزئیــات ایــن سیســتم توضیــح زیــادی نــداده امــا بــه نظــر مــی رســد
XC40  بــا کمــک ایــن فنــاوری هــای جدیــد محیــط اطــراف خــود را بهتــر رصــد مــی کنــد.

ولوو خودروی اسپرت ایمن می سازد
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تقلب شرکت خودروسازی دایملر در زمینه آمار انتشار گازهای گلخانه ای 
 

ــرم  ــه وســیله ن آلمــان شــرکت دایملــر را ۸70 میلیــون یــورو جریمــه کــرده اســت. ایــن شــرکت ب
ــا تســت هــای  ــه ای خودروهایــش را دســتکاری کــرده ت ــزاری سیســتم انتشــار گازهــای گلخان اف

ــد. ــدون اشــکال پشــت ســر بگذارن رســمی را ب
ــل ۶۸4 هــزار  ــروش حداق ــه اتهــام ف ــز( را ب ــادر مرســدس بن ــر )شــرکت م دادســتانی آلمــان دایمل
خــودروی مجهــز بــه نــرم افــزاری بــرای تقلــب در اعــالم میــزان انتشــار گازهــای گلخانــه ای، ۸70 
میلیــون یــورو) معــادل ۹۶0 میلیــون دالر( جریمــه کــرده اســت. البتــه دایملــر نســبت به ایــن جریمه 

اعتــراض کــرده اســت.
طبــق گــزارش هــا  تقلــب در میــزان انتشــار گازهــای گلخانــه ای خودروهــای ایــن شــرکت از ســال 
200۸ میــالدی شــروع شــده اســت و شــامل خــودرو هــای مختلــف از ون هــای »ویتــو« تــا اتومبیل 

هــای صنــدوق دار »کالس ســی« و همچنیــن خودروهــای »جــی ال ســی کوپــه« نیــز مــی شــود.
 بــه گفتــه مقامــات نــرم افــزار بــه کاررفتــه در ایــن خودروهــا، سیســتم فیلتــر گازهــای گلخانــه ای را 
دســتکاری کــرد تــا تســت هــای  رســمی بــا موفقیت پشــت ســر گذاشــته شــوند. امــا در واقع انتشــار 

گازهــای گلخانــه ای خودروهــا در جــاده باالتــر از حــد معمــول بــود.
 البتــه شــرکت هــای دیگــر بــرای اقدامــات مشــابهی بــا جریمــه هــای ســنگین روبــرو شــده انــد. 

فولکــس واگــن در مــاه مــی اعــالم کــرد 535 میلیــون یــورو جریمــه پرداخــت مــی کنــد و از ســوی دیگــر شــرکت قطعــه ســازی بــوش نیــز ۹0 میلیــون دالر جریمــه پراختــه اســت.
بــا ایــن وجــود بــه نظــر می رســد دایملــر چنــدان نگــران این امــر نیســت. ایــن خودروســاز قبــال هشــدار داده بــود کــه درآمــدش در 201۹ میــالدی کاهــش مــی یابــد و از قبــل مبلــغ  1.۶ میلیــارد یورو 

را بــه هزینــه های رســوایی انتشــار گازهــای گلخانــه ای خودروهایــش در دادگاه  اختصــاص داده بود.

پلیس فرانسه تاکسی پرنده با 
سرعت غیرمجاز را متوقف کرد

 

ــس  ــه ای در پاری ــش در رودخان ــگام آزمای ــودران را هن ــده خ ــی پرن ــک تاکس ــه ی ــس فرانس پلی
بــه دلیــل ســرعت غیــر مجــاز متوقــف کــرده اســت. شــرکت ســازنده قصــد دارد ســرویس ایــن 

ــا 2020 در برخــی شــهرها عرضــه کنــد. تاکســی را ت
ــده خــودران را  ــرا تاکســی پرن ــل«)Seabubbles (اخی اســتارت آپ فرانســوی »ســی باب
آزمایــش کــرده اســت. ایــن تاکســی برقــی کــه بــاالی ســطح آب پــرواز مــی کنــد در رودخانــه 
ســن آزمایــش شــد امــا پلیــس مجبــور شــد بــه دلیــل ســرعت غیــر مجــاز آن را متوقــف کنــد.
»آنــدرس برینگــدال« یکــی از موسســان ایــن اســتارت آپ مــی گویــد: تاکســی خــودران مــا با 
ســرعت 30 کیلومتــر برســاعت حرکــت مــی کــرد. البتــه متوســط ســرعت حرکــت در رودخانــه 
12کیلومتــر برســاعت اســت. بنابرایــن پلیــس تاکســی را متوقــف و مــدارک را بازرســی کــرد تــا 
همــه چیــز مطابــق قانــون باشــد.  اســتارت آپ فرانسوی»ســی بابــل« قصــد دارد ایــن تاکســی 
پرنــده خــودران را در 2020 میــالدی در شــهرهای آمریــکا، فرانســه و هلنــد عرضــه کنــد. جالب 

آنکــه تاکســی مذکــور نیــز »بابــل«)Bubbble (نــام دارد.
پــس از عرضــه ایــن تاکســی خــودران، افــراد مــی تواننــد بــا اســتفاده از یــک اپلیکیشــن آن را 
ســفارش دهنــد. در مرحلــه بعــد مســافران در اســکله ســوار تاکســی خــودران مــی شــوند. ایــن 
اســکله مخصــوص مجهــز بــه پنــل هــای خورشــید، ژنراتورهــای زیرآبــی و توربیــن هــای بــادی 

اســت تــا انــرژی مــورد نیــاز بــرای شــارژ باتــری تاکســی هــا را فراهــم کننــد.
بــه گفتــه ایــن اســتارت آپ، تاکســی هــای خــودران هیــچ گونــه مــوج، ســروصدا یــا گازهــای 
گلخانــه ای منتشــر نمــی کننــد. بــه همیــن دلیــل جایگزینــی مناســب بــرای وســایل نقلیــه ای 

هســتند کــه بــا ســوخت فســیلی حرکــت مــی کننــد.
ــان هــا و  ــدازی ســرویس ایــن تاکســی هــای خــودران از ترافیــک خیاب ــا راه ان ــر آن، ب عــالوه ب

رودخانــه هــای شــهری کاســته مــی شــود.

اولین خودروی برقی مزدا ماه 
آینده رونمایی می شود

 
شــرکت مــزدا اعــالم کــرده نخســتین خــودروی الکتریکــی خــود را در نمایشــگاه اتومبیل 
توکیــو در مــاه آینــده رونمایــی مــی کنــد. ایــن خــودرو در 2020 بــه بــازار عرضــه مــی 

شــود.
شــرکت ژاپنــی مــزدا قصــد دارد مــاه آینــده در نمایشــگاه »توکیــو موتــور شــو« از یــک 
خــودروی بــرق رونمایــی کنــد. ایــن شــرکت قصــد دارد خــودروی برقــی مذکــور را ســال 
آینــده میــالدی بــه بــازار عرضــه و بــه تدریــج بقیــه خودروهــای خــود را نیــز برقــی تولید 

کنــد.
دربــاره مــدل خــودروی مــزدا جزئیــات اندکــی فــاش شــده و فقــط مشــخص اســت ایــن 

یــک خــودروی کامــال جدیــد اســت. 
 مــاه گذشــته مــزدا  نمونــه اولیــه خودرویــی را در نــروژ آزمایــش کــرد کــه شــباهت زیادی 
بــه مــدل CX-5 اســپرت شــرکت داشــت. امــا هنــوز مشــخص نیســت مــزدا همیــن 

خــودرو را در نمایشــگاه اتومبیــل توکیــو رونمایــی مــی کنــد یــا خیــر.
البتــه بایــد توجــه داشــت خــودروی مذکــور مجــزا از مــدل هایــی اســت کــه این شــرکت 
بــا همــکاری تویوتــا مــی ســازد.  ایــن نخســتین خــودروی برقــی مــزدا بــه حســاب مــی 
آیــد و بخشــی از برنامــه شــرکت بــرای ارائــه خودروهــای حافــظ محیــط زیســت اســت 

کــه دی اکســید کربــن کمتــری تولیــد مــی کننــد. 
ایــن شــرکت ژاپنــی ادعــا مــی کنــد تــا 2030 یــا 2035 میــالدی بیشــتر خودروهــای آن 

برقــی خواهنــد بــود یــا موتــور هیبریــدی خواهنــد داشــت.
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یــک شــرکت تحقیقاتــی همــکار تســال ادعــا مــی کنــد باتــری ســلولی ســاخته که قــادر بــه طی 
یــک میلیــون مایــل اســت. در آزمایشــات و طی شــرایط ســخت ایــن باتــری را مــی تــوان 4 هزار 

ــرد. ــارژ ک بار ش
یکی از شـرکای پژوهشـی تسـال در حوزه توسـعه باتری، تحقیق جدیدی درباره یک باتری سـلولی 

منتشـر کـرده و ادعا می کنـد این باتری مـی تواند بیـش از یک میلیون مایـل طی کند.  

 در مــاه آوریــل الــون ماســک مدیــر ارشــد اجرایــی تســال، اعــالم کــرد ایــن شــرکت مشــغول 
ســاخت خودروهــای کامــال خــودران اســت و ناوگانــی از تاکســی هــای رباتیــک را رونمایــی مــی 
کنــد. هرچنــد باتــری هــای قدرتمندتــر بســیاری از چالــش هــای پیــش روی خودروهای خــودران 
را حــل نمــی کننــد امــا حداقــل ســبب مــی شــوند تاکســیهای رباتیــک صرفــه جویانــه تر باشــند.

البتــه الــون ماســک مدیــر ارشــد اجرایــی تســال هنــگام ســخنرانی در رویــداد »تســال آئوتونومی«  
اشــاره کــرد ربوتاکســی هــا بایــد عمــر طوالنــی داشــته باشــند. هرچنــد او اعتــراف کــرد باتــری 

هــای فعلــی بــرای طــی یــک میلیــون مایــل ســاخته نشــده انــد.
در اوایــل ســال جــاری ماســک اعــالم کــرد خــودروی »مــدل3 «بســیار قدرتمنــد اســت.  مــاژول 
باتــری ایــن خــودرو نیــز بــرای طــی 300تــا 500 هــزار مایــل مناســب اســت.  امــا اکنــون تســال 
ادعــا مــی کنــد ســال آینــده باتــری هایــی بــه بــازار عرضــه مــی کنــد کــه عمــر آن یــک میلیون 

مایــل اســت.
جــف دان و همــکاران او مشــغول انجــام تحقیقــات بــرای تولیــد باتری مخصوص تســال هســتند. 
آنهــا نتایــج آزمایــش یــک باتــری ســلولی خــارق العــاده را منتشــر کــرده انــد کــه ویژگــی مــورد 
ادعــای تســال را دارد.  باتــری جدیــد لیتیــوم یونــی و مجهــز بــه نســل جدیــد کاتــد MNC تک 

کریســتالی و الکترولیت پیشــرفته است.
ــه طــور مــداوم مشــغول آزمایــش ایــن باتــری هســتند. عمــر باتــری  ایــن گــروه از محققــان ب
جدیــد 2تــا3 برابــر باتــری هــای فعلــی تســال اســت. آنهــا باتــری را در شــرایط مختلــف آزمایــش 
کــرده انــد.  چنیــن باتــری را حتــی در دمــای 40 درجــه ســانتیگراد مــی تــوان 4 هــزار بــار شــارژ 
کــرد. باتوجــه بــه سیســتم خنــک ســازی فعــال تســال، قابلیــت شــارژ باتــری فراتــر از ۶ هــزار بار 

خواهــد بــود.

باتری جدید تسال با قابلیت ۴ هزار بار شارژ

خودروی تمام برقی فولکس واگن رونمایی شد
 

ــا 3  شــرکت فولکــس واگــن از خــودروی تمــام برقــی رونمایــی کــرده کــه ب
نــوع باتــری مختلــف عرضــه مــی شــود و داخــل آن نیــز نمایشــگر باالســری 

مجهــز بــه واقعیــت افــزوده وجــود دارد.
شــرکت فولکــس واگــن مجموعــه ای از طــرح هــای اولیــه از خانــواده 
خودروهــای ID را قبــال منتشــر کــرده اســت. امــا اکنــون ایــن شــرکت قبــل 
از برگــزاری نمایشــگاه اتومبیــل فرانکفــورت نخســتین خــودروی تولیــد ایــن 

ــرد. ــی ک ــری را رونمای س
ــا 3 نــوع باتــری مختلــف عرضــه مــی شــود.  خــودروی تمــام برقــی ID.3 ب
بــا هربــار شــارژ ایــن باتــری هــا مــی تــوان مســافت هــای 330، 420 و 550 
ــاعتی  ــووات س ــا 45، 5۸ و 77 کیل ــری ه ــن بات ــد. ای ــی کردن ــر را ط کیلومت

هســتند.
ــری 5۸  ــود بات ــی ش ــه م ــتریان عرض ــرای مش ــه ب ــی ک ــتین خودروی نخس
کیلــووات ســاعتی اســت کــه پیــش ســفارش آن از مــاه مــی آغاز شــده اســت. 
ایــن باتــری انــرژی مــورد نیــاز  بــرای موتــور الکتریکــی را فراهــم مــی کند که 
روی محــور عقــب خــودرو ســوار شــده اســت. حداکثــر ســرعت خــودرو 1۶0 

کیلومتر برســاعت اســت.
ســرعت شــارژ خــودرو بــا توجــه بــه انــواع باتــری هــای آن متفــاوت اســت. اما 
تمــام مــدل هــا از قابلیــت شــارژ ســریع 100 کیلــووات پشــتیبانی مــی کننــد 
کــه فقــط بــا 30 دقیقــه شــارژ مــی توانــد مســافت 2۹0 کیلومتــر را طــی کنــد.

ــوان اســتاندارد در مــدل هــای  ــه عن ــوز مشــخص نیســت ایــن ویژگــی ب هن
باالتــر  عرضــه مــی شــود یــا هزینــه آن چقــدر اســت.

فضــای داخلــی خــودرو شــامل یــک سیســتم اطــالع رســانی جدیــد و چنــد  
دکمــه اســت. ایــن دکمــه هــا زیــر یــک نمایشــگر و در ســمت چــپ فرمــان 
 )Hey ID( ــد ــی جدی ــتیار صوت ــر آن یــک دس ــالوه ب ــد. ع ــه ان ــرار گرفت ق
همــراه نمایشــگر باالســری مجهــز بــه واقعیــت افــزوده در خــودرو وجــود دارد. 

مشابه این ویژگی ها در مرسدس MBUX وجود دارد. 
ــان  ــودروی ID.3 در پای ــورو اســت. خ ــزار ی ــودرو 30 ه ــن خ ــه ای قیمــت پای
ــا عرضــه  ــالدی در اروپ ــد مــی شــود و از اواســط 2020 می ســال جــاری تولی

مــی شــود. 
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آمبوالنس های مجهز به ۵G در 
انگلیس آزمایش می شوند

 

یــک اپراتــور موبایــل قصــد دارد در مــاه جــاری آمبوالنــس هــای مجهــز بــه اینترنــت5G را در 
ــده  ــش زن ــکان پخ ــاوری ام ــن فن ــه ای ــز ب ــای مجه ــس ه ــد. آمبوالن ــش کن ــس آزمای انگلی

ویدئــو و مشــاوره بــا کارشناســان را فراهــم مــی کننــد.
شــرکت O2 قصــد دارد در مــاه جــاری آمبوالنــس هــای مجهــز بــه نســل پنجــم اینترنــت را 
ــا سامســونگ و ســرویس  در انگلیــس آزمایــش کنــد. درهمیــن راســتا ایــن اپراتــور موبایــل ب

ســالمت همگانــی انگلیــس)NHS( همــکاری مــی کنــد.
O2  قصــد دارد فنــاوری 5G را روی ۶ آمبوالنــس در شــرق انگلیــس آزمایش  کنــد. آمبوالنس 
هــای مجهــز بــه 5G قابلیــت ارائــه ســرویس هایــی ماننــد فنــاوری پخــش زنــده 

ویدئــو و اســتفاده از اســکنرهای بــا کیفیــت را در خودروهــای اورژانــس دارند.
ــیوه  ــی در  ش ــاط اینترنت ــای ارتب ــذاری ارتق ــی تاثیرگ ــرای بررس ــت ب ــش در حقیق ــن آزمای ای

ــود.  ــی ش ــام م ــاران انج ــان بیم ــران درم ــرد امدادگ عملک
طــی آزمایــش مذکــور،  وضعیــت اورژانســی شــبیه ســازی مــی شــود کــه در آن امدادگــران بــا 
کمــک فنــاوری5G از راه دور اطالعــات را جمــع آوری و بــا کارشناســان مشــورت مــی کننــد.
 4G ــای ــبکه ه ــتر از ش ــار بیش ــدود  100 ب ــت5G ح ــبکه اینترن ــود ش ــود و دانل ــرعت آپل  س
اســت. هرچنــد فنــاوری 5G  بــه تدریــج در بخــش هایــی از انگلیــس در حــال گســترش اســت 
و مهمتریــن مــورد مصــرف آن برقــراری اتصــال اینترنــت بــرای موبایــل بــه حســاب مــی آیــد، 
امــا کارشناســان مخابراتــی امیدوارنــد از ایــن اســتاندارد جدیــد اینترنــت موبایــل در صنایــع دیگر و 

همچنیــن بخــش عمومــی نیــز اســتفاده کننــد.

فنــاوری خــودرو

قابلیت جدید خودروهای »اسکودا« برای کنترل فرزندان
 

ــن اجــازه مــی دهــد در  ــه والدی ــاوری نوینــی را رونمایــی کــرده کــه ب شــرکت »اســکودا« فن
صــورت قــرض دادن خــودرو بــه فرزندشــان، منطقــه ای کــه خــودرو در آن حرکــت مــی کنــد 

را کنتــرل کننــد.
ــن  ــه والدی ــه ب ــرده ک ــی ک ــن رونمای ــاوری نوی ــک فن ــکودا« از ی ــازی »اس ــرکت خودروس ش

ــد. ــرل کنن ــان را کنت ــط فرزندانش ــودرو توس ــتفاده از خ ــد محــدود اس ــی کن ــک م کم
ایــن قابلیــت بــه وســیله  اپلیکیشــن »اســکودا کانکــت« کنتــرل مــی شــود. ایــن سیســتم بــه 
ــه ای  ــا در منطق ــد ت ــرض دهن ــه فرزاندانشــان ق ــه را ب ــی دهــد وســیله نقلی ــن اجــازه م والدی
تعییــن شــده از آن اســتفاده کننــد. بــه گفتــه ایــن شــرکت، ایــن سیســتم بــرای والدینــی کــه به 

تعطیــالت مــی رونــد و تمایــل دارنــد خــودرو خــود را کنتــرل کننــد، مناســب اســت.
هنگامــی کــه ایــن قابلیــت فعــال شــود، سیســتم »ژئوفنــس« خودروهــا بــه دو شــیوه کار مــی 
کنــد. نخســت آنکــه کاربــر منطقــه ای ســبز را مشــخص مــی کنــد و خــودرو در ایــن منطقه به 
طــور آزادانــه حرکــت مــی کنــد و اگــر خــودرو از منطقــه تعییــن شــده فراتــر بــرود، بــه والدیــن 

پیــام هشــدار ارســال مــی شــود.
روش دوم آن اســت کــه والدیــن مــی تواننــد منطقــه قرمــز را مشــخص کننــد و خــودرو نبایــد وارد ایــن منطقــه شــود. در چنیــن وضعیتــی خــودرو در صورتــی بــه والدیــن هشــدار مــی دهــد کــه بــه 

منطقــه مشــخص شــده، وارد مــی شــود.
عــالوه بــر آن شــرکت اســکودا ادعــا مــی کنــد مــی تــوان قابلیــت هــای ژئوفنــس آن را طوری فعــال کــرد کــه فرزنــدان در روزهــا و ســاعات مشــخصی بتواننــد از خــودرو اســتفاده کننــد. عــالوه بر آن 

اپلیکیشــن مخصــوص مــی توانــد چنــد منطقــه را به طــور همزمــان کنتــرل کند.

توسط فولکس واگن تولید شد؛

خودروی برقی که با نور با 
سرنشینان صحبت می کند

 
شــرکت فولکــس واگــن از تولیــد نمونــه اولیــه یــک خــودروی برقــی بــه نــام آی دی 3 

خبــر داده کــه بــا اســتفاده از عالئــم نــوری بــا سرنشــینان ارتبــاط برقــرار مــی کنــد.
ــای  ــر مبن ــه ب ــده ک ــته ش ــوار ال ای دی کار گذاش ــته ن ــک رش ــده ی ــودروی یادش در خ
دریافــت دســتورات مختلــف بــه رنــگ هــای متفاوتــی درمــی آیــد. به عنــوان مثال ســبز 
شــدن ایــن رشــته ال ای دی بــه معنــای شــارژ کامــل باتــری اســت، امــا قرمــز شــدن آن 

نشــان دهنــده پایــان شــارژ باتــری اســت.
ــا بســته  ــاز ی ــودن خــودرو، ب ــرای نشــان دادن روشــن ب ــن رشــته چــراغ ال ای دی ب ای
بــودن درهــا و غیــره نیــز بــه رنــگ هــای مختلفــی درمــی آیــد. همچنیــن اگــر خــودرو 
تشــخیص دهــد کــه زمــان تغییــر مســیر حرکــت در بزرگــراه و حرکت از مســیر تنــدرو یا 
کنــدرو و بالعکــس فــرا رســیده، چــراغ ال ای دی آن شــروع بــه چشــمک زدن مــی کنــد.

راننــدگان ایــن خــودرو مــی تواننــد چــراغ هــای ال ای دی آن را شــخصی ســازی کننــد 
و حتــی از آن بــرای نمایــش پیــام و هشــدار بــه دیگــر راننــدگان یــا افــراد پیــاده اســتفاده 

کننــد.
همچنیــن زمانــی کــه خــودرو قصــد پیچیــدن دارد، چراغهــا در قالــب یــک پیکان مســیر 

چرخــش را بــه ســایرین نشــان مــی دهنــد.
آی دی 3 اولیــن خــودروی تمــام برقــی فولکــس واگــن اســت کــه بــر مبنــای پلتفــرم ام 
ای بــی تولیــد شــده و بــا یــک بــار شــارژ قــادر بــه پیمــودن 550 کیلومتــر اســت. زمــان 

عرضــه و قیمــت ایــن خــودرو هنــوز اعــالم نشــده اســت.
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هـــوا و فضـا

فضایی  سازمان  و  ارتباطات  وزارت  های  ریزی  برنامــه  مطابــق 
ایران برای رشد علوم فضایی در کشور و توسعه فناوری فضایی، امسال 
»ظفــر«،  ماهــواره  ســه  کیفــی  آزمایــش  و  تولیــد  فرآینــد 
و  رســد  می  اتمــام  بــه  یــک«  »ناهیــد  و  یــک«  »پــارس 
غیــرت  و  همــت  بــه  کشــور  فضایی  درحوزه  دیگــری  جهــش 

شــد. خواهــد  ثبــت  ایرانــی  جــوان  دانشــمندان 
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ــوا و فضــا هـــ

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران گفــت: تــا ســه مــاه آینــده ســه ماهــواره ایرانــی بــرای پرتــاب در 
مــدار زمیــن تحویــل پرتابگــر مــی شــود.

 مرتضــی بــراری گفــت: در تــالش هســتیم تــا ســه مــاه آینــده ســه ماهــواره پــارس 1، ظفــر و 
ناهیــد 1 را تکمیــل و بــه ســازمان هوافضــا تحویــل دهیــم. 

وی گفــت: قــرارداد پرتــاب ماهــواره در ســال جــاری و ســال آینــده در زمینــه پرتابگــر بــا ســازمان 
هــوا فضــا منعقــد شــده اســت. 

ــد شــد و  ــا خواهن ــواره ه ــاب ماه ــاده پرت ــر آم ــده دو پرتابگ ــاه آین ــک م ــا ی ــه داد: ت ــراری ادام ب
ــیم.  ــن باش ــدار زمی ــی در م ــواره ایران ــری ماه ــاهد قرارگی ــال ش ــم امس امیدواری

معــاون وزیــر ارتباطــات خاطرنشــان کــرد: ماهــواره ظفــر در دو نمونــه شــامل یــک نمونــه ارتقــا 
یافتــه بــا قــدرت تفکیکــی 1۶ متــر در ســه مــاه آینــده آمــاده تحویــل بــه ماهــواره بــر مــی شــود. 
رئیــس ســازمان فضایــی گفــت: ماهــواره پــارس 1 کــه یــک ماهــواره ســنجش از دور بــا دقت 15 
متــر اســت نیــز تا ســه مــاه دیگــر آمــاده تحویــل خواهــد شــد و ماهــواره ناهیــد 1 کــه قرار اســت 
بــه عنــوان ماهــواره مخابراتــی عملیاتــی در مــدار 250 کیلومتــری زمیــن قــرار گیــرد نیــز تــا ســه 

مــاه آینــده آمــاده مــی شــود و ســال آینــده نمونــه دوم ایــن ماهــواره کامــل خواهــد شــد. 
ــاده  ــن آم ــدار زمی ــه م ــاب ب ــرای پرت ــواره را ب ــده دو ماه ــال آین ــم س ــه داری ــزود: در برنام وی اف
کنیــم و در ســال 1404 بــه هــدف مــان کــه قــرار گیــری ماهــواره ســنجش از دور در مــدار یــک 

کیلومتــری زمیــن اســت برســیم. 
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا اشــاره بــه ســایر برنامه هــای ســازمان فضایــی ایــران در ســال 
جــاری گفــت: پرتــاب ســه ماهــواره مکعبــی دانشــجویی )کیــوب ســت( در ســال جــاری در برنامه 

اســت و در همیــن حــال مراحــل طراحــی کالن پایــگاه پرتــاب چابهــار را نیــز آغــاز کرده ایــم.

تزریق موفق ماهواره ایرانی در مدار متناسب با نُرم جهانی است 
معـاون وزیـر ارتباطات با اشـاره به اینکه سـال گذشـته پرتـاب دو ماهواره بـه فضا را مـورد آزمایش 
قـرار دادیم، گفت: ماهـواره »پیام امیرکبیـر« با موفقیت تا مـدار 500 کیلومتری زمیـن انتقال یافت 

و چنـد ثانیه نیـز اطالعـات را دریافت کرد امـا موفق بـه قرارگیری در مدار زمین نشـد.
ــواره طــی ســه ســال،  ــاب 43 ماه ــکا از پرت ــه در آمری ــت: بررســی ها نشــان می دهــد ک وی گف
۶2 درصــد بــا موفقیــت همــراه بــوده اســت و در روســیه نیــز از میــان 11 ماهــواره پرتــاب شــده، 5 

ماهــواره بــا موفقیــت در مــدار قــرار گرفتــه اســت.
بــراری افــزود: آمــار جهانــی نشــان می دهــد کــه 30 تــا 50 درصــد پرتــاب ماهواره هــا 
ــق  ــق موف ــر، تزری ــان دیگ ــه بی ــران 40 درصــد اســت. ب ــم در ای ــن رق ــز اســت و ای موفقیت آمی

ــت. ــی اس ــرم جهان ــا نُ ــب ب ــران، متناس ــط ای ــدار توس ــواره در م ماه
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه برنامه هــای ســازمان فضایــی بــرای صنعتی ســازی ســاخت 
ــاز شــده و ۸  ــواره توســط بخــش خصوصــی آغ ــار داشــت: مناقصــه ســاخت ماه ــواره اظه ماه
ــرای طراحــی و ســاخت ماهــواره  ــرای ســاخت ماهــواره راداری و ۶ کنسرســیوم ب کنسرســیوم ب

ــد. ــی کرده ان ــالم آمادگ ــی اع اُپتیک

وی ادامــه داد: در همیــن حــال اجــرای عملیاتــی دو ایســتگاه ماهــواره ای در شــهرهای ســلماس و 
چنــاران را در برنامــه داریــم تــا شــمار ایســتگاه های ماهــواره ای بــه چهــار ایســتگاه برســد.

بــراری از افزایــش دریافــت آنالیــن داده هــای ماهــواره ای خبــر داد و گفــت: امســال ســه ماهــواره 
را بــرای دریافــت آنالیــن اضافــه کردیــم و هم اکنــون از طریــق 12 ماهــواره، 100 گیگابیــت داده 

ــم.  و اطالعــات را دریافــت می کنی
ــش  ــگاه ها و بخ ــطح دانش ــی در س ــای پژوهش ــعه فعالیت ه ــر توس ــات ب ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــواره  ــور ماه ــا ۶1 اپرات ــزود: در دنی ــرد و اف ــد ک ــواره ای تأکی ــای ماه ــرای منظومه ه خصوصــی ب
ــاهد  ــه زودی ش ــم ب ــا امیدواری ــد و م ــور دارن ــی حض ــواره سنجش ــور ماه ــی و 70 اپرات مخابرات

ــیم.  ــه باش ــن عرص ــان در ای ــش خصوصی م ــرمایه گذاری بخ س
ــداری  ــه حــوزه اقت ــوط ب ــا من ــی تنه ــه حــوزه فضای ــر ۶ ســال اســت ک ــغ ب ــرد: بال ــان ک وی بی
نمی شــود و موضــوع اقتصــادی آن نیــز در درجــه اهمیــت قــرار گرفتــه اســت. بــه ایــن ترتیــب که 
گفتــه می شــود اقتصــاد فضــا ۶.5 برابــر متوســط اقتصــاد جهانــی رشــد کــرده اســت. همچنیــن 
گفتــه می شــود 7۶ درصــد بخــش فضــا در دنیــا در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار دارد. مــا نیــز 

امیدواریــم جوانــان خــالق مــا در ایــن عرصــه ورود پیــدا کننــد.
ــه  ــت: برنام ــی گف ــی فضای ــوق و دیپلماس ــوزه حق ــران در ح ــای ای ــورد برنامه ه ــراری در م ب
همــکاری بــا کشــورهای منطقــه را در دســتور کار داریــم و هم اکنــون ســه دانشــگاه مــا در پــروژه 
ــده  ــروژه ســال آین ــن پ ــد کــه ای ــی مشــارکت دارن ــه ماهــواره ای بین الملل ســاخت یــک منظوم

ــود. ــاده می ش آم
ــی  ــاوری فضای ــر ارتباطــات خاطرنشــان کــرد: در حــوزه صــادرات محصــوالت و فن ــاون وزی مع
ــه کشــورهای منطقــه، اقداماتــی در دســت انجــام اســت. همچنیــن ســال آینــده یــک کارگاه  ب

ــرد. ــم ک ــزار خواهی ــل برگ ــا ســازمان مل ــه شــکل مشــترک ب ــی را ب بین الملل

رئیس سازمان فضایی:

۳ ماهواره تا ۳ ماه آینده برای پرتاب آماده می شوند

وزیر ارتباطات خبر داد

فضانورد ایرانی به فضا می فرستیم
 

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت: بــا همــکاری ســایر کشــورها، فضانــورد ایرانــی بــه فضــا می فرســتیم و ایــن نــوع تفکــر و نــگاه 
بــه صنعــت فضایــی ایــران، حســادت آمریــکا را برمی انگیــزد.

محمدجــواد آذری جهرمــی امــروز بــا تأکیــد بــر شــعار »توســعه فنــاوری فضایــی« کــه بــا رشــد اســتارت آپ های فضایــی در کشــور محقــق 
شــد، اظهــار داشــت: امــروزه شــاهد صرفه جویــی در پرداخــت هزینه هــای ســیل فروردیــن مــاه بــا اســتفاده از دانــش فضایــی هســتیم.

وی ادامــه داد: بایــد بــا همــکاری کشــورهای دیگــر، فضانــورد ایرانــی را بــه فضــا بفرســتیم. ایــن نــوع تفکر و نــگاه صنعــت فضایی، حســادت 
ــزد. ــکا را برمی انگی آمری

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا بیــان اینکــه آمریــکا در یــک شــب ســه مجموعــه فضایــی از ایــران کــه اقدامــات صلح آمیــز در فضــا 
انجــام می دادنــد را تحریــم کــرده اســت، گفــت: قطعــاً دانشــمندان ایرانــی پشــت دِر تحریم هــای آمریــکا نمی ایســتند.

آذری جهرمــی بــا تأکیــد بــر اینکــه اغلــب کشــورها در موضــوع دانــش صلح آمیــز فضایــی ایــران تأکیــد دارنــد، افــزود: بــا همــکاری ســایر 
کشــورها، حتمــاً فضانــورد ایرانــی بــه فضــا می فرســتیم.

وی بیــان کــرد: در همیــن حــال، تــا ســال 1400 ماهــواره ایرانــی عملیاتــی بــا دقــت تصویربــرداری یــک متــر در مــدار زمیــن قــرار خواهیــم 
داد.
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ــوا و فضــا هـــ

رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران گفــت: ماهــواره ناهیــد یــک 
ــدل  ــت و م ــر اس ــواره ب ــا ماه ــازگاری ب ــت س ــه تس در مرحل
مهندســی ماهــواره ناهیــد 2 تــا دو مــاه دیگــر آمــاده مــی شــود.

ــی  ــواره مخابرات ــاخت ماه ــت: س ــروز گف ــی ام حســین صمیم
ــی  ــازمان فضای ــل س ــیده و تحوی ــام رس ــه اتم ــک ب ــد ی ناهی

ــت. ــده اس ــر ش ــا پرتابگ ــازگاری ب ــت س ــرای تس ــران ب ای
ــواره ای  ــک ماه ــه ی ــارس ک ــواره پ ــاخت ماه ــت: س وی گف
سنجشــی اســت تــا پایــان ســال جــاری تکمیــل مــی شــود و 
مــدل مهندســی ماهــواره مخابراتــی ناهیــد 2 تــا دو مــاه دیگــر 

ــران تحویــل خواهــد شــد. ــه ســازمان فضایــی ای ب
رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران در پاســخ بــه ســوال خبرنگار 
مهــر در مــورد وضعیــت پــروژه ماهــواره ســنجش از دور پــارس 
1 کــه قــرار بــود بــا همــکاری کنسرســیوم دانشــگاهی طراحــی 
شــود گفــت: ماهــواره پــارس 1 متعلــق بــه پژوهشــگاه فضایــی 
ــپاری در  ــرون س ــورت ب ــه ص ــد آن ب ــت و ۶0 درص ــران اس ای
ــیومی  ــروژه کنسرس ــک پ ــروژه ی ــن پ ــت. ای ــام اس ــال انج ح
ــران انجــام مــی  ــی ای نیســت بلکــه توســط پژوهشــگاه فضای
شــود و تــا پایــان ســال طراحــی و ســاخت آن تکمیــل خواهــد 

شــد. 
ــواره  ــرای ماه ــده مشــارکتی در خصــوص اج ــه داد: ای وی ادام
ســنجش از دور مربــوط بــه ماهــواره پــارس 2 اســت کــه هنــوز 

طــرح عملیاتــی آن ارائــه نشــده اســت. 
صمیمــی اضافه کــرد: یکــی از محصــوالت کلیدی پژوهشــگاه 
فضایــی ایــران ســامانه بلــوک انتقــال مداری »ســامان« اســت 

کــه امــکان انتقــال ماهــواره بــه مــدار را فراهــم مــی کند. 
ــدل  ــت م ــال تس ــامانه در ح ــن س ــون ای ــم اکن ــت: ه وی گف
هــای کیفــی اســت کــه تــا دو مــاه آینــده آمــاده خواهــد شــد و 
دو تســت زیرمــداری بــرای ارزیابــی کیفیــت ایــن ســامانه انجام 

ــم داد.  خواهی
بــه گفتــه وی تاکنــون 35 آزمون ســطح بــاال روی مــدل کیفی 
ایــن ســامانه آزمایــش شــده اســت کــه توانمنــدی پیشــرانش 
فضایــی را بــا توجــه بــه بــرد انتقــال و پرتــاب ماهــواره ارزیابــی 

مــی کنــد. 
ــس  ــط رئی ــامانه توس ــن س ــی ای ــه مهندس ــت: نمون وی گف
ــال  ــان س ــا پای ــروازی آن را ت ــه پ ــد و نمون ــاح ش ــور افتت جمه

ــرد.  ــم ک ــاده خواهی آم

ثبت 19 اختراع در پژوهشگاه فضایی ایران
رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران بــا بیــان اینکــه در ســال 
۹7، 13 اختــراع و در ســال ۹۸، ۶ اختــراع در پژوهشــگاه 
ــه ثبــت رســیده اســت، گفــت: برنامــه مــا  ــران ب ــی ای فضای
ــط  ــه توس ــت ک ــی اس ــوالت فضای ــازی محص ــاری س تج
دانشــمندان فضایــی ایــران در ایــن پژوهشــگاه ثبــت اختــراع 

ــی شــود.  م
وی گفــت: در شــرایطی کــه در حــوزه فضایــی کامــال تحریــم 
هســتیم و کشــورهای دوســت نیــز از انتقــال فنــاوری فضایی در 
اغلــب حــوزه هــا به مــا خــودداری مــی کننــد نیــاز به ســاخت و 
تجــاری ســازی تجهیــزات فنــاوری فضایی در کشــور احســاس 
مــی شــود. بــرآورد مــا نشــان مــی دهــد کــه مــا تــوان باالیــی 
ــه  ــرویس ب ــه س ــرای ارائ ــی ب ــف فضای ــای مختل ــته ه در رش

متقاضیــان داریــم. 
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه پلیمــر و شــیمی تــوان 
ــود  ــان وج ــه متقاضی ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ــگاهی ب آزمایش
دارد، گفــت: در بحــث هواشناســی در حــوزه ناوبــری و کنتــرل 
ــه  ــم ک ــدازی کردی ــوند« را راه ان ــول »رادیوس ــت محص وضعی

تاکنــون ســازمان هواشناســی مجبــور بــه تهیــه آن از کشــوری 
ــط  ــامانه توس ــن س ــون ای ــم اکن ــا ه ــود ام ــد ب ــد فنالن مانن
ــه  ــت ک ــده اس ــازی ش ــی س ــران بوم ــی ای ــگاه فضای پژوهش
ــه  ــرای ارائ ــا ســازمان هواشناســی ب ــاط ب ــه ارتب ــی ک در صورت
ایــن محصــول صــورت گیــرد ایــن ســامانه مــی توانــد جــای 
ــال در  ــن ح ــد. در همی ــه ده محصــول خارجــی ســرویس ارائ
حــوزه باتــری هــای فضایــی نیــز قــدم هــای خوبــی برداشــته 

ــت.  ــده اس ش
وی گفــت: حــوزه فضایــی از ابتــدای فعالیت همیشــه در تحریم 
ــن  ــکا ای ــت آمری ــان دول ــما از زب ــون و رس ــم اکن ــا ه ــوده ام ب
ــد  ــم رون ــان داری ــا اطمین ــت ام ــده اس ــنیده ش ــا ش ــم ه تحری

ــا ســابق تفاوتــی نخواهــد داشــت.  فعالیــت ب

مرکــز ســنجش از دور در پلیــس مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر راه انــدازی مــی شــود

صمیمــی دربــاره آخریــن وضعیــت همــکاری پژوهشــگاه 
فضایــی ایــران بــا پلیــس مبــارزه با مــواد مخــدر گفــت: مطابق 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــا پلی ــه ب ــه ای ک ــم نام ــا تفاه ب
ــدازی مرکــز ســنجش از دور را در دســتور  منعقــد کردیــم راه ان

ــم.  ــرار داده ای کار ق
ــات  ــی از موضوع ــی یک ــاوری فضای ــتفاده از فن ــت: اس وی گف
ــت و در  ــی اس ــای دولت ــا و نهاده ــتگاه ه ــتقبال دس ــورد اس م
ــا مــواد مخــدر یکــی از نخســتین  ایــن زمینــه ســتاد مبــارزه ب
مشــتریان مــا بــرای اســتفاده از داده هــای فضایــی بــوده اســت. 
وی ادامــه داد: از ایــن جهــت ارائــه آمــوزش اســتفاده از فنــاوری 
فضایــی بــه پرســنل پلیس مبــارزه بــا مــواد مخــدر را در دســت 
ــنجش از دور از  ــز س ــدازی مرک ــال راه ان ــم و در ح ــام داری انج

دیگــر مــوارد همــکاری اســت. 

ایــده اعــزام فضانــورد در ســازمان فضایــی مطرح 
شــد

ــران در  ــی ای ــگاه فضای ــت پژوهش ــورد ماموری ــی در م صمیم
خصــوص اعــزام فضانــورد ایرانــی بــه فضــا کــه دو روز گذشــته 
ــن  ــت: ای ــود، گف ــده ب ــرح ش ــات مط ــر ارتباط ــوی وزی از س

موضــوع در حیطــه وظایــف پژوهشــگاه فضایــی ایــران نیســت 
ــه  ــات ب ــر ارتباط ــوی وزی ــورد از س ــزام فضان ــت اع و ماموری

ــت.  ــده اس ــول ش ــران مح ــی ای ــازمان فضای س
وی گفــت: ایــن ســازمان در ایــن زمینــه ایــده ای را ارائــه کــرده 
کــه بایــد ببینیــم ایــن ایــده چطــور پیــاده ســازی مــی شــود و 
شــاید منظــور ایــن باشــد کــه بخواهنــد فضانــورد ایرانــی را بــا 

همــکاری کشــور دیگــری بــه فضــا بفرســتند. 

ــش  ــای دان ــرکت ه ــا ش ــکاری ب ــرارداد هم 65  ق
بنیــان منعقــد شــد

ــکاری  ــه هم ــاره ب ــا اش ــران ب ــی ای ــگاه فضای ــس پژوهش رئی
هایــی کــه در پــروژه هــای ماهــواره ای بــا بخــش خصوصــی و 
دانشــگاه هــا انجــام مــی شــود، گفــت: ســهم بخــش خصوصی 
از اجــرای پــروژه هــای ماهــواره ای 35 درصــد، ســهم دانشــگاه 
هــا 13 درصــد و ســهم پژوهشــگاه فضایــی ایــران 52 درصــد 

اســت. 
وی گفــت: هــم اکنــون 20  قــرارداد بــا ۹  دانشــگاه کشــور بــه 
ارزش 10 میلیــارد و 500 میلیــون تومــان منعقــد کرده ایــم و در 
قالــب همــکاری بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان ۶5  قــرارداد 

بــه ارزش 27 میلیــارد تومــان منعقــد شــده اســت. 
صمیمــی اضافــه کــرد: در راســتای همــکاری مشــترک 
ــی  ــوزه فضای ــی در ح ــرح پژوهش ــا 2۶7 ط ــگاه ه ــا دانش ب
ــم هــای دانشــجویی در حــال  ــف شــده کــه توســط تی تعری

ــت.  ــام اس انج
رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران گفــت: در قالــب همــکاری 
هــا و تعامــالت در ســطح بیــن المللــی نیــز پــروژه بیــن المللــی 
ــکو(  ــیه )اپس ــیا و اقیانوس ــی آس ــازمان فضای ــکاری س ــا هم ب
آغــاز کردیــم کــه در قالــب پــروژه دانشــجویی کوچــک اســت 
و پژوهشــگاه فضایــی ایــران بــه همــراه ســه دانشــگاه شــریف، 
ــر در حــال انجــام طراحــی و ســاخت  ــر و امیرکبی خواجــه نصی

زیرسیســتم هــای آن هســتند. 
وی گفــت: مــا ایــن پــروژه را از یکــی از دانشــگاه هــای چیــن 
ــروژه را تحویــل  ــن پ ــاز ای ــه تازگــی دو ف ــم و ب ــل گرفتی تحوی

ــم.  داده ای

مدل مهندسی ماهواره ناهید ۲ تا دو ماه دیگر آماده می شود
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ــوا و فضــا هـــ

ــودن  ــر ب ــی اث ــت: ب ــران گف ــی ای ــگاه فضای ــس پژوهش رئی
ــاوری  ــران در حــوزه فن ــه ای ــکا علی ــت آمری ــم هــای دول تحری

ــد. ــد ش ــت خواه ــان ثاب ــر جهانی ــه زودی ب ــی ب فضای
حســین صمیمــی گفــت: هفتــه جهانــی فضــا را در حالــی آغــاز 
می کنیــم کــه ســازمان فضایــی، پژوهشــگاه فضایــی ایــران و 
پژوهشــگاه هوافضــا از ســوی دولــت آمریــکا تحریــم شــده اند؛ 
بــدون شــک، تحریــم فعالیت هــای فضایــی صلح آمیــز ایــران 
توســط آمریــکا نشــانه عجــز و ناتوانــی این کشــور در برابــر عزم 
و اراده جوانــان متخصــص ایرانــی اســت و بــه فضــل الهــی و با 
تکیــه بــر همــت ایــن جوانــان، در رونــد فعالیت هــای فضایــی 

کشــور خللــی ایجــاد نخواهــد شــد.
ــور  ــا در کش ــن تحریم ه ــری، ای ــر دیگ ــه داد: از منظ وی ادام
ــرای  ــی ب ــتر داخل ــاد بیش ــتگی و اتح ــث همبس ــه باع همیش
رســیدن بــه اهــداف مــورد نظــر شــده بــه نحــوی کــه در ایــن 
ــی  ــرای بررس ــازمان ب ــه س ــن س ــای ای ــز، روس ــوص نی خص
ــته و  ــز نشس ــک می ــت ی ــم، پش ــا تحری ــه ب ــای مقابل روش ه
ــد  ــه بای ــترکی ک ــات مش ــت اقدام ــرده و فهرس ــری ک همفک
انجــام دهنــد را شناســایی کــرده انــد. در همیــن حــال تعامالتی 
را بــا وزارت امورخارجــه داشــته و بــا هماهنگی یکدیگــر، مکاتبه 
مشــترکی بــا واحدهــای ذیربط ســازمان ملــل مثــل »کوپوس« 
انجــام دادیــم و اقداماتــی از ایــن قبیــل در دســت اجــرا اســت.
صمیمــی انســجام کاری و تعامــل سیســتماتیک را نیــاز اصلــی 
بخــش فضایــی کشــور عنــوان کــرد و گفــت: در شــرایط کنونی 
کــه همــه ســازمان ها کــم و بیــش بــا کمبــود اعتبــارات مواجــه 
ــای قابلیــت  ــود و ارتق ــه بهب ــاز ب هســتند و از ســوی دیگــر، نی
ــوح  ــه وض ــی ب ــای فضای ــام ماموریت ه ــرای انج ــان ب اطمین
ــی  ــوزه فضای ــران ح ــر بازیگ ــل موث ــود، تعام ــاس می ش احس
ــا یکدیگــر، اســتفاده از ســرمایه گذاری هــای صــورت  کشــور ب
گرفتــه و زیرســاخت های ایجــاد شــده توســط نهادهــای 

مختلــف و نیــز ایجــاد بســتری بــرای هم افزایــی دانشــی بیــن 
ــات اســت. نیروهــای متخصــص موجــود، از ضروری

ــی  ــاوری فضای ــم و فن ــوزه عل ــگران ح ــه تالش ــاب ب وی خط
ــکاری  ــا هم ــه ب ــیده ک ــت آن رس ــاید وق ــه داد: ش ــور ادام کش
ــری  ــا بهره گی ــی و ب ــن الگــوی مشــارکتی علم ــا تدوی ــم، ب ه
ــه راه  ــری در نقش ــای بهت ــود، قدم ه ــع موج ــری از مناب حداکث
ــدون  ــم. ب ــی برداری ــای سنجشــی و مخابرات ــعه ماهواره ه توس
ــش  ــا و کاه ــش هزینه ه ــارکت، کاه ــن مش ــه ای ــک نتیج ش
زمــان اجــرای پروژه هــا از یــک ســو و از ســوی دیگــر، ارتقــای 
عملکــرد و بهبــود نتایــج پروژه هــا ناشــی از تجمیــع تجــارب و 
ــود. دانــش انباشــته شــده در هــر یــک از دســتگاه ها خواهــد ب
ــه انتخــاب  ــان اینک ــا بی ــران ب ــی ای ــس پژوهشــگاه فضای رئی
یــک شــعار بومــی و داخلــی بــا توجــه بــه ضروریــات کشــور به 
صــورت ســالیانه کــه تعییــن کننــده فعالیتهــای پیشــروی ایــن 
بخــش باشــد، در درجــه اهمیــت قــرار دارد، افــزود: بــه عنــوان 
یــک پیشــنهاد اولیــه بــرای ایــن شــعار محلــی، »اتحــاد ایرانــی 

بــرای ســاخت ماهــواره ایرانــی« مدنظــر اینجانــب اســت.
ــران  ــی ای ــگاه فضای ــتاوردهای پژوهش ــورد دس ــی در م صمیم
ــواع  ــاخت ان ــی و س ــی طراح ــش فن ــب دان ــت: کس ــز گف نی
ســامانه های فضایــی و ماهواره هــای مخابراتــی و سنجشــی در 
ایــن پژوهشــگاه صــورت گرفتــه کــه در ایــن خصوص ماهــواره 
مخابراتــی- تحقیقاتــی »ناهیــد یــک« تحویــل کارفرمــا 
ــی  ــواره سنجش ــت. ماه ــده اس ــران( ش ــی ای ــازمان فضای )س
»پــارس 1«، نیــز انشــااهلل تــا پایــان ســال جمــع بنــدی خواهــد 

ــد. ش
وی اضافــه کــرد: به عنــوان یــک تحــول در مشــارکت بــا ســایر 
دســتگاه ها جهــت اســتفاده حداکثــری از ســرمایه گذاری هــای 
انجــام شــده، مــا از ایســتگاه های اخــذ تصاویــر ســازمان 
ــه  ــرد ک ــم ک ــتفاده خواهی ــارس 1« اس ــرای »پ ــی ب جغرافیای

همیــن اقــدام منجــر بــه صرفــه جویــی چنــد میلیــاردی شــده 
ــز  ــد 2 « نی ــی »ناهی ــدل مهندســی ماهــواره مخابرات اســت. م

انشــااهلل تــا یــک مــاه آینــده بــه اتمــام خواهــد رســید.
صمیمــی ادامــه داد: در همیــن حــوزه، آزمون هــای کیفــی بلوک 
انتقــال مــداری نیــز رو بــه اتمــام اســت و در نظــر داریم تــا پایان 
ــر مــداری نیــز تعریــف و اجــرا کنیــم کــه  ســال دو آزمــون زی
مأموریــت ایــن ســامانه را نیــز مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم. بــه 
ــات زیرســاخت های آزمایشــگاهی را هــم  ــن اقدام ــوازات ای م
ــا اضافــه شــدن یــک قابلیــت  توســعه داده ایــم، بــه تازگــی ب
بــه مجموعــه آزمایشــگاهAIT ، امــکان تســت های ارتعاشــی 
ــی و  ــطح کیف ــرم در س ــا 500 کیلوگ ــی ت ــامانه های فضای س

1000 کیلوگــرم در ســطح پذیــرش مقــدور شــده اســت.
ــا  ــیراز ب ــک در ش ــگاه الکترواپتی ــه آزمایش ــان اینک ــا بی وی ب
ــی اپتیکــی  ــع المان هــای فضای ــکان تســت و تجمی هــدف ام
در محیطــی اســتاندارد راه انــدازی شــده اســت، در مورد توســعه 
خدمــات فضاپایــه اســت گفــت: بــا همــکاری بــا وزارت کشــور 
ــرآورد خســارت ســیل فروردیــن ۹۸ ، گزارشــات  درخصــوص ب
تولیــد شــده نشــان می دهــد اســتفاده از فناوری هــای ســنجش 
از دور و ایجــاد ســامانه ســجاد از ســوی وزارت کشــور بــه صرفه 
جویــی بیــش از 1500 میلیــارد تومــان در واقعــه ســیل منجــر 

شــده اســت.
رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه ســرریز 
ــه مهمــی  ــی نکت ــه ســایر حوزه هــای صنعت ــی ب ــش فضای دان
اســت، خاطرنشــان کــرد: بــرای هدایــت این امــر در پژوهشــگاه 
بــا حضــور پیشکســوتان، کمیتــه تجاری ســازی و درآمدزایــی را 
تشــکیل داده ایــم کــه تعامــالت خوبــی بــا حوزه هــای صنعتــی 
مختلفــی چــون پتروشــیمی، صنایــع خودرویــی انجــام داده اند و 
انشــااهلل خبرهــای خوبی درخصــوص انعقــاد قراردادهــای کاری 

در ایــن حوزه هــا بــه گــوش خواهــد رســید.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران:

بی اثر بودن تحریم فضایی ایران بر جهانیان ثابت می شود
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ــوا و فضــا هـــ

طلعــت موســی بایــف فضانــورد بــا ســابقه قزاقســتان و عضــو 
فعلــی مجلــس ســنای ایــن کشــور گفــت: ایــران بایــد در آینده 
بــرای اعــزام فضانــورد محقــق و پژوهشــگر بــه فضــا تــالش 

کنــد کــه بــه نظــر مــی رســد در ایــن زمینــه توانایــی دارد.
ــش  ــه در همای ــتان ک ــی قزاقس ــس فضای ــابق آژان ــس س رئی
»جوانــان، فنــاوری و فضــا« در دانشــگاه علــم و صنعــت  ایــران 
ــه فضــا در  ــا تشــریح ســه ســفر خــود ب ــود، ب ــه ب حضــور یافت
ســال هــای 1۹۹4، 1۹۹۸ و 2001 گفــت: امــروزه هــدف 
ــوع علمــی و  ــش هــای متن ــی انجــام آزمای از ســفرهای فضای
تحقیقاتــی بــه منظــور بهبــود کیفیــت زندگــی انســان در کــره 

ــن اســت. زمی

فنــاوری فضایــی ایــران توانایــی اعــزام فضانــورد 
محقــق را دارد

ــه  ــورد را ب ــک فضان ــا ی ــده صرف ــران در آین ــر ای ــزود: اگ وی اف
عنــوان جهانگــرد بــه فضــا بفرســتد ایــن امــر باعــث تعجــب 
ــاال  ــرای ب ــن کار ب ــه ای ــود، البت ــی ش ــران نم ــگفتی دیگ و ش
بــردن روحیــه مــردم و ایجــاد انگیــزه و افزایش پرســتیژ کشــور 
مناســب اســت. امــا بــه نظــر مــی رســد بخــش فضایــی ایــران 
از توانمنــدی الزم بــرای اعــزام یــک فضانــورد محقــق بــه فضا 

برخــوردار اســت.
ــران را مناســب و در  موســی بایــف پتانســیل هــای فضایــی ای
حــال رشــد توصیــف کــرد و بــا اشــاره بــه ســفر توریســتی یک 
فضانــورد اماراتــی بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی در هفتــه 
گذشــته گفــت: ایــران بایــد یــک برنامــه علمــی و تحقیقاتــی 
جامــع بــرای اعــزام فضانــورد بــه فضــا تهیــه کنــد تــا وقتــی در 
بازگشــت خبرنــگاران از فضانــورد ایرانــی مــی پرســند در فضــا 
ــه  ــوع کشــورم را ب ــد مــن غذاهــای متن ــد وی نگوی چــه کردی

فضــا بــردم و بــا آنهــا از همســفرانم پذیرایــی کــردم.

دردســرهایی کــه گردشــگر فضایــی آمریکایــی به 
پــا کــرد 

ایــن فضانــورد باســابقه بــا اشــاره بــه ســفر ســال 2001 خــود به 
فضــا بــرای همراهــی بــا اولیــن گردشــگر فضایــی جهــان کــه 

یــک آمریکایــی بــود، گفت: ایــن فــرد یــک میلیــاردر امریکایی 
بــه نــام دنیــس تیتــو بــود کــه بــرای پــرواز یــک هفتــه ای بــه 
ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی 20 میلیــون دالر پرداخــت کــرد 
و مــن موفــق شــدم علیرغــم همــه مشــکالتی کــه وی ایجــاد 

کــرد او را زنــده بــه زمیــن بازگردانــم.
موســی بایــف در ادامــه گفــت: ایــن آمریکایــی شــرایط خاصــی 
ــه او آمپــول تزریــق  ــار ب ــد هــر 5 ســاعت یــک ب داشــت و بای
مــی شــد کــه انجــام ایــن کار در فضــا خســته کننــده و وقــت 
گیــر بــود. وقتــی بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی رســیدیم 
ــن  ــتم و ای ــود گذاش ــال خ ــه ح ــه او را ب ــا 5 دقیق ــن تنه م
امریکایــی شــیطنت کــرد و بــه علــت بــی دقتــی ســر خــود را 

ــد و آن را شــکافت. ــی کوبی ــه ایســتگاه فضای ــه بدن ب
وی بــا اشــاره بــه دشــواری هــای درمــان و جراحــی ســر ایــن 
جهانگــرد آمریکایــی در شــرایط بــی وزنــی گفــت: در حالــی که 
خــون وی از ســرش بــه شــکل گلولــه هــای قرمــز رنــگ معلق 

خــارج مــی شــد و لــوازم مــورد نیــاز بــرای جراحــی در فضــا در 
حــال حرکــت بــود، مــن بــا دشــواری زیــاد توانســتم ســر وی 
را بخیــه بزنــم و ایــن اولیــن عمــل جراحــی ســر در فضــا و در 
ــه  ــی هــا ب ــن کار آمریکای ــد از ای ــود و بع ــی ب ــی وزن شــرایط ب

مــن لقــب پرســتار بچــه قزاقســتانی را دادنــد.
ــرار  ــی ق ــس از مدت ــت: پ ــار داش ــپس اظه ــف س ــی بای موس
ــگاران  ــا خبرن ــس ب ــو کنفران ــق ویدئ ــو از طری شــد دنیــس تیت
آمریکایــی بــر روی زمیــن مصاحبــه کنــد و مــن بــرای اینکــه 
ــور شــدم یــک کاله  ــوم نباشــد مجب ــده او معل ســر آســیب دی
بیســبال بــر ســر او بگــذارم. ولــی تیتــو بــا عصبانیــت ایــن کاله 
را بــه کنــاری پــرت کــرد. وقتــی از او ســوال کــردم مشــخص 
شــد چــون بــر روی ایــن کاله عبــارت پیتــزا هات نوشــته شــده 
بــود - کــه عنــوان یــک رســتوران زنجیــره ای رقیــب کســب و 
کار میلیــاردر آمریکایــی بــود – وی دســت بــه چنیــن اقدامــی 

ــود. زده ب
ــا  ــی ب ــن آمریکای ــرای راضــی کــردن ای ــت ب ــزود: در نهای او اف
چســب قرمــز عبــارت پیتــزا هــات را پوشــاندیم. ولــی او در ایــن 
وضعیــت ظاهــری شــبیه بــه ســربازان ارتــش ســرخ شــوروی 
ــان  ــی در جری ــگاران آمریکای ــه خبرن ــود. البت ــرده ب ــدا ک را پی
ــدند و  ــوع نش ــن موض ــه ای ــس متوج ــو کنفران ــزاری ویدئ برگ
حتــی یکــی از آنهــا گفــت دنیــس تــو یــک امریکایــی واقعــی 
ــر ســر  هســتی کــه حتــی در فضــا کاله بیســبال آمریکایــی ب
مــی گــذاری. امــا روس هــا کــه متوجــه چســب ســرخ رنــگ 
شــده بودنــد حســابی بــه ایــن موضــوع خندیدنــد و تــا مــدت ها 

ــد. ــز و شــوخی کردن آن را دســتمایه طن
ــابقه  ــورد باس ــی آرســه بارســکی فضان ــش آناتول ــن همای در ای
ــی  ــای فضای ــت ه ــی از فعالی ــان خاطرات ــن بی ــز ضم روس نی
ــن  ــن 251 امی ــت: م ــوروی گف ــر ش ــاد جماهی ــترده اتح گس
ــابق  ــوروی س ــورد ش ــن فضان ــن و 71 امی ــره زمی ــورد ک فضان

ــتم. هس
ــود دارد  ــورد وج ــوع 5۶5 فضان ــان در مجم ــزود: در جه وی اف
ــه  ــا ب ــم هســتند. 40 کشــور جهــان ت کــه ۶5 نفــر از آنهــا خان
ــد و  ــرده ان ــزام ک ــن اع ــره زمی ــارج از ک ــه خ ــورد ب ــال فضان ح
بایــد بدانیــم کــه فضانــوردان در ســفرهای خود شــرایط ســخت 

ــد. و دشــواری را تحمــل مــی کنن

یک فضانورد قزاقستانی مطرح کرد

ایران توانایی اعزام فضانورد محقق را دارد
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ــوا و فضــا هـــ

ارسال به مدار زمان در ۲۰۳۰؛

چین هواپیمای فضایی می سازد
 

چیــن مشــغول ســاخت یــک هواپیمــای فضایــی اســت کــه همــراه یــک هواپیمــای بزرگتــر بــه 
ــه مــدار  ــور خــود ب ــا کمــک تــک موت آســمان فرســتاده مــی شــود. ایــن هواپیمــای فضایــی ب

ــن مــی رود. زمی
یــک شــرکت چینــی ادعا مــی کنــد مشــغول ســاخت یــک هواپیمــای فضایــی چندبار مصــرف و 
مشــابه هواپیمــای مرمــوز37B-X آمریــکا اســت. 37B-X همــراه یــک موشــک فالکــون ۹ به 
فضــا پرتــاب مــی شــود، امــا نمونــه چینــی زیــر بــال هــای یــک هواپیمــای بــزرگ بــه آســمان 

ارســال مــی شــود.
هنــوز مشــخص نیســت طراحــی هواپیمــای چینــی تــا حــد پیــش رفته اســت یــا ایــن هواپیمــا چه 
زمــان بــرای نخســتین بــار بــه پــرواز در مــی آیــد. برخــی ناظــران معتقدنــد 37B-X احتمــاال یــک 
اســلحه بــا قابلیــت دســتکاری  ماهــواره هــای دشــمن اســت. اگــر ایــن امــر صحــت داشــته باشــد، 
هواپیمــای فضایــی چیــن نیز یــک تهدید نظامــی به حســاب مــی آیــد.  امــا در واقــع 37B-X یک 
هواپیمــای آزمایشــی اســت کــه هــم اکنــون  ماموریــت اصلــی آن انجــام آزمایــش هــای کوچــک 

اســت.
تلویزیــون دولتــی چیــن نخســتین بــار در ســال 201۸ میــالدی اخبــاری دربــاره طــرح اولیــه ایــن 
هواپیمــای فضایــی منتشــر کــرد. تصویــر همــراه ایــن گــزارش نشــان دهنــده یــک هواپیمــای 

عظیــم دو موتــوره اســت کــه هواپیمــای فضایــی تــک موتــوره را بــه ارتفــاع بــاال مــی بــرد.
در مرحلــه بعــد هواپیمــای فضایــی بــا کمــک تــک موتــور موشــک خــود بــه مــدار زمین مــی رود 

تــا بتوانــد ماهــواره هــای کوچــک را در فضــا قــرار دهد.
ایــن هواپیمــای فضایــی ماننــد یــک هواپیمــای عــادی بــه زمیــن بــر مــی گــردد و فــرود مــی 
آیــد. طبــق اخبــار منتشــر شــده ایــن هواپیمــا احتمــاال در 2030 میــالدی آمــاده ارســال بــه مــدار 

زمیــن باشــد.

ــک  ــل فیزی ــده نوب ــه برن ــی از س ــز یک ــز پیبل جیم
201۹ در مصاحبــه ای تلفنــی بــا کمیتــه نوبــل 
ــی  ــر حیات ــی اگ ــت: حت ــیارات گف ــات س ــاره حی درب
ــه  ــادر ب ــچ گاه ق ــان هی ــد، انس ــته باش ــود داش وج

مشــاهده آن نیســت.
ــالم  ــک را اع ــته فیزی ــدگان رش ــل برن ــه نوب کمیت
کــرد. جیمــز پیبلــز ۸4 ســاله بــرای اکتشــافات 
نظــری در زمینــه کیهــان شناســی فیزیکی و میشــل 
ــرای  ــاله ب ــوز 53 س ــده کوئل ــاله و دی ــور 77 س مای
کشــف نخســتین ســیاره خــارج از منظومــه شمســی 
کــه دور ســتاره ای شــبیه خورشــید مــدار مــی زنــد، 

ــزه شــدند.  ــن جای ــده ای برن
پیبلــز در یــک مصاحبــه تلفنــی بــا اعضــای آکادمــی نوبــل گفــت: بــه نظرتــان خــارق العاده نیســت 
کــه اکنــون شــواهدی بســیار واضــح نشــان مــی دهنــد جهــان از یــک وضعیــت متراکــم و داغ بــه 
شــکل کنونــی گســترده تــر شــده اســت. هرچنــد ایــن نظریــه کامــال آزمایــش شــده اســت امــا باید 

اعتــراف کنیــم مــاده تاریــک و انــرژی تاریــک مرمــوز هســتند.
او در ادامــه افــزود: هرچنــد مــا در درک طبیعــت و تکامــل جهــان بــه پیشــرفت هایــی دســت یافتــه 

ایــم  امــا هنــوز ســواالت بســیار زیــادی باقــی مانــده اســت.
پیبلــز در ادامــه ســخنانش بــه جوانــان نصیحــت کــرد با وسوســه دســتیابی بــه چنیــن جوایــزی وارد 
حــوزه علمــی نشــوند. او گفــت: نصیحــت مــن بــه جوانــان ایــن اســت کــه وارد حــوزه علــم شــوید.  
بــه خاطــر عشــق بــه علــم وارد ایــن حــوزه شــوید هرچند دســتیابی بــه جوایــز بســیار جالب هســتند 

امــا شــما بایــد بــه دلیــل مســحور شــدن بــا علــم وارد ایــن حــوزه شــوید. 
از ســوی دیگــر پیبلــز در پاســخ به ســوال یکــی از خبرنــگاران دربــاره حیات در ســیارات دیگــر گفت: 
مــی توانیــم بــا اطمینــان بگوییــم حتــی اگــر حیاتــی وجــود داشــته باشــد، انســان هیــچ گاه قــادر به 

دیــدن آن نیســت.
 دیدیــه کوئلــوز هنــگام تمــاس کمیتــه نوبــل در یــک جلســه علمــی بــود. حســاب کاربــری توئیتــر 

نوبــل عکســی از او پــس از جشــن گرفتــن همــراه همکارانــش منتشــر کــرده اســت.
برندگان نوبل فیزیک امسال نیز  3 دانشمند مرد هستند.

تاکنــون  بیشــتر جوایــز نوبــل بــه مــردان تعلــق گرفتــه اســت. طــی 113 دوره اعطــای جایــزه نوبــل 
فیزیــک، فقــط 3 زن  مــاری کــوری)1۹03(، ماریــا گوپــرت- میــر)1۹۶3( و  دانااســتریکلند)201۸ ( 

برنــده ایــن جایــزه شــده انــد.

اظهار نظر برنده نوبل فیزیک درباره 
حیات در سیارات دیگر 

برنده نوبل فیزیک امسال؛

انسان تا ۳۰ سال آینده حیات را 
در فضا کشف می کند

 
دیدیــه کوئلــوز یکــی از برنــدگان نوبــل 
ــا 30  ــان ت ــت انس ــد اس ــک 201۹ معتق فیزی
ــا  ــد ماشــینی بســازد ت ــده مــی توان ســال آین
ــیارات  ــای س ــت ه ــری از فعالی ــه درک بهت ب
ــد و  ــت یاب ــی دس ــه شمس ــارج از منظوم خ

ــد. ــف کن ــا را کش ــات در فض حی
دیدیـه کوئلـوز  یکـی از اسـتادان دانشـگاه 
کمبریـج و برنده جایـزه نوبل فیزیک در سـال 
201۹ معتقد اسـت انسـان طی 30 سال آینده 

حیـات در فضـا را کشـف مـی کند.
ــور  ــراه میشــل مای ــود هم ــری ب ــه دانشــجوی دکت ــی ک ــال 1۹۹5 و زمان ــوز در س کوئل
ــل  ــس از کســب نوب ــرد. او پ ــه شمســی را کشــف ک نخســتین ســیاره خــارج از منظوم

ــاد دارد. ــات در فضــا اعتق ــه حی ــه ب ــرد ک ــالم ک ــه ای اع ــک 201۹ در مصاحب فیزی
وی در ایــن بــاره افــزود: فکــر نمــی کنــم مــا تنهــا موجــودات زنــده در جهــان باشــیم. 
ســیارات بســیار زیــاد و ســتارگان انبوهــی در جهــان وجــود دارنــد و البتــه واکنــش هــای 
شــیمیایی در سراســر جهــان اتفــاق مــی افتــد. ایــن واکنش هــای شــیمیایی هســتند که 

بــه حیــات در اماکــن دیگــر منجــر مــی شــوند.
او اطمینـان دارد تا 100 سـال آینـده حیات فضایی از زمین رصد می شـود.  کوئلـوز در این 
بـاره گفت: یک ماشـین جدید کـه بتوانـد درک بهتری از فعالیت های بیوشـیمی سـیارات 

خـارج از منظومه شمسـی فراهم کند تا 30 سـال آینده سـاخته خواهد شـد.
ایــن ســتاره شــناس همچنیــن گفــت کــه روز اعــالم برنــده جایــزه نوبــل را بــا اتفاقــات 
ناخوشــایندی آغــاز کــرده بــوده اســت. نخســت تایــر دوچرخــه اش ســوراخ شــده بــود و 
پــس از آن در یــک جلســه بــرای جمــع آوری ســرمایه شــرکت مــی کنــد و طــی همیــن 
جلســه بــه تمــاس کمیتــه نوبــل پاســخ نمــی دهــد! امــا کارمنــدان دانشــگاه کمبریــج 
خبــر برنــده شــدن اش در نوبــل فیزیــک 201۹ را بــه او مــی دهنــد. او پــس از شــنیدن 

ایــن خبــر بــه مــدت 2 دقیقــه غــش کــرده اســت.
کوئلــوز و میشــل مایــور بــرای کشــف نخســتین ســیاره خــارج از منظومــه شمســی کــه 
دور ســتاره ای شــبیه خورشــید مــدار مــی زند، برنــده نوبــل فیزیــک 201۹ شــدند. عالوه 
بــر آنهــا جیمــز پیبلــز نیــز بــرای اکتشــافات نظــری در کیهــان شناســی فیزیــک برنــده 

دیگــر نوبــل فیزیــک بــود.
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جاسوسی بیگانگان از زمین با تجهیزات مستقر در صخره های فضایی! 
 

محققــان معتقدنــد امــکان دارد تمــدن هــای بیگانــه پیشــرفته ای کــه صدهــا میلیــون ســال قبل 
از پیدایــش انســان در کــره زمیــن وجــود داشــته انــد، بــا نصــب تجهیــزات رادیویــی و صوتــی در 

صخــره هــای فضایــی از بشــر جاسوســی کننــد.
ایــن تمــدن هــای بیگانــه بــا توجــه بــه پیشــرفت فــراوان توانایــی های خــود بــا بررســی وضعیت 
زمیــن در صدهــا میلیــون ســال قبــل بــه امــکان شــکل گیــری حیــات هوشــمند در آن پــی بــرده 
بودنــد و از همیــن رو پــس از بــی پاســخ مانــدن ســیگنال هــای صوتــی ارســالی بــه کــره زمیــن، 
تجهیــزات رباتیــک خــود را مخفیانــه در صخــره هــای فضایــی در حــال گــردش در نزدیکــی کره 

زمیــن نصــب کردنــد تــا شــرایط آن را بــه دقــت زیــر نظــر بگیرنــد.
اگـر چه ممکن اسـت ایـن پدیـده، امری علمـی - تخیلـی به نظر برسـد، امـا برخی پژوهشـگران 
معتقدنـد وقـوع چنین رخـدادی در عمـر 4.5 میلیـاردی کـره زمین هیچ بعید نیسـت و لذا سـرمایه 
گـذاری سـازمان هـای فضایی بـرای اکتشـاف در صخـره هـای فضایی نزدیـک به کـره زمین به 

منظـور شناسـایی فنـاوری های مخفـی موجـود در آنها ضروری اسـت.
ــی  ــای فضای ــره ه ــی صخ ــه شمس ــی در منظوم ــدان آمریکای ــورد فیزیک ــز بنف ــه جیم ــه گفت ب
ــیاره  ــا س ــابه ب ــه شمســی مش ــه دور منظوم ــا ب ــردش آنه ــدار گ ــه م ــد ک ــود دارن ــددی وج متع
ــده را ســال گذشــته  ــن ای ــار ای ــن ب ــن منظومــه اســت. وی کــه اولی ــی موجــود در ای هــای اصل
در کنفرانســی علمــی در هیوســتون ارائــه داد معتقــد اســت احتمــال نصــب تجهیــزات جاسوســی 
از زمیــن در برخــی از ایــن صخــره هــا کــه فاصلــه زیــادی بــا زمیــن ندارنــد، بســیار زیــاد اســت.

ایــن فیزیکــدان مــی گویــد بــا کشــف ایــن تجهیــزات مــی تــوان فعالیــت هــای تمــدن هــای 
ناشــناخته دیگــری را کــه در ایــن دنیــا وجــود دارد کشــف کــرد و نکتــه مهم این اســت که ســابقه 

ایــن فعالیــت هــا بــه قبــل از شــکل گیــری تمــدن بشــری بــر روی زمیــن بازمــی گــردد.

پـل دیـوس فیزیکـدان دیگر آمریکایـی که در ایـن زمینه تحقیـق کرده معتقد اسـت اگـر چه بعید 
بـه نظر می رسـد کـه این نـوع تجهیـزات حتـی در صـورت وجـود باگذشـت صدها میلیون سـال 
هنـوز بر جـای مانده باشـند، اما بـا توجه به کـم هزینه بـودن چنین تحقیقاتی در مقایسـه بـا اعزام 
فضاپیمـا بـه مـاه و مریخ بهتر اسـت بـر روی آن سـرمایه گـذاری شـود و شـاید ایـن کار منجر به 

کشـف نکات مهـم دیگـری در مـورد تاریخچه جهـان گردد.

تأثیر سفرهای فضایی روی 
تولید مثل بررسی شد 

 
طــی تحقیقــی جدیــد مــوش 
ــدت 35 روز  ــه م ــر ب ــی ن های
ــن  ــی بی ــتگاه فضای ــه ایس ب
المللــی ارســال شــدند. قــدرت 
ــن مــوش هــا  ــل ای ــد مث تولی
ــن  ــه زمی ــت ب ــس از بازگش پ

ــود. ــرده ب ــری نک تغیی
ــی  ــد نشــان م ــی جدی تحقیق
ــه  ــر ک ــای ن ــوش ه ــد م ده
ــا  ــاه در فض ــک م ــش از ی بی
ــه  ــد مــی تواننــد ب ــده ان گذران
طــور موفقیــت آمیــز روی 

ــر  ــی ب ــفر فضای ــرات س ــواهد از تاثی ــن نخســتین ش ــد. ای ــل کنن ــد مث ــن تولی زمی
ــت. ــتانداران اس ــل پس ــد مث ــت تولی قابلی

پیــش از ایــن نشــانه هایــی از تاثیــرات منفــی ســفر فضایــی بــر اســپرم هــا وجــود 
داشــت و محققــان تاثیــرات مخــرب اشــعه هــای فضایــی بــر اســپرم فریــز شــده 

مــوش هایــی مشــاهده کردنــد کــه ۹ مــاه در فضــا زندگــی کــرده بودنــد.
ــی  ــن الملل ــی بی ــتگاه فضای ــر 35 روز در ایس ــوش ن ــد 12 م ــق جدی ــا در تحقی ام
گذراندنــد. برخــی از ایــن مــوش هــا در معــرض میکروگرانــش قــرار گرفتنــد و عــده 
دیگــر در قفــس هایــی قــرار داشــتند کــه گرانــش مصنوعــی در آنهــا وجــود داشــت.
هنــگام بازگشــت بــه زمیــن از اســپرم مــوش هــای نــر بــرای بارورســازی تخمــک 
مــوش هــای مــاده ای اســتفاده شــد کــه بــه فضــا ســفر نکــرده بودنــد. در نتیجــه 

ایــن تحقیــق  مــوش هــای فضانــورد صاحــب فرزندانــی کامــال ســالم شــدند.
  ماســاهیتو ایــکاوا اســتاد دانشــگاه اوزاکا ژاپــن رهبــر ایــن پژوهــش بــود. او در ایــن 
بــاره مــی گویــد: مــا متوجــه شــدیم اقامــت هــای کوتــاه مــدت در فضــا تاثیــری بــر 

قــدرت بــاروری پســتانداران نــدارد.
ــن  ــای انجــام شــده در ای ــروژه ه ــه پ ــط یکــی از مجموع ــق فق ــن  تحقی ــه ای البت
زمینــه اســت و لزومــا بــه کارکــرد سیســتم تولیــد مثــل انســان در فضا اشــاره نــدارد.

مریخ برای سکونت زمینی ها 
میکروبی می شود

 
ارســال  بــا  معتقدنــد  محققــان  از  گروهــی 
میکروب هایــی از زمیــن بــه مریــخ می تــوان ایــن 
ــر  ــرای بش ــت ب ــل زیس ــی قاب ــه مکان ــیاره را ب س

ــرد. ــل ک تبدی
ســازمان هــای فضایــی کشــورهای مختلــف 
فرایندهــای مختلفــی اســتفاده مــی کنند تا اجســام 
ــوده  ــی آل ــای زمین ــروب ه ــه میک ــمانی را ب آس
نکننــد. امــا برخــی از دانشــمندان معتقدنــد ارســال 
ــد اســت. ــخ مفی ــه مری ــی ب میکــروب هــای زمین

در همیــن راســتا تحقیقــی جدیــد ادعــا مــی کنــد میکــروب هــای انســانی فراینــد آمــاده ســازی ســیاره 
ــات در آن  ــه حی ــد ک ــی آورن ــه وجــود م ــد و محیطــی ب ــی کنن ــاز م ــات انســان را آغ ــرای حی ســرخ  ب

ــدگار مــی شــود. مان
ایــن گــروه از محققــان معتقدنــد بایــد فراینــدی را ایجــاد کــرد تــا بــا بررســی میکــروب هــای مختلــف، 

قبــل از ارســال آنهــا بــه مریــخ، نمونــه هــای خطرنــاک حــذف شــود.
خــوزه لوپــز یکــی از اســتادان دانشــگاه ســاوث ایســترن ایالــت فلوریــدا بــا همکارانــش از دانشــگاه فدرال 
ریــودو ژانیــرو ایــن ایــده جدیــد را ارائــه کــرده انــد. ایــن گــروه از محققــان تمایــل دارنــد ناســا و ســازمان 
هــای فضایــی دیگــر میکــروب هــای زمینــی را بــه مریــخ بفرســتند و امیدوارنــد بــا ایــن شــیوه شــرایط 
نامســاعد آب و هوایــی در ســیاره را کنتــرل و آن را بــه مکانــی قابــل زیســت بــرای انســان تبدیــل کننــد.

محققــان معتقدنــد پیشــگیری از آلودگــی تقریبــاً غیرممکــن اســت امــا بــا انجــام برخــی کارهــا ماننــد 
ــن کار را انجــام داد. ــوان ای ــه آنجــا می ت ارســال میکــروب انســانی ب

لوپــز در ایــن بــاره مــی گویــد: میکروارگانیســم ها همــان چیــزی هســتند کــه زمیــن را قابــل ســکونت 
کردنــد. بــدون میکروارگانیســم های مفیــد، زندگــی مفیــد وجــود نخواهــد داشــت. بیــش از چهــار میلیارد 
ــا گذشــت زمــان  ــه وجــود آمــد و ب ــی ب ــا زندگــی میکروب ــود ام ــل ســکونت نب ــن قاب ــل، زمی ســال قب

تکامــل یافــت. 
ــاب از  ــرای اجتن ــکل هــای خاصــی ب ــف پروت ــی مختل ــی اســت کــه ســازمان هــای فضای ــن درحال ای
آلودگــی ســیارات دیگــر دارنــد. همچنیــن کارشناســان نیــز اشــاره کــرده انــد بــرای آلــوده کردن ســیارات 
دیگــر بــه تحقیقــات وســیع تــری نیــاز اســت.البته ایــده آلــوده کــردن ســیارات دیگــر بــه میکــروب های 

زمینــی بــه دهــه 1۹50 تعلــق دارد.
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ــوا و فضــا هـــ

طبــق نظریــه جدیــد دو محقــق، ســیاره نهــم یــا ســیاره ایکــس در منظومــه شمســی در حقیقــت 
یــک ســیاهچاله اســت. آنهــا قصــد دارنــد بــا تلســکوپی مخصــوص شــواهد وجــود ســیاهچاله را 

رصــد کننــد.
ــوز  ــه هن ــه شمســی ) ک ــم در منظوم ــیاره نه ــد س ــد دانشــمندان معتقدن ــه ای جدی ــق نظری طب

ــزرگ اســت. ــیاهچاله ب ــک س ــت ی کشــف نشــده( در حقیق

ــیاره  ــا س ــم ی ــیاره نه ــواهدی از س ــک« ش ــان دانشــگاه »کل ت ــالدی محقق ــال 2015 می در س
»ایکــس« در منظومــه شمســی رصــد کردنــد. بــه گفتــه ایــن محققــان ســیاره حجــم این ســیاره 
ــی  ــدار آن دور خورشــید حــدود 20 هــزار ســال زمین ــن اســت اســت و  م ــر زمی عجیــب 10 براب
طــول مــی کشــد.  فاصلــه ســیاره ایکــس تــا خورشــید نیــز 45 تــا 150 میلیــارد کیلومتــر تخمیــن 

زده مــی شــود.
ــوز  اصــال ســیاره نیســت بلکــه یــک  ــد »ســیاره ایکس«مرم ــون دو فیزیکــدان معتقدن ــا اکن ام

ــه ســمت خــود مــی کشــد. ســیاهچاله اســت کــه تمــام مــواد اطرافــش را ب
آنهــا معتقدنــد در صــورت صحــت ایــن نظریــه،  شــواهدی از اشــعه هــای گامــا نیــز وجــود خواهد 
داشــت. اشــعه هــای گامــا درنتیجــه برخــورد میــان ذرات مــاده تاریــک در فضــای اطــراف ســیاه 

چالــه بــه وجــود مــی آینــد.
ــا مشــخصات  ــد  ســیاهچاله مذکــور کــه ب ایــن دو فیزیکــدان در تحقیــق خــود اشــاره کــرده ان
ســیاره ایکــس مطابقــت داشــته باشــد، چنــان متراکــم اســت کــه احتمــاال بــه انــدازه یــک تــوپ 

بولینــگ خواهــد بــود.
محققــان معتقدنــد انجــام تحقیقــات بــا تکیــه بــر اینکــه شــی آســمانی مذکور یک ســیاره اســت، 

احتمــال کشــف هــای جدیــد را محــدود مــی کند.
جیمــز آنویــن یکــی از مولفــان ایــن پژوهــش و اســتادیار دانشــگاه ایلینوی در شــیکاگو مــی گوید: 
مــا پیشــنهاد مــی کنیــم بــه جــای جســتجو بــرای نــور قابــل رصــد ، بــه دنبــال اشــعه هــای گاما 

یــا اشــعه هــای کهکشــانی باشــیم  تــا ماهیــت شــی آســمانی را کشــف کنیم.
 Fermi ــی ــکوپ فضای ــات تلس ــک اطالع ــا کم ــد ب ــم دارن ــون تصمی ــان اکن ــن محقق ای

ــد. ــود بیابن ــه خ ــتیبانی از نظری ــرای پش ــد ب ــواهدی قدرتمن Gamma-ray ش

طبق نظریه ای جدید؛

سیاره نهم منظومه شمسی یک سیاهچاله است!
 

تحقیقــی جدیــد نشــان مــی دهــد نوکلئــوزوم هــا کــه بخشــی مهــم از حیــات و تشــکیل دهنــده 
دی ان ای هســتند، در ابرهــای گازی بیــن ســتاره ای بــه وجــود مــی آینــد.

ــن  ــای گازی بی ــاختار دی ان ای از دل ابره ــده س ــزای تشــکیل دهن ــد اج ــی جدی ــق تحقیق طب
ــد. ــده ان ــه وجــود آم ســتاره ای ب

ــک خــالء بســیار ســرد شــبیه  ــن منظــور در ی ــرای ای ــن ب ــدو در ژاپ ــان دانشــگاه هوکای  محقق
ــد مــی شــود.  ــز تولی ــوزوم در فضــا نی ــد و متوجــه شــدند نوکلئ ســازی انجــام دادن

ــه طــور  ــن )فامینه(اســت. ب ــا هســته تَن واحــد تکــرار شــوندۀ ســاختمانی کروماتی ــوزوم ی نوکلئ
دقیــق تــر نوکلئــوزوم هــا یکــی از ســه بخــش اصلــی نوکلئوتیــد را تشــکیل مــی دهنــد و مــی 
تواننــد اطالعــات زیــادی دربــاره تحــول حیــات روی زمیــن در اختیــار دانشــمندان قــرار دهنــد. 

ــز بخشــی از دی ان ای اســت. ــد نی نوکلئوتی
 نظریــه هــای پیشــین برایــن اســاس بنــا شــده بــود که صخــره هــای فضایــی بــه زمیــن برخورد 

کــرده و همــراه خــود مــواد اولیــه حیــات را بــه کــره خاکــی آورده انــد. بــه ایــن ترتیــب طبیعــت و 
حیــات فعلــی رشــد کــرد و تکامــل یافت.

یاســوهیرو اوبــا  از دانشــگاه هوکایــدو مــی گویــد: یافتــه هــای مــا نشــان مــی دهــد فرایندهــای 
بازســازی شــده بــه شــکل گیــری پیــش ســازهای مولکولــی حیــات منجــر مــی شــود. ایــن یافته 

هــا دانــش مــا از مراحــل اولیــه تکامــل شــیمیایی فضــا را بهبــود مــی دهنــد.
ایــن درحالــی اســت کــه قبــال مولکــول هــای ارگانیــک بنیادیــن در شــهاب ســنگ هــا، ســیارک 
ــد ارتباطــی میــان ایــن  ــد. برخــی از دانشــمندان نیــز معتقدن هــا و ابرهــای گازی رصــد شــده ان
مولکــول هــای بنیادیــن و منشــا حیــات روی ســیاره زمیــن در 4 میلیــارد ســال قبــل وجــود دارد. 
دی ان ای و آر ان ای  بخــش هایــی اصلــی از حیــات موجــودات مختلــف از انســان هــا گرفتــه تــا 
باکتــری هــای مختلــف هســتند. آنهــا از بهــم چســبیدن ســه بخــش جداگانــه )یــک فســفات ، 

یــک قنــد و یــک نوکلئــوزوم( بــه وجــود مــی آینــد.
ــی آن  ــر از دی ان ای شــناخته شــده اســت امــا ســاختار مشــابهی دارد. نقــش اصل آر ان ای کمت
ــا اطالعــات ذخیــره شــده در آن توســط بــدن  ــه خوانــدن و تفســیر دی ان ای اســت ت کمــک ب
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــه گفتــه محققــان اگــر در قنــد اکســیژن وجــود نداشــته باشــد، این 
مــاده مــی توانــد تغییــر کنــد و اکســیژن اضافــی بــه اتــم کربــن دوم آن وصــل  مــی شــود و 

بنابرایــن DNA بــه وجــود مــی آیــد.
ــد. ایــن  ــه وجــود مــی آی ــد، آر ان ای ب ــد ایجــاد کن ــم خــاص پیون ــا ایــن ات  اگــر اکســیژن ب
تغییــر ســاده در یــک اتــم کل ســاختار ژنتیــک مــاده را تغییــر مــی دهــد امــا نوکلئوزوم بخشــی 

بنیادیــن از این ســاختار اســت.
 مطالعــات پیشــین شــرایط ابرهــای مولکولــی بیــن ســتاره ای را بررســی کــرده  و نشــان داده 

بودنــد قنــد و فســفات در آنهــا وجــود دارد، امــا اثــری از نوکلئــوزوم نبــود.
 حــال آنکــه مطالعــه جدیــد نوکلئــوزوم را رصــد کــرده اســت.  بــه گفتــه محققــان ایــن یافتــه 
کلیــدی بــرای پاســخ بــه ســواالتی بنیادیــن دربــاره انســان اســت؛ ماننــد آنکــه چــه ترکیبــات 
ارگانیکــی طــی فراینــد تشــکیل منظومــه شمســی وجــود داشــته انــد و آنهــا چگونــه بــه ایجــاد 

حیــات در زمیــن کمــک کــرده اند.
این تحقیق در نشریه  Nature Communications منتشر شده است.

تحقیق ژاپنی ها نشان داد؛

اجزای بنیادین دی ان ای در ابرهای بین ستاره ای کشف شد!
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ــوا و فضــا هـــ

سیاره ای که دانسته های بشر را درباره 
مدار زدن سیارات به چالش کشید

 
ســتاره شناســان ســیاره ای مشــابه مشــتری را رصــد کــرده انــد کــه دور یک ســتاره ســرخ کوتوله 
مــدار مــی زنــد. ایــن کشــف دانســته هــای انســان دربــاره مــدار زدن ســیارات دور ســتاره هــای 

بزرگتــر را بــه چالــش مــی کشــد.
گروهــی از دانشــمندان یــک منظومــه خورشــیدی در فاصلــه 30 ســال نــوری از زمیــن را رصــد 
ــش  ــه چال ــیارات را ب ــاره س ــش انســان درب ــام دان ــه تم ــن منظوم ــای ای ــی ه ــد. ویژگ ــرده ان ک

کشــیده اســت.
در ایــن منظومــه یــک ســیاره بســیار بــزرگ و شــبیه مشــتری دور یک ســتاره قرمــز کوتولــه مدار 
مــی زنــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــه طــور کلــی ســتاره هــا بســیار بزرگتــر  از ســیاراتی هســتند 
کــه دور آنهــا مــدار مــی زننــد. امــا در نمونــه رصــد شــده انــدازه ســتاره و ســیاره ای کــه دور آن 

مــدار مــی زنــد تفــاوت چندانــی نــدارد.
ســتاره مذکــور GJ3512 نــام دارد و  انــدازه آن حــدود 12 درصــد خورشــید اســت.  حــال آنکــه 

حجــم ســیاره ای کــه دور آن مــدار  مــی زنــد، حــدود نصــف مشــتری اســت.
خــوان کارلــو مورالــس مولــف ارشــد ایــن پژوهــش  از انســتیتو مطالعــات فضایــی کاتالونیــا در 
اســپانیا مــی گویــد. ایــن کشــف شــگفت انگیــز اســت. طبــق مــدل هــای تئــوری، ســتاره های 
بــا حجــم کــم میزبــان ســیاراتی کوچــک ماننــد زمیــن یــا نپتــون هســتند. امــا در این نمونــه ما 
متوجــه شــدیم کــه یــک ســیاره بــزرگ گازی مشــابه مشــتری دور یــک ســتاره بســیار کوچکتر 

مــدار مــی زند.

ــکوپی در  ــک تلس ــا کم ــده و ب ــکیل ش ــتری از گاز تش ــد مش ــز مانن ــه نی ــن منظوم ــیاره ای س
ــن ســیاره دور ســتاره ســرخ  ــع در اســپانیا رصــد شــده اســت.مدار ای ــو واق ــه کاالر آلت رصدخان

ــد. ــی کش ــول م ــت و 204 روز ط ــکل اس ــی ش ــه بیض کوتول
ســتاره هــای ســرخ کوتولــه کوچــک هســتند و دمــای اندکــی دارنــد. ســتاره GJ3512 نــه تنها 
از خورشــید کوچکتــر اســت بلکــه  انــدازه آن بــا یــک ســیاره بــزرگ قابــل مقایســه اســت. در واقع 

انــدازه ایــن ســتاره کوتولــه 35 بــار بزرگتر از مشــتری اســت.

مــدل هــای جدیــد رایانــه ای ناســا نشــان مــی دهــد کــه ســیاره زهره 
ــل ســکونت  ــل ســیاره ای قاب ــون ســال قب ــه 700 میلی ــا نزدیــک ب ت

بــوده و آب بــه شــکل مایــع در آن وجــود داشــته اســت.
یافتــه هــای موسســه علــوم فضایــی گــدارد وابســته بــه ناســا نشــان 
ــا ســه میلیــارد ســال قبــل از  مــی دهــد کــه ســیاره زهــره بیــن دو ت
دمایــی مناســب برخــوردار بــوده و لــذا آب بــه شــکل مایــع در ســطح 

ــوده اســت. ــود ب آن موج
ســیاره زهــره امــروزه یــک جهنــم واقعــی اســت و ۹۶.5 درصــد از جــو 
ــید  ــارش اس ــن ب ــت. همچنی ــکیل داده اس ــیدکربن تش آن را دی اکس
ــیاره  ــای س ــا دم ــث شــده ت ــیاره باع ــن س ــر ســطح ای ــولفوریک ب س
زهــره بــه 4۶2 درجــه ســانتیگراد برســد کــه بــرای ذوب شــدن ســرب 

کافــی اســت.
امـا تحقیقاتـی که به تازگـی در مورد سـیاره زهـره به عمل آمده نشـان 

مـی دهد طـی دو تا سـه میلیارد سـال قبل اقیانوسـی به عمـق حداکثر 
310 متر در سـطح آن وجود داشـته اسـت. البته در بیشـتر مناطق عمق 

اقیانـوس مذکور از ده متـر فراتر نمی رفته اسـت.
مــدل ســازی ســه بعــدی شــرایط زهــره از 4.2 میلیــارد ســال قبــل تــا 
715 میلیــون ســال قبــل نشــان مــی دهــد دمــای ایــن ســیاره در بــازه 
زمانــی ســه تــا دو میلیــارد ســال قبــل بیــن 20 تــا 50 درجه ســانتیگراد 
بــوده، ولــی احتمــاال بــا افزایــش فعالیــت آتشفشــان هــای زهــره، در 
بــازه زمانــی 715 تــا 700 میلیــون ســال قبــل مقــدار زیــادی گاز دی 
ــکان جــذب  ــه عــدم ام ــی شــود ک اکســیدکربن در جــو زهــره آزاد م
آن باعــث آغشــته شــدن جــو زهــره بــه مقــدار زیــادی گاز گلخانــه ای 
و افزایــش دمــای زهــره و در نهایــت ناممکــن شــدن حیــات بــر روی 

ســطح ســیاره مذکــور مــی شــود.
البتــه هنــوز در مــورد ماهیــت دقیــق رویدادهایــی کــه موجــب افزایش 
ــت  ــی در دس ــد، اطالع ــره ش ــوه زه ــیدکربن در ج ــدید دی اکس ش
نیســت و مشــخص نشــده عامــل اصلــی ایــن واقعــه وقــوع یــک یــا 
چنــد آتشفشــان بــوده یــا رویدادهــای دیگــر در ســیاره مذکــور رخ داده 

اســت.

عکس جدید هابل از زحل منتشر شد
تلســکوپ فضایی هابــل تصویــر جدیــد و منحصر 
ــه  ــرده ک ــردی را از ســیاره زحــل منتشــر ک ــه ف ب
حلقــه هــای گازی دور ایــن ســیاره بــه وضــوح در 

تصویــر یادشــده قابــل مشــاهده اســت.
ایــن تصویــر در زمانــی تهیــه شــده کــه زحــل در 
نزدیــک تریــن فاصلــه از کــره زمیــن بــه ســر مــی 
ــی  ــی از برخ ــر جزئیات ــن تصوی ــرده اســت. در ای ب

قمرهــای زحــل هــم مقابــل مشــاهده اســت.
بنــا بــر اعــالم ناســا تصویــر یادشــده در تاریــخ 20 
ژوئــن و در زمانــی تهیــه شــده که ســیاره زحــل در 
فاصلــه 1.3۶ میلیــارد کیلومتــری از کــره زمین قرار 
داشــته اســت. هابــل یــک هفتــه بعــد تصویــری 
ــه آن هــم  ــرد ک ــه ک از ســیاره مشــتری هــم تهی

چنــدی بعــد در دســترس عمــوم قــرار گرفــت.
هــدف اصلــی از تهیــه ایــن تصاویــر، جمــع آوری 
اطالعــات بیشــتر در مــورد اتمســفر ســیاره هــای 
ــده  ــکیل دهن ــواد تش ــن و م ــره زمی ــراف ک اط
آنهاســت. یکــی از جلــوه هــای خــاص ایــن 
ــل  ــی زح ــی قطب ــش ضلع ــرداب ش ــس گ عک
اســت کــه در قطــب شــمال آن بــه وضــوح قابــل 
ــک  ــل ی ــت حاص ــن وضعی ــت. ای ــاهده اس مش
جریــان وزش بــاد قدرتمنــد بــا ســرعت باال اســت.
در عکــس جدیــد دیگــر اثــری از یــک لکــه بزرگ 
ــان  ــک توف ــوع ی ــه نشــانه وق در ســطح زحــل ک
بــزرگ در ســطح ســیاره یادشــده بــود، دیــده نمــی 

شــود.

مدلهای رایانه ای نشان داد؛

سیاره زهره قبال قابل سکونت بوده است 
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۷۰هزار برابر زمین؛

بزرگترین ستاره نوترونی رصد شد
 

ســتاره شناســان بزرگتریــن ســتاره نوترونــی را رصــد کــرده انــد کــه وزن آن 2 برابــر خورشــید و 
70 هــزار برابــر زمیــن اســت.

ســتاره شناســان عظیــم تریــن ســتاره نوترونــی در جهــان را رصــد کــرده انــد. وزن ایــن ســتاره 
دو برابــر خورشــید و حــدود 70 هــزار برابــر زمیــن اســت. همچنیــن ایــن ســتاره بســیار متراکــم 

اســت.
مــاده تشــکیل دهنــده ایــن ســتاره چنــان متراکــم اســت کــه عــرض آن 1۸ مایــل اســت. ســتاره 
هــای نوترونــی در حقیقــت بقایــای متراکــم ابــر ســتاره هایــی هســتند کــه بــه شــکل ابرنواختــر 

منفجــر شــده انــد.
ــن  ــد ای ــف ارش ــا مول ــرای دانشــگاه ویرجینی ــی از دانشــجویان دکت ــی« یک ــول کرومارت »تنکف
ــه و  ــام گرفت ــور J0740+۶۶20 ن ــق پژوهــش انجــام شــده ســتاره مذک پژوهــش اســت. طب
4۶00 ســال نــوری از زمیــن فاصلــه دارد.  ایــن ســتاره یــک تــپ اختــر نیــز هســت کــه اشــعه 

ــو را منتشــر مــی کنــد. هایــی از امــواج رادیواکتی
کرومارتــی درایــن بــاره مــی گویــد: ســتاره هــای نوترونــی مرمــوز و بســیار جالــب هســتند.  ایــن 
اشــیا آســمانی کــه گاه بــه انــدازه یــک شــهر هســتند  در حقیقــت هســته هــای اتمــی ســنگینی 

هســتند. آنهــا عظیــم هســتند و داخــل هــر کــدام ویژگــی هــای عجیبــی وجــود دارد.
ــت.  ــرده اس ــد ک ــی را رص ــتاره نوترون ــن س ــا ای ــرب ویرجینی ــک« در غ ــن بن ــکوپ »گری تلس

ــت. ــاس اس ــیار حس ــور بس ــکوپ مذک تلس
ســتاره هــای بســیار بــزرگ ســیاه چالــه هــا را بــه وجــود مــی آورنــد امــا ســتاره نوترونــی نتیجــه 
نهایــی انفجــارات کهکشــانی کوچکتــر هســتند. پروتــون هــا و الکتــرون هــا بــا یکدیگــر ترکیب 
ــد وزن 100  ــه قن ــک حب ــت ی ــن وضعی ــد.  در ای ــی آین ــه وجــود م ــا ب ــرون ه مــی شــوند و نوت

میلیــون تنــی خواهــد داد.

در سن ۸۵ سالگی و در روسیه؛

نخستین انسانی که در فضا 
راهپیمایی کرد درگذشت

 

»آلکســی لئونــوف« فضانــورد روس و نخســتین انســانی کــه در فضــا پیــاده روی کــرد، در 
ســن ۸5 ســالگی در مســکو درگذشــت.

ــل  ــال قب ــه 54 س ــردی ک ــتین ف ــهور روس و نخس ــورد مش ــوف« فضان ــی لئون »آلکس
ــت. ــکو درگذش ــالگی در مس ــن ۸5 س ــام داد، در س ــی را انج ــاده روی فضای ــتین پی نخس
ســازمان فضایــی روســیه طــی بیانیــه ای در وب ســایت خــود ایــن خبر را منتشــر کــرده اما 

جزئیــات بیشــتری در ایــن باره اعــالم نکرده اســت.
ــارج  ــول Voskhod2 خ ــه از کپس ــالدی هنگامیک ــارس 1۹۶5 می ــوف در 1۸ م لئون
شــد، تاریــخ ســاز شــد. هرچنــد پیــاده روی فضایی همیشــه ریســک باالیــی دارد امــا طبق 
اســنادی کــه چنــد دهــه بعــد بــه طــور عمومــی منتشــر شــد، فعالیــت هــای لئونــوف بــه 

خصــوص خیلــی خطرنــاک بــوده اســت.
لبــاس فضانــوردی او بــه حــدی در خــالء فضــا متــورم شــده بــود کــه او نمــی توانســت 
پــس از پیــاده روی، وارد فضاپیمــا شــود. او مجبــور شــد یــک فلکــه در لبــاس فضانــوردی 
خــود را بــاز کنــد تــا اکســیژن موجــود در آن خــارج  و او بتوانــد دوبــاره وارد فضاپیمــا شــود.

پیــاده روی 12 دقیقــه ای او حــدود 3 مــاه زودتــر از  نخســتین پیــاده روی فضایــی آمریــکا 
انجــام شــد.

او در دومیــن ســفر فضایــی خــود کــه 10 ســال بعــد انجــام شــد، فرماندهــی بخــش روس 
ماموریــت »آپولــو- ســایوز 1۹« را برعهــده داشــت.

ــی را  ــن الملل ــی بی ــی در ایســتگاه فضای ــی فضای ــک راهپیمای ــده ی ــز پخــش زن ناســا نی
ــد. ــوف را اعــالم کن ــرگ لئون ــر م ــا خب ــرد ت ــف ک متوق

ــوا و فضــا هـــ

انگلیسی ها هم ربات ماه نورد می سازند
 

یـک شـرکت نوپـای انگلیسـی از برنامه های خـود برای 
تولید ماه نـوردی رباتیک خبـر داده که در سـال 2021 بر 

سـطح تنها قمر زمیـن فرود مـی آید.
پاولو تاناسـیوک مدیر عامل شـرکت اسـپیس بیت اعالم 
کـرده که این مـاه نورد یـک تفاوت عمده بـا محصوالت 
مشـابه دارد و در آن بـه جای چـرخ از پایه هـای متعددی 

برای حرکت و حفظ تعادل اسـتفاده شـده اسـت.
ــورد  ــاه ن ــت م ــی اس ــن مدع ــت همچنی ــپیس بی اس
مذکــور کوچــک تریــن مــاه نــوردی اســت کــه تــا بــه 
امــروز بــرای فــرود در ســطح ایــن ســیاره طراحــی شــده 
اســت. در صــورت موفقیــت پرتــاب مــاه نــورد یادشــده، 
نــه تنهــا شــاهد حرکــت اولیــن مــاه نــورد تولیــد شــده 
توســط یــک شــرکت تجــاری بــر روی ســطح ایــن قمر 
زمیــن خواهیــم بــود، بلکــه انگلیــس بعــد از کشــورهای 

ــه  ــق ب ــار موف ــن ب ــرای اولی ــن ب ــکا، روســیه و چی آمری
اعــزام مــاه نــورد بــه مــاه مــی شــود.

 Vulcan انتقــال ایــن مــاه نــورد توســط راکــت
Centaur و بــا همــکاری آمریــکا از پایــگاه فضایــی 
ــی  ــال 2021 صــورت م ــدا در س ــاورال فلوری ــپ کان کی
ــه  ــراردادی ب ــا مــاه ق ــرای انتقــال ایمــن آن ت ــرد و ب گی
ارزش 7۹.5 میلیــون دالر میــان طــرف انگلیســی و 
ــد شــده اســت. ــی آســتروبوتیک منعق شــرکت آمریکای

ــن  ــه تامی ــت ک ــرم اس ــورد 1.3 کیلوگ ــاه ن ــن م وزن ای
انــرژی بــا باتــری هــای شــارژ شــونده از طریــق 
صفحــات خورشــیدی صــورت مــی گیــرد. مــدت 
ــر روی  ــوده و ب ــورد ده روز ب ــاه ن ــن م ــت ای ــان فعالی زم
آن حســگرهای متعــدد و دوربیــن تصویــر بــرداری فــوق 

ــت. ــده اس ــب ش ــق نص دقی
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