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بخــش قابل توجهــی از تولیــد ناخالــص داخلــی 
بــه  متعلــق  توســعه،  حال  در  کشــورهای 
پژوهــش بــوده و ارتباط مستقیم پژوهش با رشد 
اقتصادی کشورها بر همگان آشکار است. این در حالی 
است که در مقــام مقایســه با سایر کشورها، سهم 
پژوهش در کشــور مــا بســیار ناچیــز اســت.

علم و دانـش
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علـــم و دانش

بـا توجـه بـه برنامـه ششـم، سـهم پژوهـش از تولیـد ناخالص 
داخلـی باید بـه 4 درصد برسـد؛ عـددی که هم اکنـون زیریک 
درصـد اسـت و بـرای سـال ۹۹ هـم پیش بینـی ها نشـان می 

دهـد این عـدد همچنـان به یـک درصـد نخواهد رسـید.
ــورهای  ــی کش ــص داخل ــد ناخال ــی از تولی ــش قابل توجه بخ
در حال توســعه، متعلــق بــه پژوهــش بــوده و در مقــام 
ــز اســت؛ در  ــا بســیار ناچی ــزان در کشــور م ــن می مقایســه ای
بــاب اهمیــت ایــن عــدد می تــوان بــه ارتبــاط مســتقیمش بــا 
»رشــد اقتصــادی« کشــورها اشــاره کــرد. بــه طــوری کــه به 
هــر میــزان ایــن نــرخ افزایــش یابــد، رشــد اقتصادی کشــورها 
ــن  ــن تضمی ــد. ای ــن می کن ــزان تضمی ــان می ــه هم ــز ب را نی
همــان چیــزی ســت کــه کشــورهای درحــال توســعه از جملــه 
ایــران بــه دنبــال آن هســتند؛ امــا غفلــت و بــی توجهــی، ایــن 

مهــم را در ســایه پنهــان کــرده اســت.
براسـاس آخرین آمارها، سـهم پژوهش از )G.D.P( در کشـور 
کره جنوبـی ۶/3 درصـد، ژاپـن 4/3 درصد، آلمـان ۹/2 درصد، 
آمریـکا ۸/2 درصـد، فرانسـه 3/2 درصـد، در کشـور چیـن 2 
درصـد، روسـیه 5/1 درصـد و در هنـد یـک درصد اعالم شـده 
اسـت؛ در حالـی که این سـهم در ایران، زیر یـک درصد )حدود 
نیـم درصـد( اسـت کـه نشـان از عقـب مانـدن کشـورمان از 

کشـورهای نام بـرده دارد.
ــی ســت  ــدا شــدن از اقتصــاد نفت ــعارش ج ــه ش کشــوری ک

ــه  ــرد دانــش ب ــع و کارب ــد، توزی ــر اســاس تولی و می خواهــد ب
ــش  ــش از پی ــد، بی ــت یاب ــان« دس ــش بنی ــادی دان »اقتص
ــم  ــع تصمی ــش و ورود مراج ــوزه پژوه ــه ح ــه ب ــد توج نیازمن
ــی،  ــد فعلــی اســت. اقتصــاد نفت ــرای بازنگــری در رون ــر ب گی
ثــروت آفریــن نیســت و آن چیــزی کــه هــر کشــوری را بــر 
بنایــی محکــم، اســتوار نگــه مــی دارد، دانــش، علــم و نــوآوری 
نیــروی انســانی ملــت هاســت. از همیــن رو بمنظــور صیانــت 
از جایــگاه علمــی و دســت یابــی بــه پژوهش هــای کاربــردی 
بــرای رهایــی از وابســتگی بــه بیگانــه، بایــد تــالش بیشــتری 

بــرای تحقــق ســهم پژوهــش از )G.D.P( داشــت.
بـا ایـن حال بـا نگاهی بـه تعـداد مراکز علمـی و پژوهشـی در 
سـالهای گذشـته، می بینیـم کـه تعـداد پژوهشـگاه های درون 
دانشـگاهی افزایـش یافتـه و محققـان و پژوهشـگران، با تولید 
و سـاخت برخـی محصوالت فنـاور و دانش بنیان محـور، ایران 
را در تولیـد برخـی محصـوالت خودکفـا و بعضـاً بـه فراینـد 
ارزآوری در کشـور کمـک کرده انـد. امـا در حـال حاضـر در 
میانـه راه قرار داریـم و همچنان زنجیره هـای پژوهش، چفت و 

بسـت درسـت و اصولـی الزم را ندارند.
پژوهشــگران همچنــان معطــل بودجــه و گرنــت هســتند؛ بــه 
طــوری کــه مجبورنــد وام بگیرنــد تــا کار تحقیقاتــی خــود را 

باالخــره بــه ســرانجام برســانند.
نکتــه قابــل توجــه دیگــر، بحــث نــوع هزینــه کــرد 

ــا  ــه آی ــت؛ اینک ــگاه هاس ــی در دانش ــای پژوهش بودجه ه
ــی  ــا قربان ــود ی ــه می ش ــود هزین ــل خ ــه در مح ــن بودج ای
ــزی  ــود؟ آن چی ــا می ش ــایر بخش ه ــه در س ــود بودج کمب
کــه امــروز نگرانــی مســئوالن و محققــان را افزایــش داده، 
ســهم حداقلــی پژوهــش در ایــران از تولیــد ناخالــص ملی و 
رهــا شــدن ایــن ســهم از بنــد تعهــد اســت؛ بــه گونــه ای که 
ــاب  ــوال و خط ــورد س ــا را م ــی آنه ــل علم ــی در محاف وقت
قــرار می دهیــم در یــک جملــه می گوینــد »وضعیــت 

پژوهــش خــراب اســت«.

ــود بــه چــه  ســهم پژوهــش از )G.D.P( قــرار ب
ــد؟ ــددی برس ع

هرچنــد مقــرر بــود براســاس قانــون برنامه هــای ســوم، 
ــد ناخالــص  ــه 3 درصــد تولی ــزان ب چهــارم و پنجــم، ایــن می
ــرای  ــان اج ــا پای ــا ب ــود ام ــن وج ــا ای ــد، ب ــش یاب ــی افزای مل
برنامــه، ایــن ســهم نهایتــاً بــه حــدود نیم درصــد رســید؛ حــاال 
در برنامــه ششــم توســعه، چشــم انــداز ایــن ســهم 4 درصــد 
ــه شــده اســت؛ عــددی کــه تحقــق آن بســیار  در نظــر گرفت

ــد. ــر می رس ــه نظ ــخت ب س

ــد  ــش از تولی ــهم پژوه ــران در س ــت ای وضعی
ــی ــص مل ناخال

وزیـر علوم در گفتگویی سـهم پژوهـش از تولیـد ناخالص ملی 
را چیـزی حـدود ۶ دهـم درصـد عنوان کـرد و گفـت: آنچه که 
مـن اطالع دارم در حال حاضر سـهم پژوهـش از تولید ناخالص 
ملـی ۶۶ صـدم درصـد بـوده و در مجموع می تـوان گفت کمی 

باالتـر از ۶ دهـم بوده و در همین حدود اسـت.

بــا بودجــه انــدک 99، تحقــق ســهم 4 درصــدی 
بعید اســت

ــز  ــرای مراک ــه ۹۹ ب ــه بودج ــده در الیح ــاظ ش ــار لح اعتب
پژوهشــی و پژوهشــگاه های دانشــگاه ها، رقمــی حــدود 
ــه  ــا ب ــال اســت کــه در مقایســه ب ــارد ری 7 هــزار و 441 میلی
ــش دارد.  ــد افزای ــدم درص ــا 2.12 ص ــال ۹۸، تنه ــه س بودج
ــی  ــه پژوهش ــز بودج ــش ناچی ــن افزای ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
ــدی  ــهم 4 درص ــق س ــال تحق ــه ۹۹، احتم ــه بودج در الیح
ــوری  ــه ط ــاند؛ ب ــر برس ــه صف ــی را ب ــص مل ــد ناخال از تولی
ــه  ــد کــرده و گفت ــز ایــن موضــوع را تایی ــوم نی ــر عل کــه وزی
ــا توجــه بــه اینکــه بودجــه ســال آینــده نســبت بــه  اســت: ب

فاصله با اهداف برنامه ششم ؛

سهم پژوهش از تولید ناخالص درجا می زند 
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بودجــه امســال تغییــر چندانــی نداشــته، لــذا بعیــد اســت ســال 
آینــده ســهم پژوهــش از تولیــد ناخالــص ملــی خیلــی بیشــتر 

ــود. ــال ش از امس

چرخــه معیــوب حمایــت از تحقیــق و پژوهــش / 
بــار ســنگیِن تعهــد بــر دوش بخــش دولتــی

یکــی از نــکات حائــز اهمیــت در کشــورهای پیشــرفته، ســهم 
قابــل توجــه بخــش خصوصــی و غیردولتــی در حمایــت 
ــوان  ــه عن ــران ب ــا در ای ــد ام ــن فراین ــت. ای ــش اس از پژوه
کشــوری در حــال توســعه کــه ســعی دارد ســهم پژوهــش از 
)G.D.P( را بــه 4 درصــد برســاند، بــه نظــر معیــوب اســت. 
در حــال حاضــر بــار ســنگیِن تعهــد بــرای تحقــق این عــدد بر 

روی دوش بخــش دولتــی قــرار گرفتــه اســت.
در همیــن رابطــه مســعود برومنــد معــاون پژوهــش و فنــاوری 
وزارت علــوم گفــت: توجــه بــه نقش بخــش خصوصــی در این 
ماجــرا در ایــران مغفــول مانــده و پتانســیل ایــن بخــش هنــوز 
فعــال نشــده اســت. او بــر ایــن بــاور اســت کــه شــرکت های 
ــش  ــته اند نق ــاید، نتوانس ــد و ش ــه بای ــور ک ــی آنط خصوص
حمایتــی خــود را از پژوهــش و تحقیــق، بــه خوبــی ایفــا کنند.

ــرای حمایــت از بخــش  ــزوم تدویــن طرحــی ب ل

ــاور واحدهــای فن
برومنـد با اشـاره به اینکه سـاز و کارهـای اجرایی بـرای تحقق 
ایـن امـر بایـد مـورد بازنگـری قـرار بگیـرد، تصریح کـرد: این 
سـاز و کار بایـد هرچند سـال یکبـار بازنگری شـود تـا بتواند از 
هدفگـذاری هـا در برنامه هـای توسـعه کشـور پشـتیبانی کند. 
در حـال حاضـر نیازمنـد مدل هـای جدیـدی برای همـکاری و 
پشـتیبانی دولـت از تحقیق و توسـعه شـرکت های خصوصی و 

واحدهـای فناوری هسـتیم.

هدفگذاری برنامه ششم محقق نمی شود
در  پژوهشــی  بودجه هــای  میــزان  همچنیــن  برومنــد 
ــن  ــا ای ــت: ب ــرد و گف ــوان ک ــدک عن ــر را ان ــال های اخی س
ــه آن هدفــی کــه قانونگــذار در  ــاً ب وضعیــت بودجــه ای، قطع
ــم  ــرده، نخواهی ــن ک ــه ششــم تعیی ــوزه پژوهشــی در برنام ح
ــا یــک نرخــی  رســید. بودجــه پژوهشــی کشــور هــر ســال ب
ــت  ــد و رضای ــورد تایی ــا م ــن نرخ ه ــا ای ــد، ام ــش می یاب افزای
نیســت. بــه طــور مثــال؛ درســال هــای گذشــته از ۸ هــزار و 
ــت  ــه، نهای ــارد و در ادام ــزار میلی ــه ۹ ه ــال ب ــارد ری 400 میلی
بودجــه بــه حــدود 13 هــزار میلیــارد رســید؛ درســت اســت که 
ــده  ــه نظــر بن ــا ب ایــن اعــداد، افزایــش را نشــان می دهــد، ام

ــی نیســت. کاف

 )G.D.P( ــش از ــهم پژوه ــرخ س ــاره ن ــن درب وی همچنی
توضیــح داد و گفــت: عــددی کــه ســازمان برنامــه و بودجــه 
ســال گذشــته )۹7( اعــالم کــرد، چیزی حــدود 7 دهــم درصد 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــال ۹۹ از س ــا س ــاط ب ــود. در ارتب ب
ــه نظــر  ــا ب ــد، ام خواســته ایم کــه عــدد دقیــق را اعــالم کنن
ــه پرداخت هــا ایــن عــدد بایــد حــدود 5  ــا توجــه ب می رســد ب

دهــم درصــد باشــد.
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــش  ــر افزای ــال های اخی ــش از )G.D.P( در س ــهم پژوه س
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــم اس ــیار ک ــددش بس ــا ع ــته، ام داش
امیــدوارم بــا حمایــت دولــت و مجلــس عــدد بودجــه پژوهــش 

ــد. ــش یاب ــهم آن از )G.D.P( افزای و س
ــادی  ــد اقتص ــا رش ــوری ب ــه کش ــد ب ــر می خواه ــران اگ ای
بــاال برســد و بــه گردونــه رقابــت بــا کشــورهای طــراز در ایــن 
ــا ســطح شــاخص های  ــال ارتق ــه دنب ــد ب ــدد، بای ــوزه بپیون ح
تحقیقاتــی خــود باشــد کــه البتــه تحقــق ایــن امــر، مســتلزم 
تخصیــص بودجــه کافــی و حــذف نــگاه هزینــه زا بــه مقولــه 
پژوهــش اســت؛ امــا خــب طبیعــی اســت کــه ایــن ســهم نیم 
درصــدی پژوهــش از تولیــد ناخالــص داخلــی مــا را بــه ایــن 
آرمــان و اهــداف ترســیم شــده در اســناد باالدســتی نظــام در 

حــوزه علــم وفنــاوری، نزدیــک نخواهــد کــرد.

دبیرستادنقشهعلمیعنوانکرد

بهبودوضعیتعلموفناوریدرسالهای۲۰۱۴تا۲۰۱۸
 

دبیــر ســتاد راهبــری نقشــه جامــع علمــی کشــور با اشــاره بــه گزارشــی از توســعه علــم و فنــاوری 
گفــت: درحــوزه مســتندات علمــی و اســتناداتی کــه بــه تولیــدات علــم منجــر می شــود، بهبــودی 

ــا 201۸ را شــاهدیم. در ســال های 2014 ت
منصــور کبگانیــان در حاشــیه جلســه یکصــد و بیســت و ششــم شــورای ســتاد راهبــری اجــرای 

نقشــه جامــع علمــی کشــور گزارشــی از جلســه مذکــور ارائــه داد.
وی ادامــه داد: تذکراتــی در پیــش از دســتور ارائــه شــد کــه اولیــن محــور آن موضــوع ســند محیط 

زیســت بــود کــه در چارچوبــی بــا ســازمان محیــط زیســت بــه توافقاتی رســیدیم.
قائــم مقــام ســتاد علم و فنــاوری شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی خاطرنشــان کــرد: در خصوص 
ایــن ســند میــان دو دســتگاه ســازمان محیــط زیســت و معاونــت علمــی اختــالف نظراتــی وجــود 
داشــت و بــا جمــع بنــدی مقــرر شــد کــه توســعه علــم و فنــاوری در ایــن حــوزه را تــا انــدازه ای 

محــدود کنیــم.
وی حمایـت از خودروها و موتورسـیکلت های الکتریکی و یـا برخی از فناوری هـای مرتبط با مقابله 

بـا آلودگی محیط زیسـت و هـوا را از جملـه حوزه های مطرح در این سـند عنـوان کرد.
کبگانیــان بــا اشــاره بــه گزارشــی از توســعه علــم و فنــاوری گفــت: در حــوزه مســتندات علمــی و 
ــا 201۸  ــودی در ســال های 2014 ت ــاوری می شــود، بهب ــم و فن ــدات عل ــه تولی اســتناداتی کــه ب

را شــاهدیم.
قائــم مقــام ســتاد نقشــه جامــع علمــی کشــور ادامــه بررســی ســند توســعه دانــش بنیــان اســتان 
بوشــهر را از موضوعــات اصلــی مطــرح در ایــن جلســه ذکــر کــرد و گفــت: بخــش اصلــی ایــن 
جلســه بــه ادامــه بررســی ســند توســعه دانــش بنیــان اســتان بوشــهر اختصــاص یافت. در جلســه 
قبــل تــا انتهــای مــاده 4 پیــش رفتیــم و در ایــن جلســه اهــداف کالن ایــن ســند بــا اصالحاتــی 

بــه تصویــب رســید.
وی بــا اشــاره بــه اصالحــات ایــن ســند ادامــه داد: در حــوزه ســرمایه گــذاری در صنعــت نفــت و 
گاز و پتروشــیمی، نــرخ رشــد اشــتغال فارغ التحصیــالن دانشــگاهی، تعــداد شــرکت های دانــش 
بنیــان، تعــداد اختراعــات و تجــاری ســازی اختراعــات، مقــاالت بیــن المللــی، شــاخص ســهولت 
فضــای کســب و کار بــا اعــداد و رقــم مشــخص شــد؛ چراکــه بــر اســاس ایــن ســند قــرار اســت 

اســتان بوشــهر در میــان 5 اســتان برتــر کشــور قــرار گیــرد.
دبیـر سـتاد راهبـری نقشـه جامع علمی کشـور گفـت: شـبکه حمل و نقـل ریلی، بهـره بـرداری از 
طـرح جامع عمرانی پارک علم و فناوری خلیج فارس و تامین آب شـیرین از طریق شـیرین سـازی 
آب دریا، گسـترش موسسـات و مراکز آموزشـی، انجـام پژوهش هـای کاربردی، جـذب منابع مالی 
و سـرمایه های داخلـی و خارجـی، گفتمـان سـازی و ترویـج به منظـور افزایش مشـارکت همگانی 

دانش بنیان اسـتان از جمله راهبردهای اسـتان بوشـهر اسـت.

قائــم مقــام ســتاد علــم و فنــاوری شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی مهمتریــن راهبــرد اســتان 
بوشــهر را راهبــرد شــماره 7 ذکــر کــرد و گفــت: ایــن راهبــرد بــر اصــالح نظــام اقتصــادی و تولید 

اســتان بــا تاکیــد بــر بــه کارگیــری روش هــای و فناوری هــای نــو تاکیــد دارد.
وی اضافــه کــرد: از آنجایــی کــه تعــداد اقدامــات زیــاد بــود، یــک هفتــه بــه اعضــا فرصــت دادیم 
ــن  ــر اســاس ای ــد و ب ــه دهن ــا ارائ ــه م ــد ب ــه دارن ــن زمین ــری در ای ــر پیشــنهادی دقیق ت ــه اگ ک
پیشــنهادات راهبردهــای ایــن ســند در جلســه آینــده مصــوب و گــزارش آن ارائــه خواهــد شــد.

کبگانبــان بــا اشــاره بــه مــاده 7 و آخریــن مــاده از ایــن ســند، اظهــار کــرد: بر این اســاس شــورایی 
بــرای راهبــری و اجرایــی ســازی، ایجــاد هماهنگی هــای الزم و پایــش شــاخص ها پیــش بینــی 

شــده اســت کــه ترکیــب اعضــای ایــن شــورا بــا حضــور نماینــدگان اســتان اصالح شــد.
ــری  ــن شــورا کاهــش یافــت و ترکیــب آن شــامل ســتاد راهب ــداد اعضــای ای ــه وی تع ــه گفت ب
ــط  ــتاندار، مســئوالن اداری مرتب ــه، اس ــی فقی ــده ول ــع علمــی کشــور، نماین اجــرای نقشــه جام

اســتان، نماینــده بخــش خصوصــی و NGO هــا اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســند توســعه دانــش بنیــان اســتان بوشــهر تکمیــل شــده اســت، یــادآور 
شــد: بــه مــدت یــک هفتــه بــه اعضــا فرصــت داده شــد تــا پیشــنهادات خــود را ارائــه دهنــد و مــا 
بــر اســاس ایــن پیشــنهادات اصالحــات نهایــی در ســند اجرایــی کنیــم و در جلســه آتــی ســتاد 

راهبــری، خبــر نهایــی شــدن ایــن ســند را اعــالم خواهیــم کــرد.
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علـــم و دانش

معاونوزیربهداشتخبرداد:

رتبه۱۴جهانیایراندراستناداتعلمی

 معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت گفــت: بر اســاس آمارهای جهانــی در ســال 201۹، 
ایــران در تولیــد علــم رتبــه 15 دنیــا و در اســتنادات علمــی بــه رتبــه 14 دنیا رســیده اســت.

رضــا ملــک زاده در »بیســتمین جشــنواره پژوهشــی ابوریحــان بیرونی« در دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــهید بهشــتی اظهــار داشــت: جشــنواره پژوهشــی ابوریحــان بیرونــی بــه محققــان و فنــاوران 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی کمــک کــرده تــا بتواننــد رشــد خوبــی در عرصه هــای 

ــی داشــته باشــند. بین الملل

ــم در  ــد ه ــن رش ــته ایم و ای ــبی داش ــد مناس ــکی رش ــش پزش ــبختانه در پژوه ــزود: خوش وی اف
ــروز داشــته اســت. ــاالت و هــم در اســتنادات ب مق

ــوم  ــگاه های عل ــت دانش ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــت ب ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــاون تحقیق مع
پزشــکی در حــوزه پژوهــش یــادآور شــد: دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی در رتبــه دوم 
کشــوری قــرار دارد امــا دلیــل اختــالف ایــن دانشــگاه بــا دانشــگاه اول )تهــران(، تعــداد اعضــای 

هیئــت علمــی اســت.
ملــک زاده گفــت: در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 25 درصــد اعضــای هیئــت علمــی در زمــره 
پراســتنادات قــرار دارنــد کــه ایــن تعــداد در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی 11 درصــد 

اســت.
وی تأکیــد کــرد: ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی باید 

نیروهــای جــوان و خــوب خــود را حفــظ کنــد و جلــوی مهاجــرت آنهــا را بگیرد.
معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه وضعیــت مرجعیــت علمــی ایــران در 
دنیــا گفــت: پنــج میلیــون مقالــه ایرانــی در ســال گذشــته از پایــگاه الزویــر از ســوی بقیه کشــورها 

دانلــود شــده و 74هــزار مقالــه ایرانــی توســط 17۸ کشــور مــورد اســتناد قــرار گرفتــه اســت.
ملــک زاده گفــت: اکنــون 420 مجلــه علــوم پزشــکی در کشــور داریــم کــه باید به شــدت بــر روی 
کیفیــت آنهــا کار کنیــم چــرا کــه از نظــر کمیــت در حــد مطلوبــی هســتیم؛ از ایــن تعــداد مجالت 

11۹ مجلــه در اســکوپوس، ۸3 مجلــه در ISI و 7۶ مجلــه در »پاب مــد« نمایــه هســتند.
ــت  ــت در تقوی ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــت تحقیق ــای معاون ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــرای  ــزود: متأســفانه نتوانســته ایم ســهم کافــی از بودجــه ب زیرســاخت های پژوهشــی کشــور اف
تحقیقــات علــوم پزشــکی بگیریــم و اکنــون تنهــا 0.03 درصــد بودجــه کل کشــور بــه تحقیقــات 

ــاص دارد. ــالمت اختص س
معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت یــادآور شــد: ایــران رتبــه نخســت دنیــا در پرداخــت 
ــم.  ــس می کنی ــه تنف ــت ک ــوده ای اس ــوای آل ــن ه ــه آن، همی ــه نتیج ــت ک ــرژی اس ــه ان یاران
مجلــس، دولــت و ســایر دســت اندرکاران بایــد تــالش کننــد بخشــی از ایــن یارانــه انــرژی را بــه 

تحقیقــات علــوم پزشــکی اختصــاص دهنــد.

قائــم مقــام معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت 
بهداشــت گفــت: پژوهشــگران کشــور بــا جیــب خالی 
رتبــه اول منطقــه را در تولیــد علــم و اســتنادات علمی 

کســب کــرده انــد. 
ــدگان  ــی برگزی ــم معرف ــدزاده در مراس ــاهین آخون ش
بیســت و پنجمیــن جشــنواره تحقیقات علوم پزشــکی 
رازی در وزارت بهداشــت افــزود: سیاســتمداران تــا بــه 
حــال آنچنــان کــه بایــد از پژوهــش و محققــان 
حمایــت نکــرده انــد امــا در مــورد رتبــه هــای 

ــد. ــی دهن ــز اش را م ــگران ُپ پژوهش
ــش  ــاله کاه ــر س ــگران ه ــوان پژوهش ــزود: ت وی اف
مــی یابــد و بــا توجــه بــه کاهــش قــدرت پــول ملــی 
هــم پژوهشــگران در مقایســه با کشــورهای همســایه 

دســت بســته تــر مــی شــوند.
قائــم مقــام معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت 
ــد: در  ــادآور ش ــی ی ــه پژوهش ــاره بودج ــت درب بهداش
ــص  ــد تخصی ــا ۶5 درص ــه تنه ــته بودج ــال گذش س
ــل نامنظــم  ــه دلی ــز ب ــن تخصیــص نی یافــت کــه ای

ــه بخــش پژوهشــی  ــی ب ــودن کمــک چندان ــر ب ــودن و متغی ب
ــد. ــی کن نم

ــت  ــه حمای ــاره ســئوال برخــی از پژوهشــگران در زمین وی درب
ــوم پزشــکی و اقدامــات وزارت  از دوره هــای پســادکتری در عل
ــراد در  ــه اف ــل اینک ــه دلی ــت: ب ــه گف ــن زمین ــت در ای بهداش
وزارت بهداشــت پــس از تحصیــل در دوره دکتــری تخصصــی 
ــه  ــت ک ــکل اس ــتند مش ــت هس ــد خدم )Ph.D( دارای تعه

ــرود. ــه پســادکتری ب مســتقیم ب

آخونــدزاده از قــول وزیــر بهداشــت بــرای رفــع مشــکل تعهــد 
فــارغ التحصیــالن دکتــری تخصصــی خبــر داد و گفــت: مــا 
قــول اش را از وزیــر بهداشــت گرفتــه ایــم کــه اگــر جایــی بــه 
فــرد نیــاز نداشــت ایــن تعهــدات پــس از ۶ مــاه از میــان بــرود 
و افــراد در صنعــت یــا پســادکتری تعهــدات خــود را بگذراننــد. 
ــکان  ــود دارد ام ــی وج ــع قانون ــه من ــی ک ــا زمان ــع ت در واق

توســعه پســادکتری در علــوم پزشــکی محــدود اســت.
وی دربــاره اثــرات آپارتایــد علمــی در حــوزه تحقیقــات 
پژوهشــگران ایرانــی گفــت: متاســفانه دچــار آپارتایــد علمــی 

ــان  ــران را در می ــام ای ــا ن ــتیم و ت هس
ــورد  ــد برخ ــی بینن ــه م پژوهــش و مقال
ــی  ــر بخش ــال حاض ــد. در ح ــی کنن م
از پژوهشــگران مــا ادیتــور مجــالت 
ــل  ــه دلی ــتند و ب ــی هس ــی خارج علم
ــتمزد  ــد دس ــی توانن ــودن نم ــی ب ایران

ــد. ــت کنن ــود را دریاف ــور خ ادیت
و  تحقیقــات  معاونــت  مقــام  قائــم 
ــان  ــت خاطرنش ــاوری وزارت بهداش فن
ــه  ــده ک ــده ش ــع دی ــی مواق ــرد: برخ ک
 Submit بالفاصلــه پــس از ســابمیت
مقالــه در یــک مجلــه خارجــی، تنهــا در 
عــرض 15 دقیقــه مقالــه را رد مــی کنند. 
ــت  ــخص اس ــال مش ــوع کام ــن موض ای
کــه بــه ایرانــی بــودن مرتبــط اســت نــه 

ــه. ــی مقال ــوای علم محت
ــن  ــه ای ــود هم ــا وج ــد: ب ــادآور ش وی ی
نامهــری هــا پژوهشــگران ایرانــی تمــام 
ــه  ــه ثمــر رســاندن تحقیقــات خــود ب ــرای ب تــالش خــود را ب

ــد. ــی گیرن کار م
آخونــدزاده اضافــه کــرد: بایــد مراقــب باشــیم عــالوه بــر تحریم 
خارجــی، نامهربانــی هــای داخلــی نیــز پژوهــش را آزار ندهــد. 
ــده جشــنواره رازی  ــوان برگزی ــه عن ــه ب ــرادی ک بســیاری از اف
ــد در حــوزه بالینــی حتــی مطــب خصوصــی  انتخــاب شــده ان
نداشــته انــد و یــا رشــته هایــی کــه بــه فنــاوری ختــم شــده بــا 

همــکاری بهتریــن جراحــان بــوده اســت.

اثراتآپارتایدعلمی؛

پژوهشگرانایرانباجیبخالیرتبهکسبمیکنند
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»مسعودسلیمانی«برگزیدهجشنوارهرازیشد
 

برگزیــدگان بیســت و پنجمیــن جشــنواره تحقیقاتی علــوم پزشــکی رازی معرفی شــدند نــام دکتر 
مســعود ســلیمانی محقــق ایرانــی کــه بــه تازگــی از زنــدان آمریکایــی هــا آزاد شــده نیــز در بیــن 

برگزیــده هــا دیــده مــی شــود.
اصغــر عبــادی فــر دبیــر اجرایــی بیســت و پنجمیــن جشــنواره تحقیقاتــی علــوم پزشــکی رازی 
بــا اشــاره بــه جزییــات معرفــی برگزیــدگان گفــت: بیســت و پنجمیــن جشــنواره تحقیقاتــی علوم 

پزشــکی رازی 23 دی مــاه در ســالن رازی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران برگــزار مــی شــود. 
وی گفــت: بــر اســاس آمــار شــرکت کننــدگان در گــروه علــوم بالینــی و ســالمت 57 درصــد و در 

گــروه علــوم پایــه پزشــکی 41 درصــد رشــد داشــته ایــم. 
ــتیم و در  ــده داش ــرکت کنن ــش ش ــد کاه ــات 12 درص ــات و اختراع ــش ابداع ــزود: در بخ وی اف
مجمــوع میــزان شــرکت کننــدگان در جشــنواره رازی در ایــن دوره 3۶ درصد رشــد داشــته اســت. 
ــا افزایــش کیفیــت شــرکت کننــدگان  ــر کمیــت در ایــن دوره ب وی خاطرنشــان کــرد: عــالوه ب

ــم.  ــه رو بودی روب
ــوم پزشــکی رازی 12  ــی عل ــن جشــنواره تحقیقات ــادآور شــد: در بیســت و پنجمی ــر ی ــادی ف عب
ــه  ــکی و کمیت ــه پزش ــوم پای ــی و ســالمت، عل ــوم بالین ــروه عل ــه گ ــه در س ــم ک ــده داری برگزی

ــدند.  ــده ش ــات برگزی ــات و اختراع ــی ابداع تخصص
وی افــزود: در ایــن دوره در مجمــوع 1۹7 نفــر از ســوی دبیرخانــه جشــنواره داوری شــدند. دو نفــر 
رتبــه اول، پنــج نفــر رتبــه ســوم، دو نفــر در بخــش محقــق جــوان و دانشــجو و ســه نفــر در بخش 
پژوهــش برتــر برگزیــده شــدند. در بخــش برگزیــدگان حقوقــی نیــز دانشــگاه هــا و مراکــز رشــد 

برتــر معرفــی شــدند. 
ــداد  ــزود: تع ــکی رازی اف ــوم پزش ــی عل ــنواره تحقیقات ــن جش ــت و پنجمی ــی بیس ــر اجرای دبی
برگزیــدگان حقیقــی در ســال ۹0، 43 نفــر بــود کــه بــا توجــه بــه بازنگــری اساســی در ســال ۹4 
و توجــه بــه کمیــت و کیفیــت بــه صــورت همزمــان و رســاندن جشــنواره بــه تــراز ملــی تعــداد 

ــه 12 نفــر رســید.  ــه صــورت منطقــی ب ــدگان ب برگزی
عبـادی فـر با اشـاره به شـاخص هـای امتیـاز انتخاب محقـق برتر گفـت: ایـن انتخاب بر اسـاس 
رزومه هشـت سـال اخیـر، پتنت ثبت شـده، مقاالت چاپ شـده و کتـب تالیفی انجام گرفته اسـت. 

در بخـش علـوم بالینی و سـالمت 55 پرونـده محققان مورد بررسـی قـرار گرفت. 
ــوم بالینــی و ســالمت رتبــه اول دکتــر اصغــر آقامحمــدی، رتبــه ســوم  وی گفــت: در گــروه عل

ــازی نمــازی بــه عنــوان محقــق جــوان انتخــاب شــدند.  دکتــر جــالل پورالعجــل، دکتــر ن
ــن  ــزود: در همی ــوم پزشــکی رازی اف ــی عل ــن جشــنواره تحقیقات ــی بیســت و پنجمی ــر اجرای دبی
گــروه پژوهشــگران برتــر بــه ترتیــب دکتــر فرشــاد فرزادفــر، دکتــر محمدعلــی منصورنیــا و دکتر 

غالمرضــا روشــن دل هســتند. 
ــه  ــوم پای ــه اول گــروه عل ــه پزشــکی گفــت: رتب ــوم پای ــدگان گــروه عل ــه برگزی ــا اشــاره ب وی ب
پزشــکی جشــنواره بــه دکتــر مســعود ســلیمانی تعلق مــی گیــرد، رتبــه دوم بــه محمد حســن زاده 
محلــه و همچنیــن رتبــه ســوم مشــترک بــه ســعید امامــی تعلق گرفــت. همچنیــن محقــق جوان 

ایــن گــروه بهمــن یوســفی اســت. 

ــه  ــاره ب ــا اش ــکی رازی ب ــوم پزش ــی عل ــنواره تحقیقات ــن جش ــت و پنجمی ــی بیس ــر اجرای دبی
برگزیــدگان کمیتــه تخصصــی ابداعــات، اختراعــات و فنــاوری خاطرنشــان کــرد: 22 پرونــده در 
ایــن گــروه بررســی شــدند، رتبه ســوم بــه دکتــر آرش خجســته بــه دلیــل اختــراع اســتخوان نیمه 
زنــده و همچنیــن رتبــه ســوم بــه شــرکت دانــش بنیــان )ژن درمانــی خاورمیانه( بــه دلیــل اختراع 

کارتــی ســلتراپی تعلــق گرفــت. 
وی افــزود: همچنیــن در بخــش برگزیــدگان حقوقــی در حــوزه دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی در 
تیــپ یک دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، در تیــپ دوم دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه و در 

تیــپ ســه دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز برگزیده شــدند. 
ــک  ــپ ی ــز در تی ــجویی نی ــات دانش ــای تحقیق ــه ه ــش کمیت ــد: در بخ ــادآور ش ــر ی ــادی ف عب
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، در تیــپ دو دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان و در تیــپ 

ســوم دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــالم برگزیــده شــدند. 
وی گفــت: مراکــز رشــد برتــر کــه از دوره پیــش بــه جشــنواره رازی اضافــه شــدند نیــز در ایــن 
دوره انتخــاب شــدند کــه در تیــپ یــک دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، در تیــپ دو دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کرمانشــاه و در تیــپ ســوم دانشــگاه علــوم پزشــکی ســبزوار انتخــاب شــدند. در 
بخــش نشــریات فارســی زبــان نشــریه بهداشــت و ایمنــی کار دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و 
 International Journal of Health Policy( در نشــریات انگلیســی زبــان نشــریه
ــده شــدند.  ــان برگزی ــوم پزشــکی کرم and Management )IJHPM دانشــگاه عل

ــه  ــی ب ــهیالت اعطای ــزان تس ــاره می ــک زاده درب ــا مل ــر رض ــت دکت ــن نشس ــن در ای همچنی
برگزیــدگان بیســت و پنجمیــن جشــنواره تحقیقاتــی علــوم پزشــکی رازی گفــت: بــرای نفــر اول 
جایــزه ای 40 میلیــون تومانــی و بــرای نفــرات دوم و ســوم جایــزه 30 میلیــون تومانــی در نظــر 

ــه شــده اســت. گرفت
ــای  ــت ه ــتفاده از گران ــت اس ــز فرص ــنواره رازی نی ــدگان جش ــه برگزی ــن ب ــزود: همچنی وی اف

ــی شــود. ــز داده م ــوم پزشــکی( نی ــات عل ــی توســعه تحقیق ــاد )موسســه مل ــی نیم تحقیقات

ادامهراهسردارسلیمانیباتالشبرایرسیدنبهقلههایتکرقمیعلم
ــت:  ــوری گف ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــاون علم ــاور مع مش
ادامــه راه شــهید ســلیمانی جهــاد، کوشــش و تــالش بیشــتر در 
راســتای رســیدن بــه قلــه هــای تــک رقمــی علمــی در همــه 

ــوم اســت. عل
پرویــز کرمــی مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری در خصــوص انتقــام ســخت ضمــن عــرض تســلیت 
ــپهبد  ــا س ــجاع، آرام دل ه ــپهبد ش ــهادت س ــبت ش ــه مناس ب
ــد؛  ــدار ماندن ــا بی ــلیمانی ه ــلیمانی و س ــت: س ــلیمانی گف س
ــا  ــد و در فراســوی مرزهــای م ــت کردن ــد؛ فعالی مجاهــده کردن
خصــم داعش و جهــل عفریــت تباهی، ســیاهی،ظلم و اســتکبار 
را از مرزهــای ایــران اســالمی دور کردنــد تــا مــردم مــا هــم در 
آســایش و آرامــش بتواننــد بــه فعالیــت هــای خودشــان ادامــه 

ــد. دهن
وی افــزود: اگــر ایــران اســالمی در قلــه رفیــع علــم و فنــاوری و 

اقتــدار علمــی در منطقــه و جهــان ایســتاده، بــه زحمــت، همــت 
و مجاهدتــی اســت کــه شــهید ســلیمانی هــا و همراهنشــان در 
نیروهــای مســلح، نیروهــای امنیتــی، نیروهــای انتظامی شــبانه 

روز انجــام دادنــد.
کرمــی خاطــر نشــان کــرد: اگــر مــا از رتبــه 52 درســال 2000 
در حــوزه علــم و فنــاوری بــه رتبــه 15 جهــان می رســیم بخاطر 
ــت  ــی توانس ــگاه نم ــن جای ــود؛ ای ــت ب ــا امنی ــط آرام و ب محی
ــد عــراق و  ــا مانن ــی نکــرده کشــور م ــر خدای ــق شــود اگ محق
ــا هــر  ــر کشــور م ــن نمــی توانســت باشــد اگ ــود؛ ای ســوریه ب
لحظــه بدهــکار کشــورهای دیگــر در حــوزه امنیــت مــی بــود.

ــلیمانی  ــی راه س ــه ده ــون ادام ــرم اکن ــرد: بنظ ــوان ک وی عن
جهــاد، کوشــش و تــالش بیشــتر در راســتای رســیدن بــه قلــه 
هــای تــک رقمــی علمــی در ســایر علومــی کــه االن نیســتیم 

ــت. اس

بــه گفتــه وی، اگــر مــردان اقتــدار علمــی مــی خواهنــد انتقــام 
ســخت بگیرنــد انتقــام ســخت آنهــا پیشــرفت و توســعه علمــی 
بیشــتر اســت؛ فتــح قلــه هــای علــم و فنــاوری و در اختیــار قــرار 
دادن ایــن علمشــان بــه جوانــان مســتعد و خــالق پیشــرو نیــز 

خــود یــک انتقــام ســخت اســت.
وی تاکیــد کــرد: دانشــگاهها هرچــه بیشــتر در علــم و فنــاوری 

پیشــرفت کننــد خــودش بــه نوعــی پاســخ ســخت اســت.
کرمــی افــزود: ایــن اقداماتــی کــه در حــوزه دفاعــی، در حــوزه 
پهپــاد، موشــکی، ســالح هــای نواورانــه بــرای دفــاع از کشــور 
ــل کار  ــده حاص ــود و ش ــی ش ــد م ــی و... تولی ــع دفاع و صنای
دانشــمندان مــا بــوده و ادامــه آن مــی توانــد یــک نــوع انتقــام 
ســخت در ایــن حــوزه باشــد کــه دیگــر هیــچ مســتکبر ظالــم و 
خصــم دونــی نــگاه خــارج از عــرف بــه ایــران اســالمی نداشــته 

باشــد.
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علـــم و دانش

ــر ســالمت انســان  هرچنــد تاثیــرات مخــرب آلودگــی هــوا ب
همیشــه آشــکار بــوده امــا طــی ســال هــای اخیــر تحقیقــات 
بیشــتر در ایــن زمینــه حاکــی از آن اســت کــه آلودگــی هــوا به 

حمــالت قلبــی بیشــتر و افســردگی منجــر مــی شــود.
ــالت  ــی از معض ــه یک ــوا ب ــی ه ــروزی آلودگ ــای ام در دنی
پیچیــده و البتــه همیشــگی در زندگــی انســان هــای سراســر 
جهــان تبدیــل شــده اســت. انتشــار گازهــای گلخانــه ای طــی 
دهــه هــای متمــادی و از نیمــه قــرن بیســتم میــالدی تاکنون 
هــر ســال بیشــتر شــده اســت. انتشــار ایــن گازهــا همزمــان 
تغییراتــی در زیســت بوم انســان و جانــوران ایجاد کرده اســت.
امــا ایــن پایــان ماجــرا نیســت تاثیــرات مخــرب آلودگــی هــوا 
ــف  ــات مختل ــت. تحقیق ــکار نیس ــل ان ــان قاب ــدن انس ــر ب ب
حاکــی از آن هســتند کــه ذرات ریــز معلــق در هــوا، گازهــای 
گلخانــه ای و مســموم بــر ذره ذره وجــود انســان تاثیــر منفــی 
ــوا و  ــی ه ــان آلودگ ــه می ــف رابط ــات مختل ــد. تحقیق دارن
ــوی را نشــان  ــی و ری ــتی، گوارشــی، قلب ــای پوس ــاری ه بیم
داده انــد. امــا تــکان دهنــده تــر آنکــه طبــق پژوهشــی جدیــد 
ایــن نــوع آلودگــی بــر ســلول هــای مغــز و ایجــاد افســردگی 

در بــدن افــراد نیــز تاثیرگــذار اســت.

آلودگی هوا برای قلب انسان مضر است
بــه نوشــته یــورک آلــرت، نتایــج تحقیقــی کــه در 15 ســامبر 
 The Journal of ســال جــاری میــالدی در نشــریه
ــی  ــد آلودگ ــی ده ــان م ــده، نش ــر ش Physiology منتش
هــوا تاثیــر قابــل توجهــی بــر ســالمت انســان دارد و ریســک 
بیمــاری هــای قلبــی و حلمــه قلبــی را افزایــش می دهــد. این 
پژوهــش کــه توســط محققــان دانشــگاه منچســتر انجام شــده 
و نشــان مــی دهــد  تاثیــرات آلودگــی هــوا بــر قلــب آبزیــان 
را مــی تــوان بــه انســان هــا نیــز تعمیــم داد زیــرا مکانیســم 

عملکــرد هــر دو عضــو یکســان اســت.
فقـط در انگلیـس سـاالنه 11 هـزار مـرگ بـه دلیل بیمـاری و 
حملـه قلبی بـه آلودگی هوا مرتبط شـده کـه دلیـل آن »ذرات 
 particulate matter ریـز خاصـی« موجـود در هـوا
PM(( اسـت که مشـکالت سـالمتی متعـددی بـه وجود می 
آورد.Pm2.5 یکـی از ریزتریـن و خطرنـاک تریـن ذرات ریـز 

اسـت کـه هنـوز در انگلیـس باال اسـت.
محققـان در این پژوهـش جانوران مهره دار متعددی را بررسـی 
و روی ترکیباتـی تمرکـز کردنـد کـه سـطح ذرات ریـز را بـه 
یکدیگـر پیوند می دهـد. این ترکیبـات هیدروکربـن های پلی 
سـایکلیک آروماتیک )PAH( نـام دارند و مقـدار آنها با میزان 

تاثیرگـذاری آلودگی هـوا روی قلب مرتبط اسـت.
هرچنــد دانشــمندان مــی دانســتند آلودگــی هــوا بــرای انســان 
هــا خطرنــاک اســت اما فقــط طــی 5 ســال گذشــته تحقیقات 

بــا ایــن موضــوع انجــام شــده اند.

و  ورزشــکاران  عملکــرد  روی  هــوا  آلودگــی 
کارمنــدان ســاده تاثیــر مــی گــذارد

از ســوی دیگــر نشــریه اینترنتــی» وکــس« نیــز در گزارشــی 
ــال  ــی نویســد: طــی س ــه و م ــی  پرداخت ــرات آلودگ ــه تاثی ب
هــای اخیــر طیــف وســیعی از تحقیقــات دربــاره تاثیــر آلودگی 
هــوا بــر قابلیــت هــای شــناختی انســان منتشــر شــده اســت. 
ــوا در  ــرات آلودگــی ه ــده تاثی ــا نشــان دهن ــن پژوهــش ه ای
طیــف وســیعی اســت. درهمیــن راســتا »پاتریک کولیســون« 
ــردازش  ــاوری پ ــرکت فن ــیStripe) ش ــد اجرای ــر ارش مدی
پراخــت( بــه ایــن موضــوع عالقــه نشــان داده و تعــداد زیــادی 

ــخصی  ــالگ ش ــاره را در وب ــن ب ــدی در ای ــات کلی از تحقیق
خــود منتشــر کــرده اســت. برخــی از  نتایــج ایــن تحقیقــات 
نشــان مــی دهــد قــرار گرفتــن در معــرض ذرات ریــز آالینــده 
هــوا در بلنــد مــدت بــه افزایــش بــروز فراموشــی و آلزایمــر در 

افــراد ســالمند منجــر مــی شــود.
ــن  ــرار گرفت ــان داد ق ــن نش ــزار زن مس ــی روی 20 ه تحقیق
در معــرض 10 میکروگــرم ذارت آالینــده هــوا در بلنــد مــدت 

معــادل 2 ســال تســریع فراینــد پیــری اســت.
البتـه تاثیـرات آالیندگـی هوا فقط به سـالمندان مربوط نیسـت 
و در بلنـد مـدت ظاهـر نمی شـود. به نظرمـی رسـد گروهی از 
متخصصـان بـه دلیـل آلودگی هـوا دچـار اختالالتـی در کوتاه 
مدت نیز شـده انـد. به عنوان مثال شـطرنج بـازان ماهر هنگام 
مسـابقه در روزهای آلوده اشـتباهات بیشـتری انجام می دهند. 
بازیکنـان بیـس بـال نیـز در روزهـای آلـوده عملکـرد چنـدان 

مناسـبی در زمین بـازی ندارند.
ــی  ــرار م ــی ق ــرات آلودگ ــت تاثی ــز تح ــادی نی ــدان ع کارمن
گیرنــد. نتایــج آزمــون قابلیــت هــای شــناختی آنهــا در محیــط 
ــر اســت. جالــب آنکــه طبــق  ــر، بهت ــا آلودگــی کمت هایــی ب
ــی دیگــر مشــخص شــده دالالن ســهام در روزهــای  تحقیق

آلــوده عملکــرد چنــدان مناســبی نداشــتند.
ــوه  ــدی می ــته بن ــد بس ــک واح ــران ی ــان کارگ ــی می پژوهش
ــاری و  ــوای آزاد از لحــاظ آم ــتر در ه ــی بیش نشــان داد آلودگ
ــدی  ــل توجهــی روی ســرعت بســته بن ــر قاب اقتصــادی تاثی

ــل کارگاه دارد. ــران داخ کارگ

افزایــش بســتری شــدن بیمــاران مبتــا بــه بیمار 
ــی و عفونت هــای ادراری قلب

روزنامــه گاردیــن نیــز در گزارشــی اشــاره مــی کنــد تحقیقــات 
ــد حاکــی از آن اســت کــه در شــرایط افزایــش آلودگــی  جدی
ــه دالیــل مختلــف از حملــه  هــوا تعــداد بیمــاران بیشــتری ب
ــا عفونــت ادراری در بیمارســتان هــا بســتری  قلبــی گرفتــه ت

مــی شــوند.
ــوا  ــی ه ــزای آلودگ ــی از اج ــط یک ــش فق ــد در پژوه هرچن
بررســی شــده، امــا تحلیــل جهانــی کــه اوایــل ســال جــاری 
ــام ســلول هــای  ــا تم منتشــر شــده نشــان مــی دهــد تقریب

ــد. ــرار مــی گیرن ــر آلودگــی ق ــدن انســان تحــت تاثی ب
ــاروارد و محقــق ارشــد  فرانچســکا دومینیســی از دانشــگاه ه
ایــن پژوهــش همــراه همکارانــش بیــش از ۹5 میلیــون پرونده 
ــد کــه بیــن ســال  مطالبــات بیمــه بیمارانــی را بررســی کردن
ــا بســتری  ــتان ه ــالدی در بیمارس ــا 2012 می ــای 2000 ت ه
شــده بودنــد. ایــن بیمــاران ۶5 ســاله یــا مســن تــر بودنــد .

از ســوی دیگــر آنهــا یکــی از شــاخص هــای آلودگــی هــوا به 
نــام PM2.5 را بررســی کردنــد کــه توســط وســایل نقلیــه و 
واحدهــای تولیــد بــرق تولیــد مــی شــود. محققــان بــا بررســی 
اطالعــات مربــوط بــه کیفیــت هــوا و منطقــه محــل ســکونت 
افــراد، ســطح PM2.5 را بــرای هــر بیمــار بــه طــور جداگانــه 

تخمیــن زدند.
 PM2.5 نتایــج ایــن تحلیــل نشــان داد حتــی انــدک افزایــش
بــه انــدازه یــک میکروگــرم در یــک متــر مربــع طــی بــازه ای 
دو روزه بــا افزایــش بســتری شــدن فــرد در بیمارســتان مرتبط 
ــال  ــوا احتم ــر افزایــش آلودگــی ه ــان ســاده ت ــه بی اســت. ب

بســتری شــدن افــراد بــا حملــه قلبــی را بیشــتر مــی کنــد.
ــازه هــای  از ســوی دیگــر ایــن محققــان متوجــه شــدند در ب
زمانــی بــا آلودگــی بیشــتر  بیمــاری هایــی از جملــه عفونــت 

ادراری، پارکینســون و عفونــت خونــی بیشــتر مــی شــود. 

آلودگی هوای بیشتر ما را افسرده می کند
ــه  ــی پرداخت ــه تحقیق ــر ب ــی دیگ ــن در گزارش ــریه گاردی نش
ــرده  ــزان افســردگی را بررســی ک ــر می ــی ب ــر آلودگ ــه تاثی ک
اســت. طبــق ایــن پژوهــش در اماکــن بــا هــوای آلــوده میزان 

افســردگی نیــز بیشــتر اســت.
ــد:  ــی گوی ــن پژوهــش م ــان ای ــز یکــی از محقق ــوزف هی ج
ــود  ــم خ ــه زع ــوا ب ــی ه ــد آلودگ ــی دهن ــان م ــواهد نش ش
تحقیــق  انــدازد.  مــی  خطــر  بــه  را  روان  بهداشــت 
 Environmental Health نشــریه  در  مذکــور 
Perspectives, منتشــر شــده  و از اطالعــات مربــوط بــه 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــور در آن اس 1۶ کش

نیــاز بــه تحقیقــات بیشــتر بــرای ارتبــاط آلودگــی 
و ســامت انســان

ــن  ــدام از ای ــر ک ــام ه ــاره روش انج ــواالتی درب ــد س هرچن
پژوهــش هــا وجــود دارد امــا بــه طــور دقیق مشــخص نیســت 
ایــن یافتــه هــا بــه انجــام پژوهــش هــای دقیــق تــر منجــر 
ــاره تاثیــرات  ــا ایــن وجــود انبــوه یافتــه هــا درب مــی شــود. ب
ــاده اســت و در پاییــن تریــن ســطح  آلودگــی هــوا خــارق الع
ــرای بررســی آلودگــی و  ــی سیســتماتیک ب ــه تحقیقات ــاز ب نی

ــد. قابلیــت هــای شــناختی انســان را ضــروری مــی کن
بـه نظـر مـی رسـدآلودگی  عواقبـی شـفاف و قابـل ردیابـی 
در کوتـاه و بلنـد مـدت بـر بـدن انسـان دارد. ایـن تاثیـرات در 
کودکان، سـالمندان و افراد در سـن اشـتغال کامال واضح است. 
همینطـور پژوهـش هـا نشـان می دهـد آلودگـی هوا بـر روی 

نیـروی کار ماهـر و تـازه کار بـه یـک انـدازه تاثیرگذار اسـت.

نتایجتازهترینتحقیقاتدربارهتأثیرآلودگیهوابرجسموروان
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علـــم و دانش

دکتــر علیرضــا نورپــور اســتاد دانشــگاه تهــران در گــروه آموزشــی مهندســی عمــران - محیــط 
زیســت و مدیــر یــک شــرکت دانــش بنیــان تولیــد کننــده تجهیــزات تشــخیص آلودگــی هــوا 
اظهــار کــرد: مشــکلی کــه طــی چنــد ســال اخیــر  بــا آن در کشــور روبــرو هســتیم آلودگــی هــوا، 

ــوی نامطبــوع اســت. ریزگردهــا و ب
ــر از یــک دهــه اســت کــه  ــده هــای زیســت محیطــی گفــت: کمت ــن پدی ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
پدیــده وارونگــی دمــا در کشــور رخ داده کــه از آن مــی تــوان بــه عنــوان یــک اقلیــم جدیــد یــاد 

ــرد. ک
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون 4 فصــل داریــم کــه بــا ایــن تغییــر اقلیــم یــک نیــم فصــل بــه ایــن 
فصــل هــا اضافــه شــده اســت، خاطــر نشــان کــرد: وارونگــی دمــا، رخــدادی اســت کــه عمــوال 
بیــن پاییــز و زمســتان رخ مــی دهــد بــه طوریکــه آالیندگــی هــا بــه بــاال نمــی رونــد و در ســطح 

زمیــن مــی ماننــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن آالیندگــی و تغییــر اقلیــم مــی توانــد خطراتــی را بــرای انســان بــه 
دنبــال داشــته باشــد، بیــان کــرد: هــر منبــع آلودگــی کــه از آســمان بــاال نــرود و در ســطح زمیــن 

باقــی بمانــد مــی توانــد معجونــی را بســازد کــه ســالمتی افــراد را بــه خطــر بیانــدازد.
نورپــور خاطــر نشــان کرد:ایــن تغییــر اقلیــم مــی طلبــد کــه رویکــرد جدیــدی را در کشــور ایجــاد 

کنیــم و تقویــم کاری جدیــدی داشــته باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه نیمــه دوم آذرمــاه تــا نیمــه دوم دی مــاه ایــن وارونگــی بــه اوج مــی رســد، 
بیــان کــرد: در مرحلــه ای هســتیم کــه ایــن وارونگــی جــان افــراد را بــه خطــر مــی انــدازد از ایــن 

رو چــاره ای جــز تخلیــه شــهر نیســت امــا هنــوز ایــن مســئله جــدی گرفتــه نمــی شــود.
وی بــا بیــان پیشــنهادی افــزود: مــی تــوان تقویــم آموزشــی و کاری را بــرای شــروع مــدارس از 
ابتــدای شــهریور آغــاز کــرد و از نیمــه دوم آذرمــاه تــا اواســط دی مــاه را بــه صــورت کلــی تعطیل 

کــرد.
ــوی  ــن ب ــرد: ای ــان ک ــت، بی ــده اس ــاد ش ــرا زی ــه اخی ــی ک ــوی نامطبوع ــور در خصــوص ب نورپ
نامطبوعــی کــه اخیــرا زیــاد شــده بــه دلیــل ایــن اســت کــه جریــان های بــاد معکــوس در کشــور 
رخ مــی دهــد و بــه جــای غــرب بــه شــرق، شــرق بــه غــرب مــی وزد از ایــن رو بــوی مطبــوع 
فاضالبــی کــه در شــرق و جنــوب اســت بــه ســمت شــهر مــی رســد و توســط افــرد استشــمام 

مــی شــود.
اســتاد دانشــگاه تهــران افــزود: برخــی از مســئوالن معتقدنــد کــه ایــن بــوی نامطبــوع بــوی یکی 

از کارخانــه هاســت؛ زیــرا دودکــش هــای ایــن کارخانــه بــه دلیــل بلند بــودن پیداســت؛ امــا جالب 
اســت بدانیــم کــه هــر چــه ارتفــاع لولــه هــای ایــن کارخانــه هــا بلنــد تــر باشــند کمتــر آلودگــی 

ــی کنند. ــد م تولی
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه میــزان دبــی یــک کارخانه آنقــدری نیســت کــه آلودگــی و بــوی نامطبوع 
ایجــاد کنــد، گفــت: اتفاقــا تمــام کارخانــه هایــی کــه دودکــش هــای کوتــاه و ارتفــاع کمــی دارند 
بیشــتر باعــث آلودگی شــهر مــی شــوند و ایــن باید جــدی گرفتــه شــود؛ هــر کارخانــه 400-300 

دودکــش دارد.
نورپــور خاطــر نشــان کــرد: بــه دنبــال تغییــر اقلیــم و گــرم شــدن هــوا، گاز متــان و دی اکســید 
کربنــی کــه توســط کارخانــه هــا بــه تولیــد مــی رســد توســط بادهــای معکــوس به ســطح شــهر 

مــی آینــد و ایــن ســالمت افــراد را بــه خطــر مــی انــدازد.
ــع  ــن شناســایی مناب ــم کاری و آموزشــی و همچنی ــا پیشــگیری، اصــالح تقوی ــزود: ب ــور اف نورپ
ــه  ــا قضی ــه ســال وارونگــی دم ــرا ســال ب ــع کــرد زی ــن موضــوع را مرتف ــوان ای ــده مــی ت آالین
ــد  ــد. نبای ــا قضیــه برخــورد کنن ــر ب ــر مــی شــود. مــی بایســت مســئوالن جــدی ت ای جــدی ت

ــد. ــگاه هــای سیاســی مســئله را حــل کنن ــا ن مســئوالن ب

یکاستاددانشگاهتهرانمطرحکرد:

یکنیمفصلجدیددراقلیمکشوربهوجودآمدهاست

بامقالهایدربارهسیاهچاله؛

۲فیزیکدانایرانیبرندهجایزهجهانیکیهانشناسیشدند
 

دانـش آموختـه گان دانشـگاه شـریف بـا 
سـیاهچاله  مغـاک؛  از  »پژواکـی  مقالـه 
فـوق چرخان باقـی مانده از دوتایی سـتاره 
نوترونـی رویـداد GW170۸17« موفق 
بـه کسـب جایـزه بوکالتـر 201۹ شـدند.
جایـزه بوکالتـر هـر سـال بـه ایـده های 
جدیـد و پیشـرو در زمینه کیهان شناسـی 
و گرانـش نظری و رصدی داده می شـود، 
بازگشـایی  بـه  موفـق  کـه  ایده هایـی 
دریچـه ی جدیـدی بـرای فهـم مـا از 

انبسـاط تنـد شـونده کیهـان شـود.
جاهد عابـدی دانـش آموختـه ی دکترای 
صنعتـی  دانشـگاه  فیزیـک  دانشـکده 
شـریف و نیایش افشـردی کیهان شناس 

و اخترفیزیکدان شـهیر، دانش آموخته دوره کارشناسی دانشکده 
فیزیک دانشـگاه شـریف و دکتری دانشگاه پرینسـتون با مقاله 
خبرساز و مهم شـان »پژواکی از مغاک؛سـیاهچاله فوق چرخان 
 »GW170۸17 باقـی مانـده از دوتایی سـتاره نوترونی رویـداد

این جایـزه را دریافـت کردند.

ــد و  ــش جاه ــر پژوه ــر بوکالت ــزه معتب ــات داوران جای هی
 Journal of Cosmology ــه ــه در مجل ــش ک نیای
ــیده  ــاپ رس ــه چ and Astroparticle Physics ب
ــه در درک  ــی نوآوران ــورانه و قدم ــی جس ــت را پژوهش اس
پدیــده گرانــش کوانتومــی نامیــده انــد. ایــده ای کــه امــواج 
ــد  ــان میتوان ــی چرخ ــتاره نوترون ــاطع از دو س ــی س گرانش

و  ســیاهچاله  درون  از  جدیــدی  اطالعــات 
ــد. ــت ده ــه دس ــی ب ــش کوانتوم گران

الزم بــه ذکــر اســت؛ جاهــد عابــدی دانــش 
ــریف  ــی ش ــری دانشــگاه صنعت ــه دوره دکت آموخت
ــای  ــش ه ــگاه دان ــت پژوهش ــاره وق ــق پ و محق
ــود  ــادکتری خ ــه دوره پس ــت ک ــوده اس ــادی ب بنی
ــرت اینشــتین(  ــواج گرانشــی )آلب را در موسســه ام
ــر  ــز در هانوف ــه الیبنیت ــک و موسس ــس پالن ماک

ــد. ــی گذران ــان م آلم
همچنیــن نیایــش افشــردی کیهــان شــناس 
و اخترفیزیکــدان شــهیر، دانــش آموختــه دوره 
کارشناســی دانشــکده فیزیــک دانشــگاه شــریف و 
دکتری دانشــگاه پرینســتون اســت؛ وی هــم اکنون 
اســتاد دانشــکده فیزیــک و نجــوم دانشــگاه واترلــو 

ــت. ــادا اس ــر کان ــری پریمیت ــک نظ ــه فیزی و موسس
ــدان  ــر فیزیک ــن دو اخت ــز ای ــن نی ــش از ای ــت؛ پی ــی اس گفتن
ایرانــی بــا مقالــه » پــژواک هایــی از مغــاک: ســیاه چالــه ای بــا 
چرخــش زیــاد بــرای پســماند ادغــام ســتاره نوترونی« در ســال 

201۸ موفــق بــه کســب ایــن جایــزه شــدند
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رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی گفت: مشــکل 
عــدم بــه کارگیــری پژوهــش هــای حــوزه آلودگــی هــوا فقدان 
ــه منظــور کاربســت  ــی هوشــمندانه در کشــور ب نظــام مدیریت

تحقیقــات اســت.
ــان  ــی ابوریح ــنواره پژوهش ــتمین جش ــی در بیس ــا زال علیرض
بیرونــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــا انتقــاد 
از عــدم بــه کارگیــری پژوهــش هــای حــوزه آلودگــی هــوا در 
تصمیــم گیــری هــای کشــوری گفــت: مــا در فضــای غبارآلــود 
زمســتان ایــن جشــنواره را برگــزار کــرده ایــم و در اینجــا متوجه 
مــی شــویم کــه چقــدر پژوهــش مســئله محــور اهمیــت دارد.

ــه  ــی ک ــش های ــادی از پژوه ــم زی ــود حج ــا وج ــت: ب وی گف
در حــوزه آلودگــی هــوا انجــام شــده، مــی بینیــم کــه تصمیــم 

ــا آخــر هفتــه تعطیــل شــوند. گرفتــه شــد مــدارس ت
زالــی تصریــح کــرد: آیــا مشــکل در کمیــت و کیفیــت پژوهش 
ــی  ــام مدیریت ــدان نظ ــکل فق ــه مش ــم ک ــی بینی ــت؟ م هاس

ــری پژوهــش در کشــور اســت. ــه کارگی هوشــمندانه در ب
ــیار  ــطح بس ــه س ــم ک ــی کنی ــس م ــی تنف ــزود: هوای وی اف
فزاینــده PM 10 و مونوکســید کربــن در آن بــه حــد اعــالی 

ــت. ــیده اس ــود رس خ
ــن  ــح کــرد: هــر ســال هــوای تهــران 20 هــزار ت ــی تصری زال
ذرات معلــق دارد کــه از ایــن میــزان 10 هــزار تــن ذرات معلــق 
ــه  ــوط ب ــن مرب ــزار ت ــبک و 2 ه ــای س ــه خودروه ــوط ب مرب

ــت. ــیکلت هاس موتورس
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی گفت: ســاالنه 
ــوا  ــده توکســین در ه ــواد آالین ــن م ــزار ت ــون و ۶00 ه 5 میلی
ــوای  ــر از 25 روز ه ــا کمت ــده م ــث ش ــود و باع ــی ش ــاد م ایج
پــاک داشــته باشــیم و 255 روز هــوای ناســالم تنفــس کنیــم.
ــی  ــه تعطیل ــان داده ک ــات نش ــرد: تحقیق ــان ک وی خاطرنش
مــدارس تنهــا کمتــر از 20 درصــد باعــث کاهــش آلودگــی هــوا 

ــی شــود. ــده وارونگــی م ــان پدی در زم
ــای  ــراز خودروه ــد ت ــه بای ــن زمین ــرد: در ای ــح ک ــی تصری زال
ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــم م ــن ه ــت بنزی ــقاطی و کیفی اس

ــت: در  ــتی گف ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــت و  ــاز اس ــد مج ــر ح ــزن 200 براب ــران بن ــاط ته ــی نق برخ
درســت اســت کــه بیمــاری هــای ریــوی افزایــش پیــدا مــی 
ــیرخواران،  ــرای ش ــده ب ــکل در آین ــترین مش ــا بیش ــد ام کن

ــد. ــی آی ــود م ــه وج ــان ب ــان و جوان نوجوان
ــکالت  ــه مش ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام ــا زال ــر علیرض دکت
ــناختی  ــای ش ــوا روی عملکرده ــی ه ــداوم آلودگ ناشــی از ت
ــت: مشــکالت آلزایمــر و شــناختی یکــی از  ــا، گف انســان ه
ــت. در  ــوا در شهرهاس ــی ه ــدت آلودگ ــداوم بلندم ــرات ت اث
یکــی از مطالعــات انجــام شــده در تورنتــو نشــان داد افــرادی 
کــه در نزدیکــی خیابــان هــای پرتــردد زندگــی مــی کردنــد 
ــزی و  ــکالت مغ ــه مش ــال ب ــانس ابت ــتر ش ــر بیش 12 براب

ــتند.  ــناختی داش ش
وی افــزود: آفــت بــزرگ کشــور عــدم بــه کارگیــری پژوهــش 
ــی  ــر سیســتم اجرای ــم ب ــه حاک هاســت و متاســفانه در منظوم

ــه کاربســت بــدل نمــی شــود.  پژوهــش ب
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــا اشــاره بــه 
ــرد: از  ــان ک ــی خاطرنش ــان بیرون ــی ابوریح ــنواره پژوهش جش
ــده کــه نشــان  ــه جــا مان ابوریحــان بیرونــی 12 هــزار بــرگ ب

دهنــده فعالیــت عمــده ایــن دانشــمند ایرانــی اســت. 
ــهید  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــروز دانش ــتراتژی ام ــی اس زال
ــت:  ــمرد و گف ــوم برش ــگاه نســل س ــاد دانش ــتی را ایج بهش
بســیاری گالیــه مــی کننــد بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی و 
تحریــم زمــان دانشــگاه نســل ســوم نیســت امــا بایــد گفــت 
دانشــگاه نســل ســوم در شــرایط اقتصــادی متالطــم خــود را 

ــد.  شــکوفا مــی کن
ــر ایــن نکتــه کــه دانشــجوی دانشــگاه نســل  ــا تاکیــد ب وی ب
ســوم بایــد بــه جــای پرداختــن بــه ســاختارهای کهنــه و تــک 
ــای  ــوزه ه ــه ح ــی ب ــن بخش ــادی و بی ــگاه انتق ــا ن ــدی ب بع
ــد  ــجو بای ــن دانش ــزود: ای ــرد، اف ــی بنگ ــی و پژوهش آموزش

ــوزد.  ــارت بیام ــوم مه ــل س ــگاه نس ــا دانش ــب ب متناس
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی تاکیــد کــرد:  

تــراز دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی دیگــر در رتبــه 
ــد در رتبــه  ــرد و بای ــی گی ــای نم ــی ج ــای داخل ــدی ه بن
ــا  ــذاری م ــدف گ ــود و ه ــتجو ش ــی جس ــن الملل ــای بی بندیه
رســیدن بــه رتبــه زیــر 300 در رتبــه بنــدی هــای بیــن المللــی 

ــت.  اس
ــا  ــگاه ه ــاوری در دانش ــده فن ــتاب فزاین ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
ــی در حــوزه ســکتور  ــوآوری جهان ــی ن ــده بان گفــت: مرکــز دی

ــناخت.  ــمیت ش ــه رس ــران را ب ــوآوری ای ــالمت ن س
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی افــزود: بــرای 
ــک  ــد ی ــاوری بای ــوآوری و فن ــمت ن ــه س ــت ب ــه حرک ادام
همگرایــی میــان زیســت بــوم فنــاوری، تولیــدات دانــش و علم 

ــم برســیم.  ــروی انســانی عال و نی
ــان در  ــش بنی ــزار شــرکت دان ــه وجــود 4 ه ــا اشــاره ب ــی ب زال
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــزار ش ــان ه ــن می ــت: از ای ــور گف کش
مرتبــط بــا ســالمت هســتند کــه از ایــن تعــداد، 127 شــرکت 

ــد.  ــاال دارن ــیار ب ــی بس ــردش مال گ
ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی در  ــادآور شــد: دانشــگاه عل وی ی
ــا  ــی کامــل ب ــزی همخوان ــه ری ــاوری و برنام ــم و فن حــوزه عل
بیانیــه گام دوم انقــالب دارد و فعالیــت هــای خــود را بــر اســاس 

ایــن بیانیــه برنامــه ریــزی کــرده ایــم. 
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی افزود: پیشــران 
حرکــت هــای علمــی دانشــگاه اعضــای هیــات علمی هســتند 
ــان از  ــوق آن ــت حق ــان و پاسداش ــت محقق ــه کرام ــه ب و توج
مهمتریــن فعالیــت هــای حــوزه آمــوزش و پژوهــش دانشــگاه 
اســت و مــن از مدیــران حــوزه آمــوزش و پژوهــش مــی خواهم 
ــرای اعضــای هیــات علمــی ایجــاد  فضــای اشــتیاق نوینــی ب

کننــد. 
ــاه  ــگاه در م ــاوری دانش ــوالت فن ــی از محص ــی از رونمای زال
ــت: از وزارت بهداشــت درخواســت  ــر داد و گف ــده خب ــای آین ه
داریــم مجــوز مرکــز رشــد تجهیــزات پزشــکی دانشــگاه علــوم 
ــه  ــور ب ــاز کش ــه نی ــه ب ــا توج ــتی را ب ــهید بهش ــکی ش پزش

ــانند.  ــب برس تصوی

رئیسدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی:

نتایجتحقیقاتدربارهآلودگیهوابرزمینماندهاست
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پژوهشهایجدیدیکمحقق
ایرانیدربارهمیدانمغناطیسیماه

 

پژوهــش هــای یــک محقــق ایرانــی و همکارانــش نشــان مــی دهــد میــدان مغناطیســی مــاه یــک 
میلیــارد ســال قبــل ناپدیــد شــده اســت.

ــه رهبــری ســعید میقانــی، پژوهشــگر ایرانــی در دانشــگاه MIT  متوجــه  گروهــی از محققــان ب
شــده انــد میــدان مغناطیســی مــاه حــدود یــک میلیــارد ســال قبــل ناپدیــد شــده اســت.

میقانــی و همکارانــش صخــره هــای مــاه را بررســی کردنــد. ایــن بررســی هــا نشــان داد پــس از 
کریســتالی شــدن هســته ســیاره، میــدان مغناطیســی آن چگونــه از بیــن رفتــه اســت. 

او کــه در بخــش علــوم زمیــن، اتمســفری و ســیاره ای دانشــگاه MIT فعالیــت مــی کنــد همــراه 
هواپــی وانــگ از دانشــگاه زمیــن شناســی چیــن بــه مــدت چنــد ســال میــدان مغناطیســی مــاه را 

ــد. بررســی کردن
ــد. دانشــمندان  ــاردار خورشــید از آن محافظــت مــی کن ــر ذرات ب ــن در براب ــدان مغناطیســی زمی می
معتقدنــد ایــن میــدان در نتیجــه جریــان هــای الکتریکــی  ناشــی از حرکــت فلــز مایــع در مرکــز کره 

خاکــی بــه وجــود مــی آیــد.
دانشــمندان معتقدنــد مــاه حــدود 4.5 میلیــارد ســال قبــل و پــس از یــک برخــورد عظیــم  بــا  ســیاره 
ای بــه انــدازه  زمیــن یــا مریــخ بــه وجــود آمــده اســت. خــرده ســنگ هــای ناشــی از برخــورد مذکــور 
بــه تدریــج و در نتیجــه نیروهــای گرانشــی بــه یکدیگــر نزدیــک شــدند و قمــر زمیــن را بــه وجــود 

ــد. آوردن
در اصــل فاصلــه مــاه تــا زمیــن بســیار نزدیکتــر از مســافت امــروزی بــود امــا طــی زمــان این ســیاره 
ــا زمیــن ســاالنه  ــه مــاه ت ــد ادامــه دارد. هــم اکنــون فاصل از زمیــن دور شــد و هنــوز هــم ایــن رون
حــدود یــک اینــچ بیشــتر مــی شــود. همچنیــن مــاه در ابتــدا میــدان مغناطیســی بســیار قدرتمندتری 

داشــت کــه اکنــون از بیــن رفتــه اســت.
بنجامیــن وایــس مولــف ایــن پژوهــش می گویــد: میــدان مغناطیســی قدرتمنــد ماه، ســطح ســیاره را 
در برابــر بادهــای خورشــیدی محافظــت مــی کــرده اســت. ایــن امــر اجــازه نمــی داد خاک مــاه مملو 
از گازهــای خورشــیدی شــود. امــا در زمانــی کــه میــدان مغناطیســی مــاه قدرتمنــد بــود، فاصلــه آن تا 

زمیــن بســیار کمتــر بود.
بــا ایــن وجــود هنــوز مشــخص نیســت چــه چیــز میــدان مغناطیســی مــاه را بــه وجــود آورده و چــه 

چیــزی ســبب از بیــن رفتــن آن شــده اســت. 
در پژوهــش قبلــی، محققــان متوجــه شــدند 4 میلیارد ســال قبــل میــدان مغناطیســی ماه حــدود 100 
میکروتســال بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر قــدرت میــدان مغناطیســی مــاه 2 برابــر زمیــن در حالــت 

فعلی اســت.
تسال واحد چگالی شار مغناطیسی است.

ــی آن  ــدان مغناطیس ــدرت می ــتند ق ــاه  توانس ــای م ــنگ ه ــه س ــی نمون ــا بررس ــان ب محقق
ــوران هــای آتشفشــانی از دل ســیاره  ــا در نتیجــه ف ــن ســنگ ه ــد.  بیشــتر ای ــن کنن را تعیی
ــز  ــا ســرد شــدن و جامدشــدن ایــن ســنگ هــا، ذرات ری ــد. همزمــان ب ــده بودن بیــرون جهی
ــود  ــب وج ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــرار گرفتن ــیر ق ــک مس ــدان مغناطیســی در ی ــت می ــا در جه آنه

ــد. ــت کردن ــدان را ثب می
البتــه فعالیــت هــای آتشفشــانی در مــاه حــدود 3 میلیــارد ســال قبــل متوقف شــده اســت.  پژوهشــی 
در ســال 2017 میــالدی نشــان داده بــود حــدود 2.5 میلیــارد ســال قبــل قــدرت میــدان مغناطیســی 

مــاه بــه حــدود 10 میکروتســال رســیده بــود.

میزاناسیدیشدن
خلیجفارسارزیابیمیشود

 

عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی از بررســی میــزان اســیدی 
شــدن محیــط هــای دریایــی بــه ویــژه خلیــج فــارس خبــر داد.

ابوالفضــل صالــح، بــا اشــاره بــه پایــش وضعیــت کمبــود اکســیژن در محیــط هــای 
دریایــی توســط پژوهشــگاه اقیانــوس شناســی، گفــت: دریــای عمــان و شــمال دریای 
عربــی بزرگتریــن منطقــه مــرده دریایــی دنیاســت. بــه طــور مثــال طبــق اطالعاتــی 
ــت  ــر غلظ ــا 1000 مت ــق 100 ت ــان از عم ــای عم ــم، در دری ــت آوردی ــه دس ــه ب ک
اکســیژن بــه صفــر مــی رســد کــه ایــن رونــد از نظــر زیســتی مــی توانــد تاثیــرات 
مخربــی را در محیــط دریــا داشــته باشــد. در حــال جمــع آوری اطالعــات در ارتبــاط 
بــا ایــن موضــوع و تحلیــل آن هســتیم و نهایــت گــزارش هایمــان را بــه ارگان هــای 
ــه  ــع شــیالتی ارائ ــر در زمینــه حفاظــت از محیــط زیســت و تامیــن مناب تصمیــم گی

ــم داد.  خواهی
عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی همچنیــن از 
پایــش آلودگــی هــا در دریــای خلیــج فــارس توســط ایــن پژوهشــگاه خبــر داد و گفت: 
متاســفانه دریــای خلیــج فــارس در معــرض آلودگــی هــای ناشــی از تولیــد نفــت در 
منطقــه و همچنیــن آلودگــی هــای ناشــی از فاضــالب هاســت کــه عواقــب زیــادی 
را بــرای خلیــج فــارس بــه عنــوان یــک منطقــه نیمــه بســته بــه همــراه دارد؛ قــرار 
اســت نتیجــه گــزارش هایمــان را بــه نهادهــای حاکمیتــی مرتبط بــا حفاظــت محیط 

زیســت ارائــه دهیــم.
ــه زیســتگاه مرجــان  ــن از شناســایی و کشــف منطق ــدرس دانشــگاه همچنی ــن م ای
ــا  ــار در خلیــج فــارس خبــر داد و افــزود: قــرار اســت ب ــرای اولیــن ب هــای منــزوی ب
گشــت هایــی کــه مجــدد در ایــن منطقــه برگــزار مــی کنیم، وســعت ایــن ایســتگاه و 
وضعیــت ســالمت آن را ارزیابــی کنیــم و گــزارش آن را بــه ســازمان حفاظــت محیــط 

زیســت ارائــه دهیــم.
وی ادامــه داد: یکــی دیگــر از موضوعاتــی کــه در حــال حاضــر آن را ارزیابــی مــی 
کنیــم، بحــث اســیدی شــدن محیــط هــای دریایــی از جملــه خلیــج فــارس اســت 
کــه پژوهشــگاه اقیانــوس شناســی اولیــن نهــادی اســت کــه بــرای اولیــن بــار در 
منطقــه ایــن پژوهــش را انجــام مــی دهــد. اســیدی شــدن محیــط هــای دریایــی 
ــید  ــت دی اکس ــش غلظ ــیلی، افزای ــای فس ــوخت ه ــرف س ــش مص ــر افزای در اث
کربــن در اتمســفر و متعاقبــا نشــت دی اکســید کربــن اتمســفری در دریــا اتفــاق 

مــی افتــد.
عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی ادامــه داد: 
اســیدی تــر شــدن، اثــرات مخربــی را بــر محیــط هــای دریایــی و موجــودات دریایــی 
ــی  ــوم های ــن زیســت ب مثــل مرجــان هــا مــی گــذارد. مرجــان هــا از ارزشــمند تری
ــا،  ــارس از نظــر دم ــج ف ــل خلی ــط ســخت و خشــنی مث ــک محی ــه در ی هســتند ک
شــوری و آلودگــی زندگــی مــی کننــد و در واقــع خلیــج فــارس یــک آزمایشــگاه مهــم 

بــرای محققــان اســت.
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ــی  ــد افســردگی مادران ــور درصــدد برآمدن ــان کش محقق
ــک  ــای کم ــه روش ه ــی و ب ــورت طبیع ــه ص ــه ب ک
ــد. ــرار دهن ــد را مــورد بررســی ق ــاردار شــده ان ــاروری ب ب
انتظــار مــی رود مادرانــی کــه بــه هــر علــت از روش هــای 
ــکالت  ــر مش ــد، در اث ــتفاده می کنن ــاروری اس ــک ب کم
ــا،  ــن روش ه ــتفاده از ای ــی ناشــی از اس و فشــارهای روان

بیشــتر در معــرض افســردگی پــس از زایمــان باشــند.
ــوع  ــزان وق ــه می ــور مقایس ــه منظ ــور ب ــان کش محقق
افســردگی پــس از زایمــان در مــادران بــا بــارداری طبیعی 
ــاروری،   ــک ب ــای کم ــا روش ه ــده ب ــاردار ش ــادران ب و م
ــی  ــاه را بررس ــا ۹ م ــن 3 ت ــی بی ــا نوزادان ــادر ب 40۶ م

ــد. کردن
از میــان مــادران انتخــاب شــده 30۸ نفــر بــه صــورت طبیعــی و ۹۸ نفــر بــا روش هــای کمکــی 
بــاردار شــده بودنــد. مــادران مورد بررســی بــه ســواالتی در خصــوص میــزان تحصیالت، اشــتغال، 
چگونگــی بــارداری، تعــداد فرزنــد، ســابقه بســتری شــدن نــوزاد، روش شــیردهی، ســن مــادر و 

نــوزاد، روش کمــک بــاروری )در صــورت اســتفاده( و ســابقه افســردگی پاســخ دادنــد.
نتایج به دست آمده با استفاده از روش های آمار مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد میــزان افســردگی 
پــس از زایمــان بــر اســاس شــاخص ادینبــورگ، 
در مــادران بــا بــاروری طبیعــی 0.35±۸.3۸ و در 
ــاروری  ــک ب ــای کم ــا روش ه ــده ب ــاردار ش ــادران ب م
0.۶3±7.۶۹ بــود. همچنیــن میــزان گزارش افســردگی 
پــس از زایمــان در گــروه کنتــرل )مــادران بــا بــارداری 
طبیعــی( 2۶ درصــد و در مــادران بــاردار شــده بــا 

ــود.  ــد ب ــاروری 20.4 درص ــک ب ــای کم روش ه
ــاور  ــم ب ــی رغ ــان داد، عل ــش نش ــن پژوه ــج ای نتای
موجــود اختــالف معنــی داری میــان افســردگی پــس از 
ــاردار  ــادران ب ــاروری طبیعــی و م ــا ب ــادران ب زایمــان م
ــدارد.  ــود ن ــاروری وج ــک ب ــای کم ــا روش ه ــده ب ش
 International Journal of Fertility ــی ــن پژوهــش در نشــریه بین الملل ــج ای نتای

ــیده اســت. ــاپ رس ــه چ and Sterility ب
دکتــر ملــک زاده، دکتــر امیــر چقماقــی، دکتــر چهــرازی و همکارانشــان در پژوهشــگاه رویــان، 
ــه نتیجــه  ــق را ب ــن تحقی ــران ای ــوم پزشــکی ای ــل و دانشــگاه عل ــوم پزشــکی باب دانشــگاه عل

ــاندند. رس

توسطمحققانکشور؛

تفاوتافسردگیپساززایماندر۲دستهازمادرانبررسیشد

دریکبررسیعلمی؛

ویژگیهایدروغگوهایحرفهای
مشخصشد

 
افــراد در زندگــی روزمــره دروغ هــای 
یــک  امــا  می گوینــد،  مختلفــی 
بررســی علمــی نشــان می دهــد 
ــه ای ویژگی هــای  دروغگوهــای حرف
خــاص و منحصــر بــه فــردی دارنــد.
نتایــج یــک بررســی کــه در اســترالیا 
ــان  انجــام شــده، نشــان می دهــد زن
دروغگویــی  زمینــه  در  مــردان  و 
تفاوت هــای جالبــی بــا یکدیگــر 

دارنــد. زنــان بیشــتر بــا ایــن هــدف دروغ می گوینــد کــه کاری کننــد فــردی کــه بــا آنهــا ســخن 
می گویــد احســاس بهتــری داشــته باشــد، امــا مــردان اغلــب بــرای ایــن دروغگویــی می کننــد که 
کاری کننــد خودشــان بهتــر بــه نظــر برســند. بررســی یادشــده همچنیــن نشــان می دهــد مــردان 

ــد. ــری می دانن ــای بهت ــان را دروغ گوه خودش
ــای  ــراف ه ــد ح ــتر دروغ می گوین ــه بیش ــرادی ک ــت اف ــی اس ــن حاک ــور همچنی ــق مذک تحقی
بهتــری هســتند و معمــواًل بــرای دروغگویــی بیشــتر به ســراغ اعضــای خانواده، دوســتان، همســر 

ــد. ــود می رون ــکاران خ و هم
ــرای  ــد و ب ــح می دهن ــره را ترجی ــه چه ــره ب ــی چه ــن دروغگوی ــه ای همچنی ــای حرف دروغگوه
ایــن کار کمتــر از روش هایــی ماننــد ارســال پیامــک یــا نــگارش پیــام در شــبکه های اجتماعــی 

ــد. ــتفاده می کنن اس
ــد،  ــان می آورن ــر زب ــر مــردم روزی یکــی دو دروغ را ب ــاًل تصــور می شــد اکث در شــرایطی کــه قب
ــک از  ــی کوچ ــا گروه ــد، ام ــر روز دروغ نمی گوین ــردم ه ــر م ــه اکث ــان داده ک ــی نش ــن بررس ای
دروغگویــان حرفــه ای وجــود دارنــد که مســئول انتشــار بخــش اعظمــی از دروغ هــا در هــر جامعه 

هســتند و تخصــص آنهــا در ایــن زمینــه برایشــان مصونیــت ایجــاد می کنــد.
یکــی دیگــر از اســتراتژی های دروغ گویــان حرفــه ای، بیــان دروغ هــای قابــل قبولــی اســت کــه 
نزدیــک بــه حقیقــت بــوده و حــاوی اطالعــات زیــادی نیســتند. همیــن مســاله مشــخص شــدن 
دروغ هــای ایــن افــراد را ناممکــن می کنــد. یــک اســتراتژی دیگــر دروغ گویــان حرفــه ای مخفــی 
ــر  ــا از یکدیگ ــک آنه ــا تفکی ــح اســت ت ــات صحی ــه ای از اطالع ــان مجموع ــردن دروغ در می ک

دشــوار شــود.

باتقلیدازاصواتمحیط؛

کالغهایاسترالیابهخاطرشدت
آتشسوزیآژیرمیکشند

 
ــه  ــت ک ــده ای اس کالغ پرن
اصــوات  از  تقلیــد  بــرای 
محیــط اطــراف توانایــی 
خاصــی دارد و شــدت آتــش 
ــه  ــترالیا ک ــوزی ها در اس س
ــد  ــروصدای ممت ــب س موج
ــن کشــور شــده،  ــر در ای آژی
باعــث تقلیــد ایــن پرنــدگان 
از صــدای مذکــور شــده 

اســت.
کالغ می توانــد تــا 35 نــوع صــدای مختلــف را در اطــراف خــود شناســایی کــرده و از آنهــا 
تقلیــد کنــد. باتوجــه بــه اینکــه آتــش ســوزی های گســترده در اســترالیا باعــث تــردد مکــرر 
ماشــین های آتــش نشــانی و بــه صــدا درآمــدن صــدای آژیــر آنهــا بــرای روزهــای متمــادی 
شــده، کالغ هــای اســترالیایی نیــز ناخــودآگاه بــه تقلیــد از ایــن صــدا روی آورده و مرتبــاً از 

خــود صــدای آژیــر درمــی آورنــد.
مقــدار آلودگــی ناشــی از آتــش ســوزی های اخیــر اســترالیا تــا بــدان حــد زیــاد اســت کــه 
ــن دی  ــده شــود. حجــم ای ــن کشــور پراکن باعــث شــده انبوهــی از دی اکســیدکربن در ای
اکســیدکربن بــه اندازه نیمــی از کل دی اکســیدکربنی اســت کــه در ســال 201۸ در اســترالیا 

تولیــد و منتشــر شــده بــود.
بررســی هایی کــه محققــان دانشــگاه نیوســاوت ولــز اســترالیا در مــورد اثــرات مخــرب ایــن 
آتــش ســوزی انجــام داده انــد، نشــان می دهــد کالغ هایــی کــه در مجــاورت نواحــی دچــار 
ــین های  ــر ماش ــدای آژی ــد از ص ــال تقلی ــی در ح ــد همگ ــی می کنن ــوزی زندگ ــش س آت

پلیــس، آمبوالنــس و آتــش نشــانی هســتند.
کالغ هــای یادشــده بــه علــت شــکار بســیاری از حشــرات و آفــت هــا در میــان کشــاورزان 
و باغــداران محلــی محبوبیــت زیــادی دارنــد ولــی بیــم آن مــی رود کــه آتــش ســوزی های 
گســترده باعــث از بیــن رفتــن ایــن پرنــدگان شــود یــا ســالمت روانــی آنهــا را مختــل کنــد. 
ایــن آتــش ســوزی ها تــا بــه حــال بیــش از دو هــزار کــواال را نیــز نابــود کــرده اســت. ایــن 

حیوانــات تنهــا در اســترالیا زندگــی می کننــد.

علـــم و دانش
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دربارهباکتریایکوالی؛

برندهجایزهنوبلبهدلیلتحقیق
اشتباهعذرخواهیکرد

 
یکــی از برنــدگان جایــزه نوبــل در 201۸ رســما اعــالم کــرد تحقیــق جدیــدی کــه منتشــر کــرده 

اشــتباهاتی دارد. او پــس از عذرخواهــی ایــن تحقیــق را بازپــس گرفــت.
فرانســیس آرنولــد برنــده جایــزه نوبــل 201۸ میــالدی، تحقیــق منتشــر شــده در ســال گذشــته را 

بازپــس گرفــت و اعتــراف کــرد ایــن پژوهــش بــه شــیوه نامناســبی انجــام شــده اســت.
ــاره تکامــل  ــد در ســال 201۸ میــالدی همــراه 2 دانشــمند دیگــر بــه دلیــل تحقیقــات درب آرنول

ــود. ــل شــیمی شــده ب ــده نوب ــا برن آنزیم ه
امــا بــه نظــر می رســد او در تحقیقــی دیگــر دچــار اشــتباه شــده اســت. در پژوهــش بازپــس گرفته 
شــده، آرنولــد اشــاره کــرده بــود آنزیم هایــی کــه در باکتــری »ای. کــوالی« وجــود دارنــد احتمــااًل 
ــه آنهــا اجــازه می دهــد بــه طــور دقیــق مــکان  ــه اجبــار بــه شــیوه ای تکامــل یافته انــد کــه ب ب

واکنــش شــیمیایی را کنتــرل کنند.
امــا پــس از آنکــه مشــخص شــد ایــن پژوهــش اشــتباه اســت، آرنولــد آن را بــاز پــس گرفــت. 
ــم. از  ــراف کن ــر اعت ــن ام ــه ای ــه ب ــا مهــم اســت ک ــاک ام ــم دردن ــر نوشــت: برای او در توئیت
همــه عذرخواهــی می کنــم. هنــگام انتشــار تحقیــق مشــغولیت هایی داشــتم و کارم را خــوب 

ــدادم. انجــام ن
 Site-selective enzymatic C‒H amidation for پژوهــش  ایــن 
ــا«  ــون جی ــکاری »ژی- ج ــت و باهم ــام داش synthesis of diverse lactams ن
و »اینهــا چــو« از همــکاران آرنولــد در موسســه فنــاوری کالیفرنیــا انجــام شــده بــود. تحقیــق 

ــده اســت. ــه ش ــس گرفت ــاز پ ــون ب ــا اکن ــود ام ــده ب ــاینس منتشــر ش ــور در نشــریه س مذک
ــا اعتــراف بــه  در ایــن میــان محققــان دیگــر از صداقــت آرنولــد تقدیــر کرده انــد و معتقدنــد او ب

اشــتباه نشــان داد حتــی دانشــمندان برنــده نوبــل نیــز ممکــن اســت اشــتباه کننــد.

طبقاطالعاتماهوارهای؛

گرمایشجهانی،قلهاورست
راسرسبزمیکند

 

ــخ  ــر ی ــا زی ــن و بوته ه ــش چم ــد روی ــان می ده ــا نش ــواره ای ناس ــات ماه اطالع
ــر  ــن ام ــل ای ــه دلی ــت ک ــه اس ــش یافت ــت افزای ــه اورس ــات قل ــا در ارتفاع و برف ه

ــت.  ــی اس ــش جهان گرمای
طبــق تحقیقــی جدیــد بــه نظــر می رســد حیــات گیاهــی در ارتفاعــات قلــه اورســت 
در حــال رشــد اســت. بــه گفتــه پژوهشــگران دلیــل ایــن امــر گرمایــش جهانی اســت.
دانشــمندان انگلیســی بــا اســتفاده از 25 ســال اطالعــات ماهــواره Landsatناســا 

ــد. ــری کردن ــا را اندازه گی ــر برف ه ــان زی ــد گیاه ــش رش ــا 201۸( افزای )1۹۹3 ت
ــا از  ــر برف ه ــا زی ــن و بوته ه ــد چم ــدند رش ــه ش ــتر متوج ــگاه اکس ــان دانش محقق

ــت. ــیده اس ــه رس ــی قل ــه 1۹۶00 فوت ــی ب ــاع 13۶00 فوت ارتف
ایــن در حالــی اســت بــه طــور کلــی تصــور می شــود شــرایط در ارتفاعــات ایــن قلــه 
)حــدود 20 هــزار فوتــی( بــه گونــه ای اســت کــه از رشــد گیاهــان زیــر یــخ جلوگیــری 

می کنــد.
مســاحت تحــت رویــش بوته هــا و چمن هــای زیــر برفــی در قلــه اورســت اکنــون تــا 
ــار بیشــتر از مســاحت یخچال هــای طبیعــی و برف هایــی اســت کــه در منطقــه  15 ب

هندوکیــش هیمالیــا وجــود دارد.
در حــال حاضــر رویــش گیاهــان زیــر برف هــا و یخ هــا در منطقــه هیمالیــا در 
حــال گســترش اســت. ایــن رویــش گیاهــان احتمــااًل از ذخایــر آب ســاکنان هیمالیــا 

می کاهــد.

گل۱۱۷سانتیمتریعظیمیدر
جنگلاندونزیرویید

 
در اندونــزی نوعــی گل بــا بــوی 
گوشــت متعفــن روییــده کــه عــرض 
آن بــه 117 متــر مــی رســد. ایــن گل 
یــک هفتــه پــس از رویــش پژمــرد.

یـک گل قرمـز رنگ و بـراق که بوی 
گوشـت در حـال تجزیه مـی دهد در 
اندونـزی روییده بود. عـرض این گل 
حدود 117 سـانتیمتر اسـت و یکی از 
بزرگترین گل های جهان به حسـاب 

مـی آید.
Rafflesia tuan- گل مذکــور

گلبــرگ  و  دارد  نــام   mudae
هــای آن بســیار بــزرگ اســت. ایــن 

ــرد.  ــد پژم ــه بع ــک هفت ــد و ی ــزی رویی ــی اندون ــای باران ــگل ه گل در جن
گل مذکور در  جنگلی محافظت شده در غرب سوماترا روییده است.

 Rafflesia.اســت Rafflesia tuan-mudae ــای گل ــه ه ــن نمون ــن یکــی از بزرگتری ای
نــام گــروه بزرگــی از گیاهــان اســت کــه بــوی گوشــت متعفــن مــی دهنــد و بــا جــذب مگــس ها و 

سوســک هــا از آنهــا تغذیــه مــی کننــد. گل ایــن نــوع گیاهــان فقــط چنــد روز دوام مــی آورد.

علـــم و دانش
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در بخش عکاسی از موجودات و پدیده های میکروسکوپی عکس زیر از یک عنکبوت سفید رتبه برتر را کسب کرده است.

انتخاببرترینعکسهایعلمیسال۲۰۱۹
داوران رقابت عکاسی پانو اورادز استرالیا در 

روزهای پایانی سال ۲۰۱۹ برترین عکس ها را در 
حوزه های مختلف انتخاب و اعالم کردند که بخشی 

از آنها مربوط به دنیای علم و فناوری است.
این رقابت از سال ۲۰۰۹ تا به امروز هر سال برگزار 
شده و یک عکاس استرالیایی به نام دیوید ایوانز 
مبدع آن است. این رقابت با حمایت مالی شرکت 

انجام می شود. اپسون 

ــهری  ــی ش ــش عکاس در بخ
ــه  ــس ک ــن عک ــاد ای ــا پهپ ب
ــورک  ــزی نیوی ــارک مرک از پ
گرفتــه شــده، رتبــه اول را 

ــت. ــرده اس ــب ک کس

علـــم و دانش

http://mehrnews.com


صفحه 15 | شماره 29 | دی 98 MEHR NEWSAGENCY

در بخــش عکاســی معمــاری نیــز ایــن  عکــس 
حائــز رتبــه برتــر شــده اســت.

 

در بخــش عکاســی پانورامــا بــا گوشــی 
هوشــمند اندرویــدی نیــز ایــن عکــس رتبــه 

ــت. ــرده اس ــب ک ــر را کس برت
 

 
یکــی از عکس هــای برتــر 
ایــن رقابــت توســط علــی 
محمــد کرمــی از ایــران 
ــردی  ــه م ــده ک ــه ش گرفت
را در حــال تماشــای جشــن 
نــوروز در غــرب کشــور 

نشــان می دهــد.
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در بخش عکاسی پانوراما با گوشی آیفون این عکس رتبه برتر را کسب کرده است.
 تعدادی دیگر از عکس های منتخب این رقابت را در ادامه می بینید.
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نوین فناوریهای 

خــط تولیــد ایــده هــای ایرانــی توســط اســتارت آپ هــا 
بــا تغییر کاربــری یــک کارخانــه متروکــه و توســط جوانانــی 
کــه بــا ریســک پذیــری و تکیــه بــر علــم و دانــش فعالیــت 
مــی کننــد، در محلی به نام کارخانه نوآوری آزادی راه انــدازی 
شــده اســت. در این شماره از مجله فناوری مهر، نگاهی کلی به 
جزئیات فعالیت کسب و کارهای نوپا در این کارخانه خواهیم داشت.
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خــط تولیــد ایــده هــای ایرانــی توســط اســتارت آپ هــا بــا تغییر 
ــا  ــه ب ــی ک ــط جوانان ــه و توس ــه متروک ــک کارخان ــری ی کارب
ریســک پذیــری و تکیــه بــر علــم و دانــش فعالیــت مــی کننــد، 

ــدازی شــده اســت. راه ان
همیشــه وقتــی صحبــت از کارخانــه می شــود، وســایل و 
تجهیزاتــی مثــل چــرخ دنــده و ابــزار و ماشــین آالت ســنگین 
ــا نیســت.  ــن چیزه ــری از ای ــا اینجــا خب ــد ام ــه ذهــن می آی ب
اینجــا قــرار نیســت ابزارهــای ســنگین ببینیــم و صــدای به هم 
خــوردن قطعــات را بشــنویم. خــط تولیــد ایــن کارخانــه فکــر و 
ایــده جوانــان اســت. ذهــن انســان ها قــرار اســت در بســتر ایــن 

کارخانــه شــکوفا و منجــر بــه محصــول شــود.
ــزی کــه توجــه  ــن چی ــی کــه رد می شــویم اولی از درب نگهبان
ــزه  ــب و مکانی ــوله های مرت ــد س ــب می کن ــود جل ــه خ را ب
ــب 30-20  ــازه جال ــز س ــوله ها نی ــی س ــد قدم ــتند. در چن هس
ــه  ــاالی آن لوله هــای نامنظــم و ب ــه در ب ــری وجــود دارد ک مت

ــد. ــرار گرفته ان ــبیده ای ق ــم چس ه
ــه  ــه ب ــن، جوان هــای کول ــن ســوله ها و ســازه نمادی ــار ای از کن
ــروی  ــا روی صندلی هــای روب دوش در رفــت و آمــد هســتند ی

ــد. ــو می کنن ــر گفتگ ــا یکدیگ ــوله ها ب س
وارد ســوله اول کــه می شــویم فضــای بزرگــی دیــده می شــود 
کــه وســط آن پــر از میزهــای شــش، هشــت و 12 نفــره اســت. 
مبل هــای رنگــی رنگــی در گوشــه و کنــار، صندلی هــای 
اســتراحت، اتاقک هــای شیشــه ای بــه اصطــالح اتــاق تلفــن و 
ســالن های جلســات نــه چنــدان رســمی نظــر هــر کســی را بــه 
ــر شیشــه ای  ــد. دیوارهــای شیشــه ای و غی ــب می کن خــود جل
ــمایل  ــکل و ش ــم، ش ــد ه ــدا می کنن ــم ج ــا را از ه ــه میزه ک
ــد؛ روی یکــی از دیوارهــا نوشــته »گوشــه امنــی  جدیــدی دارن

بــرای تجربــه، ســاختن و یادگرفتــن«...
ــد!  ــه هــر روز جشــن می گیرن در ســوله دیگــری از ایــن کارخان
ــد: »هــر  ــا می شــوم می گوین ــن جشــن ها را کــه جوی ــل ای دلی
ــا  ــا ب ــت ت ــگار روز اول کاری ماس ــم ان ــن می گیری روز را جش
همــان انگیــزه روز اول کار کنیــم«. پشــت هــر اتــاق جلســه ای 
ــام کارم درب را  ــد از اتم ــن بع ــته؛ »م ــی نوش ــرات خودمان تذک
مــی بنــدم؛ مــن بعــد از اســتفاده از اتــاق، زبالــه هــا را در ســطل 
ــد  ــا صــدای بلن ــاق جلســه ب ــن ات ــن در ای ــدازم؛ م ــه می ان زبال
صحبــت نمی کنــم و …«. در ایــن ســوله هــر یــک از 
ــا نام هــای یکــی از اســتان های کشــور  اتاق هــای جلســات ب
نامگــذاری شــده؛ ســالن خلیــج فــارس؛ ســالن دورود؛ ســالن 
آذربایجــان؛ ســالن سیســتان؛ ســالن خوزســتان؛ انــگار عــالوه 
بــر آدم هــا بــه در و دیــوار هــم توجــه می شــود و همــه اشــیا 

هــم شناســنامه دارند.
ایــن دانشــجوها طــوری اینجــا در کنــار هــم جمــع شــده اند و 
ــا انــرژی وســط می گذارنــد کــه انــگار در  ایده هــای خــود را ب
مســیر حرکتشــان »نمی شــود«، »نمی توانیــم« و »نداریم« 

و … وجــود نــدارد.
ــوآوری«  ــه ن ــازه »کارخان ــک س ــوله و ی ــا ۶ س ــا ب اینج
ــه ای کــه قبــاًل در آن الکتــرود می ســاختند.  اســت؛ کارخان
آن لوله هــای روی ســازه کــه در ابتــدا بــه آن اشــاره 
ــا  ــتند؛ ام ــزرگ هس ــاس ب ــی در مقی ــم الکترودهای کردی
در اصــل ایــن الکترودهــا ســمبلی از محققــان کشــور 
ــرار  ــر ق ــار یکدیگ ــی و در کن ــم افزای ــا ه ــه ب ــتند ک هس
گرفتــن، بــرای رســیدن بــه یــک هــدف مشــخص 

ــد«. ــی کنن ــالش م ت

کارخانه نوآوری چگونه شکل گرفت
ــتفاده  ــال اس ــادی ب ــان زی ــدت زم ــازی م ــه الکترودس کارخان
مانــده بــود کــه باالخــره تغییــر کاربــری داد و از مــرداد ۹7 بــه 
کارخانــه نــوآوری و شــعبه اول پــارک فنــاوری پردیــس تبدیــل 

شــد.
ایــن کارخانــه 1۶ هــزار متــری کــه در اختیــار شــتابدهنده هــا و 
تیم هــای مختلــف قــرار گرفتــه نزدیــک میــدان آزادی اســت؛ 
ــای  ــکل از تیم ه ــری متش ــزار مت ــوله های ه ــک از س ــر ی ه
ــرار  ــم ق ــار ه ــک در کن ــای نزدی ــه فاصله ه ــی ب ــتارت آپ اس
اطالعــات،  فنــاوری  حوزه هــای  در  تیم هــا  گرفته انــد. 
الکترونیــک ســالمت، گیــم، تولیــد محتــوا، نوآوری هــای 
بیمــه ای و مالــی، هــوش مصنوعــی و اینترنــت اشــیا، نانوداروها، 
ــت  ــی شــهری، گردشــگری و توریســم فعالی ــاری و زندگ معم
می کننــد. ایــن کارخانــه ظرفیــت 2500 نفــر را دارد و می توانــد 
500 تیــم و شــتابدهنده را در دل خــود جــای دهــد؛ امــا در حــال 
حاضــر کــه نوپاســت هــزار نفــر در قالــب 150 تیــم اســتارتاپی 

ــد. ــت می کنن ــه فعالی ــن کارخان در ای
مهــدی عظیمیــان زواره، مدیــر کارخانــه نــوآوری آزادی )شــعبه 
ــری را  ــر کارب ــی تغیی ــس( چگونگ ــاوری پردی ــارک فن اول پ
ــکاری  ــا هم ــه ب ــن کارخان ــد: »ای ــف می کن ــه توصی اینگون
بیــن پــارک فنــاوری پردیــس و یــک شــتابدهنده )بــه عنــوان 
ــر  ــده و تغیی ــود آم ــه وج ــس( ب ــاوری پردی ــارک فن ــریک پ ش
کاربــری داده اســت؛ شــتابدهنده بــه دنبــال فضایــی بــود کــه 
ــی  ــی و تحــت مدیریــت خــود را در مکان تیم هــای اســتارت آپ
ــان  ــس در می ــارک پردی ــا پ ــوع را ب ــن موض ــد. ای ــتقر کن مس
ــن کار  ــارک ای ــدی پ ــدل شــعبه های بع ــا تحــت م گذاشــت ت

ــود. انجــام ش
بــا توجــه بــه اینکــه پیــش از اینهــا آییــن نامــه ای بابــت ایجــاد 
شــعبه های پــارک فنــاوری پردیــس وجــود داشــت و از ســوی 
ــا  ــتارت آپه ــت اس ــرای فعالی ــی ب ــه فضای ــود ک ــر الزم ب دیگ
ــم  ــتا تصمی ــن راس ــد؛ در همی ــود بیای ــه وج ــارک ب ــارج از پ خ
گرفتــه شــد کــه فضــای اختصاصــی بــرای حضــور و فعالیــت 
شــتابدهنده هــا و اســتارت آپهــا فراهم شــود. در ارزیابــی صورت 
ــف شــهر و  ــه از اماکــن بالاســتفاده در بخش هــای مختل گرفت
بیــرون تهــران بــرای اســتقرار تیم هــای اســتارت آپــی، کارخانه 

الکترودســازی انتخــاب و در ادامــه هــم بــا مالــک ایــن کارخانه 
متروکــه قــراردادی منعقــد شــد«.

ــت  ــال از فعالی ــک س ــش از ی ــه بی ــم اینک ــکان علیرغ ــن م ای
ــاح  ــه تازگــی توســط رئیــس جمهــور افتت ــا ب ــذرد، ام آن می گ
رســمی شــده دلیــل آن را از مدیــر کارخانــه جویــا شــدیم. وی 
در پاســخ بــه ایــن پرســش مــا گفــت: »بــرای افتتــاح رســمی 
کارخانــه الزم بــود کــه تیم هــا مســتقر شــوند و ســپس افتتــاح 
ــه  ــا ب ــدی گذشــت ت صــورت گیــرد از ایــن رو یــک ســال و ان

مرحلــه افتتــاح رســمی برســد.«

شــرق و غــرب تهــران؛ لوکیشــن فعالیــت 
کارآفرینــان

وی همچنیــن دربــاره انتخــاب محــل ایــن کارخانــه گفــت: »به 
دلیــل اینکــه پــارک فنــاوری پردیــس در شــرق تهــران اســت 
ــرای تیم هــا وجــود  و امــکان پوشــش ایــن قســمت از شــهر ب
ــود.  ــرای فعالیــت اســتارت آپهــا ب ــی ب دارد؛ غــرب گزینــه خوب
بــا توجــه بــه اینکــه، کارخانــه دسترســی خوبــی بــه فــرودگاه، 
متــرو، میــدان آزادی، دانشــگاه های مطــرح کشــور دارد باعــث 
شــد کــه جذابیتــی بــرای ادامــه کار باشــد. اینکــه محققــان از 
هــر جــای تهــران بــا وســایل حمــل و نقــل عمومــی بــه ایــن 
کارخانــه دسترســی پیــدا می کننــد، خــود یکــی از دالیــل بــرای 

انتخــاب ایــن مــکان بــود.«
ــاوری  ــارک فن ــد: »در پ ــوآوری آزادی می گوی ــه ن ــر کارخان مدی
پردیــس فرصــت کمتــری بــرای صاحبــان ایــده فراهــم شــده 
ــرکت هایی  ــواره از ش ــارک، هم ــت پ ــال فعالی ــود و در 1۸ س ب
ــه یــک کســب و کار پایــداری رســیده  حمایــت می شــد کــه ب
ــرای کســانی کــه  ــی ب ــر فضای ــه همیــن دلیــل کمت باشــند؛ ب
ــن  ــارک هــم ای ــده هســتند وجــود داشــت و در پ ــه ای در مرحل
موضــوع از قبــل پیــش بینــی نشــده بــود؛ لــذا بــا ایــن فلســفه 
کــه شــعبه بعدی پــارک بــه کســانی کــه صاحــب ایده هســتند 

اختصــاص پیــدا کنــد، کارخانــه نــوآوری بــه وجــود آمــد«.
 

هزینه های کارخانه به عهده کیست؟
ــارک  ــده پ ــر عه ــه ب ــن کارخان ــت ای ــه مدیری ــود اینک ــا وج ب
فنــاوری پردیــس اســت ولــی هزینــه هــر شــتابدهنده بــه عهده 

گزارشمیدانیازکارخانهنوآوری؛
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ــای  ــا در حوزه ه ــتابدهنده ه ــک از ش ــر ی ــت؛ ه ــه نیس کارخان
مختلفــی کار می کننــد و بــه تبــع آن نیــاز بــه فضاهایــی دارنــد 
ــاز  ــا نی ــی از مجموعه ه ــد برخ ــی می کنن ــان طراح ــه خودش ک
بــه اتــاق تمیــز و برخــی از آنهــا نیــاز بــه آزمایشــگاه و.. دارنــد 
ــه  ــا تعبی ــتارت آپه ــرای اس ــا را ب ــن مکان ه ــان ای ــه خودش ک
می کننــد. در واقــع چــون هــر یــک از شــتابدهنده هــای 
کارخانــه کــه فضایــی را بــرای اســتقرار تیم هایشــان در اختیــار 
ــه بازســازی  ــر اســاس نیازهــا و ســلیقه خــود، اقــدام ب ــد ب دارن

ــت. ــان اس ــای خودش ــا پ ــد هزینه ه می کنن
از صحبت هــای مدیــر کارخانــه ایــن چنیــن می تــوان برداشــت 
کــرد کــه بخشــی از هزینه هــای کارخانــه و درآمــد آن از اجــاره 
شــتابدهنده هــا بــه کارخانــه تامیــن می شــود و همچنیــن ایــن 
ــی  ــارف عموم ــترک و مص ــای مش ــا هزینه ه ــتابدهنده ه ش
ــتر  ــع بیش ــد. در واق ــت می کنن ــود پرداخ ــارژ را خ ــس ش از جن

ــود. ــع می ش ــا توزی ــتابدهنده ه ــن ش ــا بی هزینه ه

استارت آپ سازی کارخانه
عظیمیــان مدیرکارخانــه معتقــد اســت: »بــرای اینکــه کارخانــه 
نــوآوری محلــی بــرای مانــدن شــرکتها نشــود، مزایــای کمتری 
ــت  ــوان گف ــاید بت ــد؛ ش ــا اختصــاص می دهن ــتارت آپه ــه اس ب
ــاوری را  ــارک فن ــای پ ــد حمایت ه ــد از صددرص ــاد درص هفت

ــد. ــت می کنن ــه دریاف ــتقر در کارخان ــای مس تیم ه
ــد محرکــی باشــد کــه بعــد از ســه ســال، وقتــی  ــن می توان ای
ــه ای از رشــد رســید،  ــه یــک مرحل ــی ب یــک تیــم اســتارت آپ
بتوانــد در پــارک فنــاوری پردیس مســتقر شــود و تداوم توســعه 
خــود را آنجــا دنبــال کنــد. پــارک فنــاوری پردیــس انگیــزه ای 
بــرای ادامــه حیــات اســتارت آپهاســت و ایــن کارخانــه اســتارت 
ــد در  ــوب دارن ــای خ ــه ایده ه ــرادی ک ــت؛ اف ــازی اس آپ س
قالــب یــک تیــم اســتارت آپــی در کارخانــه گــرد هــم مــی آیند 
ــه نتیجــه مطلــوب فعالیــت می کننــد.  و در راســتای رســیدن ب
ــرادی  ــت؛ اف ــازی اس ــتارت آپ س ــه اس ــن کارخان ــل ای در اص
کــه ایده هــای خــوب دارنــد در قالــب یــک تیــم اســتارت آپــی 
ــه  ــیدن ب ــتای رس ــد و در راس ــی آین ــم م ــرد ه ــه گ در کارخان
نتیجــه مطلــوب فعالیــت می کننــد در اصــل خروجــی کارخانــه 
ــد در  ــه می توانن ــتند ک ــدن هس ــزرگ ش ــاده ب ــرکتهای آم ش

ــه صــورت دائمــی فعالیــت کننــد. ــارک پردیــس ب پ
ــل  ــت کام ــه ظرفی ــوله ها ب ــه س ــت. هم ــه نوپاس ــن کارخان ای
نرســیده اند و هنــوز کارشــان بــه اوج نرســیده و برخــی از 

ــتند.« ــوان هس ــه فراخ ــا در مرحل ــتابدهنده ه ش
جوانانــی کــه دور یــک میــز خیــره در لــپ تــاپ، خنــده بــر لــب 
ــت  ــان اس ــی در ذهنش ــه ایده های ــه و هم ــد، هم کار می کنن
ــه  ــه نظــر می رســید ک ــاده ســازی هســتند؛ ب ــه در حــال پی ک
رده ســنی، زیــاد بــرای حضــور در کارخانــه لحــاظ نشــده ولــی 
ــوان  ــا 30 ســال فعالیــت می کننــد؛ می ت معمــواًل افــراد از 1۸ ت
ــتر  ــه بیش ــن مجموع ــال در ای ــی س ــر س ــان زی ــت جوان گف
ــوان  ــی هــم می ت ــورد مــدرک تحصیل ــد. در م ــت می کنن فعالی
گفــت کــه غالبــاً افــراد دانشــجو و فــارغ التحصیل کارشناســی و 
ارشــد هســتند. در حــال حاضــر خیلــی از افــراد تیم هــا همزمــان 
بــا تحصیلشــان، در کارخانــه حضــور می یابنــد کــه ایــن جــذاب 

و ارزشــمند اســت.

شرط زنده ماندن طرح ها و تیم ها
ــد قبــل از اســتقرار در هــر مکانــی کــه قــرار اســت  تیم هــا بای
محلــی بــرای همــکاری و تــالش بــرای رســیدن بــه یــک ایده 
ــی دارد و  ــی قانون ــر جای ــند؛ ه ــی باش ــد دارای ویژگی های باش
ــن اســت کــه تیم هــای مســتقر در  ــه هــم همی ــون کارخان قان

ــند. ــته باش ــی داش ــری ویژگی های ــک س ــد ی ــه بای کارخان
دکتــر رضــا کالنتــری نــژاد کســی که شــریک پــارک فنــاوری 
پردیس اســت و اولیــن شــتابدهنده را در این کارخانــه راه اندازی 

کــرده دربــاره شــرایطی کــه تیم هــا را بــه محصــول می رســاند 
می گویــد :»4 ســرمایه در اختیــار اســتارت آپهــا قــرار می گیــرد 
ــده  ــد و زن ــل کنن ــه محصــول تبدی ــده خــود را ب ــد ای ــا بتوانن ت
بماننــد. ســرمایه مــادی، ســرمایه نمادیــن و اعتبــاری، ســرمایه 
اجتماعــی، ســرمایه دانشــی. عمدتــاً تیم هایــی زنــده می ماننــد 
ــا  ــد هســتند و آرزوی تحقــق آن را ب ــه کار خــود عالقمن کــه ب

تــالش دارنــد.«
مدیــر شــتابدهنده و شــریک پــارک فنــاوری پردیــس در مــورد 
ــی  ــد وجه ــه چن ــی ک ــرح های ــد: »ط ــراد می گوی ــای اف ایده ه
ــده  ــواًل زن ــد معم ــل کســب و کار را دارن ــام عوام هســتند و تم
ــد جهــان بینــی اولویتشــان باشــد یعنــی اینکــه  ــد؛ بای می مانن
ــه  ــری در جامع ــه تاثی ــد چ ــش می خواه ــا تیم ــرداز ب ــده پ ای
بگــذارد. بایــد اعضــای تیم هــا همــواره فرصــت طلــب باشــند 
و از فرصت هایشــان بهــره ببرنــد. از طــرف دیگــر بایــد تیم هــا 
ــده خــوب را  ــک ای ــم خــوب نباشــد ی ــر تی خــوب باشــند و اگ

ــد«. خــراب مــی کنن
ــی  ــی مکان های ــن کارخانه های ــد: »چنی ــن می گوی وی همچنی

شــبیه جنگل هایــی هســتند کــه گونه هــای نــادر در آنهــا رشــد 
ــر. شــاید  ــا خی ــد ی ــی آین ــه کار م ــداً ب ــم بع ــد. نمی دانی می کنن
ــد.  ــرون بیای ــحرآمیزی بی ــای س ــه، لوبی ــزاران گون ــان ه در می
در واقــع شــتابدهنده هــا در کارخانــه از گونه هــای نــادری 
ــد از  ــد بلکــه بع ــت می کنن ــم چــه هســتند مراقب ــه نمی دانی ک

گذشــت زمــان بــه نتیجــه برســد.«
ایــن حرف هــا نشــان می دهــد کــه تیم هــا واقعــاً بایــد 
روحیــه شــریک شــدن و کار گروهــی را داشــته باشــند؛ ظرفیت 
ــن و  ــک گرفت ــند؛ کم ــور نباش ــند و خودمح ــته باش ــد داش رش
ــر از  ــده مهم ت ــان ای ــد و برایش ــان باش ــن از اهدافش ــاد گرفت ی
ــوب  ــم خ ــم تی ــا، مه ــتارت آپ ه ــت اس ــد. در فعالی ــول باش پ
ــم  ــوی را ه ــدان ق ــه چن ــای ن ــوب ایده ه ــای خ ــت؛ تیم ه اس
می تواننــد بــه ســرانجام برســانند امــا ممکــن اســت یــک ایــده 

ــه نتیجــه نرســد. عالــی توســط یــک تیــم ضعیــف ب
ــه حــول محــور  ــه ای ک ــای کارخان ــدن تیم ه ــده مان شــرط زن
اســتارت آپهــا فعالیــت می کننــد، داشــتن یــک ایــده جــذاب و 
خــوب اســت کــه بعــداً بــه زندگــی مــردم وارد شــود و کیفیــت 

آن را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.

نحوه سرمایه گذاری روی طرح ها
ــوآوری  ــه ن ــر در کارخان ــای حاض ــران مجموعه ه ــی از مدی یک
دربــاره شــرایط همــکاری بــا تیم هــای اســتارت آپــی 
می گویــد: »شــتابدهنده هــا، بعــد از یــک فراخــوان طرح هــای 
ارائــه شــده را بررســی می کننــد و در نهایــت طرحــی کــه پیــش 
ــرا دارد و در آن از  ــکان اج ــب و ام ــازار مناس ــود ب ــی می ش بین
نــوآوری اســتفاده شــده را انتخــاب می کننــد؛ بعــد از پاالیــش، 
تیم هــا وارد فراینــد شــتابدهی می شــوند و بــر اســاس 
قــراردادی، میــزان ســرمایه گــذاری و تعهــد تیم هــا مشــخص 

ــد«. ــد ش خواه
ــه خــط و مشــی  ــن اســت ک ــه ای ــای کارخان یکــی از مزیت ه
بــرای ســرمایه گــذاری وجــود نــدارد و ســرمایه گذار بــر اســاس 

معیارهایــی کــه دارد از یــک طــرح حمایــت می کنــد.
ــش از  ــیکل پی ــوص س ــز در خص ــوآوری نی ــه ن ــر کارخان مدی
ــن  ــم ممک ــدا ه ــد: »در ابت ــر می گوی ــه مه ــا ب ــاب تیم ه انتخ
اســت یک ســیکل پیــش شــتابدهی تعریــف شــود کــه معمواًل 
ــی کــه  ــر آموزش هــا و مهارتهای ــا دو ماهــه اســت؛ اکث یــک ت
ــی  ــوند. ول ــوزش داده می ش ــند آم ــته باش ــا داش ــد تیم ه بای
تیم هــا، بعــد از ایــن دوره وارد مرحلــه جــدی می شــوند و رســمًا 
ــد  ــا شــتابدهنده منعق ــه ب ــراردادی ک ــر اســاس ق کار خــود را ب
کرده انــد آغــاز می کننــد. در ایــن قــرارداد پکیــج تامیــن مالــی، 
زمــان تحویــل محصــول، خدمــات، مشــاوره و … مشــخص 
می شــود. همچنیــن مشــخص می شــود کــه شــتابدهنده چنــد 

درصــد ســهام داشــته باشــد.«
معمــواًل تیم هــا تخمیــن می زننــد کــه طرحشــان چــه میــزان 
هزینــه الزم دارد و شــتابدهنده بــا معیارهایــی می ســنجند کــه 
چــه میــزان از تیــم حمایــت کنــد؛ ولــی اگــر بخواهیــم عــددی 
ذکــر کنیــم حمایت هــای مســتقیم مالــی حــدوداً مبلــغ 30 تــا 
ــرارداد،  ــاد ق ــد از انعق ــود. بع ــا بیشــتر خواهــد ب ــون و ی 50 میلی
تیم هــا فعالیــت خــود را در کارخانــه آغــاز می کننــد؛ ایــن 
ــه تازگــی کار  ــرا ب تیم هــا اکنــون در حــال فعالیــت هســتند زی
ــده در  ــت ای ــی از حال ــی محصول ــد. وقت ــروع کرده ان ــود را ش خ
بیایــد و بخواهــد وارد بــازار شــود و بــه درآمدزایــی برســد بایــد 
هزینــه بیشــتری صــرف موضــوع شــود. ایــن هزینــه را برخــی 
ــی را  ــد و مبلغ ــن می کنن ــا تامی ــتابدهنده ه ــود ش ــع خ مواق

ــد. ــتر می کنن ــهام را بیش ــال آن، س ــد و در قب می دهن
ــه دنبــال ســرمایه  امــا یــک زمانــی هســت کــه شــتابدهنده ب
گــذار می گــردد و رویــدادی را تحــت عنــوان »دمــو دی« 
برگــزار می کنــد تــا ســرمایه گــذاری بــرای طــرح پیــدا شــود؛ 

ــن ــای نوی فناوریه
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از ایــن طریــق شــتابدهنده بعــد از پیــدا کــردن یــک ســرمایه 
ــع شــتابدهنده  ــه آن می فروشــد. در واق ــذار، ســهم خــود را ب گ
ــه واســطه ســرمایه  ــا ب ــا خــود ی متعهــد اســت کــه طــرح را ی
ــرای  ــه نتیجــه برســاند؛ شــتابدهنده هــر رویــدادی را ب گــذار ب
ــا  ــد ت ــزار می کن ــذار برگ ــازار و ســرمایه گ ــه ب ــی طــرح ب معرف

ــد.« ــان را ببینن ــل فعالیتش ــد حاص ــا بتوانن تیم ه
 

شتابدهنده ها ریسک می کنند
بــر اســاس آمــار جهانــی، بیــش از ۹0 درصــد فعالیــت 
تیم هــای اســتارت آپــی بــا شکســت مواجــه می شــود از 
همیــن رو شــتابدهنده هــا کار خطرنــاک و پــر ریســکی را انجام 
ــم  ــت ه ــال موفقی ــال شکســت هســت احتم ــد؛ احتم می دهن
ــه از  ــه ک ــتابدهنده پذیرفت ــا را ش ــرر و زیان ه ــن ض ــت؛ ای هس

ــد. ــت می کن ــی حمای ــتارت آپ ــای اس ــرح تیم ه ط
ــا  ــتابدهنده ه ــورد ریســک ش ــه در م ــر کارخان ــان مدی عظیمی
ــد و  ــع ندانن ــد: »اگــر شــتابدهنده هــا خودشــان را ذینف می گوی
تــالش نکننــد کــه ایــده بــه ثمــر بنشــیند عمــاًل کاری بیهــوده 
ــه  انجــام می دهنــد؛ ایــن ریســک شــتابدهنده را بیشــتر وادار ب
ــود. در  ــل ش ــول تبدی ــه محص ــرح ب ــه ط ــد ک ــت می کن حرک
صــورت ایــن رخــداد، ممکــن اســت شــتابدهنده تیــم را بــرای 
تولیــد محصــول دیگــری حمایــت کنــد یــا اینکــه در تیم هــای 
ــل  ــم منح ــت تی ــن اس ــن ممک ــوند. همچنی ــام ش ــر ادغ دیگ
ــا ۶ مــاه پیــش در  ــی ت ــال یــک محصول ــوان مث ــه عن شــود. ب
ــرا  ــدارد زی ــر آن ارزش را ن ــون دیگ ــی اکن ــود ول ــاز ب ــازار نی ب
ــده  ــان آم ــه می ــی ب ــای رقیب ــا پ ــود را از دســت داده ی ــازار خ ب
ــل  ــه دلی ــم ب ــا اعضــای تی ــا منحــل می شــود ی ــم ی اســت؛ تی
توانایی هایــی کــه دارنــد می تواننــد در تیم هــای دیگــر 

ــد«. ــت کنن فعالی

بازیگران اصلی کارخانه
ــه  ــده نگ ــی را زن ــتارت آپهای ــد اس ــتابدهنده ای می توان ــر ش ه
دارد کــه ایــده خــوب را بــا پشــتکار بــه محصــول تبدیــل کنــد. 
ــه  ــی ک ــاره محصوالت ــوآوری درب ــه ن ــر کارخان ــان مدی عظیمی
ــازار رســیده  ــه ب ــوده و ب ــی ب حاصــل کار تیم هــای اســتارت اپ
اســت، گفــت: »از نیمــه ۹7 کارخانــه فعالیت خــود را آغــاز کرده 
ولــی یکــی از شــتابدهنده هــا چنــد تیــم موفــق داشــته اســت 

ــازار هســتند«. ــه ب کــه ایــن محصــوالت در حــال ورود ب
وی در مــورد بازیگــران اصلــی کارخانــه گفــت: »شــتابدهنده ها 
ــران  ــد بازیگ ــت می کنن ــی را مدیری ــتارت آپ ــای اس ــه تیم ه ک
ــه  ــران مرحل ــا بازیگ ــتارت آپه ــتند؛ اس ــه هس ــی کارخان اصل
ــود  ــا و خ ــتابدهنده ه ــی در کل ش ــد ول ــمار می رون ــه ش دوم ب
کارخانــه بــرای موفقیــت مرحلــه دومی هــا تــالش مــی کنند«. 
ــاره تیم هــای خــود  ــارک فنــاوری پردیــس هــم درب شــریک پ
ــه  ــارج از کارخان ــال ۹3 خ ــه »از س ــد ک ــن می گوی ــن چنی ای
ــه  ــم ک ــی کردی ــی زندگ ــتارت آپ ــای اس ــا تیم ه ــوآوری ب ن
ــول در  ــیدند؛ پ ــول رس ــد محص ــه تولی ــم ب ــم، 40 تی از ۸3 تی
ــر  ــربه س ــه س ــه نقط ــم ب ــد؛ 30 تی ــد می کنن ــد و رش می آوردن
ــه  ــتند ک ــمکش هس ــال کش ــم در ح ــم ه ــیده اند و 15 تی رس

بماننــد یــا بیافتنــد«.
ــی  ــه ط ــد ک ــه معتقدن ــا و مدیرکارخان ــتابدهنده ه ــران ش مدی
پنــج تــا هفــت ســال ســرمایه گــذاری روی تیم هــا، شــاید 25 

درصــد آنهــا زنــده بماننــد و رشــد کننــد.
 

چرا نیاز به کارخانه نوآوری داریم؟
ــتابدهنده  ــه از ش ــی ک ــتارت آپ ــم اس ــذاران تی ــی از بنیانگ یک
جــدا شــده و بــه قــول خودشــان از آب و گل در آمده انــد 
ــا  ــوب و ب ــای خ ــه فض ــی ک ــن مکان ــود چنی ــد: »وج می گوی
ــا  ــت؛ م ــد الزم اس ــرار می ده ــا ق ــار تیم ه ــرژی را در اختی ان

ــان  ــوان یــک شــرکت دانــش بنی ــه عن ــا اینکــه می توانیــم ب ب
ــاز هــم اینجــا را  در آپارتمان هــای مســکونی مســتقر شــویم ب
انتخــاب کردیــم چــون ایــن هــم افزایــی بــه مــا انــرژی مــی 

ــد«. ده
از دیگــر بنیانگــذاران تیم هــای اســتارت آپــی هــم وجــود چنین 
ــرا  ــد زی ــت تیم هــای جــوان الزم می دان ــرای فعالی ــی را ب مکان
تــا قبــل از اســتقرار در کارخانــه هــر کــدام از فــارغ التحصیــالن 
ــک  ــب ی ــون در قال ــا اکن ــد ام ــان کار می کردن در خانه هایش

تیــم عــالوه بــر فعالیــت، خدمــات نیــز ارائــه می دهنــد.
شــتابدهنده هایــی کــه هــر کــدام هــزار متــر در اختیــار دارنــد 
ــران  ــد بازیگ ــت می کنن ــی را مدیری ــتارت اپ ــای اس ــه تیم ه ک
اصلــی کارخانــه هســتند؛ اســتارت آپهــا بازیگــران مرحلــه دوم 
بــه شــمار می رونــد ولــی در کل شــتابدهنده هــا و خــود کارخانه 
ــوالی  ــد س ــالش می کنن ــا ت ــه دومی ه ــت مرحل ــرای موفقی ب
کــه ذهــن هــر فــردی را می توانــد درگیــر کنــد ایــن اســت کــه 
قبــل از راه انــدازی کارخانــه نــوآوری چگونــه تیم هــای اســتارت 
آپــی فعالیــت می کردنــد؛ جالــب اســت بدانیــم کــه ایــن تیم هــا 
غالبــاً در مراکــز رشــد دانشــگاه ها فعالیــت می کردنــد که شــبیه 
ــد؛ ولــی در حــد شــتابدهنده هــا حمایــت  شــتابدهنده هــا بودن
ــت:  ــد اس ــه معتق ــن زمین ــه در همی ــر کارخان ــد؛ مدی نمی کردن
ــه اختصــاص  »حمایــت مراکــز رشــد از اســتارت اپهــا، تنهــا ب
ــم  ــی ه ــد و مبلغ ــم می ش ــتقرار خت ــرای اس ــی ب ــک فضای ی
ــد؛ اگــر تیــم شکســت  ــه عنــوان سوبســید دریافــت می کردن ب
ــد  ــز رش ــه مرک ــی ب ــی پول ــتارت آپ ــم اس ــد تی ــورد بای می خ
می پرداخــت. معمــواًل بخــش خصوصــی بــرای بخــش 
خصــوص دل می ســوزاند؛ ایــن مراکــز رشــد کــه در دانشــگاه ها 
بودنــد بخــش دولتــی محســوب می شــدند از ایــن رو می تــوان 

گفــت تقریبــاً خیلــی عملکــرد مثبتــی نداشــته انــد«.

نمونه های مشابه
ــوآوری  ــه ن ــه عنــوان کارخان ــاوری پردیــس ب ــارک فن شــعبه پ
ــا را راه  ــه اینج ــرادی ک ــن اف ــس ذه ــا در پ ــت؛ ام ــی نیس کپ
ــود  ــه وج ــن اف« فرانس ــی از »استیش ــد مدل ــدازی کرده ان ان
داشــته. در مــدل فرانســوی، فضــای قدیمــی ایســتگاه راه آهــن 
پاریــس کــه غیــر قابــل اســتفاده بــود را بــا معمــاری مــدرن و 

ــد. ــل کردن ــی تبدی ــه یــک فضــای اســتارت آپ جــذاب ب
اکنــون در بســیاری از شــهرهای بــزرگ مثــل برلیــن و 
لیســبون نمونه هایــی از ایــن دســت وجــود دارد کــه فضاهــای 
متروکــه بــه محلــی بــرای تجمــع جوانــان بــا ایــده اختصــاص 
ــت  ــه نیس ــاً کارخان ــا لزوم ــام آنه ــه ن ــت. البت ــرده اس ــدا ک پی
ــد.  ــتفاده می کنن ــه اس ــه کارخان ــی از جمل ــامی متنوع و از اس
ــًا  ــت و عمدت ــا اس ــای نوپ ــص مجموعه ه ــا مخت ــن فضاه ای
نقــش مربی گــری و توانمندســازی را بخــش خصوصــی 
ــاور در  ــی فن ــزرگ حت ــرکتهای ب ــاًل ش ــد و عم ــام می ده انج

کارخانه هــا حضــور ندارنــد.
ایــن کارخانه هــا بــه نوعــی مــدل جدیــدی از پارک هــا و مراکــز 
ــه  ــاوت کارخان ــه تف ــر کارخان ــا مدی ــاوری هســتند. ام رشــد فن
ــف  ــه توصی ــی اینگون ــای خارج ــا مدل ه ــوآوری آزادی را ب ن
ــتارت  ــر اس ــالوه ب ــم ع ــی ه ــک فضای ــا ی ــد: »در اینج می کن
ــن  ــه ای ــد ک ــاص می یاب ــا اختص ــتابدهنده ه ــه ش ــا ب آپ ه

ــت«. ــی اس ــای خارج ــا مدل ه ــی ب ــاوت اصل تف
کارخانـه نـوآوری آزادی شـعبه پارک فنـاوری پردیـس جرقه ای 
اسـت بـرای بـارور کـردن هـزاران ایـده و بـه بـار نشـاندن 
محصوالتشـان، محصوالتـی کـه می توانند آینده اقتصاد کشـور 
را از جنـس علم و دانش رقم بزننـد. کارگران ایـن کارخانه با زور 
بـازوی خـود کـه نه، بـا قـدرت دانش بـرای داشـتن سـهمی در 

تولیـد و اقتصـاد کشـور تـالش می کنند.
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ــن ــای نوی فناوریه

محققان کشـور در شـرکتهای دانش بنیان توانسـته اند با تولید 
دسـتگاههای پایش و اندازه گیـری میزان آلودگـی زمینه هایی 

برای پیشـگیری از آلودگی هـوا را فراهم کنند. 
ــه 4هــزار و ۸00  ــا آخریــن آمــار، اکنــون نزدیــک ب مطابــق ب
شــرکت دانــش بنیــان در حــوزه هــای مختلــف فعــال هســتند 
و محصــوالت بومــی مــورد نیــاز صنایــع مختلــف را بــه تولیــد 

مــی رســانند.
ایــن شــرکت هــا قادرنــد با تکیــه بــر دانــش، تجهیــزات بومی 
مــورد نیــاز کشــور را بســازند؛ ایــن تجهیــزات در حــوزه هــای 
ــادی،  ــلول بنی ــازی، س ــون خودروس ــی همچ ــف صنعت مختل
نانــو، بایــو و ... بــه کار گرفتــه شــده انــد. یکــی از حــوزه هایی 
کــه فنــاوران مــی تواننــد نقــش کلیــدی در آن داشــته باشــند 
پایــش، ســنجش و انــدازه گیــری آلودگــی هواســت. تاکنــون 
هــم شــرکتهای زیــادی در حــوزه تولیــد دســتگاه هــای پایش 

آلودگــی ورود پیــدا کــرده اند.
از طرفــی، ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری در 
خصــوص توانایــی محققــان ایرانــی شــرکتهای دانــش بنیــان 
ــش  ــوزه پای ــادی در ح ــای زی ــوژی ه ــد: »تکنول ــی گوی م
آلودگــی هــوا و آب بــه غیــر از تجهیزات آزمایشــگاهی توســط 
شــرکت هــای دانش بنیــان توســعه یافتــه کــه امیدواریــم آنها 

ــردی برســند.« ــه کارب ــه مرحل ب

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــی از ابزارهــای ایران ــه های ــی نمون معرف
ــوا: ــی ه آلودگ

دســتگاه پایــش غبــار خروجــی دودکــش صنایــع 
)PSDM(

دســتگاه پایــش غبــار خروجــی دودکــش صنایــع جهت انــدازه 
گیــری میــزان ذرات خروجــی دودکــش منابع انتشــار ســاکن از 
قبیــل دودکــش کارخانجات، منــازل و ... بــه کار مــی رود. این 
دســتگاه قــادر اســت پارامترهــای زیــر را در خروجــی دودکــش 
انــدازه گیــری و در حافظــه خــود ذخیــره کــرده و همچنین این 

اطالعــات را بــر روی کاغــذ بــه چــاپ برســاند.
ــان گاز،  ــی در جری ــت نســبی، دب ــا، رطوب ســرعت، فشــار، دم
ــاع  ــک، ارتف ــرایط ایزوکینتی ــرای ش ــرداری ب ــه ب ــی نمون دب
ــط  ــای محی ــای آزاد، دم ــرداری از ســطح دری ــه ب نقطــه نمون
و فشــار محیــط از جملــه پارامترهایــی هســتند که توســط این 

دســتگاه مشــخص مــی شــود.
عملکرد این دسـتگاه و محاسبات آن با اسـتاندارد ISO۹0۹۶ و 
INSO173۶۹ بوده و شـرایط ایزوکینتیـک را به منظور نمونه 

بـرداری از ذرات خروجی دودکـش فراهم می کند.
دسـتگاه پایـش غبـار خروجـی دودکـش صنایـع بدون نیـاز به 
برق شـهر و عملکرد توسـط باتری بـوده و دارای میکرو کنترلر 
صنعتـی هوشـمند اسـت. انجام کلیـه مراحل پایش بـه صورت 
نیمـه خـودکار بـدون دخالـت کاربـر، مکـش باال جهـت تقلیل 
زمـان نمونـه بـرداری، دارای میکـرو کنترلـر صنعتـی توانمنـد 
جهـت کنتـرل خـودکار زمـان، تنظیـم شـرایط ایزوکینتیـک و 
خامـوش کردن خـودکار پمپ پـس از نمونه بـرداری از ویژگی 

هـای این دسـتگاه بـه شـمار میرود.

HVAP تصفیه هوا و بخارساز خانگی
دســتگاه تصفیــه هــوا و بخارســاز خانگــی HVAP بــا ابعادی 
متوســط توانایــی جــذب ذرات و تصفیــه هــوا بــا راندمانــی باال 
را دارد. بدین صــورت کــه فیلترهــای موجــود در ایــن دســتگاه 
ذرات معلــق فــوق ریــز بــا ابعــاد بــاالی دهــم میکــرون را بــا 

راندمــان ۹۹ درصــد تصفیــه می کنــد. این 
ــن  ــر کرب ــا داشــتن یــک فیلت دســتگاه ب
فعــال بــه منظــور افزایــش کارآیــی، 
امــکان از بیــن بــردن ویروس هــا و 
باکتری هــای موجــود در هــوا را نیــز 

ــازد. ــا می س مهی
 افزایــش راندمــان در ایــن دســتگاه 
مجموعــاً از ۸ الیــه فیلتــر اســتفاده شــده 
ــه  ــت. ب ــر اس ــود بی نظی ــوع خ ــه در ن ک

منظــور مرطوب ســازی مناســب هــوای اتــاق، سیســتم تولیــد 
و تخلیــه بخــار ســرد بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه به 
صــورت عمــودی )هماننــد دودکــش( بخــار را در اندازه هــای 

ــد. ــه می کن ــاق تخلی ــی در هــوای ات میکرون
در ایــن دســتگاه از ۸ فیلتــر ترکیبــی اســتفاده شــده اســت کــه 
ــوا و  ــود در ه ــق موج ــاالی ذرات معل ــیار ب ــذب بس ــبب ج س

ــود. ــا می ش ــا و باکتری ه ــذب ویروس ه ــن ج همچنی
بــه منظورتأمیــن رطوبــت هــوا جهــت ایجــاد شــرایط آســایش 
ــتگاه  ــی دس ــش فوقان ــی، در بخ ــتم تنفس ــالمت سیس و س
محفظــه بخارســاز تعبیــه شــده اســت. بــرای ایــن منظــور از 
سیســتم تولیــد بخــار بــه روش امــواج ارتعاشــی و یــک عــدد 
ــاق  ــه داخــل ات ــدی ب ــه بخــار تولی ــده جهــت تخلی ــن  دمن ف

ــده است. ــتفاده ش اس
ــن  ــا و کرب ــب از هپ ــر مرک ــه فیلت ــتگاه دارای ۸ الی ــن دس ای
فعــال، بــازده جــذب ۹۹.5 درصــد ذرات معلــق هــوا،  مصــرف 
ــرد در 24  ــار س ــد بخ ــن )7 وات(،  تولی ــیار پایی ــرژی بس ان

ســاعت بــا 1 لیتــر آب اســت.

ــای گازی  ــتگاهی آالینده ه ــش ایس ــتگاه پای دس
)SAPA( ــط ــوای محی ه

جهــت  ایســتگاهی  هــوای  آلودگــی  پایــش  دســتگاه 
اندازه گیــری آالینده هــای هــوای شــهری از جملــه ذرات 
ــر  ــر )PM10( و کمت ــر از 10 میکرومت ــر کمت ــا قط ــق ب معل
ــده   ــای آالین ــن گازه ــر )PM2.5( و همچنی از 2.5 میکرومت
ــید  ــروژن دی اکس ــید )CO(، نیت ــن مونواکس ازن )O3(، کرب
)NO2( و گوگــرد دی اکســید )SO2( بــه کار مــی رود.

ایــن دســتگاه دارای قابلیــت ارســال داده هــای پایــش آلودگــی 
هــوا از محــل نصــب خــود )بــه کمــک سیســتم GPRS(بــه 
فضــای اینترنــت می باشــد. ایــن داده هــا در محلــی دیگــر از 

طریــق مرورگــر کامپیوتــر قابــل مشــاهده و ذخیــره اســت.
-EPA40 ــتاندارد ــا اس ــق ب ــتگاه مطاب ــن دس ــرد ای عملک
C.F.R.50 بــوده و تــوان مصرفــی بســیار پایینــی دارد. ایــن 
ــمند  و  ــی هوش ــر صنعت ــرو کنترل ــه میک ــز ب ــتگاه مجه دس
سنســورهای بــا طــول عمــر بــاال بــوده و قابلیــت اتصــال بــه 

اینترنــت و ارســال داده هــا از راه دور را دارد.

 PAGA دستگاه آناالیزر اگزوز خودرو
جهــت انــدازه گیــری غلظــت گازهــای اکســیژن )o2( کربــن 
مونوکســید CO، نیتــروژن دی اکســیدNO 2 ، نیتــروژن 
مونوکســید NO،  کربــن دی کســیدCO 2 و همچنیــن 
هیدروکربــن هــای نســوخته HC موجــود در جریــان گازهــای 

خــودرو مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
ایــن دســتگاه بــه منظــور پایــش گازهــای خروجــی 
خودروهــای گازســوز، بنزینــی و ... بــکار بــرده می شــود. 
عــالوه بــر نمایــش داده هــا بــر روی LCD و ذخیــره ســازی 

اطالعــات در حافظــه داخلــی، آنهــا را بــر روی کاغــذ، توســط 
ــاند. ــی رس ــاپ م ــه چ ــتگاه ب ــر روی دس ــود ب ــر موج پرینت

ایــن دســتگاه دارای میکــرو کنترلــر صنعتــی هوشــمند، 
مجهــز بــه پرینتــر بــه منظــور چــاپ اطالعــات، مجهــز بــه 
ــت  ــوده و قابلی ــاال ب ــر ب ــول عم ــا ط ــورهای گازی ب سنس
 CO- 2- -HC -2NO – NO- o2ــری ۶ گاز ــدازه گی ان
CO را دارد. ایــن دســتگاه زمــان وارم آپ کمتــر از دو دقیقــه 
را نشــان مــی دهــد. ایــن سیســتم  دارای باطــری لیتیــوم یون 

قابــل شــارژ بــا طــول عمــر بــاال اســت.

دستگاه غبارسنج محیطی 
ــری  ــدازه گی ــت ان ــل جه ــی پرتاب ــنج محیط ــتگاه غبارس دس
غلظــت ذرات موجــود در محیــط بــا قطــر کمتــر از 10 
ــر  ــر از 1 میکرومت ــر و کمت ــر از 2.5 میکرومت ــر، کمت میکرومت
بــه کار رفتــه و همچنیــن عــالوه بــر غلظــت کل ذرات معلــق 
TSP ، تعــداد ذرات معلــق در واحــد حجــم هــوای آزاد را نیــز 
ــه  ــد. ایــن دســتگاه ب ــه صــورت شمارشــی اعــالم مــی کن ب
ــط کارخانجــات، ســطح شــهر و  ــوای محی منظــور پایــش ه

ــه کار مــی رود. دیگــر محیــط هــای بســته ب
 ایــن دســتگاه قــادر اســت پارامترهــای دمــا و رطوبــت محیــط 
ــنج  ــتگاه غبارس ــد. دس ــش ده ــری و نمای ــدازه گی ــز ان را نی
محیطــی مجهــز بــه سنســور دمــا و رطوبــت محیــط، میکــرو 
کنترلــر صنعتــی هوشــمند، سنســور ذرات لیــزری با دقــت باال 

و دارای باتــری لیتیــوم یون اســت.
 ،PM2.5 ،TSP،  PM10، ــش ــت نمای ــتگاه قابلی ــن دس ای

ــق را دارد. ــمارش ذرات معل PM1 و ش

دستگاه تیرگی سنج
ــنج(  ــی س ــودرو )تیرگ ــل دوده خ ــزر پرتاب ــتگاه آناالی دس
ــای  ــان گازه ــی جری ــزان تیرگ ــری می ــدازه گی ــت ان جه
ــی و  ــای بنزین ــواع خودروه ــزوز ان ــی از اگ ــده خروج آالین
ــه وســیله تابــش  ــه کار مــی رود. ایــن دســتگاه ب دیزلــی ب
ــذب  ــزان ج ــت می ــوط گازی و خاصی ــه مخل ــزر ب ــور لی ن
فرکانــس مشــخصی از نــور لیــزر پــس از عبــور از مخلــوط 
ــری مــی  ــدازه گی ــزان کــدورت را ان گازهــای خروجــی، می
ــن  ــری شــده، عــددی بی ــدازه گی ــدورت ان ــزان ک ــد. می کن

صفــر تــا 100 درصــد اســت.
دســتگاه آناالیــزر پرتابــل دوده خــودرو )تیرگــی ســنج( قــادر 
اســت بــا اســتفاده از باتــری هــای قابــل شــارژ درون دســتگاه 
عــالوه بــر نمایــش اطالعــات بــر روی LCD ، آنهــا را 
بــر روی کاغــذ توســط پرینتــر موجــود بــر روی دســتگاه بــه 

چــاپ رســاند.
دســتگاه پرتابــل بــا قابلیــت حمــل آســان و پایــه پــراب قابــل 
تنظیــم بــوده و کاربــری آســانی دارد. ایــن دســتگاه مجهــز بــه 
پرینتــر بــه منظــور چــاپ اطالعــات و باتــری لیتیــوم یــون بــا 

طــول عمــر باال اســت.

مروریبرچنددستاوردکاربردیآلودگیهوا؛
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ــن ــای نوی فناوریه

دبیــر کارگــروه محیــط زیســت معاونــت علمــی بــا بیــان اینکــه کاهــش آلودگــی هــوا نیــاز بــه 
تصمیم گیری هــای مدیریتــی دارد، گفــت: بکارگیــری فناوریهــای کاهــش آلودگیهــای ناشــی از 

مصــرف نیــز میتوانــد دربهبــود وضعیــت موثــر باشــد.
عبــاس اســماعیلی دبیــر کارگــروه محیــط زیســت ســتاد توســعه فناوری هــای آب، خشکســالی، 
فرســایش و محیــط زیســت معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری و اســتاد دانشــگاه تربیت 
مــدرس )گــروه محیــط زیســت( در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در خصــوص پدیــده آلودگی هــای 
هــوا اظهــار کــرد: مشــکل آلودگــی هــوا یــک مشــکل چنــد جانبه اســت کــه تحــت تاثیــر عوامل 

انســانی، طبیعــی، درونــی و بیرونــی قــرار می گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن آلودگــی هــوا یــک موضــوع پیچیــده ای اســت کــه با یــک نســخه واحد، 
قابــل حــل نیســت، عنــوان کــرد: بــرای کاهــش میــزان آلودگــی هــوا دو راهــکار اساســی وجــود 
ــای  ــری فناوری ه ــه کارگی ــری ب ــار و دیگ ــع انتش ــا و مناب ــل آالینده ه ــذف عام ــی ح دارد؛ یک

ــای ناشــی از مصــرف. کاهــش آلودگی ه
اســماعیلی در خصــوص روش اول مبنــی بــر حــذف عامــل آالینده هــا و منابع انتشــار خاطرنشــان 
ــم، نظیــر  ــا دائ ــه کاهــش مصــرف شــود اعــم از موقــت ی ــه اقدامــی کــه منجــر ب کــرد: هرگون
محدودیت هــای ترافیکــی، تعطیلــی صنایــع آالینــده، جلوگیــری از ورود خودروهــای فرســوده و 
ــکنی در  ــد مس ــود می توان ــرا می ش ــش اج ــم و بی ــر ک ــال حاض ــه در ح ــا ک ــه خیابان ه دودزا ب

شــرایط بحرانــی باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه هــوای کالن شــهرهایی نظیــر تهــران در زمــان وارونگــی هــوا بــه ویــژه در 
فصــول ســرد ســال، ظرفیــت بســیار پایینــی در پذیــرش آلودگــی نســبت بــه شــرایط مطلــوب 
بارانــی و یــا اقلیمــی مناســب دارد، گفــت: بایســتی براســاس پیش بینی هــای ســازمان هواشناســی 

چنــد روز قبــل از بحرانــی شــدن محدودیت هــای ترافیکــی اعمــال شــود.
وی افــزود: اگرچــه محدودیــت زوج و فــرد کــردن خودروهــا کمــک مختصــری در بهبــود شــرایط 
بحرانــی دارنــد ولــی فرامــوش نکنیــم تــا چندســال آتــی، تراکــم زوج و فــرد هــم کارآیــی نخواهد 
داشــت چــون بــه عنــوان مثــال اگــر اکنــون مجموعــاً 2 میلیــون زوج و فــرد داشــته باشــیم تــا 
چندســال دیگــر تعــداد خودروهــای زوج و فــرد هــر کــدام بــه تنهایــی برابــر مجمــوع تعــداد چنــد 

ســال قبــل خــود خواهنــد بــود.
اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس )گــروه محیــط زیســت( ادامــه داد: افزایشــی کــه ســاالنه وارد 
سیســتم حمــل و نقــل شــهری شــده و بــه وضــوح آن را بــه صــورت گره هــای ترافیکی احســاس 
ــم  ــاد می کنی ــی از آن ی ــرایط بحران ــوا در ش ــی ه ــل آلودگ ــوان معض ــه عن ــه ب ــم و آنچ می کنی
تنهــا بخشــی از اثــرات حــاد آن اســت؛ در حالــی کــه اثــرات مزمــن و درازمــدت آنکــه از نظرهــا 
پنهــان اســت در ســال های آینــده می توانــد مشــکالت جــدی و خطرناکــی بــرای مــا و بــه ویــژه 

ــواع ســرطان ها بــه وجــود بیــاورد. فرزندانمــان در شــکل بــروز ان
ــا  ــت و خانواده ه ــر دوش دول ــه ای ب ــار ســنگین هزین ــن مشــکالت ب ــا ای ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
ــذا پیشــنهاد می شــود در جهــت کاهــش ظرفیــت خودروهــا و پــالک  ــوان کــرد: ل ــد، عن می افت
ــد دور باشــد  گــذاری در کالن شــهرها فکــر اساســی شــود. مســئله دیگــری کــه از نظرهــا نبای
ــا از  ــکاری شــهروندان دارد ت ــت و هم ــه حمای ــاز ب ــه نی مشــکل فرهنگــی و آموزشــی اســت ک
ــوی  ــد؛ از س ــی بپرهیزن ــای بحران ــژه، زمان ه ــه وی ــا ب ــه زمان ه ــروری در هم ــفرهای غیرض س
دیگــر هــم دولــت شــتاب بیشــتری درجهــت کاهــش انتشــار آلودگــی از طریــق بهبــود نــاوگان 
ــاک  ــق انرژی هــای پ ــی از طری ــی جایگزین ــدات داخل ــه روز کــردن تولی ــی، ب حمل ونقــل عموم

بدهــد.

استفاده از فناوری در کاهش و حذف آالینده ها
دبیــر کارگــروه محیــط زیســت ســتاد توســعه فناوری هــای آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط 
ــاوری ریاســت جمهــوری تاکیــد کــرد: راهــکار دوم کــه درجهــت  زیســت معاونــت علمــی و فن
ــه  ــام ظرفیت هــای فناوران ــری از تم ــد، بهره گی ــوا می انجام ــت ه ــود نســبی کیفی کاهــش و بهب

ــت. ــگران اس ــان و پژوهش ــرکت های دانش بنی ش
ــه نقــش ســتاد در توســعه  اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس )گــروه محیــط زیســت( در ادامــه ب
فناوری هــای حــوزه محیــط زیســت بــرای کاهــش آلودگی هــا گفــت: ایــن ســتاد فراخوانــی را بــه 
تازگــی آمــاده کــرده تــا پژوهشــگران و محققــان، شــرکتهای دانــش بنیــان کــه ایده هــای فناورانه 
ــتاد  ــه س ــود را ب ــای خ ــد طرح ه ــهرها دارن ــا در کالن ش ــش آالینده ه ــه کاه ــک ب ــرای کم ب
ارســال کننــد، تــا پــس از داوری و ارزیابــی اولیــه در صــورت تاییــد بــرای مرحلــه اجــرای پایلــوت 

مــورد حمایــت ســتاد قــرار گیرنــد.
دبیــر کارگــروه محیــط زیســت ســتاد توســعه فناوری هــای آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط 
ــه پیچیدگــی خــاص بحــران آلودگــی ناشــی از مســایل صنعــت،  ــه کــرد: نظــر ب زیســت اضاف
ــه یــک برنامــه مــدون و همــکاری  اقتصــادی، اجتماعــی و اقلیمــی درمــان ریشــه ای آن نیــاز ب

ــد ســاله دارد. ــی چن ــک دوره زمان ــه در ی ــه ســازمان ها و جامع همــه جانب
ــت در راســتای کاهــش  ــرای حمای ــد نظــر ســتاد ب ــی کــه م ــه طرح های ــا اشــاره ب اســماعیلی ب
ــا،  ــه کاهــش آالینده ه ــه منجــر ب ــه ک ــرد: هــر طــرح فناوران آلودگــی هاســت خاطــر نشــان ک
ــود  ــرک ش ــت و متح ــتم های ثاب ــم از سیس ــیلی اع ــوخت های فس ــی س ــع مصرف ــش مناب کاه

ــرد. ــرار گی ــتاد ق ــت س ــورد حمای ــد م می توان

طرحی که تا پایلوت اجرایی شد
اســماعیلی در ادامــه بــه عنــوان نمونــه بــه طــرح تولیــد کاتالیســت قابــل نصــب در اگزوز وســایل 
ــه  ــوا در مرحل ــی ه ــه کاهــش آلودگ ــتاد در راســتای کمــک ب ــه از ســوی س ــوری ک ــه موت نقلی
پایلــوت مــورد حمایــت قــرار گرفــت اشــاره کــرد و گفــت: از ایــن کاتالیســت می تــوان در بهبــود 
کیفیــت گازهــای خروجــی خودروهــا اســتفاده کــرد تــا آالیندگــی حاصــل از ســوخت خــودرو را به 

حداقــل کاهــش دهــد.
بــه گفتــه وی، ضمانــت اجرایــی ایــن طرح هــای فناورانــه در حــوزه آلودگــی هــوا به سیســتم های 
ــردار پیشــنهاد و  ــه ای کــه از ســوی ســازمان های بهره ب ــر می گــردد. طرح هــای فناوران ــی ب دولت

حمایــت شــوند در اولویــت حمایــت ســتاد نیــز قــرار خواهنــد گرفت.
ــه ای  ــرد: تفاهــم نام ــط زیســت( خاطــر نشــان ک ــروه محی ــدرس )گ ــت م اســتاد دانشــگاه تربی
ــی در حــوزه  ــه همکاری هــای خوب ــم منجــر ب ــم کــه امیدواری ــط زیســت داری ــا ســازمان محی ب
کاهشــی آلودگــی هــوا و آب در محیــط زیســت شــود. امــا آنچــه کــه در حــوزه ماســت کمــک 
بــه فناوری هایــی اســت کــه نــوع آلودگــی را بــه هــر طریــق در یــک صنعــت و سیســتم حمــل و 

ــی اســت. ــر عهــده ســازمان های اجرای ــی مابقــی ب نقــل کاهــش دهــد ول

طرح هایی که از تایید ستاد رد شده اند
بــه گفتــه اســماعیلی تاکنــون پروژه هــای متعــددی در خصــوص رفــع آلودگــی هــوا، آب و تثبیــت 
ــه ســتاد آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط زیســت رســیده کــه تعــدادی اتمــام و  ریزگــرد ب

برخــی درحــال انجــام هســتند.

نقش ستاد در اجرای طرح های فناورانه
دبیــر کارگــروه محیــط زیســت ســتاد توســعه فناوری هــای آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط 
ــتیبانی از  ــت و پش ــتاد حمای ــه س ــن برنام ــزود: مهمتری ــاوری اف ــی و فن ــت علم ــت معاون زیس
پروژه هــای فناورانــه در چارچــوب اهــداف ســند ســتاد اســت کــه بخــش زیــادی از آن در حــوزه 

محیط زیســت به ویــژه آلودگی هــای آب، خــاک و هــوا را شــامل می شــود.
ــه  ــد فناوران ــرای کاهــش انتشــار آالیندگــی الزامــًا تمامــی راهکارهــا نبای وی تاکیــد کــرد: ب
باشــد ابعــاد مدیریتــی ســاده در برخــی مــوارد نتیجــه بهتــری از راه حــل هــای فناورانــه دارد؛ 
بــه عنــوان مثــال در یــک اکوسیســتم مرتعــی و چــراگاه بــرای تعلیــف انــواع دام هــا تعییــن 
ظرفیــت می شــود تــا بــر اثــر چــرای بــی رویــه تخریــب نشــود. چگونــه اجــازه داده می شــود 
اینگونــه بــی حــد و حســاب بــه تراکــم خــودرو در اغلــب کالنشــهرها بــه ویــژه تهــران کــه 
ــه  ــاله اضاف ــه س ــت هم ــیب پذیراس ــدت آس ــه ش ــال ب ــرد س ــول س ــی در فص ــر اقلیم از نظ
ــل کــدام  ــم آن هــم در مقاب ــی کرده ای ــدا و پنهــان آن را ارزیاب ــا هرگــز خســارات پی شــود. آی
ــًا یــک برنامــه ریــزی  ــاوری نداشــته و صرف ــه فن ــاز ب مزیت هــا؛ اقدامــی کــه کاهــش آن نی

ــی اســت. مدیریت

حمایتازایدههایفناورانهبرایکاهشآالیندهها

http://mehrnews.com


صفحه 26 | شماره 29 | دی 98 MEHR NEWSAGENCY

ــن ــای نوی فناوریه

ــد  ــو کامپوزیت هــای پلیمــری در صــورت تولی ــع آلودگــی هــوا به وســیله نان امــکان ســنجی رف
رنگ هــای جــاذب آلودگــی هــوا، در پژوهــش مشــترک عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه حکیــم 

ســبزواری بــا اســاتید دانشــگاه تهــران بررســی شــد.
ــجوی  ــرای دانش ــروژه دکت ــب پ ــش در قال ــن پژوه ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرزی ب ــی ف غالمعل
ــا دانشــگاه تهــران صــورت گرفتــه اســت اظهــار داشــت: در ایــن پژوهــش کــه  مشــترک وی ب
بخشــی از آن در دانشــگاه حکیــم ســبزواری و بخشــی در دانشــگاه تهــران انجــام شــد پــس از 
ــع  ــرای رف ــی ب ــد ســه گانه آزمایشــات میدان ــت پلیمــری به صــورت هیبری ــو کامپوزی ســاخت نان

ــاز هــوا انجــام شــد. ــی از ف آلودگــی هــای ال
وی افــزود: در ایــن پژوهــش نشــان داده شــد کــه ترکیــب نانــو کامپوزیــت پلیمــری به صــورت 
هیبریــد ســه گانه می توانــد آلودگی هــای موجــود در فــاز ســیال را بــه روش فتوکالیســتی تجزیــه 

و بــه مــواد غیرمضــر تبدیــل کنــد.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه حکیــم ســبزواری گفــت: از آنجــا کــه ایــن نانــو کامپوزیــت هــا را 
مــی تــوان به صــورت رنگ هــای ســازگار بــا محیــط زیســت تولیــد کــرد لــذا امــکان اســتفاده از 

نتایــج ایــن پــروژه در کالنشــهرها بــرای رفــع آلودگــی هــوا وجــود دارد.
ــد  ــرای تولی ــی دارد ب ــبزواری آمادگ ــم س ــگاه حکی ــی دانش ــم پژوهش ــد: تی ــادآور ش وی ی
ــت  ــط زیس ــای محی ــازمان ه ــا س ــگاه ها ی ــایر دانش ــا س ــوا ب ــی ه ــاذب آلودگ ــای ج رنگ ه

ــد. ــکاری کن هم

درپژوهش۲دانشگاهصورتگرفت؛
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موتورهواپیماهایمسافریداخل
کشورتعمیرمیشود

 

یــک شــرکت دانــش بنیــان بــا اســتفاده از تــوان و تجربــه نیروهــای بومــی توانســت بــه دانــش 
ــازمان  ــتانداردهای س ــا اس ــق ب ــا، مطاب ــور هواپیم ــات موت ــدادی از قطع ــر تع ــاخت و تعمی س

ــد. ــت یاب ــوری دس ــی کش هواپیمای
در برخــی از مــوارد واردات تکنولــوژی و یــا قطعــات صنعــت هوانوردی بــه داخل کشــور غیرممکن 
اســت. بــه همیــن دلیــل، تعمیــر و یــا تأمیــن داخلــی قطعــات مــورد نیــاز صنعــت هوایی کشــور از 

اهمیــت بســیار باالیــی برخوردار اســت.
بــه گفتــه محمــد حســن دیباجــی مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان  نــاوگان هواپیمایــی ایــران 

نســبتا قدیمــی اســت و بــرای ســرپا مانــدن نیازمنــد کار علمــی گســترده  اســت.
وی دربــاره فعالیــت شــرکت های داخلــی کــه خدمــات تعمیــری موتــور هواپیمــا ارائــه می دهنــد 

گفــت: در کشــور هیــچ شــرکت خصوصــی مجــوز ســاخت قطعــات هواپیمــا را نــدارد.
دیباجــی ادامــه داد:  همــکاری بــا یــک شــرکت هواپیمایــی از تعمیــر موتــور هواپیمــای فوکــر100 
آغــاز و بــه مــرور زمــان بــه موتــور هواپیمــای ایربــاس320 و بوئینــگ 737 توســعه پیــدا کــرده 

اســت.
ایــن فعــال فنــاور افــزود:  فوکــر100 یــک هواپیمــای پرکاربــرد در داخــل کشــور اســت و موتــور 
ایــن هواپیماهــا ســاخت شــرکت »رولزرویــس« اســت، ایــن شــرکت از هرگونــه خدمــات بــه این 
هواپیماهــا خــودداری کــرد. در نتیجــه بــا اســتفاده از تــوان و دانــش داخلــی فعالیــت خــود را بــر 

روی ایــن موتــور آغــاز کردیــم.
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان ، ایــن شــرکت از دانــش تعمیــر و ســاخت 2 قطعــه در 

موتــور هواپیمــای فوکــر100 بــه تعمیــر ۸  قطعــه در 5 هواپیمــا رســیده اســت.
وی دربــاره میــزان اشــتغالزایی کــه در ایــن حــوزه شــده اســت گفــت: ایــن شــرکت بــرای 35 نفــر 

بــه صــورت پــاره وقــت و تمــام وقــت اشــتغالزایی کــرده اســت.

درمانسرطانمغزبابازسازی
توموردرمغزهایکوچک

آزمایشگاهی
 

از  یکــی  گلیوبالســتوما 
ــرطان  ــواع س ــن ان مرگبارتری
ــان آن  ــه درم ــت ک ــز اس مغ
بســیار دشــوار اســت، امــا 
محققــان روش جدیــدی را 
ــرده  ــداع ک ــن کار اب ــرای ای ب

ــد. ان
دانشــگاه  پژوهشــگران 
پنســیلوانیا رویکــرد جدیدی را 
بــرای درمــان ســرطان مغز در 
پیــش گرفته انــد کــه در قالب 
ــز در  ــای مغ ــزارگان ه آن ری

شــرایط آزمایشــگاهی بازســازی شــده و تومــور خــود بیمــار بــر روی ایــن ریــزارگان هــا 
شــبیه ســازی می شــود تــا مؤثرتریــن روش درمانــی بــرای مقابلــه بــا ســرطان شناســایی 

ــود. ش
ــا  ــگاه ب ــل آزمایش ــک در داخ ــز کوچ ــک مغ ــل ی ــی در عم ــن روش درمان ــب ای در قال
ــده  ــز یادش ــود. مغ ــد می ش ــرد بازتولی ــر ف ــدن ه ــادی ب ــلول های بنی ــتفاده از س اس
ــای  ــوان روش ه ــن می ت ــد. همچنی ــد کن ــز تقلی ــی مغ ــای اصل ــد از کارکرده می توان
گوناگــون درمانــی را بــر روی ایــن مغــز آزمایشــگاهی آزمایــش کــرد تــا مشــخص شــود 
کدامیــک کارآیــی بیشــتری دارنــد. بــا ایــن کار بیمــاران از عــوارض جانبــی روش هــای 

ــد. ــات می یابن ــده نج ــته کنن ــون و خس ــی گوناگ درمان
ــر روش هــای  ــف ســرطانی در براب ــراد مختل ــدن اف ــش ب ــه واکن ــد توجــه داشــت ک بای
درمانــی یکســان کامــاًل متفــاوت اســت و لــذا بــا ابــداع ایــن روش می تــوان 
ــورد  ــپس در م ــرد و س ــایی ک ــازی و شناس ــبیه س ــل ش ــده را از قب ــای یادش واکنش ه
نحــوه اعمــال آنهــا تصمیــم گرفــت. روش تــازه را می تــوان بعــد از عمــل جراحــی بــرای 
پاکســازی تومــور نیــز بــه کار گرفــت تــا بهتریــن روش هــای شــیمی درمانــی و اشــعه 

ــرد. ــرار بگی ــتفاده ق ــورد اس ــده و م ــایی ش ــر شــخص شناس ــورد ه ــی در م درمان
محققــان می گوینــد هــم اکنــون بــر همیــن مبنــا در حــال بررســی واکنــش ریــزارگان 
هــای مختلــف مغزهــای آلــوده بــه تومورهــای ســرطانی بــه روش هــای درمانی هســتند 

تــا بتواننــد آنهــا را دســته بنــدی و طبقــه بنــدی کننــد.
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ــن ــای نوی فناوریه

ــال در  ــان فع ــرکت های دانش بنی ــی از ش یک
حــوزه تولیــد تجهیــزات دریایی و شــناورهای 
ســبک فعالیــت می کنــد. فعــاالن فنــاور 
ــان توانســتند برخــی  ــن شــرکت دانش بنی ای
ــی ایــن حــوزه را بومی ســازی  نیازهــای داخل

ــد. کنن
و  طــراح  داخلــی،  دانش بنیــان  شــرکت 
تولیدکننــده  شــناورهای ســبک از جنــس 
آلومینیــوم و فــوالد و تجهیــزات مربــوط 
ــارد  ــه دارای ی ــن مجموع ــا اســت. ای ــه آنه ب
مجهــز ســاخت شــناور و کارگاه های ســاخت 
تجهیــزات دریایــی و همچنیــن اولیــن برنــد 
تولیدکننــده  تجهیــزات دریایــی در ایــران 
ــن  ــات ای ــوالت و خدم ــه  محص ــت. کلی اس
مجموعــه بــا اســتانداردها و تأییدیه هــای 

می شــوند. ارائــه  بین المللــی 
ــت.  ــبک اس ــناورهای س ــی و ش ــزات دریای ــامل تجهی ــرکت ش ــن ش ــدی ای ــوالت تولی محص
همچنیــن تولیــد تجهیــزات مختلفــی ماننــد انــواع باطــری شــارژرهای صنعتــی، شــارژر کنترلــر 
دریایــی، انــواع ســامانه چــراغ راهنمایــی دریایــی بــا انــرژی خورشــیدی، لنتــرن، انواع پنــل کنترل 
ــر  ــم از دیگ ــی ه ــرل دریای ــری کنت ــای ناوب ــراغ ه ــرق و چ ــو ب ــی، تابل ــزات دریای ــرق تجهی ب

ــود. ــوب می ش ــرکت محس ــن ش ــوالت ای محص
بنــا بــه گفتــه حســن ابراهیــم پورضیایــی مدیــر عامــل ایــن شــرکت، شــناورهای تولید شــده این 
مجموعــه شــامل بــارج غذادهــی اتوماتیــک مــزارع پــرورش ماهــی در قفــس، شــناور تفریحــی 
ــه  ــناور زبال ــی و ش ــرفته آلومینیوم ــری پیش ــی ماهیگی ــناور خدمات ــاپ، ش ــیدی، کافی ش خورش

جمع کــن می شــود.
ــر از نیازهــای  ــاالی تحقیــق و توســعه، فرات ــه توانایــی ب ــکا ب ــا ات وی ادامــه داد: ایــن شــرکت ب
شناســایی و ابــراز شــده از طــرف مشــتریان، بــا رویکــرد بهبــود کیفیــت، ســرعت بــاالی تولیــد و 
همچنیــن ارائــه  قیمت هــای رقابتــی، بهتریــن راه حل هــا را در قالــب محصــوالت بــه مشــتریان 
خــود عرضــه می کنــد. در همیــن راســتا و بــرای تضمیــن هرچــه بیشــتر کیفیــت محصــوالت، 
دســتیابی بــه TQM جــزء اصلی تریــن اهــداف مــا اســت. مجموعــه ایــن عوامــل باعــث شــده 

ایــن برنــد همــواره جایگاهــی قابــل اطمینــان نــزد مشــتریان داشــته باشــد.
ــری،  ــدری، ماهیگی ــف بن ــات مختل ــدگان خدم ــامل ارائه کنن ــرکت ش ــن ش ــت ای ــدان فعالی می
حفاظــت ســاحلی، مســافربری، کشتی ســازی های داخلــی و خارجــی، مالــکان شــناورها، 

در  بنــادر  و  حوضچه هــا  صاحبــان 
بخــش چراغ هــای ترافیــک دریایــی 
ــع فراســاحل از قبیــل  و همچنیــن صنای
ســکوهای نفتــی اســت. مهم تریــن 
مجموعــه،  ایــن  نرم افــزاری  تــوان 
ــن  ــت. ای ــر اس ــه فراگی ــش و تجرب دان
ســخت افزاری،  زمینــه  در  شــرکت 
قطعــات و مــواد اولیــه خــود را از بهتریــن 
ــم  ــا فراه ــن کننده ه ــن تأمی و معتبرتری
می کنــد. ایــن شــرکت توانســته در 
هــر شــرایطی پرچــم دار صنایــع دریایــی 
در داخــل کشــور باشــد و در عیــن حــال 
حضــور بین المللــی موفقــی در بیــن 

ــد. ــته باش ــی داش ــای جهان برنده
ضــرورت  دربــاره  پورضیایــی 
ــادی و  ــرایط اقتص ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــور، گف ــل کش ــزات در داخ ــن تجهی ــازی ای بومی س
سیاســی کشــور تولیــد تجهیــزات دریایــی داخلــی تــا میــزان زیــادی از نگرانــی مالــکان شــناور و 
ســازمان هایی همچــون ســازمان بنــادر را کاســته و بــا توســعه روز افــزون ایــن تجهیــزات نیــاز به 

تجهیــزات خارجــی بســیار کاهــش یافتــه اســت.
ــا در  ــده ترین برنده ــزء شناخته ش ــی ج ــزات دریای ــه تجهی ــرکت در زمین ــن ش ــه وی، ای ــه گفت ب
ــزات دریایــی کــه  ــه تجهی ایــن صنعــت اســت. خدمــات پــس از فــروش ایــن شــرکت در زمین
ــن شــرکت در  ــا وجــود ای ــزات خارجــی اســت ب ــروزه یکــی از دغدغه هــای اســتفاده  از تجهی ام
کشــور مرتفــع شــده اســت. ایــن شــرکت بــا کمــک تــوان تخصصــی خــود و بــه همــت نیروهای 
متخصصــش موفــق بــه صــادرات یــک فرونــد شــناور ماهیگیــری بــه کشــور قطر شــده اســت و 
بــا توجــه بــه اوضــاع فعلــی منطقــه، امــکان صــادرات شــناور و تجهیــزات دریایــی به کشــورهای 

حــوزه خــزر و خلیــج فــارس هــم وجــود دارد.
ــزون  ــد روزاف ــل رش ــه دلی ــور ب ــل کش ــه در داخ ــت ک ــد اس ــی معتق ــال دانش بنیان ــن فع ای
صنعــت آبزی پــروری، شــناورهای غذادهــی بــه قفس هــای دریایــی و شــناورهای 
ــا  ــرکت م ــه ش ــت ک ــت اس ــن صنع ــی ای ــای اصل ــی از نیازه ــا یک ــه آن ه ــان ب خدمات رس

ــا را دارد. ــاخت آنه ــی س توانای
ایــن شــرکت دانش بنیــان در دوران فعالیــت خــود از حمایت هــای صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــرای حضــور در نمایشــگاه های داخلــی و خارجــی اســتفاده کــرده اســت و توانســته مبلغــی در  ب

حــدود 1 تــا 5 میلیــون دالر ارز آوری صــادرات شــناور بــرای کشــور بــه ارمغــان بیــاورد.
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طــرح پیاده ســازی سیســتم تصویربــرداری ســه بعــدی مــوج میلیمتــری توســط گروهی از اســاتید 

دانشــکده مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتی شــریف بومی ســازی شــد.
سیســتم های تصویربــرداری بــا امــواج رادیویــی دارای کاربردهــای متعــدد از جمله تصویربــرداری 
ــوج  ــد م ــواج در بان ــن ام ــب ای ــای جال ــه از قابلیت ه ــتند ک ــی هس ــی امنیت ــکی و بازرس پزش
میلی متــری مــی تــوان بــه امــکان نفــوذ در برخــی اجســام اشــاره کــرد کــه بــرای کشــف اشــیای 
پنهــان در زیــر لبــاس، مثــل ســالح و اشــیای غیرفلــزی، می توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

طــرح طراحــی و پیــاده ســازی سیســتم تصویربــرداری ســه بعــدی مــوج میلیمتــری بــرای کاربرد 
ــگاه ها و  ــر دانش ــای برت ــوان طرح ه ــده فراخ ــای برگزی ــی از طرح ه ــوان یک ــه عن ــی ب حفاظت

مراکــز پژوهشــی اســتان تهــران در راســتای رونــق تولیــد انتخــاب شــد.
هــدف اصلــی ایــن پــروژه، طراحــی و ســاخت یــک سیســتم تصویربــرداری کامــل در بانــد 30 
گیــگا هرتــز شــامل گیرنــده و فرســتنده، آرایــه آنتــن، سیســتم مکاترونیکــی و سیســتم پــردازش 
ــا توجــه بــه عــدم پیشــینه مناســب در طراحــی و پیــاده ســازی سیســتم های  تصویــر اســت و ب
مخابراتــی در فرکانــس مــوج میلی متــری، ایــن پــروژه، نقطــه عطفــی در بومی ســازی فنــاوری 

ــه شــمار مــی رود. مــوج میلی متــری در صنعــت کشــور ب
بــا توجــه بــه رونــد مخابــرات پهــن بانــد همــراه بــا حجــم انتقــال داده بــاال، در آینــده نزدیــک 

دانــش طراحــی مــدارات در بانــد مــورد اشــاره از اهمیــت باالیــی برخــوردار خواهــد شــد، بنابرایــن 
از مهم تریــن دســتاوردهای ایــن طــرح، تربیــت نیــروی انســانی متخصــص در زمینــه طراحــی 
ــی می باشــد  ــن شــناخت و مستندســازی چالش هــای فن ــری و همچنی ــی مت ــدارات مــوج میل م

ــد در ســایر کاربردهــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. کــه می توان
ــارزاده،  ــد فخ ــکاری محم ــعبانی و هم ــدی ش ــتی؛ مه ــه سرپرس ــال 13۹4 ب ــروژه در س ــن پ ای
ــرق، در محــل  ــن خواصــی و جمعــی از دانشــجویان دانشــکده مهندســی ب زهــرا کاوه وش و امی
آزمایشــگاه سیســتم های رادیویــی پیشــرفته دانشــکده مهندســی بــرق آغــاز و در تیرمــاه 13۹۸ 

ــید. ــان رس ــه پای ــازی آن ب ــاز نمونه س ف
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ــن ــای نوی فناوریه

۵برابربیشترشارژنگهمیدارد؛

محققایرانیکارآمدترینباتریجهانراساخت
یــک محقــق ایرانــی در اســترالیا فنــاوری جدیــدی از باتری 
ســاخته کــه 5 برابــر نمونــه هــای لیتیــوم یونــی شــارژ نگــه 
ــری  ــن بات ــن کارآمدتری ــد ای ــی کن ــا م ــی دارد. او ادع م

لیتیــوم- ســولفور جهــان اســت.
مهدخــت شــیبانی محقــق ایرانــی بــا کمــک پژوهشــگران 
ــد  ــی توان ــه م ــد ک ــاخته ان ــدی س ــری جدی ــترالیا بات در اس
ــک  ــه ی ــا ب ــظ ی ــی حف ــرای 5 روز متوال ــل را ب شــارژ موبای
وســیله نقلیــه برقــی کمک کنــد مســافت هــزار کیلومتــر را 

بــدون نیــاز بــه شــارژ طــی کنــد.
ایـن فنـاوری ذخیـره سـازی نویـن ربطـی بـه نمونـه های 
فعلـی ندارد کـه در دسـتگاه هـای مختلف بـه کار مـی رود. 
در فنـاوری جدیـد  باتری بـه ترکیب لیتیوم یونـی از  لیتیوم- 

سـولفور اسـتفاده می شـود.
باتــری هــای لیتیــوم- ســولفور مــی تواننــد تــا 5 برابــر نمونــه هــای لیتیــوم یونــی شــارژ نگــه 
دارنــد امــا تــا بــه امــروز امــکان اســتفاده از آنهــا در دســتگاه هــای الکترونیکــی مصرفــی وجــود 

نداشــته اســت.
مهــم تریــن چالــش در ایــن زمینــه بــی ثباتــی کاتــد باتری اســت کــه در هــر چرخه شــارژ انــدازه 
آن 7۸ درصــد کمتــر مــی شــود. ایــن بــدان معنــا اســت کــه باتــری بــه ســرعت فرســوده مــی 

شــود و بــرای شــارژ دوبــاره دوام الزم را نــدارد.
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــده ان ــه ش ــش متوج ــیبانی و همکاران ش
یــک کاتــد انعطــاف پذیــر مــی تــوان انبســاط و انقبــاض 
باتــری را بــدون کاهــش انــدازه، کنتــرل کــرد. آنهــا ادعــا 
ــوم- ــری لیتی ــن بات ــن روش کارآمدتری ــا ای ــد ب ــی کنن م

ســولفور جهــان را ســاخته انــد.
او در دپارتمــان  مهندســی مکانیــک و هوافضــای دانشــگاه 
ــد:  ــی گوی ــاره م ــن ب ــد. او در ای ــی کن ــت م ــاش فعالی مون
ــازی  ــره س ــن ذخی ــای نوی ــاوری ه ــد فن ــان نیازمن جه
ــا تغییــرات آب و هوایــی مقابلــه کنــد.  ــا ب ــرژی اســت ت ان
ــاالی  ــیار ب ــت بس ــولفور از ظرفی ــای لیتیوم-س ــری ه بات
ــر  ــا 5 براب ــد ت ــی توانن ــد و م ــی کنن ــتفاده م ــولفور اس س
ظرفیــت باتــری هــای لیتیــوم یونــی انــرژی ذخیــره کننــد.  همچنیــن ایــن باتــری از مــواد ارزان 

ــود دارد. ــان وج ــر جه ــه در سراس ــود ک ــی ش ــاخته م س
بــه گفتــه شــیبانی تجــاری ســازی ایــن نــوع باتــری احتمــاال 2تــا 4 ســال دیگــر انجام می شــود 

و حــق امتیــاز بــرای فراینــد تولیــد آن نیــز تایید شــده اســت.
نمونــه اولیــه ایــن باتــری در آلمــان ســاخته شــده و ســال جــاری ایــن فنــاوری در خــودرو و پنــل 

هــای خورشــیدی آزمایــش مــی شــود.

ــرای رکاب زدن  ــی ب ــی حرکت ــز عصب ــتگاه پروت دس
افــراد دچــار ضایعــه قطــع نخاعــی ســاخته محققــان 

ــد.  ــی ش کشــور رونمای
ــرای رکاب زدن  ــایکلینگ« ب ــی »پاراس ــز عصب پروت
افــراد دچــار ضایعــه قطــع نخاعــی توســط محققــان 

ــت ســاخته شــده اســت. ــم و صنع دانشــگاه عل
تولیــد ایــن دســتگاه در پژوهشــکده مهندســی و 
فنــاوری عصبــی دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران و بــا 
حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 

ــه اســت. صــورت گرفت
ایــن دســتگاه بــه افــراد دچــار ضایعــه نخاعــی امــکان 
مــی دهــد تــا بــا رکاب زدن مــداوم از ایجــاد عــوارض 
خطرناکــی همچــون پوکــی اســتخوان، زخــم بســتر، 
عفونــت هــای کلیــوی و مثانــه، نارســایی هــای قلبــی 

و عروقــی و ... جلوگیــری کننــد. 
معکــوس کــردن رونــد پوکــی اســتخوان هــا و افزایــش تراکــم 
ــش  ــطح ران، افزای ــش س ــم، افزای ــش اسپاس ــتخوان، کاه اس
مصــرف اکســیژن و بهبــود عملکــرد قلبــی و ریــوی، افزایــش 
ــار ام اس،  ــراد دچ ــتن در اف ــود گام برداش ــون و بهب ــردش خ گ
پارکینســون و ســکته مغــزی و بهبــود وضعیــت روحــی و روانی 
افــراد دچــار ضایعــه نخاعــی از جملــه فوایــد ایــن دســتگاه بــه 

شــمار مــی رود.
ــوده کــه  ــاوری ب ــی معاونــت علمــی و فن ایــن طــرح کالن مل

ــازار اســت. ــه ب ــاده ورود ب ــون آم اکن
ــکی  ــی پزش ــروه مهندس ــتاد گ ــان اس ــاس عرفانی ــر عب دکت
ــران و مجــری  ــت ای ــم و صنع ــرق دانشــگاه عل دانشــکده ب
طــرح در حاشــیه مراســم رونمایــی از دســتگاه پروتــز 
گــزارش ســازمان  اســاس  بــر  گفــت:  پاراســایکلینگ 
ــزار  ــدود ۶50 ه ــاری ح ــال ج ــهریورماه س ــتی در ش بهزیس
ــراد  ــامل اف ــه ش ــم ک ــی داری ــمی حرکت ــول جس ــر معل نف

ــود. ــی ش ــز م ــی نی ــه نخاع ضایع
وی بــا اشــاره بــه مشــکل افــراد مبتــال بــه ضایعــات نخاعــی 
گفــت: یکــی از مشــکالت ایــن افــراد مشــکل حســی اســت؛ 
ایــن افــراد معمــوال دچــار پوکــی اســتخوان و زخــم بســتر مــی 

شــوند.
ــار  ــون دچ ــردش خ ــدم گ ــر ع ــراد براث ــن اف ــه وی ای ــه گفت ب
ــی و  ــای قلب ــایی ه ــه و نارس ــوی و مثان ــای کلی ــت ه عفون

ــد. ــد ش ــی خواهن عروق
عرفانیــان یکــی از روش هــای موثــر بــرای جلوگیــری از 
عــوارض ضایعــه را اســتفاده از روش هــای مهندســی و فنــاوری 

ــت. ــی دانس عصب
ــوان کــرد:  ــم و صنعــت عن ــات علمــی دانشــگاه عل عضــو هی
بــر ایــن اســاس محققــان مرکــز فناوریهــای عصبــی دانشــگاه 
درصــدد برآمدیــم سیســتم منحصــر بــه فــردی بــه نــام پروتــز 
پاراســایکلینگ بــرای رفــع مشــکالت بیمــاران ضایعــه نخاعی 

مبتــال بــه ام اس، ســکته مغــزی را طراحــی کنیــم.

ــرای  ــی را ب ــتم امکان ــن سیس ــرد: ای ــان ک وی بی
بیمــاران فراهــم مــی کنــد تــا بتواننــد رکاب بزننــد. 
رکاب زدن ایــن افــراد بــا اســتفاده از انقبــاض 

ــرد. ــی گی ــورت م ــج ص ــالت فل عض
عرفانیــان تاکیــد کــرد: بــا ایــن سیســتم مــی تــوان 
همزمــان رکاب زد و گشــتاور رکاب زدن را توســط 

ــرل کــرد. ــی کنت ــز عصب پروت
ــادی  ــوژی زی ــد فیزیول ــر فوای ــن ام ــه داد: ای وی ادام

ــه نخاعــی دارد. ــراد ضایع ــرای اف ب
ــت:  ــتگاه گف ــات دس ــه جزیی ــاره ب ــا اش ــان ب عرفانی
ایــن دســتگاه شــامل پروتــز عصبــی دســتگاه 
میکروالکترونیــک و دوچرخــه تشــکیل شــده اســت.

ــی  ــورهای اروپای ــول در کش ــن محص ــت: ای وی گف
ــم؛  ــی کنی ــتیم آن را طراح ــا توانس ــده و م ــد ش تولی
ــه  ــاال تاکنــون ب ــاوری ب ــه علــت فن ایــن دســتگاه ب

ــت. ــده اس ــور وارد نش کش
وی بــا اشــاره بــه فــرق ایــن دســتگاه بــا نمونــه خارجــی گفت: 
دســتگاه ما امــکان کنتــرل همزمــان ســرعت و گشــتاور را دارد.

به گفتــه وی قیمــت جهانــی ایــن محصــول 15تا20هــزار دالر 
اســت و نمونــه ایرانــی کــه طراحــی کردیــم 40درصــد نمونــه 

خارجــی اســت.
ــال  ــه س ــاراواک ک ــا پ ــتگاه ب ــاوت دس ــه تف ــاره ب ــا اش وی ب
ــاران  ــرای بیم ــا ب ــاراواک تنه ــت: پ ــی شــد گف گذشــته رونمای
پــارا پلژیک)افــراد فلــج از دوپــا( کاربــرد دارد ولــی ایــن سیســتم 
ــی  ــامل م ــی را ش ــوالن جســمی حرکت ــیعی از معل ــف وس طی
شــود از جملــه بیمــاران ضایعــه نخاعــی کــه ســطح فلج آنهــا از 

ــه گــردن اســت. ناحی
وی افــزود: ایــن افــراد نــه تنهــا از ناحیــه تحتانــی دچار مشــکل 
ــکالت  ــا مش ــت ه ــد دس ــز مانن ــی نی ــه فوقان ــتند از ناحی هس

ــد. حســی و حرکتــی دارن

دردانشگاهعلموصنعت؛

دستگاهپروتزعصبیحرکتیبرایافراددچارضایعهنخاعیرونماییشد
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محققــان یــک شــرکت دانــش بنیــان موفق بــه تولید برچســب 
هــای امنیتــی بــا مــواد آلــی و معدنــی شــده انــد کــه ضــد جعل 
ــه کشــور را از بیــن  ــوده و امــکان ورود محصــوالت تقلبــی ب ب

مــی بــرد.
محمدمهــدی انصــاری پــور مدیــر یــک شــرکت دانــش بنیــان 
ــل هــای  ــی اظهــار کــرد: لیب ــل هــای امنیت ــده لیب ــد کنن تولی
کوانتومــی کــه آخریــن تکنولــوژی روز دنیا هســتند را توانســتیم 

بــا کســب دانــش فنــی بــه تولیــد برســانیم.
ــد  ــی دارن ــت باالی ــا امنی ــل ه ــن لیب ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــان  ــرد، بی ــن می ب ــرداری را از بی ــی ب ــل و کپ ــکان جع ــه ام ک
کــرد: هــر جایــی کــه بحــث امنیــت مهــم باشــد و نخواهیــم 
کــه لیبــل قابــل جعلــی در محصــوالت ایرانــی داشــته باشــیم 

ــم. ــره ببری ــا به ــل ه ــن لیب ــم از ای می توانی
ــه کاربردهــای لیبــل هــای کوانتومــی گفــت:  ــا اشــاره ب وی ب
ــاق  ــای قاچ ــری از ورود داروه ــاق کاال، جلوگی ــا قاچ ــارزه ب مب
ــتفاده  ــی، اس ــت از تقلب ــالم و درس ــای س ــخیص داروه و تش
ــای  ــل ه ــای لیب ــی و… از کاربرده ــای اصل در گواهینامه ه

ــتند. ــی هس کوانتوم
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا اســتفاده از ایــن لیبــل هــا محصول 
ــان کــرد: مــردم  ــر اصلــی مشــخص می شــود، بی اصلــی از غی
ــا را  ــل ه ــن لیب ــد ای ــلح نمی توانن ــر مس ــم غی ــا چش ــادی ب ع
ــوده و  ــی ب ــرا نامرئ ــد زی از لیبــل هــای تقلبــی تشــخیص دهن
قابــل رؤیــت نیســتند. فقــط بــر اســاس رمزنــگاری کوانتومــی 
ــکان  ــرد و ام ــی ب ــود در برچســب ها پ ــز موج ــه رم ــوان ب می ت
ــر  ــه رمــز امکانپذی ــراد آشــنا ب ــرای اف بازکــردن رمــز آن جــز ب

نیســت.
ــرار  ــا ق ــا ب ــی تنه ــای کوانتوم ــل ه ــن لیب ــه وی، ای ــه گفت ب
ــوند  ــخیص داده می ش ــش تش ــور فرابنف ــرض ن ــن در مع گرفت
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــن راســتا دســتگاه های م کــه توانســتیم در ای

ــم. ــز طراحــی کنی ــی را نی ــل های ــن لیب تشــخیص چنی
وی افــزود: اســتفاده از ایــن لیبــل هــا امــکان جعــل وجــود ندارد 
بــه زودی شــاهد ایــن خواهیــم بــود کــه لیبــل هــای کوانتومی 

جــای هلوگــرام هــای دوبعــدی و ســه بعــدی را می گیــرد.
ــرای ســاخت ایــن لیبــل  ــر اینکــه ب ــا تاکیــد ب ــور ب انصــاری پ
ــن  ــت: ای ــم گف ــرده ای ــتفاده ک ــی اس ــی و معدن ــواد آل ــا از م ه

ــه وجــود  ــدن مشــکلی ب ــرای ب محصــول ارگانیــک اســت و ب
ــی آورد. نم

مدیــر عامــل ایــن شــرکت دانــش بنیــان گفــت: ســاخت لیبــل 
هــای کوانتومــی تکنولــوژی گرانــی اســت کــه بــرای مصــارف 
ــام  ــز انج ــر نی ــود و در کشــورهای دیگ ــتفاده می ش ــاص اس خ
شــده؛ تهیــه ایــن لیبــل هــا از کشــورهای اروپایــی و امریکایــی 
بــرای ایــران هزینــه زیــادی دارد از ایــن رو می توانیــم بــا قیمت 
ــرا  ــم زی ــرار دهی ــدگان ق ــد کنن ــار تولی ــر آن را در اختی پایین ت

دانــش فنــی آن را بدســت آورده ایــم.
ــتگاه  ــروژه دس ــن پ ــرد: در ای ــان ک ــر نش ــور خاط ــاری پ انص
ــوان  ــه عن ــا ب ــر از آنه ــه اگ ــت ک ــده اس ــاخته ش ــوادی س و م
ــایی و  ــکان رمزگش ــود، ام ــتفاده ش ــی اس ــب هایی امنیت برچس
جعــل در آنها بــه دلیــل اســتفاده از مبانــی رمزنــگاری کوانتومی 
ــرد اســت. ــه ف ــه صــورت منحصــر ب ــا ب ــوده و در دنی ــر ب صف

ایــن محقــق بــا اشــاره بــه کاربــرد ایــن برچســب های 
ــای  ــناد و کاغذه ــی در اس ــگاری کوانتوم ــی در رمزن کوانتوم
ــه  ــکناس ها ب ــا اس ــناد و ی ــرد اس ــن کارب ــت: در ای ــول گف پ
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــوند ک ــگاری می ش ــی رمزن ــکل کوانتوم ش
ــی  ــا جعل ــر ی ــوان از معتب ــناد می ت ــودن اس ــه ب ــه محرمان مرتب
بــودن اســناد مطلــع شــد. یعنــی زمانــی کــه ســند در دســتگاه 
قــرار می گیــرد در کوتاه تریــن زمــان ممکــن ارزیابــی دقیقــی از 
اعتبــار ســند ارائــه می دهــد. ایــن سیســتم در دنیــا منحصــر بــه 
فــرد بــوده و کدهــای بررســی نامــه فقــط در اختیــار افــراد مورد 

ــرد. ــرار می گی ــاد ق اعتم
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت لزوم ایــن طــرح در اســتفاده در اســناد 
پولــی و مالــی گفــت: در ایــن سیســتم کدگــذاری بــا اســتفاده 
از مــواد کوانتومــی اپتیکــی اطالعــات دقیقــی روی اســناد و یــا 
اســکناس بارگــذاری می شــود کــه ایــن اطالعــات را می تــوان 
بــا اســتفاده از دســتگاه دیگــری کــه در بانــک یــا نهــاد مرجــع 

ــی کــرد. نگهــداری می شــود بازخوان
مدیــر عامــل ایــن شــرکت گفــت: در ایــن سیســتم رمزنــگاری 
اطالعــات بــر روی هــر نــوع اســکناس چــاپ می شــود و ایــن 
اطالعــات بــه گونــه ای اســت کــه توانایــی انــدازه گیــری آنهــا 
ــط  ــط توس ــوده و فق ــر نب ــکان پذی ــر ام ــخاص دیگ ــرای اش ب
مرکــز مرجــع کــه آنهــا را بارگــذاری کــرده وجــود دارد، بنابراین 

ــانه های  ــق نش ــم دقی ــی فه ــکناس و توانای ــل اس ــکان جع ام
ــر  ــده امــکان پذی ــراد جعــل کنن ــرای اف ــی اســکناس ها ب امنیت

نیســت.
ــت اســکناس ها  ــد امنی ــا می توان ــل ه ــن لیب ــه وی، ای ــه گفت ب
ــردش و  ــری در گ ــر مؤث ــود پارامت ــن خ ــه ای ــرد ک ــاال بب را ب
رصــد اســکناس در سیســتم بانکــی کشــور اســت. بــا توجــه به 
اهمیــت ایــن موضــوع، ایــن تکنولــوژی می توانــد کاربردهــای 

مختلفــی نظیــر پولشــویی و … داشــته باشــد.
ــی در  ــای کوانتوم ــل ه ــرد لیب ــه کارب ــاره ب ــا اش ــاری ب انص
ــه  ــت: کلی ــی گف ــای واردات ــواع کااله ــاق ان ــا قاچ ــارزه ب مب
کاالهایــی کــه از مجــاری قانونــی وارد کشــور می شــوند 
اعــم از بهداشــتی، دارویــی، آرایشــی و … می تواننــد بــه لیبــل 
هــای کوانتومــی تجهیز و ســپس تحویــل واردکننــده کاال داده 
شــود در ایــن صــورت در بــازار می تــوان بــه راحتــی کاالهــای 

ــخیص داد. ــر تش ــای دیگ ــاق را از کااله ــی قاچ واردات
ــی  ــای نظام ــری از خرابکاری ه ــزود: جلوگی ــق اف ــن محق ای
و انبــار تجهیــزات حســاس از دیگــر کاربردهــای لیبــل هــای 
کوانتومــی اســت؛ کلیــه تجهیــزات حســاس و فــوق حســاس 
نظامــی ماننــد قطعــات یدکــی هواپیماهــای جنگــی و یــا انواع 
ــوان  کاالهــای موجــود در انبارهــای نظامــی و ســری را می ت
ــر  ــا غی ــراب و ی ــه خ ــا نمون ــض ی ــری از تعوی ــرای جلوگی ب
اورجینــال بــه کمــک لیبــل هــای کوانتومــی رمزنــگاری کرد.
ــی  ــای برچســب های امنیت ــر کاربرده ــه دیگ ــاره ب ــا اش وی ب
ــک  ــا ی ــک کاال ی ــرد )ی ــک ف ــردن ی ــان دار ک ــت: نش گف
ــرداری  ــره ب ــگام به ــط در هن ــه فق ــوری ک ــه ط ــه( ب برگ
قابــل تشــخیص باشــد، جلوگیــری از جعــل اســناد )پاســپورت، 
شناســنامه و اســناد ثبتــی و …(، جلوگیــری از ورود کاال، 
اطمینــان خریــداران و واردکننــدگان از کاالی خریــداری 
شــده در مبــدا و تحویــل همــان کاال در مقصــد، انــواع بهــره 
ــل  ــای لیب ــری و… از کاربرده ــوق س ــری و ف ــای س وری ه

ــی هســتند. ــای امنیت ه
انصــاری افــزود: ایــن سیســتم کدگــذاری اســناد دارای چنــان 
ــل را از  ــه جع ــر گون ــکان ه ــه ام ــت ک ــی اس پیچیدگی های
ــادن  ــع و مع ــا وزارت صنای ــر ب ــال حاض ــرد؛ در ح ــن می ب بی

مذاکراتــی بــرای اســتفاده از ایــن لیبــل هــا داشــته ایــم.

برچسبهایامنیتیضدجعلتولیدشدند

ــن ــای نوی فناوریه
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Osteo-( مرحلــه اول عمــل جراحــی پیونــد قرنیــه مصنوعــی دندانــی - اســتخوانی
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــتان فاراب ــت در بیمارس ــا موفقی odonto-keratoprosthesis( ب

پزشــکی تهــران انجــام شــد.
ــه،  ــوق تخصــص قرنی ــی، ف ــران زارعــی قنوات ــر مه ــیله دکت ــه وس ــن جراحــی پیشــرفته ب ای
دانشــیار گــروه چشــم پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران باهمــکاری دکتــر ســید علیرضا 
پرهیــز، فــوق تخصــص جراحی فــک و صــورت و دکتــر مهــرداد شــروقی، متخصص بیهوشــی، 

اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه، انجام شــد.
دکتــر مهــران زارعــی قنواتــی دربــاره ایــن جراحــی گفــت: بیمــار مــا خانمی 43 ســاله اســت که 
بــه علــت ابتــال بــه ســندروم اســتیونس- جانســون، یــک نــوع حساســیت نــادر دارویــی، دچــار 
کــدورت قرنیــه دو طرفــه شــده و بینایــی خــود را از دســت داده بــود. در معاینــه قبــل از عمــل، 
خشــکی شــدید چشــم و چســبندگی پلک هــا بــه ســطح قرنیــه و کراتینیزه شــدن ســطح قرنیه 

دیــده می شــد.
وی اضافــه کــرد: بــرای بیمارانــی کــه خشــکی چشــمی بــه ایــن شــدت دارنــد، پیونــد قرنیــه 
ــه  ــواع قرنی ــی بســیاری از ان ــود. حت ــر نخواهــد ب ــن مــی رود و موث ــه ســرعت از بی طبیعــی ب
مصنوعــی را هــم در ایــن بیمــاران نمــی تــوان اســتفاده کــرد و بهتریــن عمــل جراحــی بــرای 
بیمــاران مبتــال بــه ســندرم اســتیونس- جانســون و مــوارد دیگــری مثــل پمفیگوئیــد چشــمی، 
ــه  ــد قرنی ــا پیون ســوختگی هــای شــیمیایی شــدید و تراخــم اســتفاده از تکنیــک OOKP ی

مصنوعــی دندانــیـ  اســتخوانی اســت.
زارعــی قنواتــی در مــورد تکنیــک OOKP ایــن طــور توضیــح داد: پیونــد قرنیــه مصنوعــی بــا 
اســتفاده از بافــت دنــدان یــک روش درمانــی پیشــرفته بــرای درمــان نابینایــی اســت کــه در حدود 
10 مرکــز چشــم پزشــکی دنیــا ارائــه می شــود و خوشــبختانه از امــروز شــاهد انجــام ایــن جراحی 

در بیمارســتان فارابــی بــه عنــوان تنهــا مرکــز ارائــه دهنــده ایــن خدمــت در ایــران خواهیــم بود.
وی بــا بیــان اینکــه پیونــد قرنیــه طبیعــی، بــه عنــوان روش درمــان بخــش عظیمــی از نابینایــی 
ــرر  ــای مک ــام پیونده ــم انج ــه رغ ــاران و ب ــی از بیم ــه، در گروه ــدورت قرنی ــی از ک ــای ناش ه
موفقیــت آمیــز نیســت، اظهــار داشــت: هنــگام وجــود خشــکی چشــم شــدید همــراه بــا آســیب 
ــه  ــه کــه ســلول های پوســته خارجــی قرنی ــادی قرنی پلک هــا، آســیب گســترده ســلول های بنی
را می ســازد، در صــورت وجــود التهــاب شــدید، وجــود عــروق خونــی در قرنیــه و ســابقه رد پیونــد 

تکــرار شــونده چــاره ای جــز اســتفاده از قرنیــه مصنوعــی وجــود نــدارد.
ــی در دو  ــه مصنوعــی دندان ــد قرنی ــه، عمــل جراحــی پیون ــوق تخصــص قرنی ــن ف ــه ای ــه گفت ب
ــا مقــداری از  ــدان نیــش همــراه ب ــه اول شــامل برداشــتن دن ــه انجــام می شــود کــه مرحل مرحل

اســتخوان فــک اطــراف و بــرش دادن آن اســت. ســپس ســوراخی بــا قطــر 3.5 تــا 4.5 میلیمتــر 
ــن  ــرار داده می شــود. ای ــژه ای در آن ق ــرش خــورده، حفــر و اســتوانه اپتیکــی وی ــه ب ــن الی در ای
قطعــه را بــه مــدت ســه مــاه زیــر پلــک پاییــن چشــم مقابــل جاســازی مــی کننــد تــا یــک بافت 
عروقــی اطرافــش تشــکیل شــود. همچنیــن در ایــن مرحلــه روی قرنیــه بیمــار بــا بافــت مخــاط 

دهــان پوشــانده مــی شــود.
وی بــا تاکیــد بــر نقــش ویــژه و مهــارت و دانــش مثــال زدنــی دکتــر علیرضــا پرهیــز جــراح 
ــن  ــت ای ــوم پزشــکی تهــران در موفقی ــت علمــی دانشــگاه عل فــک و صــورت و عضــو هیئ
ــراف آن  ــه اط ــدان ک ــه و دن ــب قرنی ــه دوم ترکی ــزود: در مرحل ــی، اف ــل جراح ــه از عم مرحل
بافــت همبنــد رشــد کــرده اســت را بــا ایجــاد بــرش روی پلــک خــارج می کنیــم. ســپس بــا 
ایجــاد برشــی در مرکــز قرنیــه بیمــار، مقــداری از اســتوانه داخــل چشــم و ترکیــب دنــدان و 
قســمت خارجــی اســتوانه روی قرنیــه قــرار می گیــرد و بــه عنــوان پروتــز قرنیــه چشــم عمــل 

خواهــد کــرد.
دانشــیار گــروه چشــم پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران دربــاره تاریخچــه ایــن تکنیــک 
گفــت: ایــن روش در اوایــل دهــه ۶0 میــالدی توســط جــراح چشــم پزشــک ایتالیایی، پروفســور 
بندیکتــو اســترامپلی Benedetto Strampelli ابــداع شــد ولــی بــه علــت دشــواری و 
پیچیدگــی، مراکــز محــدودی در دنیــا ایــن جراحــی را انجــام مــی دهنــد. یکــی از بــا تجربــه 
 Christopher Liu پروفســور کریســتوفر لیــو OOKP تریــن جراحــان در انجــام عمــل
اســت کــه زحمــات زیــادی در پیشــرفت و آمــوزش ایــن تکنیــک در جهــان کشــیده انــد و مــن 

در انگلســتان نــزد وی آمــوزش دیــدم.
زارعــی قنواتــی در مــورد هزینــه ایــن جراحــی نیــز گفــت: هزینه انجــام این عمــل در انگلســتان 
بــرای دو مرحلــه جراحــی حــدود 70 هــزار پونــد اســت ولــی در ایــن بیمــار تیــم جراحــی هزینــه 

ــت نکردند. ای دریاف
وی همچنیــن بــه مشــکالتی کــه بــه واســطه تحریــم هــا بــرای تهیــه لنــز اســتوانه ای وجــود 
داشــت اشــاره کــرد و  گفــت: هزینــه لنــز ایــن قرنیــه مصنوعــی توســط یــک شــرکت تامیــن و 

بــه بیمــار اهــدا شــد.
دکتــر زارعــی قنواتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه انجــام ایــن جراحــی بــدون همــکاری اعضــای تیــم 
پیونــد امــکان پذیــر نبــود از حمایــت دکتــر محمــد ناصــر هاشــمیان رئیــس بخــش قرنیــه و دکتر 
ارش میرمحمــد صادقــی، معــاون درمــان بیمارســتان فارابــی، شمشــادی سرپرســتار و پرســتاران 
و کارشناســان اتــاق عمــل و بیهوشــی اتــاق عمــل 2 بیمارســتان کــه در انجــام ایــن جراحــی 4 

ســاعته مشــارکت داشــتند، تشــکر کــرد.
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۲۰۳۰انجاممیشود

 
یــک جــراح مغــز و اعصــاب انگلیــس روشــی بــرای پیونــد موفقیــت آمیــز ســر انســان بــه بــدن 
یافتــه اســت. بــه گفتــه او بــا پیشــرفت های رباتیــک و ســلول های بنیــادی چنیــن عمــل جراحــی 

تــا قبــل از 2030 میــالدی انجــام خواهــد شــد.
ــد  ــا می کن ــس) NHS( ادع ــی انگلی ــالمت همگان ــرویس س ــابق س ــان س ــی از جراح یک

ــود. ــام می ش ــر انج ــه دیگ ــک ده ــااًل در ی ــان احتم ــر انس ــد س ــتین پیون نخس
ــد کــه  ــد بزن ــه بدنــی پیون ــه ســر انســان را ب ــد چگون ــو ادعــا می کنــد کــه می دان ــروس متی ب

حاصــل ایــن عمــل کارآمــد باشــد.
 Hull University ــتان های ــابق در بیمارس ــاب س ــز و اعص ــان مغ ــی از جراح ــو یک متی
Teaching اســت. او کــه مشــغول نوشــتن یــک داســتان علمــی تخیلــی بــا کمــک مایــکل 
لــی )بنیانگــذار موسســه فوتورولــوژی( بــود کلیــد اصلــی بــرای موفقیــت چنیــن عمــل جراحــی 

را یافــت.
او معتقــد اســت جراحــان نــه تنهــا ســر فــرد بلکــه بایــد کل نخــاع فــرد را در یــک بــدن دریافــت 

ــد بزنند. ــده پیون کنن
تاکنــون فقــط تعــداد اندکــی از دانشــمندان ادعــا کردنــد پیونــد ســر انســان انجــام شــدنی اســت و 
بیشــتر آنهــا روی روش هایــی تمرکــز کردنــد کــه طــی آن نخــاع قطــع می شــد. امــا متیــوز کــه 
ــف  ــه توصی ــن کار را بی خردان ــام داده، ای ــی انج ــل جراح ــزار عم ــش از 10 ه ــد بی ــا می کن ادع

می کنــد.
متیــو ۶3 ســاله معتقــد اســت پیشــرفت های موجــود در جراحــی اعصــاب، رباتیــک و پیوندهــای 

ســلول بنیادیــن همگــی بــه پیونــد کل نخــاع و ســر یــک فــرد به بــدن دیگــری تــا قبــل از 2030 
ــد. میــالدی کمــک می کنن

ــف  ــای مختل ــه ایده ه ــی و ارائ ــا بررس ــی م ــدف اصل ــد: ه ــراف می گوی ــه تلگ ــاره ب ــن ب او در ای
اســت کــه البتــه احمقانــه بــه نظــر می رســد امــا بعــداً متوجــه شــدم ایــن ایــده اصــاًل احمقانــه 
نیســت. اگــر قــرار باشــد مغــز انســان بــه بــدن دیگــری پیونــد زده شــود و نخــاع نیــز حفظ شــود، 

ایــن عمــل جراحــی غیــر ممکــن نخواهــد بــود.
ایــن در حالــی اســت کــه ســرجیو کانــاور یکــی از جراحــان ایتالیایــی در 2017 میــالدی ادعــا کرد 
بــا قطــع کــردن نخــاع یــک جســد در محــل گــردن، عمــل پیونــد ســر را بــه طــور موفقیــت آمیز 

انجــام داده اســت.

محققــان اســترالیایی بــا اســتفاده از زرده تخــم مــرغ نوعــی 
انســولین ابــداع کــرده انــد کــه در دمــا و حــرارت بــاال لختــه 
ــتفاده  ــپ انســولین از آن اس ــوان در پم ــی ت ــود و م ــی ش نم

ــرد. ک
در حــال حاضــر بســیاری از مبتالیــان بــه دیابــت از پمپ هــای 
ــورد  ــون م ــا هورم ــن پمپ ه ــد. ای ــتفاده می کنن ــولین اس انس
نیــاز بیمــاران را تأمیــن می کنــد. امــا بــه دلیــل ایجــاد فیبریــل 
ــل  ــور در فواص ــای مذک ــولین، پمپ ه ــای( انس ــای )لخته ه ه
ــل انســولین در  ــن می شــوند. فیبری ــی مشــخصی جایگزی زمان
حقیقــت تارهایــی اســت کــه طــی یــک یــا دو روز و در نتیجــه 
تجمیــع ترکیبــات انســولین به وجــود مــی آینــد و احتمــال دارد 

بــه لختــه تبدیــل شــوند.
ــه  ــراد مبتــال ب ــل اف ــاب از تشــکیل فیبری ــرای اجتن ــن ب بنابرای
ــاعت  ــا 72 س ــر 24 ت ــولین را ه ــای انس ــد پمپ ه ــت بای دیاب

ــد. ــا ایمــن بمانن ــد ت عــوض کنن
ــی  ــب شناس ــوری عص ــتیتو فل ــان انیس ــون محقق ــا اکن ام
ــتاورد  ــتفاده از دس ــا اس ــورن ب ــی در ملب ــالمت ذهن و س
ــه  ــد ک ــرده ان ــداع ک ــن اب ــی نوی ــی روش ــان ژاپن محقق
در آن انســولین بــا مهندســی زرده تخــم مــرغ تولیــد 

. د می شــو
اختــر حســین محقــق ارشــد ایــن پژوهــش می گویــد: 
ــکر  ــع ش ــک منب ــوان ی ــه عن ــرغ ب ــتفاده از زرده تخــم م اس
ــا بررســی  ــداع شــده اســت. مــا ب در دانشــگاه اوزاکا ژاپــن اب
شــیوه  تأثیــرات  ژاپنــی،  محققــان  تحقیقــات  نتایــج 
ــولین را  ــای انس ــکر در مولکول ه ــیمیایی ش ــری ش قرارگی
ــا  ــداع کردیــم ت ــه ایــن ترتیــب روشــی اب تحلیــل کردیــم. ب
ــد انســولین رســانی مشــکل ایجــاد  ــدون اختــالل در فراین ب

ــود. ــل ش ــل ح فیبری
ــذاری  ــی را glycoinsulin نامگ ــان محصــول نهای محقق
ــای  ــاده در آزمایش ه ــن م ــا ای ــق گزارش ه ــد و طب ــرده ان ک
اولیــه عملکــرد خوبــی داشــته اســت. بــه گفتــه حســین حتــی 

در دمــا و غلظــت بــاال نیــز بــه ایجــاد فیبریــل این مــاده منجر 
 glycoinsulin نشــد. عــالوه بــر آن در آزمایش هــا
ثبــات بیشــتری نســبت بــه انســولین طبیعــی داشــت. 
 glycoinsulin ــوان ــا می ت ــن یافته ه ــه ای ــه ب ــا توج ب
را جایگزیــن مناســبی بــرای اســتفاده در پمپ هــای انســولین 
بــه حســاب آورد کــه عمــر طوالنی تــری نســبت بــه انســولین 

معمــول دارد.
ــه ۶ روز  ــولین از 2 ب ــدگاری انس ــر مان ــد اگ ــان معتقدن محقق
ــه  ــان ب ــد، احتمــااًل در هزینه هــای درمانــی مبتالی افزایــش یاب
دیابــت صرفــه جویــی شــود. هرچنــد نتایــج اولیــه رضایتبخش 
ــای  ــد فعالیت ه ــی بای ــم تحقیقات ــه تی ــه گفت ــا ب ــت، ام اس

ــود. بیشــتری انجــام ش
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شـبکه ملـی اطالعـات مطابق بـا مصوبه شـورای عالـی فضـای مجازی، زیرسـاخت 
فضـای مجـازی کشـور محسـوب می شـود و بایـد به عنـوان یـک طـرح کالن ملی 
کشـور، دارای پیوسـت پدافندی برای دفـاع از هرگونـه حمله و تهدید سـایبری به 
این زیرسـاخت حیاتـی باشـد. از این رو ایـن موضوع به عنـوان یک الـزام در مصوبه 
شـورای عالی فضـای مجـازی بـه وزارت ارتباطات بـه عنوان متولی توسـعه شـبکه 

ملـی اطالعات، واگذار شـده اسـت.

فناوری اطالعات و ارتباطات
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــه عنــوان نخســتین ســوال، تدویــن پیوســت  * ب
ــه  ــات در چ ــی اطاع ــبکه مل ــایبری ش ــد س پدافن
وضعیتــی قــرار دارد و چــه زمانــی قــرار اســت وارد 

فــاز اجرایــی شــود؟
ــاز شــد و  ــاه ســال ۹7 آغ ــن ســند از آذرم ــن ای ــات تدوی مطالع
ــزاری جلســات  ــا برگ ــه نتیجــه رســید و ب در شــهریورماه ۹۸ ب
ــتفاده از نظــرات متخصصــان، نســخه  ــف و اس ــی مختل خبرگ
اولیــه آن تدویــن و آمــاده رونمایــی اســت. البتــه ایــن ســند باید 
یــک ســری مراحــل را طــی کنــد تــا بــه مرحلــه اجــرا برســد.
بــرای مثــال بایــد در مراجــع ذی ربــط از جملــه وزارت ارتباطات 
تأییــد و تصویــب شــود و پــس از آن اگــر الزم باشــد در مراجعی 
ــد  ــازمان پدافن ــازی و س ــای مج ــی فض ــورای عال ــد ش مانن
غیرعامــل نیــز مــورد بررســی قــرار گیــرد. پــس از طــی ایــن 
مراحــل، ایــن ســند می توانــد مبنــای پدافنــد ســایبری شــبکه 

ملــی اطالعــات قــرار گیــرد.

ــی  ــبکه مل ــایبری ش ــد س ــند پدافن ــاختار س * س
اطاعــات چگونــه اســت و چــه الزامــات راهبــردی 
ــور کل  ــه ط ــده و ب ــه ش ــر گرفت ــرای آن درنظ ب
ــن ســند مدنظــر  ــی در ای ــه چــه اهداف رســیدن ب

ــت؟ اس
ســاختار ایــن ســند بــه گونــه ای اســت کــه در آن اهــداف کالن 
ــی اطالعــات  ــد ســایبری در شــبکه مل و اصــول تحقــق پدافن
مشــخص شــده اســت؛ آنچــه کــه در اســناد باالدســتی کشــور 
در حیطــه پدافنــد ســایبری مدنظــر قــرار دارد ناظــر بــر بحــث 
ــا  ــر ب ــه متناظ ــت ک ــی« اس ــلحانه و غیرنظام ــاع غیرمس »دف
ــود  ــی می ش ــی و اقدامات ــاد بازدارندگ ــا و ایج ــق آمادگی ه تحق
تــا یــک زیرســاخت حیاتــی در برابــر تهدیــدات مصــون بمانــد.
ــد  ــوع پدافن ــتی، موض ــناد باالدس ــق اس ــه طب ــی ک تهدیدات
ــه  ــی اســت ک ــه تهدیدات ــوط ب ــتر مرب ــتند، بیش ــایبری هس س
ــتی  ــای تروریس ــا گروهه ــم و ی ــای متخاص ــب دولت ه از جان
ــا  ــد. ب ــود بیاین ــه وج ــی ب ــه زیرســاختهای حیات ــد علی می توانن
ایــن دیــدگاه مــا چارچوبــی را در ایــن ســند مشــخص کردیــم 
کــه در اجــزای مختلــف شــبکه، بازیگــران و کنشــگران بتواننــد 
تهدیــدات را شناســایی کــرده و ســناریوهای آنهــا را بشناســند و 
با توجــه بــه آن، بتواننــد اقداماتــی را بــرای پیشــگیری از تحقق 
ایــن تهدیــدات و مصــون کــردن ســامانه های خودشــان انجــام 

ــد. دهن
بــه ایــن معنا کــه اگــر تهدیــدی در آســتانه تحقــق قــرار گرفت 
و بــه صــورت یــک تهاجــم درآمــد و یــا حتــی تهاجــم تــا حدی 
واقــع شــد و حوادثــی را پیــش آورد، آن ســامانه ها بتواننــد 
ــی  ــر باشــند؛ اگــر ضربات ــه پذی مقاومــت الزم را داشــته و ضرب
ــول آن را  ــل قب ــان قاب ــد، در زم ــاراتی ش ــه خس ــر ب ــم منج ه
احیــا کــرده و بــه وضعیــت پایــدار برگرداننــد. بــه بیــان دیگــر 

هــدف کالن کــه در چارچوب پیوســت پدافنــد ســایبری در نظر 
گرفتــه شــده، ایــن اســت کــه شــبکه و زیرســاختهای حیاتــی 
مــا بتواننــد بــه نوعــی در برابــر حــوادث و حمالتــی کــه اتفــاق 

ــند. ــاب آور باش ــد، ت می افت
یعنــی در واقــع شناســایی محیــط تهدیــد، پیــاده ســازی 
اقداماتــی کــه منجــر بــه توانمنــدی، اســتقامت و جــذب ضربات 
ــرای  ــاده ســازی اقدامــات و تحقــق توانمنــدی ب می شــود و پی
ــه  ــدار از جمل ــه وضعیــت پای ــی و بازگشــت ب ــه بازیاب کمــک ب
اهــداف تهیــه پیوســت پدافنــد ســایبری شــبکه ملــی اطالعات 

اســت.
 

ــث  ــه بح ــت ک ــوان گف ــود می ت ــن وج ــا ای * ب
پدافنــد ســایبری در بعــد غیرنظامی، تــاب آوری در 

ــد؟ ــق می کن ــات را محق ــی اطاع ــبکه مل ش
ــی  ــرح فعل ــه در ط ــوم ک ــر می ش ــه را متذک ــن نکت ــه ای البت
ــن  ــده، ای ــام ش ــه انج ــی ک ــات و اقدامات ــی اطالع ــبکه مل ش
موضوعــات تــا حــد زیــادی دیــده شــده اســت. اینطــور نبــوده 
ــه  ــه صــورت نگرفت ــن زمین ــی در ای ــچ اقدام ــون هی ــه تاکن ک
باشــد و یــا هیــچ دیــدی از این ماجــرا در شــبکه ملــی اطالعات 
مدنظــر نباشــد. بلکــه در واقع بــه واســطه اینکــه نیاز اســت این 
ــه صــورت  ــد و ب ــه دربیای ــی و نهادین ــه صــورت ذات ــدگاه ب دی
خیلــی نظام منــد و هماهنــگ در اجــزای مختلــف شــبکه ملــی 
اطالعــات محقــق شــود، الزم بــوده کــه ایــن پیوســت تدویــن 
شــود تــا امــکان راهبــری پدافنــد ســایبری در اجــزای مختلــف 

شــبکه، پدیــد بیایــد.
ــه  ــزرگ اســت ک ــک اکوسیســتم ب ــات ی ــی اطالع شــبکه مل
ــایبری  ــد س ــد و پدافن ــور دارن ــی در آن حض ــران مختلف بازیگ
بایــد بــه صــورت هماهنــگ در الیه هــای زیرســاختها و برخــی 
خدمــات ایــن شــبکه اعــم از خدمــات ارتباطــی و پایــه کاربردی 
ــه  ــق مصوب ــه(، طب ــام و دامن ــگر و ن ــا، جویش ــان ه ــام رس )پی
شــورای عالــی فضــای مجــازی، محقــق شــود. بــه ایــن معنــی 
ــی در ســطحی  ــک ســطح و برخ ــزا در ی ــر بعضــی اج ــه اگ ک
ــوازن وجــود نداشــته  ــدا کــرده و ت ــدی پی ــای پدافن دیگــر ارتق
ــداری و  ــان برســیم و پای ــه اهــداف م ــم ب ــا نمی توانی باشــد، م
تــاب آوری شــبکه را بــه صــورت یکپارچــه تضمیــن کنیــم؛ لــذا 
ایــن فلســفه اصلــی تدویــن پیوســت پدافنــد ســایبری شــبکه 

ــوده اســت. ملــی اطالعــات ب
ــای  ــبکه المان ه ــی ش ــرح فعل ــز در ط ــون نی ــم اکن ــه ه البت
ــه درنظــر  ــی ک ــی و مدیریت ــای امنیت ــم و ویژگی ه الزم را داری
گرفتــه شــده اعــم از اســتفاده از مکانیزم هــای چندالیــه، 
ایجــاد افزونگــی الزم، ایجــاد امکاناتــی کــه منجــر بــه فریــب 
ــد همــه اینهــا در  ــا بای دشــمن شــود و امثالهــم، وجــود دارد ام
ــدا  ــعه پی ــگ توس ــوازن و هماهن ــه صــورت مت ــک ســطح ب ی
کننــد. برایــن اســاس در تعریــف کلــی، ایــن پیوســت تدویــن 
ــی اطالعــات، چــه در  ــف شــبکه مل ــا بازیگــران مختل شــده ت
قلمــرو وزارت ارتباطــات و چــه بازیگــران تحــت نظــارت ایــن 
وزارتخانــه در بخــش دولتــی و خصوصــی کــه در توســعه ایــن 
ــورت  ــه ص ــات را ب ــن الزام ــد ای ــد، بتوانن ــش دارن ــبکه نق ش

تحققحاکمیتسایبریباسپردفاعیشبکهملی؛

وقتیهزینهدشمنبرایتهدیداتسایبریباالمیرود
مجری پروژه پیوست پدافندی شبکه ملی اطالعات معتقد است: اگر شبکه 
ملی، پایدار و مصون از تهدیدات و تاب آور باشد و مردم نیز در استفاده از 

آن با مشکلی مواجه نشوند، حاکمیت سایبری محقق شده است.
شبکه ملی اطالعات مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، زیرساخت 
فضای مجازی کشور محسوب می شود و باید به عنوان یک طرح کالن ملی 
کشور، دارای پیوست پدافندی برای دفاع از هرگونه حمله و تهدید سایبری 

به این زیرساخت حیاتی باشد.
از این رو این موضوع به عنوان یک الزام در مصوبه شورای عالی فضای 

مجازی به وزارت ارتباطات به عنوان متولی توسعه شبکه ملی اطالعات، 
واگذار شده و این وزارتخانه نیز تهیه »پیوست پدافند سایبری شبکه ملی 
اطالعات« را به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات محول کرده است.
احمدرضا غزنوی مجری پروژه پیوست پدافند سایبری شبکه ملی اطالعات 
و کارشناس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در 
گفتگویی در خصوص اهداف و چشم انداز این سند و اقداماتی که برای دفاع 
از تهدیدات سایبری در شبکه ملی اطالعات برنامه ریزی شده است، به 

سواالت ما، پاسخ می دهد.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــد. ــش ببرن ــگ پی هماهن

* برنامــه بعــدی مدنظــر در ســند پدافند ســایبری 
ــی اطاعات چیســت؟ شــبکه مل

برنامــه بعــدی کــه در تدویــن ایــن ســند مدنظــر اســت، قطعــًا 
ــد ســایبری در قلمــرو  ــود کــه طرح هــای پدافن ــن خواهــد ب ای
بازیگــران و اجــزای مختلــف شــبکه ملــی اطالعــات، بازنگــری 
و اصــالح و یــا تدویــن شــود و در یــک بــازه مشــخص زمانــی 
ــه ای در  ــری کمیت ــا راهب ــعه و ب ــگ توس ــورت هماهن ــه ص ب

ــاده ســازی شــود. وزارت ارتباطــات، پی
ــات  ــاوری اطالع ــات و فن ــگاه ارتباط ــتا پژوهش ــن راس در ای
ــی  ــایبری شــبکه مل ــد س ــن پیوســت پدافن ــا تدوی ــان ب همزم
ــرار داده  ــتور کار ق ــامانه را در دس ــک س ــعه ی ــات، توس اطالع
ــد  ــی خواه ــه زودی رونمای ــامانه ب ــن س ــه ای ــخه اولی ــه نس ک
ــی  ــامانه ارزیاب ــوان »س ــا عن ــامانه ب ــن س ــرد ای ــد. رویک ش
ــی کشــور«، آن اســت  ــد ســایبری در زیرســاختهای حیات پدافن
کــه الزامــات، شــاخص ها و چارچوب هــای تدویــن شــده 
ــا کمــک ایــن  در پیوســت پدافنــد شــبکه ملــی اطالعــات را ب
ــودکار و در  ــه خ ــودکار، نیم ــورت خ ــه ص ــم ب ــامانه بتوانی س

ــم. ــرا کنی ــف اج ــای مختل قلمروه
ــی را  ــد راهکارهای ــه صــورت هوشــمند می توان ــامانه ب ــن س ای
ــال  ــی در قب ــاختهای حیات ــازی زیرس ــون س ــوص مص در خص
ــی در  ــر و مهم ــدم مؤث ــه ق ــد ک ــه ده ــایبری ارائ ــدات س تهدی

ــود. ــن بخــش خواهــد ب توســعه ای

ــات  ــی اطاع ــبکه مل ــت ش ــون وضعی ــم اکن * ه
ــدات  ــر تهدی ــاب آوری در براب ــزان ت ــر می از نظ
ــر  ــزان ب ــن می ــت؟ ای ــه اس ــایبر چگون ــای س فض
ــنجیده  ــه س ــاخص هایی و چگون ــه ش ــای چ مبن
ــا  ــبکه ت ــن ش ــی ای ــرایط فعل ــود و در ش می ش
چــه میــزان آمــاده مقابلــه بــا تهدیــدات ســایبری 

ــت؟ اس
ــرویس های  ــه س ــرای ارائ ــات ب ــای وزارت ارتباط در برنامه ه
مختلــف بــه مــردم، همــواره ســنجش پایــداری شــبکه 
و ارتقــای آن در دســتور کار بــوده و در ایــن خصــوص 
تســت های عملیاتــی و میدانــی بــه صــورت منظــم و مســتمر 
ــد  ــازمان پدافن ــد س ــتگاه ها مانن ــایر دس ــا س ــی ب و در هماهنگ
غیرعامــل، مانورهــا و رزمایش هــای مربوطــه انجــام می شــود.

ــرویس های  ــه س ــرای ارائ ــات ب ــای وزارت ارتباط در برنامه ه
ــبکه و  ــداری ش ــنجش پای ــواره س ــردم، هم ــه م ــف ب مختل
ارتقــای آن در دســتور کار بــوده و در ایــن خصــوص تســت های 
ــام  ــتمر انج ــم و مس ــورت منظ ــه ص ــی ب ــی و میدان عملیات
ــردم در  ــه م ــه ک ــداری در آنچ ــن پای ــال ای ــه هرح ــود ب می ش
خدمــات شــبکه ملــی اطالعــات دریافــت می کننــد نیــز دیــده 
می شــود. توجــه بــه آمارهایــی کــه در رســانه ها منتشــر 
ــادی  ــیار زی ــداد بس ــه تع ــه روزان ــد ک ــان می ده ــود، نش می ش
ــن حمــالت  ــم کــه ای ــه شــبکه داری حمــالت ســایبری را علی

ــود. ــه می ش ــا مقابل ــا آنه ــده و ب ــناخته ش ش
شــبکه ملــی اطالعــات پایــداری الزم را دارد و بســیاری 
از ســرویس هایی کــه روی ایــن شــبکه مســتقر هســتند 
ــارت  ــوزش و تج ــالمت، آم ــی، س ــرویس های بانک ــد س مانن
ــه  ــی ارائ ــه خوب ــداری، ب ــن پای ــل ای ــه دلی ــی، ب الکترونیک

. ند می شــو
نکتــه ایــن اســت کــه فضــای ســایبری همــواره در حــال تغییر 
ــه  ــرفته ای ک ــد و پیش ــدات جدی ــت تهدی ــن اس ــوده و ممک ب
خیلــی از آنهــا ناشــناخته هســتند، بــرای یــک مــدت طوالنــی، 
ــواره  ــل هم ــن دلی ــه همی ــرده باشــد. ب ــر ک سیســتم ها را درگی
شــبکه بایــد ایــن آمادگی را داشــته باشــد کــه تهدیــدات ممکن 
اســت بــه تهاجــم تبدیــل شــده و زمینــه حــوادث و بحران هــای 
ــد  ــته ای مانن ــاختهای وابس ــور و زیرس ــی کش ــبکه ارتباط ش

شــبکه ملــی اطالعــات را فراهــم کنــد.

ــه  ــت ک ــور گف ــوان اینط ــود می ت ــن وج ــا ای * ب
فضــای عــدم قطعیــت در برابــر تهدیــدات 
ــان  ــچ زم ــود دارد و هی ــایبری وج ــای س در فض
ــداری و  ــن پای ــه ای ــرد ک ــن ک ــوان تضمی نمی ت

می کنــد؟ کفایــت  آمادگــی، 
ــد  ــد مترص ــه بای ــه همیش ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــه؛ ب بل
ــرای  ــود را ب ــی  خ ــیم و آمادگ ــد باش ــدات جدی ــایی تهدی شناس
اســتقامت و تــاب آوری الزم درصــورت تحقــق تهدیــدات جدید 

ــم. ــا دهی ارتق
لــذا در طــرح شــبکه ملــی اطالعــات بــه مالحظــات پایــداری 
ــی  ــن و رزمایش های ــم در تماری ــده و ه ــه ش ــاب آوری توج و ت
ــوع در  ــن موض ــود، ای ــام می ش ــتمر انج ــورت مس ــه ص ــه ب ک
حــال ارزیابــی اســت. در حــال حاضــر نیــز می توانیــم بگوییــم 
ســرویس هایی کــه در بســتر شــبکه ملــی اطالعــات در حــال 

ارائــه اســت، دارای پایــداری خوبــی بــوده و اتفاقــی کــه منجــر 
ــده  ــزارش نش ــود، گ ــات ش ــن خدم ــدی در ای ــالل ج ــه اخت ب
اســت. امــا در هــر صــورت هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد و مــا 
الزم اســت کــه آمادگــی  خــود را بــاال ببریم. چــرا کــه تهدیدات 
همیشــه در حــال تغییــر هســتند و ممکن اســت اختاللــی پیش 
بیایــد و مــا بایــد آمادگــی الزم را بــرای اســتقامت و بازگشــت به 

وضعیــت مطلــوب در زمــان الزم، تــدارک ببینیــم.

* در ســند الزامــات شــبکه ملــی اطاعات، بخشــی 
ــرده و  ــدا ک ــاص پی ــت اختص ــوع امنی ــه موض ب
برخــی منتقــدان معتقدنــد کــه ایــن شــبکه هنــوز 
آمادگــی الزم را در حــوزه امنیــت نــدارد؛ چــرا کــه 
ــبکه  ــدازی ش ــال ها از راه ان ــه س ــودی ک ــا وج ب
ــل  ــی اطاعــات می گــذرد، ایــن شــبکه در مقاب مل
ــه  ــت، ب ــتاکس ن ــد اس ــی مانن ــدات بزرگ تهدی
خوبــی عمــل نکــرده و دارای ضعــف بــوده اســت.

ایــن شــبکه یــک موجودیــت در حــال تکامــل و توســعه اســت 
و آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه مــا بایــد بــه ایــن نکتــه 
ــه  ــدات ب ــد ســایبری، تهدی توجــه داشــته باشــیم کــه در پدافن
ــم.  ــاد کنی ــل ایج ــی کام ــود و بازدارندگ ــل نش ــم تبدی تهاج
ــه هــر حــال اگــر  ــه ایــن اســت کــه ب امــا طــرف دیگــر قضی
ــم  ــه تهاج ــا ب ــد ی ــک ش ــم نزدی ــه تهاج ــه مرحل ــدی ب تهدی
تبدیــل شــد، بتوانیــم اقداماتــی صــورت دهیــم کــه آن تهاجــم 
بــه اهــداف خــود دســت پیــدا نکنــد و دشــمن در ایــن زمینــه 

ــود. ــدی ش ــار ناامی دچ
ــد در  ــد گفــت کــه ایــن تهدی ــز بای در مــورد اســتاکس نــت نی
قلمــرو شــبکه ملــی اطالعــات نبــوده و در زیرســاخت دیگــری 
اتفــاق افتــاد. امــا با ایــن وجــود کشــور توانســت در مــدت زمان 
ــه  ــداری ســرویس ها و زیرســاختهای شــبکه را ب کوتاهــی، پای
وضعیــت مطلــوب برگردانــد و جلــوی تحقــق خســارتهایی کــه 
دشــمن تصــور کــرده بــود، گرفتــه شــود. مــا بایــد ایــن چرخــه 
را کامــل ببینیــم و فقــط بــه دنبــال ایــن نباشــیم کــه تهاجــم 
ــری،  ــام معظــم رهب ــق فرمایــش مق ــد؛ بلکــه طب ــاق نیافت اتف
»معنــای دقیــق مصونیــت ایــن اســت کــه ولــو تهاجمــی اتفاق 
افتــاد آثــاری نداشــته باشــد«، ایــن ابعــاد هــم بایــد مــورد توجه 

قــرار گیــرد.
ــادی کــه علیــه کشــور مــا  ــدات بســیار زی ــه تهدی ــا توجــه ب ب
ــای  ــژه در فض ــه وی ــور ب ــه کش ــم ک ــا معتقدی ــود دارد، م وج
ــار اتفاقــات انگشــت شــمار  ســایبری موفــق عمــل کــرده و آث
ــده  ــع ش ــی مرتف ــوب و خوب ــان مطل ــز در زم ــس نی ــل لم قاب
اســت بــا توجــه بــه تهدیــدات بســیار زیــادی کــه علیــه کشــور 
مــا وجــود دارد، مــا معتقدیــم کــه کشــور بــه ویــژه در فضــای 
ــار اتفاقــات انگشــت شــمار  ســایبری موفــق عمــل کــرده و آث
قابــل لمــس نیــز، در زمــان مطلــوب و خوبــی مرتفــع شــده و 
وضعیــت پایــدار بــه ســرویس ها بازگشــته و شــاید حتــی مــردم 

ــند. ــرده باش آن را حــس نک
بــه طــور کل مــا توفیقــات کشــور را در حــوزه امنیــت ســایبری 
ــه  ــد همیش ــت و بای ــی نیس ــاً کاف ــا قطع ــم، ام ــوب می دانی خ
آمادگــی خــود را ارتقــا داده و از ایــن موضــوع غافــل نشــویم که 
ــود در  ــای خ ــش توانمندی ه ــل و افزای ــال تکام ــمن در ح دش

ــاوری اســت. حــوزه فن
ــیب  ــتمر آس ــورت مس ــه ص ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای ــا مه ام
پذیری هــای خــود را شــناخته و از آن بکاهیــم و از ســوی دیگــر 
آمادگــی خــود را برای اســتقامت و تــاب اوری در برابــر تهاجمات 

ــم. ــا دهی ــوب، ارتق ــت مطل ــه وضعی و بازگشــت ب

ــی  ــبکه مل ــایبری ش ــد س ــت پدافن ــند پیوس * س
اطاعــات چــه زمانــی بــرای اجرایــی شــدن آماده 

http://mehrnews.com


صفحه 35 | شماره 29 | دی 98 MEHR NEWSAGENCY

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــتند؛  ــانی هس ــه کس ــران آن چ ــود و بازیگ می ش
چــه الزاماتــی بــرای کاربــران در الیه هــای 
ــاد  ــات ایج ــی اطاع ــبکه مل ــه ش ــی ب دسترس

؟ می کنــد
پیوســت پدافنــد ســایبری شــبکه ملــی اطالعــات بــه ســفارش 
کمیتــه پدافنــد غیرعامــل وزارت ارتباطــات در پژوهشــکده 
امنیــت پژوهشــگاه ICT تدویــن و آمــاده رونمایــی اســت. پس 
از رونمایــی از ایــن ســند طــی بــازه زمانــی مشــخصی، بــا اخــذ 
نظــرات مراجعــی چــون مرکــز ملی فضــای مجــازی و ســازمان 
پدافنــد غیرعامــل، مراحــل تصویــب نســخه نهایــی ایــن ســند 
انجــام می شــود تــا در نهایــت بــرای ارتقــای هماهنــگ پدافنــد 
ســایبری در اکوسیســتم شــبکه ملــی اطالعــات مــورد اســتفاده 

قــرار گیــرد و بــه بازیگــران، ابــالغ شــود.
قلمــرو اصلــی ایــن ســند، شــبکه ملــی اطالعــات بــه عنــوان 
ــران در  ــت. بازیگ ــازی اس ــای مج ــی فض ــاخت ارتباط زیرس
ــات و  ــاس الزام ــه براس ــت ک ــی، الزم اس ــبکه مل ــه ش حیط
ــای  ــده، طرح ه ــن ش ــند تدوی ــن س ــه در ای ــاخص هایی ک ش

ــد. ــعه دهن ــود را توس ــایبری خ ــد س پدافن
ــم چــه در  ــات داری ــی اطالع ــا در شــبکه مل ــه م ــی ک بازیگران
ــی و  ــع و دسترس ــه تجمی ــه در الی ــر )CORE( و چ ــه ک الی
خدمــات پایــه کاربــردی کــه در ســند تبییــن الزامــات تصریــح 

ــه ایــن ســند، اســتناد کننــد. شــده، بایــد در ایــن قلمــرو ب

ــرای  ــی ب ــه تکالیف ــت و چ ــات چیس ــن الزام * ای
ــده  ــده ش ــات دی ــی اطاع ــبکه مل ــران ش بازیگ

ــت؟ اس
الزامــات ایــن ســند ناظــر بــه 4 بعــد خواهــد شــد. یعنــی هــم 
ــخت  ــامانه های س ــا س ــر ب ــه متناظ ــاوری ک ــاد فن ــر ابع از نظ
ــد ایجــاد شــود  ــزاری دفاعــی اســت کــه بای ــرم اف ــزاری و ن اف
و هــم از بعــد نیــروی انســانی، بایــد نیــروی انســانی متخصص 

ــه شــود. ــرای آن نهادین ــش الزم ب ــوزش داده شــده و دان آم
درهمیــن حــال ایــن الزامات بــرای بعــد ســاختار ســازی و ایجاد 
نهاده هایــی در ســاختارهای ســازمانی بــرای آنکه متولــی پدافند 
ســایبری شــوند و نیــز در بعــد ایجــاد همکاریهــای فراســازمانی 

دیــده شــده اســت. ایــن الزامــات در یــک چارچــوب مشــخص 
شــده و بــه دنبــال تحقــق یــک ســری دســتاوردها نیز هســتیم. 
بــه بیــان دیگــر راهبــرد پدافنــد ســایبری در وزارت ارتباطــات، 
یــک ســری چارچوب هــای پیشــنهادی بــرای دســتیابی 
ــای  ــات و توانمندی ه ــه امکان ــه ب ــا توج ــداف کالن ب ــه اه ب

بازیگــران شــبکه ملــی اطالعــات خواهــد بــود.
* حــال بــا توجــه بــه تدویــن ایــن پیوســت، آیــا از 
ــد  ــی اطاعــات می توان ــی، شــبکه مل لحــاظ امنیت
ــت بیشــتری را  ــت، امنی ــه شــبکه اینترن نســبت ب

تضمیــن کنــد؟
ــت  ــت امنی ــی هیچوق ــود. یعن ــد ب ــور خواه ــن ط ــًا همی قطع
100 درصــد قابــل تضمیــن نیســت. مفهــوم درســت همــان 
ــد  ــت پدافن ــا پیوس ــا ب ــت. م ــتر« اس ــت بیش ــن امنی »تضمی
ــطوح  ــه س ــتیابی ب ــات، دس ــی اطالع ــبکه مل ــایبری ش س
ــم  ــم و امیدواری ــن کنی ــم تضمی ــت را می توانی ــر امنی باالت
ــم  ــدن ه ــی ش ــازی و عملیات ــاده س ــند در پی ــن س ــه ای ک
کارکــرد خــودش را نشــان دهــد و فقــط در حــد ســند باقــی 
ــد. البتــه الزمــه آن ایــن اســت کــه بازیگــران مختلــف  نمان
ــا یــک همدلــی  در حیطــه قلمــرو شــبکه ملــی اطالعــات، ب
ــه ایــن ســند توجــه کننــد و آن را  ــژه ب و یــک همــکاری وی
ــک  ــند ی ــن س ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــق کنن ــود محق ــرو خ در قلم
ــق شــدن آن،  ــی و محق ــذ اســت و عملیات ــات روی کاغ ادبی

ــد. ــری را می طلب ــزم دیگ ع
ــی  ــبکه مل ــایبری ش ــد س ــند پدافن ــدن س ــی ش ــا عملیات ب
ــود  ــرف می ش ــود برط ــای موج ــیاری از خالءه ــات، بس اطالع
و هزینــه دشــمن بــرای تحقــق تهدیــدات بــاال مــی رود و ایــن 
همــان مفهــوم بازدارندگــی اســت مــا معتقدیم کــه بــا عملیاتی 
ــرف  ــود برط ــای موج ــیاری از خالءه ــند، بس ــن س ــدن ای ش
ــاال  ــدات ب ــق تهدی ــرای تحق ــمن ب ــه دش ــود و هزین می ش
ــا  ــی م ــی اســت. یعن ــوم بازدارندگ ــان مفه ــن هم ــی رود و ای م
بتوانیــم هزینــه دشــمن را بــاال و هزینــه دفــاع خــود را پاییــن 
بیاوریــم. ایــن دفــاع نامتقــارن یــک بازدارندگــی ایجــاد می کند 
کــه دشــمن دچــار دلســردی و ناامیــدی شــده و از اهــداف خــود 

ــد. ــی مان بازم

ــاده  ــرای پی ــه نظــر می رســد ب ــن حــال ب ــا ای * ب
ــی  ــبکه مل ــایبری ش ــد س ــند پدافن ــازی س س
اطاعــات توســط دســتگاه های مختلــف، ضمانــت 

ــدارد؟ ــود ن ــی وج اجرای
ــه  ــم ک ــح نکردی ــق تصری ــورت دقی ــه ص ــند ب ــن س ــا در ای م
دقیقــاً چــه برنامــه زمانــی بایــد اتفــاق بیافتــد. فقــط در فرآیندی 
مشــخص کردیــم کــه چــه ســاختاری بایــد در وزارت ارتباطــات 
شــکل گیــرد کــه براســاس آن ســاختار در قلمروهــای مختلــف 
خودارزیابــی هــا شــروع شــود و نتایــج آنهــا بــه کمیتــه مرکزی 
منتقــل و تحلیــل شــده و آســیب پذیــری هــا بــه صــورت دقیق 

مشــخص و بــرای آنهــا راهــکاری تدویــن شــود.
ــوان  ــا بت ــود ت ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــس از آن رزمایش های پ
ــر  ــدر تغیی ــا چق ــری ه ــیب پذی ــزان آس ــه می ــرد ک ــک ک چ
کــرده و ســطح پدافنــد ســایبری در نقــاط مختلــف شــبکه ملی 
اطالعــات بــه چــه میــزان بــاال رفتــه و بــه بلوغ رســیده اســت.

همــت اجــرای ایــن فرآینــد نیــز بایــد بــه عنــوان یــک برنامــه 
ــی  ــامانه ارزیاب ــود و »س ــال ش ــات دنب ــی در وزارت ارتباط اصل
پدافنــد ســایبری در زیرســاختهای حیاتی کشــور« نیــز یک گام 
عملــی مهــم در همیــن راســتا اســت. چــرا کــه نحــوه اجــرای 
راهکارهــای ایــن ســند، از طریــق ایــن ســامانه مانیتــور و پایش 
ــزارش  ــل گ ــق آن، قاب ــرفت تحق ــرا و پیش ــد و اج ــد ش خواه

خواهــد بــود.
گام هــای عملــی اولیــه را وزارت ارتباطــات برداشــته و خواســته 
ــازی و  ــی فضــای مج ــز مل ــتی همچــون مرک ــع باالدس مراج
ســازمان پدافنــد غیرعامــل نیــز اســت کــه ایــن اتفــاق اســتمرار 
داشــته باشــد. برایــن اســاس پیــش بینــی می شــود کــه ایــن 
ــه محــض عملیاتــی شــدن، در کمتــر از 3 مــاه آینــده،  ســند ب
صــورت اجرایــی بــه خــود گیــرد و مراحــل ارزیابــی پدافنــدی، 
تحلیل هــای یکپارچــه و راهکارهــای ارتقــای پدافنــدی در 
قلمروهــای مختلف شــبکه ملــی اطالعــات براســاس آن انجام 

شــود.

* هــم اکنــون بیشــترین تهدیــدات در ایــن 
ــت؟  ــی اس ــه بخش های ــه چ ــوط ب ــوزه، مرب ح
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وضعیــت سیســتم های صنعتــی و بانک هــا از 
ــا  ــت و آی ــه اس ــایبری چگون ــدات س ــر تهدی نظ
ــدات  ــت تهدی ــی از وضعی ــای کل ــد نم می توانی

ــد؟ ــه دهی ــا ارائ ــن فض ــزرگ ای ــه و ب روزان
اعــالم گــزارش رســمی و آمارهــای دقیــق بایــد از ســوی مرکز 
ماهــر انجــام شــود. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجه داشــت 
کــه برخــی از اتفاقاتــی کــه در حــوزه بانکــی و یــا در حوزه هــای 
خدماتــی روی شــبکه ملــی اطالعــات اتفــاق می افتــد گرچــه 
توســط متولیــان شــبکه ملــی اطالعــات رصــد شــده و هشــدار 
داده می شــود امــا بســیاری از آنهــا در قلمــرو مســئولیتی وزارت 
ارتباطــات نیســت. امــا بــا ایــن وجــود مرکــز ماهــر بــه عنــوان 
ــوارد  ــن م ــی حــوادث حــوزه ســازمانی کشــور، تمامــی ای متول
ــن  ــران ای ــا بازیگ ــخگویی الزم ب ــرای پاس ــرده و ب ــد ک را رص

بخــش، تعامــل دارد.
 

ــط  ــا توس ــت م ــه اردیبهش ــا« ک ــرح »دژف * از ط
ــه  ــد ب ــی ش ــات رونمای ــاوری اطاع ــازمان فن س
عنــوان ســپر امنیتــی شــبکه ملــی اطاعــات نــام 
می برنــد. آیــا ایــن طــرح در قالــب پیوســت 
ــده  ــات دی ــی اطاع ــبکه مل ــایبری ش ــد س پدافن

ــت؟ ــده اس ش
ــه مســتقل اســت کــه از  ــک برنام ــاًل ی ــن طــرح کام ــر؛ ای خی
ــات وجــود داشــته و هــم  ــاوری اطالع گذشــته در ســازمان فن

ــوغ اهــداف خــود رســیده اســت. ــه بل ــون ب اکن
ــه توجــه داشــت کــه اگرچــه بیــن  ــه ایــن نکت ــد ب ــه بای البت
ــادی وجــود دارد امــا  ــد، اشــتراکات زی بحــث امنیــت و پدافن
ــت.  ــایبری نیس ــت س ــان امنی ــایبری، هم ــد س ــًا پدافن لزوم
پدافنــد ســایبری موضوعــی اســت کــه یــک بخــش خــاص 
ــه ایــن  از تهدیــدات را مــورد توجــه جــدی قــرار می دهــد. ب
معنــی کــه ایــن تعبیــر مربــوط بــه تهدیداتــی اســت کــه از 
جانــب کشــورهای متخاصــم اتفــاق می افتــد و یــک دولــت 

پشــت آن اســت.
زمانــی کــه پشــت یــک تهدیــد، یــک دولــت قــرار می گیــرد، 
آن تهدیــد می توانــد وجهــه جنــگ ســایبری پیــدا کنــد و ایــن 
ــرای مثــال ویــروس  ــد. ب جــا حیطــه مســئولیتی پدافنــد می آی

اســتاکس نــت، در زمــره عوامــل نیابتــی دولتهــا اتفــاق افتــاد.
ــدات  ــل تهدی ــا عوام ــایبری ب ــت س ــه امنی ــران الی ــا بازیگ ام
ــی آن  ــه ناف ــن موضــوع البت ــه رو هســتند. ای ــری روب متفاوت ت
نیســت کــه ایــن دو بــا هــم همــکاری نداشــته باشــند. چــرا که 
خیلــی از تهدیــدات در الیه هــای امنیــت ســایبری هــم ممکــن 
ــایبری  ــد س ــی پدافن ــدات موضوع ــاز تهدی ــه س ــت زمین اس
ــا اگــر بحــث  ــد؛ ام ــا هــم همــکاری دارن ــذا ایــن دو ب باشــد. ل
ــف  ــک از تعاری ــر ی ــئولیت ه ــد، مس ــش بیای ــخگویی پی پاس

ــود. ــد ب ــاوت خواه ــور، متف مذک
اگــر پشــت تهدیــدات دولتهــا و گروههــای تروریســتی تحــت 
ــدی مســئولیت  ــت آنهــا باشــند، اینجــا کنشــگران پدافن حمای
ــواع  ــه ان ــه ب ــا« ک ــرح کالن »دژف ــذا ط ــد و ل ــدا می کنن پی
ــه  تهدیــدات اشــراف دارد، در حوزه هــای تهدیــدات پدافنــدی ب
ــه  ــدارهای الزم را ارائ ــد و هش ــدی می آی ــام پدافن ــک نظ کم
ــد  ــوزه پدافن ــود و ح ــگاه خ ــرح جای ــن آن ط ــد. بنابرای می ده

ــود را دارد. ــگاه خ جای
ــر  ــد و روز صف ــت از آســیب پذیریهــای جدی ــی کــه صحب جای
ــم  ــای متخاص ــه دولت ه ــود ک ــناخته می ش ــدات ناش و تهدی
ــه  ــه ک ــا آنچ ــت. ام ــدی اس ــه پدافن ــتند، حیط ــت آن هس پش
ــای  ــت الیه ه ــردن امنی ــرف ک ــا و برط ــی ارتق ــوزه آمادگ درح
امنیــت ســازمانها مطــرح می شــود، در حیطــه امنیــت ســایبری 

قــرار می گیــرد.

ــث  ــه بح ــوال، ب ــن س ــوان آخری ــه عن ــال ب *ح
ــیم.  ــته باش ــی داش ــز نگاه ــایبری نی ــت س حاکمی
ــت  ــل پیوس ــدن کام ــرا ش ــما اج ــر ش ــه نظ ب
پدافنــد ســایبری شــبکه ملــی اطاعــات تــا چــه 

حــد می توانــد مــا را بــه نقــاط قــوت در حاکمیــت 
ــاند؟ ــایبری برس س

قطعــاً تحقــق پدافنــد ســایبری بــا رویکــرد تــاب آوری و ایجــاد 
ــن  ــت و ای ــایبری اس ــت س ــی از ارکان حاکمی ــی یک بازدارندگ
ــا در چرخه هــای  ــه در دنی ــی اســت ک ــگاه براســاس مدل های ن
حاکمیــت ســایبری مطــرح می شــود. بــه بیــان دیگــر، 
عالی تریــن ســطح امنیــت ســایبری و مصونیــت در برابــر 
تهدیــدات ســایبری، می توانــد یکــی از ارکان تحقــق حاکمیــت 
ســایبری باشــد و ایــن یــک گام جــدی خواهــد بــود تــا مــا در 
تحقــق ایــن راهبــرد مصمــم باشــیم و راهبــرد پدافنــد ســایبری 

ــم. ــش ببری ــبکه، پی ــاب آوری ش ــرد ت ــا رویک را ب
ــن اســت کــه  ــی مهــم در حاکمیــت ســایبری ای یکــی از معان
مــا بــر حیطــه ای کــه حاکمیــت را تعریــف می کنیــم، اشــراف 
ــرده  ــری ک ــمن جلوگی ــوذ دش ــم از نف ــیم و بتوانی ــته باش داش
ــر در  ــاس اگ ــن اس ــم. برای ــال کنی ــود را اعم ــتهای خ و سیاس
حیطــه شــبکه ملی اطالعــات، تهدیــدات را درســت بشناســیم و 
آســیب پذیری هــای خــود را کــه منجــر بــه تحقــق تهدیــدات 
ــی  ــه نوع ــم، ب ــت ایجــاد کنی ــود، کاهــش داده و مصونی می ش

ــن فضــا مســلط می شــود. ــر ای ــه و ب ــوذ را گرفت ــوی نف جل
ــز  ــات نی ــی اطالع ــبکه مل ــایبری ش ــد س ــت پدافن در پیوس
ــات پیشــگیرانه و  ــده و اقدام ــه ش ــپرهای الزم درنظــر گرفت س
تســلط بــر ایــن فضــا، از جملــه ابعــاد حاکمیت ســایبری اســت.

ــاق  ــرو اتف ــک قلم ــت در ی ــی حاکمی ــز، زمان ــر نی ــد دیگ از بع
می افتــد کــه ایجــاد اعتمادپذیــری کنیــم. بــه ایــن معنــی کــه 
بــا ایجــاد رابطــه مبتنــی بــر اعتمــاد میــان مــردم و حاکمیــت 
ــبکه،  ــن ش ــتفاده از ای ــرای اس ــات ب ــی اطالع ــبکه مل در ش

ــم. ــت یابی ــایبری دس ــت س ــوم حاکمی ــه مفه ــم ب می توانی
ــون از  ــدار و مص ــبکه ای پای ــات، ش ــی اطالع ــبکه مل ــر ش اگ
ــردم در  ــد و م ــالالت باش ــر اخت ــاب آور در براب ــدات و ت تهدی
ــه  ــکلی مواج ــا مش ــبکه ب ــن ش ــرویس های ای ــتفاده از س اس

ــت. ــده اس ــق ش ــایبری محق ــت س ــوند، حاکمی نش

ــه  ــگان ب ــت رای ــه اینترن ــوع ارائ ــت: موض ــازی گف ــای مج ــی فض ــورای عال ــی ش ــو حقیق عض
ــی  ــورای عال ــات در ش ــی اطالع ــبکه مل ــی و ش ــک داخل ــتفاده از ترافی ــورت اس ــران در ص کارب

ــد. ــنهاد ش ــازی پیش ــای مج فض
رضــا تقی پــور انــوری، بــا بیــان اینکــه مطابــق بــا ســند تحقــق الزامــات شــبکه ملــی اطالعــات 
بایــد در ایــن شــبکه بــه خدمــات و پهنــای بانــد بــا کیفیــت، ارزان، امــن و ســالم دســت یابیــم، 
اظهــار داشــت: هــم اکنــون پهنــای بانــد اینترنــت بــرای ترافیــک بین الملــل بــا هزینــه زیــادی 
ــا  ــه کاهــش هزینه ه ــات ب ــی اطالع ــی در شــبکه مل ــک داخل ــتفاده از ترافی ــراه اســت و اس هم

ــود. ــج می ش منت
ــک  ــتفاده از ترافی ــران در صــورت اس ــه کارب ــگان ب ــد رای ــای بان ــه پهن ــکان ارائ ــورد ام وی در م
داخلــی بــر بســتر شــبکه ملــی اطالعــات گفــت: ایــن پیشــنهاد مبنــی بــر رایــگان کــردن پهنای 
بانــد ترافیــک شــبکه ملــی اطالعــات در شــورای عالــی فضــای مجــازی مطــرح شــده اســت امــا 

بــا توجــه بــه مالحظاتــی کــه وجــود دارد، انجــام آن نیازمنــد بررســی بیشــتر اســت.
عضــو شــورای عالــی فضــای مجــازی ادامــه داد: از آنجایــی کــه اداره شــبکه های ارتباطــی دارای 
هزینــه اســت و بخشــی از ایــن حــوزه نیــز مربــوط بــه ارائــه دهنــدگان خدمــات غیردولتی اســت، 
ارائــه یــک چنیــن مشــوقی نیازمنــد بررســی همــه جانبــه دارد. چــرا کــه بــرای مثــال، بخشــی 
ــت تعلــق می گیــرد و در صورتــی کــه ترافیــک داخلــی  ــه دول ــد ب از درآمــد ترافیــک پهنــای بان

رایــگان شــود، ســهم درآمــدی دولــت کــم خواهــد شــد و نیــاز بــه قانــون مجلــس دارد.
وی گفــت: ایــن پیشــنهادات مطــرح شــده امــا ابعــاد مختلــف آن نیازمند بررســی اســت کــه یکی 
از ایــن ابعــاد، طــرح موضــوع در مجلــس و تصمیم گیــری بــرای آن بــا توجــه بــه محدودیت هــای 

بودجه ای اســت.

ــرای  تقی پــور انــوری خاطرنشــان کــرد: از ســوی دیگــر در الیحــه بودجــه پیشــنهادی دولــت ب
ــی فضــای  ــر موضــوع شــبکه ملــی اطالعــات شــده و شــورای عال ــژه ای ب ســال ۹۹ تاکیــد وی
مجــازی نیــز بــر آن تاکیــد دارد کــه در صــورت تصویــب مجلــس، می توانــد تکمیــل شــبکه ملی 

اطالعــات را تســریع کنــد.
وی اظهار امیدواری کرد که سال ۹۹ نقطه اوج و عطف شبکه ملی اطالعات در بودجه باشد.

درشورایعالیفضایمجازیمطرحشد؛
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــما در  ــئولیت ش ــان مس ــه از زم ــود اینک ــا وج * ب
ــات  ــر ارتباط ــوان وزی ــه عن ــات ب وزارت ارتباط
ــات  ــی اطاع ــبکه مل ــوع ش ــم، موض ــت ده دول
مطــرح بــوده، امــا همچنــان پیــاده ســازی کامــل 
ایــن شــبکه بــا امــا و اگرهایــی مواجــه اســت. بــه 
عنــوان نخســتین ســوال، هــدف از اجــرای شــبکه 
ــن  ــرای ای ــد اج ــوده و رون ــه ب ــات چ ــی اطاع مل

ــی رود؟ ــش م ــه پی ــی چگون ــروژه مل پ
ــی اطالعــات از ســال ۸۹ در برنامــه پنجــم توســعه  شــبکه مل
ــرد.  ــال می ک ــی را دنب ــدف اصل ــید و دو ه ــب رس ــه تصوی ب
ــازی  ــای مج ــی فض ــورای عال ــه ش ــداف در مصوب ــن اه ای
تحــت عنــوان »ســند ضــرورت تبییــن الزامــات شــبکه ملــی 
ــن  ــند مهمتری ــن س ــد. در ای ــرح ش ــف و مط ــات« تعری اطالع
ــد  ــرح ش ــات مط ــی اطالع ــبکه مل ــف ش ــه در تعری ــی ک بحث
ــه در  ــود ک ــبکه ب ــن ش ــتقالل« ای ــوع »اس ــه موض ــوط ب مرب
ــازی در  ــی فضــای مج ــورای عال ــه ش ــه مصوب ــات ۶ گان الزام

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــال ۹2 م س
بــه ایــن معنــی کــه از آنجایــی کــه روز بــه روز خدمــات شــبکه 
ــری  ــکل گی ــال ش ــور در ح ــی در کش ــت الکترونیک ای و دول
اســت، مدیریــت اینترنــت به صــورت یکجــا و در اختیــار آمریکا، 
ــورهای  ــی کش ــود. حت ــوب می ش ــردی محس ــدی راهب تهدی
ــر  ــد و اگ ــی ندارن ــت دخالت ــت اینترن ــز در مدیری ــی نی اروپای
ــد،  ــروم کن ــت مح ــران را از اینترن ــد روزی ای ــکا بخواه آمری
کشــور در حوزه هــای مختلــف سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی 
و اجتماعــی آســیب جــدی مــی بینــد. برایــن اســاس موضــوع 

ــد شــده اســت. ــات تاکی ــی اطالع اســتقالل شــبکه مل
ــی  ــه بحــث شــبکه مل ــن ب ــه پرداخت ــدی در زمین موضــوع بع
ــرا  ــت. چ ــه ارزان اس ــه تعرف ــوط ب ــور، مرب ــات در کش اطالع
ــرخ  ــت، ن ــد اینترن ــای بان ــد پهن ــت خری ــون باب ــم اکن ــه ه ک
ــات  ــه اطالع ــی ک ــود و زمان ــت می ش ــورت ارز پرداخ ــه ص ب
ــور  ــدداً وارد کش ــده و مج ــره ش ــی ذخی ــرورهای خارج در س

ــود. ــل می ش ــردم تحمی ــه م ــازاد ب ــه م ــود، هزین می ش
ــی از شــبکه ملــی اطالعــات  ــر آمــار کشــورهایی کــه مدل بناب
دارنــد اگــر اطالعــات در داخــل کشــور تولیــد و ذخیــره شــود، 
ــال در  ــرای مث ــت. ب ــی را گرف ــه اضاف ــوی هزین ــوان جل می ت
کــره جنوبــی، بیــش از ۸5 درصــد اطالعــات در داخــل کشــور 
ــای  ــه پهن ــازی ب ــچ نی ــور هی ــن کش ــود و در ای ــد می ش تولی
ــد اینترنــت بیــن الملــل نیســت. برایــن اســاس مــا نیــز در  بان
تعریــف شــبکه ملــی اطالعــات، این بحــث جــدی و الــزام آور را 
مطــرح کرده ایــم تــا هزینــه اضافــی بــه مــردم تحمیــل نشــود 
و در صورتــی کــه بتــوان اطالعــات داخــل کشــور را در داخــل 

ذخیــره و مبادلــه کــرد، نیــازی بــه پهنــای بانــد اینترنــت بیــن 
الملــل نخواهیــم داشــت.

ــوع  ــال ۹2، موض ــاه س ــه دی م ــوص در مصوب ــن خص در ای
ــی  ــه رقابت ــا تعرف ــد ب ــت و پهــن بان ایجــاد شــبکه ای پرظرفی

ــد. ــزام ش ــات ال ــه وزارت ارتباط ــز داده، ب ــامل مراک ش
 

* عــاوه بــر موضــوع تعرفــه ارزان قیمــت کــه بــه 
دنبــال تبــادل اطاعــات در داخــل کشــور مدنظــر 
ــه نظــر می رســد موضــوع  ــه اســت، ب ــرار گرفت ق
ــت  ــی اس ــر دالیل ــز از دیگ ــات نی ــت اطاع امنی
ــی  ــبکه مل ــی در ش ــک داخل ــزوم ترافی ــر ل ــه ب ک

ــت؟ ــده اس ــد ش ــر آن تاکی ــات، ب اطاع
بلــه؛ در کنــار ایــن مباحــث، بحــث امنیــت اطالعــات از 
ــوده اســت.  ــی اطالعــات ب ــه شــبکه مل ــوط ب موضوعــات مرب
ــارج  ــور خ ــه از کش ــی ک ــات زمان ــه اطالع ــی ک ــن معن ــه ای ب

ــت. ــی اس ــا نگران ــراه ب ــت آن هم ــوع امنی ــود، موض می ش
چــرا کــه طبــق اطالعــات وزارت ارتباطــات، روز بــه روز شــاهد 
بــروز حمــالت اینترنتــی علیــه کشــورمان هســتیم و البتــه روند 
ــا نیــز همیــن طــور اســت. اطالعــات در فضــای ســایبری  دنی
در معــرض ســرقت و بهــره بــرداری اســت و هــر چقــدر مســیر 
ــارج از  ــات در خ ــد و اطالع ــر باش ــات طوالنی ت ــادل اطالع تب
کشــور ذخیــره و رد و بــدل شــود، طــی ایــن مســیر تهدیــدات 

ــود. ــاد می ش ــتری ایج بیش
طبــق آمــار وزارت ارتباطــات، ســال گذشــته چندیــن میلیــون 
ــت و  ــورت گرف ــور ص ــای ورودی کش ــه درگاه ه ــد علی تهدی
بایــد توجــه داشــت کــه همــراه بــا ایــن اطالعــات، تهدیــدات 
ــق  ــاس طب ــن اس ــود. برای ــور می ش ــز وارد کش ــالت نی و حم

ــد دژی مســتحکم در  ــات، نیازمن ــی اطالع ــات شــبکه مل الزام
ــتیم. ــالت هس ــه حم ــر اینگون براب

نکتــه آخــری کــه در خصــوص شــبکه ملــی اطالعات در ســند 
تبییــن الزامــات ایــن شــبکه مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه مربــوط 
ــر  ــت باالت ــا کیفی ــردی ب ــه کارب ــات پای ــه خدم ــزوم ارائ ــه ل ب
اســت کــه در بنــد 3 ایــن ســند بــا تاکیــد بــر تضمیــن کیفیت و 

قابلیــت تحــرک، تعریــف شــده اســت.

* بــا ایــن وجــود آیــا در ایــن ســند موضــوع قطــع 
ــا داشــتن شــبکه ملــی  ــه اینترنــت ب دسترســی ب
اطاعــات مطــرح نشــده اســت؟ چــون بــا توجــه 
ــی  ــبکه مل ــتقال در ش ــوع اس ــه موض ــه اینک ب
ــای  ــه معن ــن ب ــا ای ــت، آی ــرح اس ــات مط اطاع

ــت؟ ــت نیس ــه اینترن ــی ب ــع دسترس قط
البتــه طبــق ایــن ســند، دسترســی بــه ســایر شــبکه های خــارج 
از کشــور، جــزو مأموریــت شــبکه ملــی اطالعــات اســت و ایــن 
شــبهه و تهمتــی کــه از ابتــدا به شــبکه ملــی اطالعات زده شــد 
کــه »قصــد قطــع اینترنــت را دارنــد«، بــه هیــچ عنوان درســت 
نیســت. اگرچــه برخی ایــن تهمــت را مطــرح کردنــد، امــا دقیقًا 
در ســند تبییــن الزامات شــبکه ملــی اطالعــات، باید دسترســی 
بــه اینترنــت و اطالعــات در هــر لحظــه و مــکان قطعــاً تــداوم 

داشــته باشــد.
در شــبکه ملــی اطالعــات، قطــع ارتبــاط منظــور نیســت، امــا 
ــا توجــه بــه حجــم زیــاد تولیــد اطالعــات در داخــل کشــور،  ب
ضرورتــی نــدارد کــه ایــن حجــم از اطالعــات خــارج از کشــور 

شــود.
ــبکه  ــه در ش ــی ک ــی از خدمات ــاکان یک ــر کم ــان دیگ ــه بی ب
ملــی اطالعــات تعریــف شــده، دسترســی بــه اینترنــت اســت 
امــا صــالح نیســت زیرســاختهای حیاتــی کشــور روی اینترنــت 
ــد  ــت و نبای ــار اس ــل مه ــت غیرقاب ــدات اینترن ــد. تهدی باش
ــازمان  ــوی س ــوع از س ــن موض ــرد. ای ــا ک ــاختها را ره زیرس
پدافنــد غیرعامــل نیز ابــالغ شــده و نبایــد زیرســاختهای حیاتی 

ــد. ــت باش ــبکه اینترن ــرق و گاز روی ش ــد آب، ب مانن
ــن موضــوع صحــه  ــم روی ای ــات کشــورهای دیگــر ه مطالع
می گــذارد و اتفاقاتــی کــه در دنیــا رخ می دهــد نیــز ایــن 

موضــوع را نشــان می دهــد..

*در حـوادث اخیـر و قطع اینترنـت در آبان مـاه، آیا 
شـبکه ملی اطاعـات از پس ایـن الزامـات برآمد؟ 
تـاب آوری ایـن شـبکه را چگونه ارزیابـی می کنید؟
ــدن  ــدود ش ــه مح ــت، اگرچ ــع اینترن ــر قط ــوادث اخی در ح

عضوشورایعالیفضایمجازی؛

برداشتوزارتارتباطاتازشبکهملیاطالعاتاصالحشد
عضو شورای عالی فضای مجازی از وعده رئیس جمهور برای برگزاری 
جلسات فوق العاده شبکه ملی اطالعات خبر داد و گفت: برداشت وزارت 

ارتباطات مبنی بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطالعات اصالح 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 از جمله ارائه خدمات زیرساختی 
پیشرفته، مستقل و مطابق با نیازهای کشور و حفاظت از اطالعات کاربران 

در برابر تهدیدات امنیتی الزام شده است.
کشور،  در  اینترنت  شبکه  مقطعی  قطع  از  پس  و  امسال  ماه  آبان  در 
موضوع تاب آوری شبکه ملی اطالعات به عنوان زیرساختی مستقل از 
شبکه اینترنت، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و از آنجایی که این شبکه 
نتوانست به تمامی درخواست ها پاسخ دهد، با انتقادهای مختلفی در 

خصوص عدم اجرای کامل الزامات مرتبط با این شبکه و تأخیر در پیاده 
سازی و اجرا، روبرو شد.

به نحوی که حسن روحانی رئیس جمهور اواسط آذرماه و همزمان با 
جلسه ارائه الیحه بودجه ۹۹ در مجلس، اعالم کرد که مقام معظم رهبری 

اخیراً تاکیداتی درخصوص شبکه ملی اطالعات داشته اند.
اهمیت شبکه ملی اطالعات در حدی است که پیش از این نیز مقام معظم 
رهبری بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطالعات تاکید داشته اند و کوتاهی 

در این خصوص را گوشزد کرده اند.
در این زمینه رضا تقی پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و وزیر 
اسبق ارتباطات و فناوری اطالعات ، جزئیات بیشتری از تأکیدات مقام معظم 
رهبری و برنامه های دولت برای تکمیل شبکه ملی اطالعات را تشریح کرد.

متن این گفتگو به شرح زیر است.

http://mehrnews.com


صفحه 38 | شماره 29 | دی 98 MEHR NEWSAGENCY

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

دسترســی بــه اینترنــت مطلــوب نبــود و کشــور نیــاز داشــت 
کــه خدمــات شــبکه ای تــداوم پیــدا کنــد، امــا ایــن تمریــن 
ــی و  ــای بانک ــی در زمینه ه ــات خوب ــه اقدام ــان داد ک نش
ــتند  ــبکه ها توانس ــن ش ــه و ای ــورت گرفت ــل ص ــل و نق حم
بــا کمتریــن مشــکل خدمــات رســانی کننــد. در همیــن حــال 
ــی  ــای داخل ــری و ایمیل ه ــایت های خب ــه س ــی ب دسترس
نیــز از جملــه نــکات مثبتــی بــود کــه بــا توجــه بــه اهــداف 
شــبکه ملــی اطالعــات، محقــق شــد. امــا بــه هــر حــال کــم 
ــبکه  ــات ش ــه خدم ــز در ارائ ــخصی نی ــتی های مش و کاس

ــده شــد. ــی اطالعــات دی مل
ــن شــبکه  ــت ای ــدا مأموری ــه رغــم اینکــه از ابت ــال ب ــرای مث ب
ــل آنکــه  ــه دلی ــا ب ــود، ام ــی ب ــور جســتجوی بوم داشــتن موت
ــود،  ــده ب ــیده نش ــدات الزم اندیش ــته تمهی ــالهای گذش در س

ــدیم. ــه ش ــکل مواج ــا مش ــوزه ب ــن ح ــفانه در ای متأس
هم اکنون شـاهد هسـتیم که به دلیـل این کم کاری هـا، گوگل 
در ایـران در رتبـه اول قـرار دارد و با وجودی که بسـیاری از مردم 
بـه گوگل نیـاز ندارند اما بـه آن مراجعـه می کنند. همـه مردم به 
گوگل نیـاز ندارند امـا از آنجایی که آدرس مسـتقیم یک سـایت 
را حفـظ نیسـتند از گـوگل اسـتفاده می کننـد. در حالـی کـه این 
سـاده ترین کاری اسـت کـه یک موتور جسـتجو می توانـد انجام 
دهـد و ظرفیـت شـرکتهای داخلـی مـا نیز بـرای ایـن ظرفیت، 
کافـی اسـت. اما متأسـفانه در ۶ سـال اخیـر توجه خوبـی به این 
بحث نشـد و با وجودی کـه در ابتدا موتورهای جسـتجویی مانند 
یـوز و پارسـی جو ایجـاد شـد امـا از سـال ۹2 فعالیت آنهـا راکد 

مانـد و در حـوادث اخیـر ما از این قسـمت آسـیب دیدیم.
بــه نظــر مــن نیــاز بــه موتورجســتجوی بومــی ضــروری اســت 
امــا خیلــی هــم پیچیــده نیســت و تــوان داخلــی بــدون هزینــه 

بــاال، امــکان فراهــم کــردن ایــن بســتر را دارد.

* پــس بــه نظــر شــما مشــکل از کجاســت کــه ما 
ــگر  ــک جویش ــه ی ــدت، ب ــن م ــته ایم در ای نتوانس
ــه  ــه ب ــات اولی ــه خدم ــت ارائ ــه قابلی ــوی ک ق

ــم؟ ــت یابی ــد، دس ــته باش ــران را داش کارب
ــرم  ــی در بخــش ن ــن مشــکل فعل ــه نظــر می رســد مهمتری ب
ــدان یــک ابررایانــش و یــک  ــه فق ــی ب ــه داخل افزارهــای پای
 CDN مرکــز ذخیــره داده بازمــی گــردد. مــا نیــاز بــه یــک
سراســری قــوی )شــبکه توزیــع محتــوا( در کشــور داریــم تــا 
مشــکل موتورجســتجو و ایمیــل داخلــی را حل کنیم. مشــکل 
فعلــی مربــوط بــه توانایــی شــرکتهای دانــش بنیــان نیســت. 
بلکــه زیرســاختهای رایانــش ابــری در شــبکه ملــی اطالعــات 
ــده  ــاد ش ــای ایج ــرم افزاره ــا ن ــت. واال ب ــده اس ــاد نش ایج
از ســوی شــرکتهای دانــش بنیــان، آمادگــی پوشــش 

ــود دارد. ــه وج ــن زمین ــران در ای ــه کارب ــات ب خدم
ــع  ــوی )شــبکه توزی ــه یــک CDN سراســری ق ــاز ب ــا نی م
محتــوا( در کشــور داریــم تــا مشــکل موتورجســتجو و ایمیــل 
ــی  ــه توانای ــوط ب ــی مرب ــکل فعل ــم. مش ــل کنی ــی را ح داخل
شــرکتهای دانــش بنیــان نیســت. بلکــه زیرســاختهای رایانــش 
ابــری در شــبکه ملــی اطالعــات ایجــاد نشــده اســت از ســوی 
ــای  ــه کاره ــم آنک ــه رغ ــانها ب ــام رس ــه پی ــر، در زمین دیگ
خوبــی طــی 2 ســال گذشــته صــورت گرفــت امــا هنــوز هــم 
زیرســاخت اطالعاتــی قــوی و شــبکه توزیــع محتــوای خوبــی 
ــر  ــوادث اخی ــانها، در ح ــام رس ــل پی ــن دلی ــه همی ــم. ب نداری
ــزاری و  ــخت اف ــت س ــتند و محدودی ــی نداش ــدی کامل کارآم
منابــع شــبکه باعث شــد آنطــور کــه بایــد نتواننــد نیــاز کاربران 
را پاســخگو باشــند. در ایــن خصــوص دولــت بایــد مســئولیت 

ــد. ــت کن ــرد و حمای بپذی

ــد  ــود می آی ــه وج ــوال ب ــن س ــال ای ــن ح ــا ای * ب

کــه چــرا در کشــورهای مختلــف دنیــا، شــبکه های 
پیــام رســان خودکفــا هســتند و دولتهــا نقشــی در 

کارآمــدی آنهــا ندارنــد؟
عمـده اینهـا در شـروع و راه انـدازی با همت حاکمیت توانسـتند 
رشـد کننـد. پـس از آن منابـع درآمـدی آنها بـه جایی می رسـد 
کـه خودگردان خواهند شـد. چـرا که در حـال حاضر برای رشـد 
یـک پیام رسـان فقـط حمایت هـای مادی مطـرح نیسـت، باید 
حمایت هـای قانونـی و حقوقـی نیـز صـورت گیـرد. بـرای مثال 
همانطور کـه ورود کاال به کشـور، بـدون پرداخت سـود گمرکی 
ممکن نیسـت، نبایـد اجازه دهیـم نـرم افزارهای خارجـی بدون 
پرداخـت هزینـه وارد کشـور شـوند. بایـد بـرای آنهـا مالیـات و 

عـوارض درنظـر گرفت.

ــد  ــه 80 درص ــده ک ــی ش ــات مدع * وزارت ارتباط
ــی اطاعــات را محقــق کــرده  الزامــات شــبکه مل
ــت؟ و  ــد اس ــل تأیی ــزان قاب ــن می ــا ای ــت؟ آی اس
اگــر ایــن مهــم، محقــق شــده، چــرا نمــود آن در 
ــان مــاه، آنطــور کــه  زمــان قطعــی اینترنــت در آب

ــد مشــاهده نشــد؟ بای
ــدی  ــق ۸0 درص ــر تحق ــی ب ــات مبن ــت وزارت ارتباط برداش
ــی  ــورای عال ــه ش ــن جلس ــات، در آخری ــی اطالع ــبکه مل ش
فضــای مجــازی، بحــث و اصــالح شــد. چــرا کــه هــم اکنــون 
ــی  ــا زمان ــت؛ ام ــده اس ــق ش ــات« محق ــی ارتباط ــبکه مل »ش
ــم  ــی زنی ــرف م ــات« ح ــی اطالع ــبکه مل ــورد »ش ــه در م ک
منظورمــان زیرســاختهای اطالعاتــی شــامل مراکــز داده، 
ــان،  ــام رس ــه، پی ــد نقش ــه ای مانن ــات پای ــا و خدم ــرم افزاره ن
ــا  ــد ت ــزی باش ــد مراک ــت. بای ــیریاب اس ــتجو و مس موتورجس
ــد  ــن منظــر بای ــع شــود. از ای ــی در اینجــا تجمی ــات مل اطالع

ــد. ــت کن ــت، حمای دول
ــرفت ها  ــد پیش ــه درص ــم ک ــق می کن ــوارد تصدی ــن م در ای
پاییــن اســت امــا خوشــبختانه وزارت ارتباطــات در حــال تهیــه 
ــای  ــب ماندگی ه ــه همــه کســری ها و عق ــه ای اســت ک برنام
مــورد بحــث در تکمیــل شــبکه ملــی اطالعــات را جبــران کند. 
مــا تاکیدمــان ایــن اســت کــه ایــن شــبکه بــه خدمــات ارزان، 
ــم  ــم. ه ــالم دســت یابی ــن و س ــت و ام ــا کیفی ــد ب ــای بان پهن

اکنــون پهنــای بانــد اینترنــت تــوأم بــا هزینــه زیــاد اســت.

ــه  ــاه و در جلس ــط آذرم ــور در اواس ــس جمه * رئی
ارائــه الیحــه بودجــه 99 بــه مجلــس، بــر تقویــت 
ــاً از  ــرد و تلویح ــد ک ــات تاکی ــی اطاع ــبکه مل ش

توصیه هــای مقــام معظــم رهبــری در ایــن 
توصیه هــا  ایــن  گفــت؛  ســخن  خصــوص 
چــه بــوده و آیــا در آخریــن جلســه شــورای 
ــن  ــه ای ــاه، ب ــازی در 23 آذرم ــای مج ــی فض عال

توصیه هــا اشــاره شــد؟
ــی فضــای مجــازی  ــر انقــالب در حکم هــای شــورای عال رهب
ــات را  ــی اطالع ــبکه مل ــد ش ــریع در رون ــال ۹0 و ۹4 تس در س
تصریــح کردنــد. پــس از اتفاقــات اخیــر و مشــکالتی کــه قطــع 
ــرای کســب و کارهــای داخــل کشــور ایجــاد کــرد  اینترنــت ب
نیــز، مقــام معظــم رهبــری بــار دیگــر بــر تســریع در تکمیــل 

شــبکه ملــی اطالعــات، تاکیــد کردنــد.
بــه گفتــه ایشــان بایــد کــم و کســری های مرتبــط بــا شــبکه 
ــع  ــرایط قط ــر ش ــه اگ ــرا ک ــود چ ــع ش ــات رف ــی اطالع مل
اینترنــت از طریــق دشــمن بــه مــا تحمیــل شــد، مــا در داخــل 

ــا مشــکل مواجــه نشــویم. کشــور ب
پــس از اتفاقــات اخیــر و مشــکالتی کــه قطــع اینترنــت بــرای 
ــام  ــز، مق ــرد نی ــاد ک ــور ایج ــل کش ــای داخ ــب و کاره کس
معظــم رهبــری بــار دیگــر بــر تســریع در تکمیــل شــبکه ملــی 
ــت  ــم اینترن ــوع تحری ــه موض ــد البت ــد کردن ــات، تاکی اطالع
ــد.  ــاق بیافت ــه اتف ــت ک ــم نیس ــد ه ــمن، بعی ــوی دش از س
ــا  ــد ام ــن می دانن ــت را ناممک ــم اینترن ــا تحری ــه خیلی ه اگرچ
بررســی های مــا نشــان می دهــد کــه هــم اکنــون نیــز مــا در 
زمینه هــای علمــی بــا تحریم هــای ظالمانــه در اینترنــت روبــرو 
هســتیم و دسترســی بــه ســایت های علمــی و مقاالت بســیاری 
ــه بســیاری  ــی اســت ک ــن درحال ــا محــدود اســت. ای ــرای م ب
فکــر می کننــد ایــن ســایت ها از ســمت ایــران و توســط 
ــع  ــا در واق ــده ام ــر ش ــایت ها، فیلت ــز داده و س ــان مراک صاحب
ــرای  ــکا ب ــمت آمری ــی از س ــایت های علم ــدن س ــدود ش مس

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــان ص ایرانی
ــاال تحریــم  ــوژی ب ــا تکنول ــه طــور کلــی مــا در تجهیــزات ب ب
هســتیم و بــه همیــن دلیــل مجبوریــم کــه در شــبکه اســتقالل 
داشــته باشــیم. از ایــن رو در خصــوص اســتقالل ســخت افــزار 
ــه  ــکا ب ــا ات ــرم افــزار گام برداشــته ایم و یقیــن داریــم کــه ب و ن
ــده نزدیــک، ســختی ها مرتفــع شــده و  ــان، در آین دانــش جوان

دنیــا بــه عظمــت جوانــان ایرانــی اقــرار خواهــد کــرد.
درهمیــن حــال موضــوع تکمیــل و تســریع در رونــد پیگیــری 
ــی فضــای  شــبکه ملــی اطالعــات در دســتور کار شــورای عال
ــول داد  ــز ق ــور نی ــس جمه ــه و رئی ــرار گرفت ــز ق ــازی نی مج
کــه جلســات فــوق العــاده بــرای بررســی نهایــی شــبکه ملــی 

ــذارد. ــش بگ ــات و اعتبارات اطالع
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طیچندآزمایشانجامشد؛

تستموفقیتآمیزقطعاینترنت
درروسیه

 
ــتفاده از  ــی و اس ــت جهان ــه اینترن ــش قطــع اتصــال ب ــد آزمای ــرده چن ــالم ک ــیه اع ــت روس دول
اینترنــت داخلــی را بــه طــور موفقیــت آمیــز انجــام داده و اعــالم کــرد بــه طــور موفقیــت آمیــز 

ــی کــرده اســت. ــن کشــور از جهــان اجرای ــت ای ــرای قطــع اینترن ــی ب تســت های
 آزمایــش هــای مذکــور طــی چنــد روز انجــام شــده انــد. ســازمان هــای دولتــی روســیه، تهیــه 
کننــدگان محلــی ســرویس اینترنــت و شــرکت هــای اینترنتــی محلــی روســیه در انجــام آزمایش 

هــا همــکاری کردنــد.
  )Runet هــدف از انجــام آزمایــش هــا بررســی قابلیــت اجرایــی اینترنــت ملــی روســیه)به نــام

بــدون دسترســی بــه سیســتم هــای DNS جهانــی و اینترنــت خارجــی بــوده اســت.
طــی آزمایــش هــا مســیر ترافیــک اینترنتــی در داخــل دوبــاره مشــخص و بــه ایــن ترتیــب مــی 

تــوان Runet را بزرگتریــن اینترانــت در جهــان بــه حســاب آورد.
البتــه دولــت روســیه هنــوز جزئیــات فنــی دربــاره آزمایــش هــا را فــاش نکــرده اســت. تاکنــون 
فقــط مشــخص شــده دولــت روســیه چنــد ســناریو قطــع اینترنــت جهانــی را  آزمایــش کــرده از 

جملــه ســناریویی کــه در آن یــک حملــه ســایبری بــزرگ از یــک کشــور خارجــی شــبیه ســازی 
شــد.

قــرار اســت وزیــر ارتباطــات روســیه گزارشــی دربــاره نتایــج آزمایــش ها جهــت بررســی والدیمیر 
پوتیــن  رئیــس جمهــور روســیه، تهیــه کند.

نخستینسیستمغیرقابلهک
دنیاابداعشد

 
گروهــی از محققــان در اســکاتلند 
ــک  ــل ه ــتم غیرقاب ــتین سیس نخس
ــده  ــذاری ش ــات رمزگ ــال اطالع انتق
ــن سیســتم  ــد. در ای ــرده ان ــداع ک را اب
ــک  ــور از ی ــکل ن ــه ش ــات ب اطالع

ــد. ــی گذرن ــوص م ــه مخص تراش
گروهــی از محققــان در اســکاتلند ادعا 
ــی  ــد نخســتین سیســتم امنیت می کنن

ــا را ســاخته اند. ــل هــک دنی غیرقاب
از  کــه  اســت  محققــان مدت هــا 
ــی  ــای کوانتوم ــدن رایانه ه ــر ش فراگی
بیــم دارنــد زیــرا هکرهــا بــا کمــک آن 
ــات  ــه اطالع ــانی ب ــه آس ــد ب می توانن

ــد. ــی یابن ــده، دسترس ــذاری ش رمزگ
اما گروهــی از محققــان بیــن المللی از 

جملــه محققــان دانشــگاه ســن انــدروز تراشــه ای ســاخته اند کــه کلیدهایــی یکبــار مصــرف برای 
هــر بــار انتقــال اطالعــات تولیــد می کنــد و بــه ایــن ترتیــب بــه امنیــت کامــل دســت یافته انــد.
»آن دریــا دی فالکــو« از دانشــکده فیزیــک ســتاره شناســی دانشــگاه ســن انــدروز می گویــد: ایــن 
فنــاوری مشــابه صحبــت کــردن 2 فــرد بــا اســتفاده از 2 لیــوان کاغــذی اســت کــه بــا یــک نــخ 
بهــم وصــل شــده اند. اگــر هنــگام صحبــت کــردن یکــی از آنهــا لیــوان را مچالــه کنــد، ایــن روند 
ســبب می شــود صــدا خفــه شــود. امــا هنگامیکــه هــر بــار لیــوان بــه شــیوه متفاوتــی مچاله شــود 

بنابرایــن نمی تــوان آن را هــک کــرد. روش جدیــد غیرقابــل نفــوذ اســت.
ــک تراشــه  ــره می شــوند و ســپس از ی ــور ذخی ــه شــکل ن ــال ب ــات دیجیت ــن روش اطالع در ای
ســیلیکونی مخصــوص گــذر می کننــد. ایــن تراشــه حــاوی ســاختارهایی اســت کــه نــور را خــم 

ــه می شــود. ــات در هــم آمیخت ــب اطالع ــن ترتی ــه ای ــی شــکند. ب ــد و م می کن
ــه  ــالی، ی ــات ارس ــه اطالع ــه ب ــا توج ــار ب ــر ب ــتن ه ــدن و شکس ــم ش ــای خ ــل فراینده در اص

ــود. ــام می ش ــاوت انج ــیوه ای متف ش
ایــن تحقیــق در نشــریه Nature Communications منتشــر شــده و در 
صــورت تاییــد صحــت آن، ارزش زیــادی بــرای تهیــه کننــدگان ســرویس های مخابراتــی، 
ســازمان های دولتــی و بانک هــای جهانــی خواهــد داشــت. در حــال حاضــر ایــن 
ــده،  ــذاری ش ــات رمزگ ــه اطالع ــی ب ــکل دسترس ــا مش ــف ب ــای مختل ــازمان ها و دولت ه س

ــد. ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج دس

ازسوییکموسسهامنیتی؛

سههدفمهمحمالتسایبری
درسال۲۰۲۰اعالمشد

 
بررســی های مؤسســه امنیتــی کاسپراســکای نشــان می دهــد در ســال 2020 فیــن تــک 
هــا، ارائــه دهنــدگان خدمــات بانکــداری موبایــل و مؤسســات تجــارت الکترونیــک ســه 

هــدف اصلــی حمــالت ســایبری خواهنــد بــود.
تحقیقــات کاسپراســکای در مــورد برتریــن تهدیــدات ســایبری ســال 2020 ثابــت می کند، 
ــه  ــی ارائ ــات مال ــف خدم ــیوه های مختل ــه ش ــازی ب ــای مج ــه در فض ــاتی ک موسس
می دهنــد هــدف اصلــی حمــالت ســایبری هســتند. از جملــه ایــن اهــداف می تــوان بــه 
اپلیکیشــن های مــورد اســتفاده بــرای یافتــن فرصت هــای ســرمایه گــذاری، سیســتم های 
پــردازش داده هــای مالــی در فضــای آنالیــن، ارزهــای دیجیتــال و خدمــات وابســته بــه آن 
و نیــز زیرســاخت های بانکــداری آنالیــن و بــه خصــوص بانکــداری موبایلــی اشــاره کــرد.
ــدند و  ــر ش ــترده ای منج ــی گس ــارات مال ــه خس ــالت ب ــن حم ــم ای ــال 201۹ ه در س
ــاور اســت کــه در ســال 2020 هــم خســارات مذکــور افزایــش  ــر ایــن ب کاسپراســکای ب
می یابنــد. در ایــن میــان تهدیــد جــدی متوجــه اپلیکیشــن های مالــی و بانکــی اســت کــه 
دارای حفره هــای امنیتــی متعــددی هســتند و شــرکت ها و مؤسســات عرضــه کننــده آنهــا 

مســائل امنیتــی را چنــدان جــدی نگرفتــه انــد.
کاسپراســکای همچنیــن در مــورد افزایــش نشــت کدهــای منبــع تروجــان هــای بانکــی 
ــرای  ــزار ب ــواع بداف ــد ان ــده تولی ــن پدی ــه ای ــزوده ک در فضــای مجــازی هشــدار داده و اف
حملــه بــه اهــداف فــوق الذکــر را تســهیل می کنــد. در ســال های اخیــر انتشــار کدهــای 
منبــع بدافزارهایــی ماننــد زئــوس و اســپای آی در فضــای مجــازی بــه تولیــد نســخه های 

ــود. ــری از آنهــا منجــر شــده ب پیشــرفته و خطرناک ت
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ــاوری در  ــزرگ فن ــرکتهای ب ــزون ش ــای روزاف ــوایی ه ــا رس ب
ــت هــا در سراســر جهــان  حــوزه شــبکه هــای اجتماعــی، دول
قصــد دارنــد بــا ابزارهــای مختلــف و قانونگــذاری آنهــا را وادار 

ــد. ــه حفــظ امنیــت و رعایــت قوانیــن آن کشــورها کنن ب
و  فنــاوری  شــرکت های  فعالیــت  اخیــر  ســال های  در 
ــوده  ــن ب ــر ذره بی ــش زی ــش از پی ــی بی ــبکه های اجتماع ش
اســت. رویدادهــای مختلــف از دخالــت فیس بــوک در رســوایی 
ــکا  ــوری آمری ــت جمه ــات ریاس ــکا و انتخاب ــج آناالیتی کمبری
گرفتــه تــا نقــش یوتیــوب در انتشــار ویدئــوی تروریســتی قتــل 
عــام مســلمانان در مســجدهای نیوزلنــد مــردم را دربــاره قدرت 

ــت. ــرده اس ــران ک ــی نگ ــبکه های اجتماع ش

وقتی سردمداران پیشرفت دالالن اطاعات می شوند
ایـن شـرکت های فنـاوری کـه زمانـی سـردمدار پیشـرفت بـه 
حسـاب می آمدنـد، اکنون بـه غول هـای بزرگی تبدیل شـده اند 
کـه سـعی دارند بـا البـی گـری و اسـتفاده از ابزارهـای مختلف 
بـه هـر نحـوی بـه درآمـد بیشـتر دسـت یابنـد. شـرکت های 
چنـد میلیـارددالری صنعـت فنـاوری اکنـون ذخایـر انبوهـی از 
اطالعـات کاربـران را در اختیـار دارنـد. اطالعاتـی کـه در دنیای 
امـروز بـه مثابـه گنجـی اسـت. در کنـار آن گسـتره وسـیع نفوذ 
ایـن شـرکت ها نیـز بـه آنهـا اجـازه می دهـد تـا بتواننـد هـر 
مطلبـی را بـرای جمعیـت انبوهـی منتشـر کنند به همیـن دلیل 
اخبـار جعلـی در ایـن پلتفرم هـا به سـرعت منتشـر می شـود. اما 
قضیه بـه همین جا ختم نمی شـود این شـرکتها با قدرت وسـیع 
خـود انحصارطلبانـی شـده انـد که اجـازه رشـد به شـرکت های 

نمی دهنـد. را  کوچک تـر 
ــا  ــد ب درهمیــن راســتا بســیاری از کشــورها تصمیــم گرفتــه ان
ــد. ــرل کنن ــزرگ را کنت ــرکت های ب ــن ش ــف ای ــن مختل قوانی

دولت هــا ســعی دارنــد بــه هــر وســیله از قانونگــذاری گرفتــه تا 
جریمــه و ممنوعیــت مطالــب مختلــف، شــبکه های اجتماعی و 

تأثیــر آنهــا بــر اجتمــاع را کنتــرل کنند.

فیس بوک 5 میلیارد دالر جریمه شد
ــه ای  ــا جریم ــوک ب ــس ب ــالدی فی ــال 201۹ می ــه س در میان
ــبوک  ــود فیس ــان داده ب ــات نش ــد. تحقیق ــرو ش ــنگین روب س
ــظ  ــرای حف ــکا، مقصــر اســت و ب ــج آناالیتی ــده کمبری در پرون
ــن  ــت. همی ــرده اس ــی نک ــران فعالیت ــی کارب ــم خصوص حری
ــده  ــر ش ــران منج ــات کارب ــای اطالع ــه افش ــهل انگاری ب س
ــکا  ــدرال آمری ــارت ف ــیون تج ــتا کمیس ــن راس ــت. درهمی اس

ــت. ــر گرف ــوک در نظ ــس ب ــرای فی ــه ای کالن ب جریم
کمیسـیون تجارت فـدرال )FTC( جریمه ای 5 میلیـارد دالری 
برای حل و فصل اختالف با فیسـبوک بر سـر افشـای اطالعات 
شـخصی کاربران تأییـد کرد. این شـبکه اجتماعی متهـم بود در 
سـال 2011 میـالدی تعهد خـود در رابطه با محافظت بیشـتر از 

اطالعات شـخصی کاربـران را نقض کرده اسـت.

واکنــش دولــت ایتالیــا بــه نقــض حریــم شــخصی 
کاربــران در فیــس بــوک

اوایـل 201۹ میـالدی ایتالیـا نیـز به دلیـل نقض قوانیـن حریم 
ایتالیایـی و همچنیـن رسـوایی کمبریـج  کاربـران  شـخصی 

آناالیتیـکا، فیـس بـوک را یـک میلیـون یـورو جریمـه کـرد.
از آنجـا رسـوایی کمبریـج آناالیتیـکا در سـال 2015 و قبـل از 
اجرایـی شـدن قانـون GDPR اروپـا اتفـاق افتـاده، ایتالیا مبلغ 
کالنـی را بـرای جریمـه تعییـن نکـرد با ایـن وجود سـخنگوی 
فیـس بـوک ادعا کرد طبـق شـواهد در ایـن رسـوایی اطالعات 

هیـچ یـک از کاربـران ایتالیایـی فاش نشـده اسـت.

جریمه 2 میلیون یورویی فیس بوک در آلمان
قضیــه فیــس بــوک و جریمه هــای کالنــش فقــط بــه آمریــکا 
منتهــی نشــد. دولــت آلمــان نیــز ایــن شــبکه اجتماعــی را بــه 
ــا  ــخنرانی ب ــک س ــش ی ــررات و پخ ــون مق ــض قان ــل نق دلی
ــه 2 میلیــون یــورو جریمــه متهــم  محتــوای نفــرت پراکنــی ب
کــرده اســت. وزیــر دادگســتری آلمــان در ایــن بــاره گفتــه بــود: 
قتــل، توهیــن و نفــرت پراکنــی تعریفــی از آزادی بیــان نیســت. 
ــود. ــازات ش ــد مج ــزی بای ــک آمی ــای تحری ــن نگرش ه چنی

دردسر فیس بوک در سنگاپور
یکــی دیگــر از نمونه هــای اخیــر ایــن ماجــرا مربــوط بــه فیــس 
بــوک و دولــت ســنگاپور اســت. فیــس بــوک مدتــی بــه طــور 
اختیــاری اخبــار جعلــی و اطالعــات غلــط را در پلتفــرم خــود بــا 
برچســب هایی مشــخص می کــرد. امــا ســنگاپور ایــن شــبکه 
اجتماعــی را ملــزم بــه مشــخص کــردن اخبــار جعلــی در فیس 
بــوک کــرد. قوانیــن جدید ســنگاپور دربــاره اخبــار جعلــی در 23 
نوامبــر 201۹ میــالدی منتشــر شــد و فیــس بــوک نیــز بــرای 
ــن  ــد. ای ــت آن ش ــه رعای ــزم ب ــنگاپور مل ــت در س ــه فعالی ادام
نخســتین بــاری بــود کــه فیــس بــوک تحــت قوانینــی خــاص 

دســتوراتی بــرای اصــالح یــک پســت را اجــرا کــرد.
 

حــذف محتــوای غیرقانونــی شــبکه های اجتماعــی 
در اروپــا

البتــه در ایــن میــان قانونگــذاران اتحادیــه اروپــا بــه طــور فعــال 
ســعی دارنــد رونــد انتشــار اطالعــات در شــبکه های اجتماعــی 
ــا رأی  ــی اروپ ــاه امســال دادگاه عال ــد. در مهرم ــد کنن را قانونمن
داد فیــس بــوک و اپلیکیشــن ها و وب ســایت های مشــابه 
بایــد پســت های غیرقانونــی را در سراســر جهــان حــذف کننــد. 
ــرای  ــدن ب ــه جــای منتظــر مان ــد ب ــی بای ــای اجتماع پلتفرم ه
گــزارش محتــوای غیرقانونــی خــود اقــدام بــه جســتجو دربــاره 

ایــن نــوع محتــوا و حــذف آن کننــد.
بـه گفتـه یکـی از کارشناسـان امنیتـی ایـن رأی گامـی مهم به 
شـمار می آید. ایـن رأی مربوط بـه پرونـده ای دربـاره اظهار نظر 
اهانـت آمیـزی دربـاره سیاسـتمدار اتریشـی )اوا گالویشـنیگ-

پیزسـک( در فیس بوک اسـت. طبق رأی دادگاه این کشور اظهار 
نظـر مذکور به شـهرت این سیاسـتمدار لطمـه زده اسـت. طبق 
قانـون اتحادیـه اروپا، فیـس بـوک و پلتفرم های دیگر تـا زمانی 
که متوجه انتشـار آن نشـده اند، مسـئول محتوای غیرقانونی که 

افراد پسـت می کنند، نیسـتند اما پـس از اطالع از محتـوا باید به 
سـرعت آن را حـذف کنند.

منع تبلیغات سیاسی در توئیتر و گوگل
توئیتـر نیـز یکـی دیگـر از شـبکه های اجتماعی اسـت کـه این 
اواخـر مـورد انتقاداتـی بـوده اسـت. این شـبکه اجتماعـی نیز با 
انبـوه حسـاب های کاربـری و اخبـار جعلـی دسـت و پنجـه نرم 
می کـرد. امـا توئیتـر بـرای اجتنـاب از سرنوشـت فیس بـوک و 
پرداخـت جریمه هـای کالن خود دسـت به کار شـد و در آسـتانه 
برگزاری انتخابـات پارلمانی انگلیس و پیش از انتخابات ریاسـت 
جمهـوری آمریکا در 2020 هرگونه تبلیغات سیاسـی را در پلتفرم 
خـود ممنـوع کرد. ایـن اقـدام توئیتر با سیاسـت فیـس بوک که 
همچنـان از تبلیغـات سیاسـی )حتی تبلیغات اشـتباه( پشـتیبانی 

می کنـد، در تضاد اسـت.
عــالوه بــر توئیتــر، گــوگل نیــز مجبــور شــد موضع ســخت تری 
نســبت بــه تبلیغــات سیاســی اتخــاذ کنــد. ایــن شــرکت اعــالم 
ــات،  ــات انتخاب ــان تبلیغ ــری مخاطب ــدف گی ــرای ه ــرد ب ک

ــود. ــل می ش ــی قائ ــیتی و مکان ــنی، جنس ــت س محدودی
ــن  ــی از ای ــی آمریکای ــرکت های تبلیغات ــال ش ــوان مث ــه عن ب
پــس اجــازه ندارنــد براســاس تمایالت سیاســی یــا ســوابق رأی 
ــد. اســتراتژی  دهــی عمومــی آگهی هــای خــود را منتشــر کنن
جدیــد گــوگل پیــش از برگــزاری انتخابــات سراســری در 
انگلیــس اجرایــی شــد. امــا تاریــخ اجــرای اســتراتژی مذکــور در 
اتحادیــه اروپــا، پایــان 201۹ و در بقیه کشــورها ۶ ژانویــه 2020 

میــالدی اعــالم شــده اســت.
گـوگل اعـالم کـرده دسـتورالعمل جدیـد در راسـتای همخوانی 
بـا آگهی هایـی اسـت کـه در تلویزیون رسـمی، رادیـو و تبلیغات 
چاپـی دیـده می شـود. ایـن شـرکت همچنیـن تصمیـم دارد 
دربـاره محتـوای صحیـح تبلیغـات، موضـع محکم تری نسـبت 
بـه فیس بـوک بگیـرد. بنابراین گوگل مشـغول پاکسـازی تمام 
سیاسـت های تبلیغاتـی خود اسـت تا به طـور واضـح ویدئوهای 
»دیپ فیـک«، ادعاهـای آمار غلط یـا هرگونه تبلیغـات دیگری 
که شـرکت یـا اعتماد مردم بـه انتخابـات و دموکراسـی را تحت 

تأثیـر قـرار می دهـد، ممنـوع کند.

جریمه فرانسوی برای سلطه جویی گوگل
ــد عــالوه  ــی اســت کــه دولت هــا مجبــور شــده ان ایــن در حال
ــای  ــی، عملکرده ــبکه های اجتماع ــوای ش ــرل محت ــر کنت ب
ــد.  ــد کنن ــی و قانونمن ــز بررس ــرکت ها را نی ــن ش ــاری ای تج
یکــی از ایــن مــوارد موضــع گیــری رگوالتــوری تنظیــم 

وقتیسردمدارانپیشرفت،داللاطالعاتمیشوند
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

 )Autorité de la concurrence( رقابــت فرانســه
در مقابــل سواســتفاده گــوگل از قــدرت خــود در بــازار تبلیغــات 
ــود. در اواخــر 201۹ میــالدی ایــن ســازمان جریمــه  آنالیــن ب
ــرای  ــون دالر( ب ــادل 1۶۶ میلی ــی )مع ــون یوروی ای 150 میلی
ــت فرانســه در  ــم رقاب ــوری تنظی ــرد. رگوالت ــن ک ــوگل تعیی گ
بیانیــه ای اعــالم کــرد گــوگل از خریــداران تبلیغــات براســاس 
ــن  ــزارش ای ــق گ ــرده اســت. طب ــتفاده ک ــو اس ــا س کلیدواژه ه
ســازمان روش هایــی که در پلتفــرم Google Ads اســتفاده 
ــا کار مشــکلی اســت. در  می شــوند مبهــم هســتند و درک آنه
ــوط  ــن مرب ــتور داده شــده قوانی ــوگل دس ــه گ ــتا ب ــن راس همی
بــه تبلیغــات و همچنیــن فرایندهــای مربــوط بــه فریــز کــردن 
ــر  ــق غی ــا از تعلی ــد ت ــفاف کن ــتریان را ش ــاب های مش حس

ــود. ــری ش ــان جلوگی ــاب های آن ــه حس منصفان

واکنش ترکیه به بی توجهی گوگل از حکم دادگاه
ســلطه جویــی گــوگل فقــط موجــب موضــع گیــری دولت های 
فرانســوی و اتحادیــه اروپــا نشــده اســت. ترکیــه نیــز نســبت به 

نقــض قوانیــن رقابتــی گــوگل واکنش نشــان داد.

در سـال 201۸ میـالدی قانونگـذاران ترکیـه از گوگل خواسـته 
بودنـد تـا توافقنامه های توزیـع تمام نـرم افزارهای خـود را تغییر 
و بـه مشـتریان اجازه دهـد بین موتـور جسـتجوهای مختلف در 
دسـتگاه های اندروید حق انتخاب داشـته باشـند. درهمین راسـتا 
هیئـت رقابـت ترکیـه گـوگل را بـه دلیل نقـض قوانیـن رقابتی 
درخصوص فـروش نرم افزارهـای موبایلـش، 17.4 میلیون دالر 
جریمـه کـرد و بـه ایـن شـرکت ۶ مـاه فرصـت داد تـا بـا انجام 
تغییراتـی بـه بهبود رقابـت کمک کنـد. هرچند گـوگل ادعا کرد 
تغییراتـی در ایـن زمینـه انجـام داده امـا در نهایت دولـت ترکیه 

آنها را بـرای ناکافی دانسـت.
ــود در  ــه شــرکای تجــاری خ ــد ب ــور ش ــوگل مجب ــن گ بنابرای
ــرای ســرویس  ــد ب ــس نمی توان ــن پ ــد از ای ــالم کن ــه اع ترکی
ــن  ــازار ای ــدی کــه در ب ــد جدی ــه موبایل هــای اندروی رســانی ب
ــلطه  ــد. س ــکاری کن ــا هم ــا آنه ــود، ب ــه می ش ــور عرض کش
جویــی گــوگل ســبب شــده کســب وکارش نــه تنهــا در اروپــا 

ــرو شــود. ــا موانعــی روب ــز ب بلکــه در آســیا نی

اخبار جعلی در اینستاگرام برچسب می خورند
ــا  ــرد ب ــر ســعی ک ــد توئیت ــز مانن ــان اینســتاگرام نی ــن می در ای
ــی در شــبکه های  ــار جعل ــت اخب ــد وضعی ــی جدی وضــع قوانین
ــر ایــن  ــه ایــن ترتیــب از فشــارها ب ــا ب خــود را کنتــرل کنــد ت

شــبکه اجتماعــی کاهــش یابــد. ایــن شــبکه اجتماعــی در اواخر 
ــر  ــی را در سراس ــرد پســت های جعل ــالم ک ــالدی اع 201۹ می

ــد. ــودکار برچســب می زن ــور خ ــه ط ــان ب جه
ــوک  ــس ب ــاًل در فی ــه قب ــی ک ــار جعل ــر اخب ــور دقیق ت ــه ط ب
منتشــر شــده انــد، در صــورت انتشــار در اینســتاگرام با برچســب 
پســت هایی  چنیــن  روی  می شــوند.  مشــخص  خاصــی 
ــل  ــه دلی ــود ک ــده می ش ــتباه« دی ــات اش ــب »اطالع برچس
جعلــی بــودن محتــوا را توضیــح می دهد.همچنیــن اینســتاگرام 
ــا  ــداوم ب ــور م ــه ط ــری ب ــت های کارب ــر پس ــرده اگ ــالم ک اع
چنیــن برچســب هایی مشــخص شــود، محتــوای انتشــار یافتــه 
ــد. ــد ش ــذف خواه ــا ح ــتگ ه ــش Explore و هش او از بخ

جریمــه ســنگین یوتیــوب را وادار بــه کنتــرل 
ــرد ــوا ک محت

یکــی دیگــر از شــرکت هایی کــه در نهایــت تحــت فشــارهای 
قانونــی و بــا جریمــه ای ســنگین مجبــور شــد محتوای خــود را 
کنتــرل کنــد، یوتیــوب بــود. در مــاه ســپتامبر پــس از تغییــری 
ــی«  ــرت پراکن ــوای نف ــذف »محت ــت های ح ــزرگ در سیاس ب

ــری را  ــزار حســاب کارب ــش از 17 ه ــرم بی ــن پلتف ــوب، ای یوتی
ــرده  ــالم ک ــن شــرکت اع ــرد. ای ــوع ک ــاه ممن ــر از 2 م در کمت
ــزار  ــش از 100 ه ــدش بی ــت های جدی ــرای سیاس ــان اج از زم
ویدئــو را پــاک کــرده و 500 میلیــون اظهارنظــر )کامنــت( ایــن 
پلتفــرم حــذف شــده انــد. ایــن شــرکت ادعــا می کنــد اکنــون 
ــذف  ــی و ح ــی، بررس ــغول ردیاب ــرو مش ــزار نی ــش از 10 ه بی

محتــوای خــالف قوانیــن اســت.
از ســوی دیگــر یوتیــوب متهــم شــده بــود بــا انتشــار تبلیغــات 
ــت  ــون حفاظ ــودکان، قان ــوب ک ــای محب ــد در کانال ه هدفمن
ــن  ــذارد. ای ــا می گ ــر پ ــکا را زی ــودکان در آمری ــات ک از اطالع
شــکایت در خــارج از دادگاه بــا پرداخــت 170 میلیــون دالر 
جریمــه و شــرایطی خــاص تســویه شــد. اکنــون تولیدکننــدگان 
ــد  ــور واضــح مشــخص کنن ــه ط ــا ب ــتند ت ــزم هس ــوا مل محت

ــر. ــا خی ــق دارد ی ــودکان تعل ــه ک ــا ب ــوای آنه محت

طــرح اجــرا نشــده یوتیــوب بــرای کنتــرل بیشــتر 
بــر محتــوای کــودکان

از سـوی دیگر اخیراً مشـخص شـده پس از جریمه 170 میلیون 
دالری، یوتیـوب تصمیم داشـته تمـام ویدئوهایی کـه هدف آنها 
کودکان زیر ۸ سـال هسـتند را بررسـی کنـد. در حقیقت یوتیوب 
سـال گذشـته )201۸( تصمیـم گرفتـه بـود بازبین های انسـانی 

تمـام ویدئوهای کـودکان را بررسـی کند.
این شـرکت تیمی 40 نفـره با نـام Crosswalk را اسـتخدام 
کـرد. یکـی از پیشـنهادات آن بـود کـه تمـام ویدئوهـای هدف 
گرفتـه شـده بـرای کـودکان زیر ۸سـال بررسـی شـود تـا هیچ 

محتوای نامناسـبی منتشـر نشـود.
ــن طــرح را اجــرا نکــرد.  ــوب ای ــی یوتی ــر ارشــد اجرای ــا مدی ام
ایــن شــرکت در نهایــت تعهــد کــرد در قبــال محتــوای 
ــد و در  ــول کن ــتری قب ــئولیت بیش ــودکان مس ــوص ک مخص
همیــن راســتا بخــش کامنــت )اظهــار نظــر( میلیون هــا ویدئــو 

ــد. ــال ش غیرفع

ــدون  ــدی ب ــران هن ــه اطاعــات کارب دسترســی ب
ــوع اجــازه ممن

در ایـن میان کشـورهای مختلـف همچنان بـه قانونگـذاری در 
این حـوزه ادامـه می دهند. یکـی از آخریـن نمونه ها در راسـتای 
حمایـت از اطالعـات کاربـران در پلتفرم هـای اجتماعـی به هند 
تعلـق دارد. چنـدی قبـل آخریـن نسـخه از الیحـه حمایـت از 
اطالعات شـخصی هند شـرکت های فنـاوری را ملـزوم می کند 
قبـل از اسـتفاده از داده هـای کاربـران از آنهـا اجـازه بگیرنـد. 
اطالعاتشـان  کننـد  تقاضـا  می تواننـد  همچنیـن شـهروندان 
حذف شـود. الیحـه مذکور در صـورت تصویـب محدودیت های 
کمتـری بـرای دسترسـی دولـت بـه اطالعـات ایجـاد می کند. 
بـه ایـن ترتیـب دولـت می توانـد از شـرکت ها تقاضـا کنـد بـه 
اطالعـات ناشـناس و غیـر شـخصی دسترسـی یابنـد. برخـی 
کارشناسـان قانون حمایت از اطالعات شـخصی هنـد را با قانون 
حفاظـت از اطالعـات اتحادیه اروپا مقایسـه می کننـد. همچنین 
در ایـن الیحـه ذکـر شـده اطالعـات حسـاس ماننـد اطالعات 
مالـی، بهداشـتی و بیومتریک در سـرورهای داخل کشـور ذخیره 

. د شو

استرالیا در برابر قلدری سایبری می ایستد
از سـوی دیگـر دولـت اسـترالیا نیـز بـه شـرکت های بـزرگ 
اینترنتـی درباره قلـدری سـایبری هشـدار داده و در یک تحقیق 

جدیـد طرحـی بـرای حـل ایـن چالـش را ارائـه کرده اسـت.
امنیــت ســایبری یکــی از سیاســت های مهــم اســکات 
ــدن  ــاب ش ــان انتخ ــترالیا از زم ــر اس ــت وزی ــون نخس موریس
ــر  ــل فلچ ــت. پ ــون اس ــی تاکن ــاه م ــت در م ــن پس ــرای ای ب
ــی  ــه اجرای ــون وظیف ــن کشــور اکن ــات ای ــر و ارتباط ــر هن وزی
ــق  ــتور کار دارد. طب ــایبری را در دس ــت س ــرح امنی ــردن ط ک
ایــن قانــون ابزارهایــی بــرای شناســایی و محافظــت در 
برابــر برخوردهــای مخــرب در فضــای آنالیــن ایجــاد خواهــد 
ــریع تر از  ــه س ــاک هرچ ــوای خطرن ــر آن محت ــالوه ب ــد. ع ش
شــبکه های اجتماعــی حــذف می شــوند و ابزارهــای اســتخدام 
نیــرو توســط تروریســت ها نیــز از بیــن می روند.فلچــر در ایــن 
ــاره می گویــد: صنعــت فنــاوری بایــد مســئولیت بیشــتری در  ب
ایــن بــاره قبــول کنــد. مــا نیازمنــد روش هــای هوشــمندانه ای 

ــم. ــذف کنی ــاک را ح ــوای خطرن ــا محت ــتیم ت هس

قانونگذاری تنها راه کنترل شبکه های اجتماعی...
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، بــه نظــر می رســد قانونگــذاران 
ــت و  ــکل دس ــن مش ــا ای ــان ب ــف جه ــاط مختل ــز در نق نی
ــد. اکنــون زمــان چــاره اندیشــی رســیده و  ــرم می کنن پنجــه ن
دولت هــا بایــد از ابــزاری قاطع تــر از جریمه هــای ســنگین 
ــی  ــه عبارت ــد. ب ــرل کنن ــی را کنت ــبکه های اجتماع ــدرت ش ق
ــرل  ــرای کنت ــی ب ــای قانون ــل ه ــاد راه ح ــزرگ ایج ــش ب چال
قــدرت شــبکه های اجتماعــی بــه شــیوه ای اســت کــه رقابــت، 
نــوآوری و فضــای بــاز آنالیــن را نیــز ترویــج کنــد. قوانیــن باید 
ــال را  ــای دیجیت ــران پلتفرم ه ــه کارب ــالمت هم ــت و س امنی

ــد. فراهــم کنن
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ــی از  ــب انبوه ــت نص ــت قابلی ــه عل ــمند ب ــی های هوش گوش
ــوده  ــه ب ــورد توج ــیار م ــر بس ــال های اخی ــن ها در س اپلیکیش
انــد، امــا برخــی از آنهــا می تواننــد بــالی جــان کاربــران شــوند.
کاربــران گوشــی های هوشــمند هــر روز بارهــا و بارهــا 
ــاعت ها از  ــد و س ــرل می کنن ــی را کنت ــن های مختلف اپلیکیش
آنهــا اســتفاده می کننــد ولــی بــه نظــر می رســد حــذف برخــی 
ــه ای را  ــت زندگــی شــخصی و حرف ــن اپلیکیشــن ها کیفی از ای

ــا دهــد. ارتق
ــت در  ــر اس ــه بهت ــن هایی ک ــوان اپلیکیش ــوع می ت در مجم
ــد دســته  ــه چن ــد را ب ــاک کنی ســال 2020 از روی گوشــیتان پ

تقســیم کــرد:

تــان  افســرده  کــه  اپلیکیشــن هایی  الــف: 
می کننــد: مهم تریــن اپلیکیشــن هایی کــه بایــد از روی 
ــد، آنهایــی هســتند کــه شــما را افســرده  ــاک کنی گوشــیتان پ
ــوط  ــن اپلیکیشــن ها مرب ــده ای ــد. بخــش عم ــر می کنن و دلگی
ــش  ــا نمای ــب ب ــه مرت ــتند ک ــی هس ــبکه های اجتماع ــه ش ب
عکس هــای شــیک و غیرواقعــی از افــراد و جلــوه ســازی 
غیرواقعــی از ســفرها و روابــط عاشــقانه افــراد به شــما احســاس 
ــان  ــی نش ــات علم ــد. تحقیق ــی کاذب می دهن ــب ماندگ عق
ــب  ــی حــس عق ــد اپلیکیشــن های شــبکه های اجتماع می ده
ــر  ــد و ب ــاد می کنن ــراد ایج ــاس را در اف ــی و ی ــی، تنهای افتادگ
ــره  ــغلی و غی ــت ش ــویی، وضعی ــی زناش ــالمت، زندگ روی س
ــن وضعیــت شــما تصــور  ــد. در ای ــر منفــی می گذرن ــراد تأثی اف
می کنیــد اوضــاع زندگیتــان از همــه بدتــر اســت و از همیــن رو 
اگــر جســارت و اراده قــوی داریــد، بهتــر اســت بــا فیــس بــوک، 

ــد. ــره خداحافظــی کنی اینســتاگرام، اســنپ چــت و غی

ــما  ــخصی ش ــم ش ــه حری ــن هایی ک ب: اپلیکیش

ــم شــخصی در فضــای مجــازی  ــد: حری ــض می کنن را نق
یکــی از نگــران کننــده تریــن موضوعاتــی بــوده کــه کاربــران 
ــه افزایــش  ــا توجــه ب ــد. ب ــا آن مواجــه بوده ان در ســال 201۹ ب
ــه  ــر علی ــده ب ــال ش ــای اعم ــی و مجازات ه ــی عموم آگاه
شــرکت های متخلــف، ایــن موضــوع امــروزه از گذشــته جــدی 
ــی اپلیکیشــن های  ــم برخ ــوز ه ــا هن ــود، ام ــه می ش ــر گرفت ت
مشــهور تلفــن همــراه نســبت بــه حفــظ حریــم شــخصی بــی 
توجــه هســتند و لــذا بهتــر اســت کاربــران آنهــا را حــذف کنند. 
ــی  ــن چنین ــن های ای ــن اپلیکیش ــده تری ــناخته ش ــه ش از جمل
ــا پیــام رســان فیــس بــوک و نســخه  می تــوان بــه مســنجر ی
ــورد  ــادی را در م ــات زی ــه اطالع ــروم )ک ــر ک ــی مرورگ موبایل
ــای  ــر بازی ه ــرد. اکث ــاره ک ــد( اش ــع آوری می کن ــران جم کارب

موبایلــی نیــز در ایــن زمینــه عملکــرد مناســبی ندارنــد.

ــتفاده  ــر از اس ــگان: اگ ــراً رای ــن های ظاه ج: اپلیکیش
ــد  ــد، بای ــذت می بری ــر روی گوشــی ل ــگان ب ــای رای از برنامه ه
توجــه داشــته باشــید کــه برخــی از ایــن برنامه هــا مجبورتــان 
ــب  ــه جی ــت ب ــیوه هایی دس ــا ش ــیوه ی ــه ش ــه ب ــد ک می کنن
شــوید و پــول خــرج کنیــد. اکثــر برنامه هــای موبایلــی 
ــای شــخصی  ــا ســرقت داده ه ــا ب ــگان نیســتند و ی اصــاًل رای
ــت درون  ــات پرداخ ــا خدم ــد و ی ــب می کنن ــد کس ــما درآم ش
برنامــه ای بــه مشــتری تحمیــل می کننــد. برنامه هــای ســارق 
داده معمــواًل بعدهــا آگهی هــای مرتبــط بــا عالیــق و نیازهــای 
شــما را نمایــش می دهنــد و گاهــی نیــز ایــن اطالعــات را بــه 
ــن  ــی از ای ــند. برخ ــث می فروش ــرکت های ثال ــخاص و ش اش
ــما  ــره ش ــا مقایســه چه ــره ی ــر چه ــرای تغیی ــه ب ــا ک برنامه ه
ــه  ــز در عمــل ب ــد نی ــه کار می رون ــره ب ــراد مشــهور و غی ــا اف ب
ــی  ــوش مصنوع ــای ه ــرد الگوریتم ه ــای عملک ــور ارتق منظ
ــی  ــد. وی پ ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــث م ــرکت های ثال ش

ــس اپ و  ــی، فی ــای مذهب ــی برنامه ه ــگان، برخ ــای رای ان ه
ــتند. ــا هس ــن برنامه ه ــه ای ــره از جمل غی

ــول  ــد، پ ــان می کنن ــه مجبورت ــی ک د: برنامه های
ــی  ــه طــور رســمی و علن ــا ب ــد: برخــی برنامه ه ــرج کنی خ
ــادت  ــد. ع ــول می کنن ــه و پ ــه صــرف هزین ــور ب ــما را مجب ش
کــردن بــه اســتفاده از ایــن برنامه هــا بســیار خطرنــاک اســت. 
ــی و  ــازون، ای ب ــا آم ــن برنامه ه ــی ای ــن الملل ــای بی نمونه ه
برنامــه والمــارت )مربــوط بــه فروشــگاه زنجیــره ای بــه همیــن 
ــای  ــابه برنامه ه ــای مش ــم نمونه ه ــران ه ــتند. در ای ــام( هس ن
ــد  ــم بع ــا ه ــی بازی ه ــود دارد. برخ ــد وج ــرای خری ــور ب مذک
ــه، شــما را هیجــان زده کــرده و  ــد مرحل ــگان چن از اجــرای رای
ســپس پولــی می شــوند و افــراد معمــواًل در ایــن شــرایط بــرای 
ممکــن کــردن اجــرای ســایر مراحــل بــه ســرعت دســت بــه 
ــا  ــن بازی ه ــه ای ــد. از جمل ــرج می کنن ــول خ ــده و پ ــب ش جی
می تــوان بــه نســخه های مختلــف بــازی هــری پــات، 
ویــزاردز یونایــت، فــورت نایــت، کنــدی کــراش، جلــی ســگا، 

ــره اشــاره کــرد. ــاورل کانتســت و غی پوکمــون گــو، م

ه: برنامه هایــی کــه مجبورتــان می کننــد 24 
ــوند  ــث می ش ــا باع ــی برنامه ه ــد: برخ ــاعته کار کنی س
ــان مبــدل  ــر کارت ــه دفت ــز ب محــل زندگــی شــخصی شــما نی
ــد. از  ــراد می گیرن ــمی را از اف ــی و جس ــایش روح ــود و آس ش
ــوگل  ــس، گ ــلک، آفی ــه اس ــوان ب ــا می ت ــن برنامه ه ــه ای جمل
ــو و اســکایپ اشــاره  ــل، ترل ــر تیب داکــس، گــوگل شــیتس، ای
کــرد. اگــر چــه ایــن برنامه هــا بــه افزایــش بهــره وری کمــک 
می کننــد، امــا بهتــر اســت آنهــا را بــر روی یــک گوشــی جــدا 
کــه تنهــا در محیــط کار مــورد اســتفاده اســت، نصب کنیــد و در 

ــه آنهــا دسترســی نداشــته باشــید. ــه ب خان

بهدالیلیامنیتیوروانی؛

برنامههاییکهبایددرسال۲۰۲۰ازرویگوشیپاککنید
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یکــی از ســناتورهای ایالــت ورمونــت الیحــه ای بــه مجلــس ســنا ارائــه کــرده کــه به موجــب آن 
افــراد زیــر 21 ســال نمــی تواننــد صاحــب موبایــل باشــند و در صــورت تخطــی بــا جریمــه نقدی 

و زنــدان روبــرو مــی شــوند.
ــان ســاکن ایالــت  در صــورت تصویــب یــک الیحــه جدیــد در مجلــس ســنای آمریــکا، نوجوان

ورمونــت کــه صاحــب موبایــل هســتند، مجــرم شــناخته مــی شــوند.
طبــق ایــن الیحــه کــه S.212 نامیــده مــی شــود، هــر فــرد کمتــر از 21 ســال کــه از موبایــل 
ــدان  ــا یــک ســال زن ــا جریمــه ای هــزار دالری و ت ــا صاحــب آن اســت، ب اســتفاده مــی کنــد ی

ــرو خواهــد شــد.  روب
ایــن الیحــه روز چهارشــنبه بــرای بررســی بیشــتر بــه کمیتــه قضایــی ایالــت ورمونــت ارســال 
شــد. در متــن الیحــه آمــده اســت: بــا توجــه بــه عواقــب خطرنــاک اســتفاده از موبایــل توســط 
نوجوانــان، پــر واضــح اســت کــه افــراد زیــر 21 ســال  بــه انــدازه کافــی بــرای دسترســی بــه ایــن 
دســتگاه هــا بالــغ نیســتند، بــه طــور مشــابه  مجمــع عمومــی ایــاالت متحــده آمریــکا معتقــد 
اســت افــراد کمتــر از 21 ســال بــرای در اختیــار داشــتن اســلحه و کشــیدن ســیگار بالــغ نیســتند.

در بخــش دیگــری از الیحــه آمــده است:دسترســی بــه اینترنــت و شــبکه اجتماعــی به طــور کلی 
از طریــق موبایــل فراهــم مــی شــود. از ایــن فنــاوری هــا بــرای افراطــی گــری، جــذب افــراد بــه 

تروریســم، فاشیســم و ...اســتفاده مــی شــود. 
در ایــن الیحــه طیــف وســیعی از مشــکالت بــرای توجیــه ممنوعیــت موبایــل بــرای افــراد زیــر 
21 ســال توضیــح داده شــده ماننــد نــرخ بــاالی تصــادف نوجوانــان، قلــدری ســایبری، خودکشــی 

و افراطــی گــری سیاســی.
جــان راجــرز یکــی از ســناتورهای حــزب دموکــرات در ایالــت ورمونــت ایــن الیحــه را بــه مجلس 

ارائــه کــرده اســت.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

طبقالیحهجدیددرآمریکا؛

مالکیتموبایلبرایافرادزیر۲۱سالممنوعمیشود

حذففناوریشناساییصورت؛

اپل۲۰۲۰آیفونبانمایشگربدونلبهمیسازد
 

طبق گزارشی جدید اپل تصمیم دارد در 2020 میالدی یک موبایل با نمایشگر تمام صفحه و بدون لبه عرضه کند.
طبــق گزارشــی جدیــد اپــل تصمیــم دارد در 2020 میــالدی یــک موبایــل بــا نمایشــگر بــدون لبــه عرضــه کنــد. ایــن بــدان معنــا اســت کــه 
جلــوی موبایــل  فقــط نمایشــگر ) احتمــاال یــک پنــلOLED( دیــده مــی شــود. بنابرایــن اپــل مجبــور خواهــد بــود تغییــرات بزرگــی را در 

آیفــون بــه وجــود بیــاورد.
یکــی از مهمتریــن تغییــرات، حــذف فنــاوری شناســایی صــورت )Face ID( و جایگزیــن کــردن فنــاوری اســکنر اثــر انگشــت در نمایشــگر 
اســت. در ایــن فنــاوری یــک حســگر زیــر نمایشــگر دســتگاه قــرار مــی گیــرد و بــه کاربــر اجــازه مــی دهــد قفــل دســتگاه را بــه راحتی بــاز کند.

 ایــن درحالــی اســت کــه قبــال خبرگــزاری بلومبــرگ و مینــگ چــی کــو) تحلیلگــر فنــاوری و محصــوالت اپــل( قبــال پیــش بینــی کــرده بودند 
اپــل اســکنر اثــر انگشــتر را زیــر نمایشــگر تعبیــه مــی کنــد. امــا  ایــن نخســتین بــاری اســت کــه ســخن از  حــذف فنــاوری شناســایی صــورت 

بــه میــان مــی آیــد.
 در حاضر  به دلیل وجود فناوری شناسایی صورت  یک بریدگی باالی نمایشگر موبایل قرار دارد . 

لباسخوابهوشمندبرایامنیتافرادمسن
 

یــک شــرکت ژاپنــی از عرضــه لبــاس خــواب هوشــمند بــرای اســتفاده افــراد مســن خبــر داده کــه آســایش و امنیــت 
آنهــا را بــه خصــوص در حیــن اســتراحت تامیــن می کنــد.

ــیاری از  ــبکی از بس ــی و س ــن راحت ــه در عی ــرده ک ــد ک ــمندی را تولی ــواب هوش ــاس خ ــرکت Xenoma لب ش
امکانــات محصوالتــی ماننــد ســاعت اپــل کــه افراد مســن حوصلــه ســرو کلــه زدن بــا آنهــا را ندارنــد، برخوردار اســت.

حســگرهای ســبک و نــازک ایــن پیراهــن و زیرشــلواری راحتــی می تواننــد شــاخص های حیاتــی مربــوط بــه ســالمت 
و رفــاه افــراد مســن را بــه طــور دائــم کنتــرل کننــد. آنهــا بــه خصــوص می تواننــد ایــن کار را در زمــان خــواب افــراد 
مســن انجــام دهنــد. کنتــرل شــرایط محیطــی اتــاق خــواب و بــه خصــوص دمــا و رطوبــت و تنظیــم آن از جملــه دیگر 

قابلیت هــای ایــن لبــاس خــواب اســت.
در حیــن بیــداری نیــز می تــوان از ایــن لبــاس خــواب بــرای ردگیــری فعالیــت افــراد مســن، تجزیــه و تحلیــل خــواب 
او در شــب گذشــته و غیــره اســتفاده کــرد. یــک قابلیــت منحصــر بــه فــرد ایــن لبــاس خــواب هشــدار بــه دیگــران در 
مــورد ســقوط فــرد مســن در حیــن خــواب از روی تختخــواب از طریــق اتصــال بــی ســیم بــه یــک زنــگ هشــدار یــا 

فعــال کــردن یــک اپلیکیشــن تلفــن همــراه اســت.
ایــن لبــاس خــواب در نمایشــگاه ســی ای اس 2020 بــه نمایــش درآمــده و قیمــت و زمــان عرضــه آن بــه بــازار هنــوز 

مشــخص نیست.
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سامسونگ گلکسی فولد
طرفــداران و کارشناســان بــازار از 
ــی   ــر رونمای ــل منتظ ــا قب ــدت ه م
موبایــل گلکســی فولــد سامســونگ 
ــن  ــد. ای ــو  بودن ــگر تاش ــا نمایش ب
دســتگاه در 201۹ بــرای فــروش 
عرضــه  البتــه  شــد.  عرضــه 
فــروش  بــرای  دســتگاه  ایــن 
چنــدان ســاده نبــود، نمایشــگر ایــن 
موبایــل اختالالتــی داشــت. امــا بــه 

ــک  ــل ی ــگر موبای ــد. نمایش ــه ش ــی عرض ــازار جهان ــه آن در ب ــا یافت ــخه ارتق ــال  نس هرح
پنــل OLED تاشــو اســت کــه در حالــت بــاز بــه یــک تبلــت 7.3 اینچــی تبدیــل مــی شــود. 
لــوالی ایــن موبایــل بســیار دقیــق طراحــی شــده و دارای ۶ دوربیــن اســت. پشــت آن 3 دوربین 
نصــب شــده،  2 دوربیــن ســلفی نیــز در دســتگاه وجــود دارد. همچنیــن یــک دوربیــن بــاالی 
نمایشــگر خارجــی دســتگاه وجــود دارد. یــک نســخه گلکســی فولــد بــا فنــاوری 5G همخوانی 

دارد.
 

هواوی میت ایکس
ــز از  ــواوی نی ــونگ، ه ــر سامس ــالوه ب  ع
نخســتین موبایــل تاشــو خــود بــه نــام » 
ــرد.  ــی ک ــت ایکــس« رونمای ــواوی می ه
ــد  ــی فول ــالف گلکس ــتگاه برخ ــن دس ای
و  نشــد  عرضــه  جهانــی  بــازار  در 
ــت.  ــن اس ــازار چی ــه ب ــر ب ــط منحص فق
ــه آن  ــا یافت ــخه ارتق ــاال نس ــه احتم البت
ــه  ــان عرض ــر جه ــده در سراس ــال آین س
مــی شــود.  یــک ویژگــی متمایــز دیگــر 
ایــن دســتگاه نســبت بــه گلکســی فولــد، 
وجــود نمایشــگر تاشــوی خارجــی اســت.
ایــن بــدان معنا اســت کــه هنگام تاشــدن 

موبایــل دو پنــل بــه وجــود مــی آیــد. هنــگام بــاز شــدن دســتگاه، یــک نمایشــگر ۸ اینچــی در 
اختیــار کاربــر قــرار مــی گیــرد. ایــن موبایــل دارای تنظیمــات 4 دوربینــی اســت کــه دو دوربیــن 

ــد. ــوی آن نصــب شــده ان در پشــت و دو دوربیــن در جل
 

 هواوی پی 30 پرو
 موبایــل هــواوی پــی 30 پــرو بــه 
دلیــل  تنظیمــات جالــب و متمایــز 
دوربیــن هایــش، از نوآورانــه تریــن 
موبایــل هــای 201۹ میــالدی 
ــرد  ــد.  عملک ــی آی ــه حســاب م ب
ــدک  ــور ان ــتگاه در ن ــن دس دوربی
بســیار خــوب اســت و حســگر
ــه  ــه ک ــه کار رفت RYYBدر آن ب
ــه ای  ــه ســبب مــی شــود هال البت
ــود  ــه وج ــر ب ــگ در تصاوی زرد رن

بیایــد امــا عملکــرد دوربیــن را در نــور کــم ارتقــا مــی دهــد. همچنیــن هــواوی پــی 30 پــرو 
ــت. ــری اس ــد 10 براب ــری و زوم هیبری ــکال 5 براب ــا زوم اپتی ــو ب ــه فوت ــز تل دارای لن

 شیائومی می میکس آلفا
ایــن دســتگاه نخســتین موبایــل جهــان بــا 
نمایشــگری اســت کــه دور دســتگاه مــی پیچــد.  
ــم،  ــگاه کنی ــل ن ــن موبای ــه ای ــه ای ب ــر زاوی از ه
نمایشــگر آن قابــل مشــاهده اســت و زیر دورتــا دور 
دســتگاه را پوشــانده اســت. قطــر پنــل نمایشــگر 
ــا  ــس آلف ــی میک ــیائومی م ــت. ش ــچ اس 7.۹2 این
همچنیــن نخســتین موبایلی بــود که دوربیــن 10۸ 
مگاپیکســلی  داشــت.  البتــه ایــن موبایــل کمــی 
ــی  ــب 2500 یوروی ــا برچس ــت و ب ــت اس گرانقیم
ــند. ــته باش ــد آن را نداش ــدرت خری ــه ق ــاید هم ش

 
نوبیا آلفا

ایــن دســتگاه در کنگــره 
 201۹ موبایــل  جهانــی 
رونمایــی شــد. نوبیــا آلفــا 
موبایلــی اســت کــه دور مــچ 
دســت مــی پیچــد.  ایــن 
ــمند  ــاعت هوش ــتین س نخس
ــت  ــو اس ــگر تاش بــا نمایش
کــه مــی تــوان از آن بــه 
عنــوان موبایــل نیــز اســتفاده 

ــا وضــوح  ــر  ب کــرد. دســتگاه مذکــور دارای یــک نمایشــگر OLED 4 اینچــی انعطــاف پذی
ــت  ــت و از eSIM و اینترن ــی  اس ــتگاه دارای دوربین ــن دس ــت.  ای ــل اس ۹۶0 در 1۹2 پیکس
ــون  ــور از تراشــه اســنپ دراگ ــل مذک ــمند/ موبای ــد. در ســاعت هوش ــی کن ــتیبانی م 4G پش
Wear2100 اســتفاده شــده کــه بــا یــک گیگابایــت RAM و ۸ گیگابایــت حافظــه داخلــی 

ــود. ــی ش ــتیبانی م پش
این موبایل هوشمند به وای فای و بلوتوث نیز مجهز است.
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ــد اســت کــه در  گوشــی جدیــد موتــورال در حقیقــت احیــای یــک موبایــل محبــوب ایــن برن
ــخه  ــد نس ــزر201۹  مانن ــورال ری ــت.  موت ــت یاف ــادی دس ــت زی ــه موفقی ــه ب ــان عرض زم
قدیمــی طراحــی صدفــی شــکل دارد . نکتــه متمایــز نمایشــگر تاشــو آن اســت. ایــن دســتگاه 
برخــالف گلکســی فولــد و میــت ایکــس پــس از بــاز شــدن بــه یــک تبلــت تبدیــل نمی شــود. 
نمایشــگر داخلــی آن ۶.2 اینچــی اســت  و بــه همیــن دلیــل بســیار جمــع  وجــور اســت. ایــن 

موبایــل در حالــت تــا شــده را مــی تــوان بــه راحتــی در جیــب جــای داد. 

نوآورانهترینموبایلهای۲۰۱۹معرفیشدند
نوآوری های مختلف بازار موبایل در سال ۲۰۱۹ به اوج خود رسید. با کمک فناوری های جدید از جمله ۵G موبایل هایی ساخته و رونمایی شدند که به 

طور حتم نقطه عطفی در این صنعت به حساب می آیند.
۲۰۱۹ میالدی سالی از پر از نوآوری های مختلف در بازار موبایل بود. به گفته کارشناسان بسیاری از فناوری های عرضه شده در سال جاری میالدی در 
حقیقت بنیانی برaای نوآوری هایی هستند که در سال های آینده عرضه می شوند. در این گزارش به برخی از نوآورانه ترین موبایل ها در ۲۰۱۹ میالدی 

اشاره می کنیم.
این موبایل ها به نوبه خود بسیار نوآورانه هستند و مسیر را برای تولید دستگاه هایی نوین و جالب را هموار می کنند:

http://mehrnews.com
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پالم
چنــد ســال قبــل شــرکت پالــم یکــی از برتریــن تولیــد کننــدگان 
ــم  ــراد حتــی نمــی داننــد پال ــود. اکنــون بســیاری از اف موبایــل ب
چــه برنــدی اســت. بــا ایــن وجــود ایــن شــرکت دســتگاه نوآورانه 
ــد یــک  ــازار عرضــه کــرده اســت.  دســتگاه جدی ــه ب ــدی ب جدی
ــا  موبایــل 3.3 اینچــی اســت کــه قابلیــت یکپارچــه ســازی آن ب
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــی توان ــر م ــود دارد.  کارب ــر وج ــی بزرگت موبایل
آن تمــاس بگیــرد و پیامــک ارســال کنــد.  عــالوه بــرآن موبایــل 
ــل  ــد. موبای ــی کن ــتیبانی م ــم از eSIM و LTE پش ــد پال جدی

ــز دارد. ــه IP۶۸  را نی ــی ضــد آب اســت و گواهینام ــور حت مذک
 

 انرجایزر پاور مکس پی 18کی پاپ
این دســتگاه بیشــتر شــبیه یک آجــر اســت . موبایــل مذکــور دارای 
باتــری بــزرگ 1۸ هــزار میلــی آمپــری اســت کــه یــک بــار شــارژ 
آن بــرای 4 روز گــوش کــردن بــه موســیقی و 2 روز تماشــای ویدئو  
کافــی اســت. ایــن موبایــل بــا تنظیمــات دوربیــن دو تایی پــاپ آپ 
ارائــه شــده و مــی تــوان از آن بــه عنــوان پــاور بانــک نیــز اســتفاده 

کــرد.
ــری دســتگاه اســت.  ــب آن ضخامــت 1۸ میلیمت ــه جال ــه نکت  البت
برنامــه انرجایــزر بــرای جمــع آوری ســرمایه و تولیــد تجــاری ایــن 
موبایــل شکســت خــورد و ایــن شــرکت فقــط توانســت 15 هــزار 

ــد. ــع آوری کن دالر جم
 

 موبایل سرفیس دو
ــه  ــتگاه ب ــن دس ــا ای ــافت ب  مایکروس
بــازار موبایــل بازگشــت. البته دســتگاه 
Surface Duo در 2020 رونمایــی 
مــی شــود امــا شــرکت از هــم اکنــون 
مشــخصات آن را اعــالم کــرده اســت. 
ــو  ــل تاش ــک موبای ــدو ی ــرفیس ب س
ــه  ــت ک ــه اس ــگر جداگان ــا دونمایش ب
بــه کاربــر اجــازه مــی دهــد همزمــان  
در هــر نمایشــگر از اپلیکیشــن هایــی 

مختلــف اســتفاده کنــد. دســتگاه مذکــور مجهــز بــه اندرویــد اســت.

ــاوری  ــا اســتفاده از فن ــی ب یــک اســتارت آپ کالیفرنیای
ســاخت محققــان ایرانــی، سیســتم هایــی بــرای شــارژ 
 CES2020 بــی ســیم ســاخته کــه 3 نمونــه از آنهــا در

ــد. نمایش داده ش
فنــاوری واقعــی انتقــال بــی ســیم بــرق بــدون ســیم یــا 
پــد شــارژ  یــک چالــش بــزرگ در صنعــت فنــاوری بــه 
حســاب مــی آمــد. امــا اکنــون اســتارت آپــی کالیفرنیایی 
بــا اســتفاده از فنــاوری کــه محققــان ایرانــی ابــداع کرده 
انــد، شــیوه ای ارزان و ســاده بــرای ایــن چالــش یافتــه 

است.
ــتم  ــک سیس ــام دارد و ی ــور Guruن ــتارت آپ مذک اس
شــارژ بــی ســیم ســاخته کــه الکتریســیته را بــا کمــک 

امــواج رادیویــی بــا فرکانــس بــاال منتقــل مــی کنــد. در حقیقــت الکتریســیته بــه شــکل مــوج 
میلیمتــری منتقــل مــی شــود.

اســتارت آپ گــورو در نمایشــگاه CES امســال 3 نمونــه اولیــه از محصــوالت شــارژ خــود را بــه 
ــتگاه  ــدگان دس ــد کنن ــکاری تولی ــا هم ــوالت ب ــن محص ــت ای ــرار اس ــت و ق ــش گذاش نمای

ــد. هــای الکترونیکــی توســعه یابن
ایــن 3 نمونــه اولیــه شــامل یــک سیســتم شــارژ رومیــزی اســت کــه مــی توانــد بــه طــور بــی 
ســیم هــر گجتــی را از فاصلــه چنــد فوتــی شــارژ کنــد. نمونــه دیگــر یــک کاشــی ســقفی اســت 

ــه  ــت نمون ــیعی را دارد و در نهای ــارژ وس ــت ش ــه  قابلی ک
ــد در  ــی توان ــه م ــات متحــرک اســت ک ــک رب ــوم  ی س
ــای  ــت ه ــد و گج ــت کن ــزرگ حرک ــای ب ــک فض ی
کوچــک و هوشــمند خانگــی ماننــد حســگرهای اینترنت 

ــد. ــن هــا را شــارژ کن اشــیا و دوربی
همچنیــن ایــن شــرکت 15 میلیــون دالر ســرمایه جمــع 

آوری کــرده اســت.
گروهــی از مهندســان الکترونیــک، فیزیــک کاربــردی و 
ــورو  ــال 2017 گ ــه در س ــای یکپارچ ــان مداره کارشناس
را تاســیس کــرده انــد. ریشــه ایــن فنــاوری نیــز از 
آزمایشــگاه  علــی حاجــی میــری آغــاز شــد. طــی دهــه 
گذشــته حاجــی میــری همــراه بهــروز عبیــری و فلوریان 
بــون سیســتم هــای فرکانــس رادیویــی ســاختند کــه قابلیــت ارســال انــرژی در فواصــل دور  را 

ــد. ــود دادن ــاوری خــود را بهب ــت ســرمایه فن ــاوری و دریاف ــن فن ــا توســعه ای ــا ب دارد. آنه
آنهــا بــا همــکاری کایــروس ونچــرز و دریافــت ســرمایه از دانشــگاه کل تــک و منابــع دیگــر چند 

نســل نوآورانــه از سیســتم هــای فرکانــس رادیویــی نوین خــود را ســاختند .
تیمــور بروتــوس قالــی یکــی از  همــکاران اســتارت آپ گــورو مــی گویــد: مــردم بایــد با آســودگی 
خاطــر بتواننــد از دســتگاه هــای خــود اســتفاده کننــد و نگــران شــارژ آن نباشــند. گــورو مــی تواند 

زیرســاخت هــای الزم بــرای تبدیــل ایــن تکنولــوژی بــه اســتاندارد جهانــی را فراهــم کند.

فناوریجدیدشارژبیسیممحققانایرانیرونماییشد

انتقادفعاالنفناوریاز
حضوردخترترامپدر

نمایشگاهسیایاس۲۰۲۰
 

اقــدام ایوانــکا ترامــپ دختــر رئیــس جمهــور آمریــکا و از مشــاوران کاخ ســفید بــرای 
ــت  ــال در صنع ــان فع ــی زن ــش منف ــا واکن ــگاه CES 2020 ب ــخنرانی در نمایش س

فنــاوری و همچنیــن بســیاری از افــراد روبــرو شــد.
نمایشــگاه CES ســاالنه در الس وگاس برگــزار می شــود. امــا طــی ســال های 
ــال های  ــت. در س ــوده اس ــرو ب ــیتی روب ــض جنس ــاره تبعی ــی درب ــا انتقادات ــر ب اخی
ــن  ــرای ســخنرانی در ای ــان بیشــتری ب ــن نمایشــگاه از زن ــدگان ای ــزار کنن ــر برگ اخی
ــاره  ــا درب ــه زنی ه ــایعات و گمان ــد ش ــته ان ــعی داش ــد و س ــرده ان ــوت ک ــم دع مراس

تبعیــض جنســیتی در ایــن نمایشــگاه را برطــرف کننــد.
امــا اکنــون منتقــدان و فعاالنــی کــه مدتهــا اســت ســعی دارنــد زنــان کمتــر شــناخته 
ــد  ــر دونال ــد حضــور دخت ــد، معتقدن ــی کنن ــا را معرف ــال در اســتارت آپ ه شــده و فع

ترامــپ در ایــن نمایشــگاه پیــام اشــتباهی را منتقــل می کنــد.
»برایانــا وو« یکــی از توســعه دهنــدگان بازی هــای رایانــه ای اســت کــه قصــد دارد در 
انتخابــات مجلــس آمریــکا نیز شــرکت کند، دربــاره حضــور دختــر ترامــپ در CES در 
توئیتــر نوشــت: ایوانــکا ترامــپ از زنان فعــال در صنعــت فناوری نیســت. او مدیر ارشــد 
ــاوری نیســت. او هیــچ پیــش زمینــه ای در ایــن خصــوص  اجرایــی یــک شــرکت فن
نــدارد. ایــن اقــدام تالشــی نابــه جــا بــرای ایجاد تنــوع جنســیتی در نمایشــگاه اســت و 

واقعــی به نظــر نمی رســد.
ایوانــکا ترامــپ بــه مــدت 40 دقیقــه بــا گــری شــاپیرو مدیــرCTA صحبــت کــرد و 
دربــاره اقدامــات دولــت بــا شــرکت های فنــاوری بــرای حفــظ نیــروی انســانی بــا ارائــه 

ــد ســخن گفــت. مهارت هــای جدی
او قباًل در حوزه آموزش های مهارتی در کاخ سفید فعالیت کرده بود.

ــدگان نمایشــگاه از ســخنرانی  ــه از نحــوه اســتقبال بازدیدکنن ــی اســت ک ــن درحال ای
ایوانــکا ترامــپ اطالعاتــی در دســترس نیســت و برگزارکننــدگان نمایشــگاه نیــز اعالم 

نکــرده انــد چنــد نفــر در آن شــرکت کــرده انــد.
بســیاری از افــراد بــا »هشــتگ بایکــوت CES« نســبت بــه حضــور دختــر ترامــپ در 

ایــن نمایشــگاه اعتــراض کــرده بودنــد.
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دستگاه بازیافت آب برای خانه ها

 ،CES2020 ــر در ــای حاض ــتارت آپ ه ــن اس ــی از بهتری ــت، یک ــریه انگج ــته نش ــه نوش ب
ــازی آب  ــتم پاکس ــک سیس ــگاه از ی ــتارت آپ در نمایش ــن اس ــت. ای ــوده اس ــوپ« ب »هیدرال
بــرای خانــه هــا رونمایــی کــرد. ایــن سیســتم پــس از نصــب در خانــه آب دورریــز را دریافــت و 
بــا اســتفاده از ۶ روش اســتاندارد، تصفیــه مــی کنــد. آب بازیافتــی را مــی تــوان در دستشــویی، 
اســتخر و حتــی باغچــه نیــز اســتفاده کــرد. به گفتــه موســس ایــن اســتارت آپ دســتگاه مذکور  
مــی توانــد در مصــرف آب ســاالنه یــک خانــواده 4 نفــره هــزاران گالــن صرفــه جویــی کنــد.

 
 ساعت هوشمند وایتینگز 

ســاعت هوشــمند ScanWatch متعلــق بــه شــرکت وایتینگــز ابــزاری بــرای رصد ســالمت 
انســان هــا اســت. ایــن گجــت دارای حســگر ضربــان قلــب اســت و در صــورت رصــد هرگونــه 
فعالیــت غیــر معمــول بــه کاربــر هشــدار مــی شــود و از او مــی خواهــد تــا عالئــم حیاتــی خــود 
را کنتــرل کنــد. ایــن دســتگاه مــی توانــد خــواب فــرد را کنتــرل و نشــانه هــای آپنــه خــواب را 
بــا یــک حســگر بررســی کنــد. ایــن دســتگاه همــه ایــن فعالیــت هــا را انجــام مــی دهــد و یک 

بــار شــارژ آن 30 روز دوام دارد.
 

چراغ مطالعه برای درمان خوانش پریشی
یکــی از فنــاوری هــای جالــب در CES2020 یــک چــراغ مطالعه بــه نــام Lexilight  اســت 
ــن  ــد. ای ــی کن ــل م ــای ال ای دی ح ــراغ ه ــک چ ــا کم ــی را ب ــش پریش ــکل خوان ــه مش ک

چــراغ مطالعــه پالــس هــای نــوری را بــه شــکلی قابــل تنظیــم منتشــر و بــه مغــز فــرد کمــک 
مــی کنــد اطالعــات را از یــک چشــم مســلط مطالعــه کنــد و بــه ایــن ترتیــب حروفــی کــه 
درهــم ریختــه انــد بــه طــور آنــی واضــح مــی شــوند. ایــن چــراغ مطالعــه قابــل تنظیــم اســت. 
برجســتگی پشــت ایــن چــراغ میــزان پالــس هــای نــوری را تنظیــم می کنــد و بــه کاربــر اجازه 
مــی دهــد بهتــر متــون را بخوانــد.Lexilife شــرکتی فرانســوی و تولیــد کننــده ایــن چــراغ 
مطالعــه اســت.  ایــن چــراغ هــم اکنــون در اروپــا موجــود و قیمــت آن نیــز 54۹ یــورو اعــالم 

شــده است.
 

آفتابگیر خودرو از تصادف جلوگیری می کند

ــز  ــی نی ــای جالب ــه ه ــرح اولی ــا، ط ــت ه ــه گج ــای اولی ــه ه ــر نمون ــالوه ب در CES2020ع
رونمایــی شــد. یکــی از ایــن طــرح هــای اولیــه بــرای حــل مشــکل تابــش خیــره کننــده نــور 
خورشــید بــه چشــم راننــده بــود.  شــرکت بــوش ایــده یــک آفتابگیــر نوآورانــه بــرای خــودرو 
ارائــه کــرده کــه ایــن مشــکل را حــل مــی کند.ایــن آفتابگیــر مجــازی از یــک پنــل شــفاف ال 
ســی دی ســاخته شــده و دارای دوربینــی بــه ســمت راننــده اســت. دوربیــن مذکــور بــا اســتفاده 
از هــوش مصنوعــی و فنــاوری شناســایی صــورت  مشــخص مــی کنــد تشعشــع نــور خورشــید 
بــه صــورت راننــده برخــورد مــی کنــد یــا خیــر. در مرحلــه بعــد الگوریتــم هایــی چشــم انــداز 
دیــد راننــده را تحلیــل مــی کننــد و بــا اســتفاده از فنــاوری کریســتال مایــع بخشــی از آفتابگیــر 

تیــره تــر مــی شــود.

در نمایشگاه CES2020 چه گذشت؟
نمایشگاه محصوالت الکترونیکی مصرفی ۲۰۲۰که از  ۷ تا 10 ژانویه ۲۰۲۰ میالدی در الس وگاس برگزار شد، مملو از گجت 

ها و فناوری های تازه ای بود که برخی از آنها شاید هیچ گاه روی واقعیت به خود نبینند، برخی دیگر سرآغاز روندی برای صنعت 
به حساب می آیند و برخی دیگر از هم اکنون آماده عرضه به بازار هستند. این فناوری ها به حوزه های مختلف از تولید رایانه و 
نمایشگر گرفته تا گجت های برای درمان وضعیت های بهداشتی مختلف مانند خوانش پریشی، کنترل عالئم حیاتی بدن و غیره تعلق 

دارند.
در نمایشگاه CES۲۰۲۰ جدیدترین فناوری ها از جمله تلویزیون ۲۹۲اینچی، دستگاهی برای بازیافت آب مصرفی خانه ها، 

آفتابگیری که از تصادف جلوگیری می کند و سریع ترین نمایشگر بازی رایانه ای رونمایی شدند.
در این گزارش به برخی از جالب ترین و مهم ترین محصوالت این نمایشگاه نگاهی می کنیم:
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کنترل تلویزیون با مغز!
در نمایشــگاه CES  شــرکت 
فرانسوی»نکســت ماینــد« یــک 
هدبنــد 3۹۹ دالری مجهــز بــه 
ــه  ــه ب ــرد ک ــی ک ــوث رونمای بلوت
وســیله حســگرهای مختلــف می 
توانــد فعالیــت الکتریکــی در مغــز 
را رصــد و انــدازه گیــری کنــد. به 
گفتــه شــرکت تولیــد کننــده مــی 
ــوان  ــه عن ــد ب ــوان از ایــن هدبن ت
کنتــرل از راه دور تلویزیــون یــا 
ــرد.  ــتفاده ک ــه ای اس ــازی رایان ب
بــرای ایــن منظــور کافــی اســت 

کاربــر فقــط بر شــی کــه در مانیتــور نمایــش داده شــده، تمرکــز کنــد. در ایــن هدبنــد ۸ الکترود 
ــد. ــی کن ــد م ــده را رص ــری بینن ــس بص ــه کورتک ــود دارد ک وج

 
رونمایی از تلویزیون 292 اینچی

ــود.  ــون 2۹2 اینچــی ب ــکات جالــب توجــه در CES2020 رونمایــی از یــک تلویزی  یکــی از ن
ــن  ــام دارد. در ای ــق  The Wall Luxury ن ــونگ تعل ــرکت سامس ــه ش ــون ب ــن تلویزی ای
تلویزیــون ترکیبــی از درخشــندگی زیــاد، انــدازه بســیار بــزرگ و تضــاد رنگــی قابــل توجهــی 
ــرو ال ای  ــاژوالر و میک ــای م ــتفاده از فناوری ه ــا اس ــون ب ــتگاه تلویزی ــود.این دس ــده می ش دی
دی ســاخته شــده اســت. میکــرو ال ای دی نخســتین فنــاوری نویــن نمایشــگر در دهــه 2020 
ــرای 2020  ــد ب ــرفت های جدی ــرد: پیش ــالم ک ــه ای اع ــونگ در بیانی ــالدی است.سامس می

ــوند.  ــاخته ش ــر س ــای بزرگ ت ــا تلویزیون ه ــد ت ــک می کن ــالدی کم می
 

سونی خودرو می سازد
چنــد ســالی اســت کــه شــرکت ســونی در نمایشــگاه CES محصــوالت جدیــد خــود را معرفــی 
نمــی کنــد. امــا امســال ایــن شــرکت حضــور پررنگــی در نمایشــگاه داشــت. ایــن شــرکت از 
نمونــه اولیــه خــودرویVision-S رونمایــی کــرد. ایــن خــودرو بــرای ســواری در جــاده هــای 

ــای  ــعه سیســتم ه ــودرو، توس ــن خ ــعه ای ــدی توس ــه بع ــاخته نشــده اســت.  مرحل ــادی س ع
خــودروان، ویژگــی هــای امنیتــی و حتــی سیســتم هــای ســرگرمی در خــودرو اســت. داخــل 
آن شــبیه یــک خــودروی صنــدوق دار لوکــس بــا نمایشــگرهایی روی داشــبورد اســت. ظاهــر 
بیرونــی آن نیــز شــبیه پورشــه تایــکان یــا تســال اســت. در ایــن خــودرو از حســگرهای مختلــف 

اســتفاده شــده است.
 

موبایل سامسونگ گلکسی الیت

ــی  ــل »گلکس ــف  از موبای ــگرهای مختل ــر نمایش ــالوه ب ــگاه ع ــن نمایش ــونگ در ای  سامس
ــن  ــت.  در ای ــا اس ــزرگ و زیب ــگری ب ــه دارای نمایش ــرد ک ــی ک ــت« رونمای ــوت10 الی ن
ــخه  ــت نس ــل در حقیق ــن موبای ــت.  ای ــده اس ــتفاده ش ــگر Exynos اس ــل از پردازش موبای
ارزانتــر »گلکســی نــوت10« اســت کــه در CES201۹ میــالدی رونمایــی شــد. ایــن دســتگاه 
نمایشــگر ۶.7 اینچــی دارد و گوشــه هــای آن صــاف اســت. عــالوه بــرآن در گلکســی نــوت 10 
الیــت جــک هدفــون نیــز دیــده مــی شــود و مجهــز بــه یــک قلــم اســت. البتــه 
ــی مــی شــود  ــا پیــش بین ــل را اعــالم نکــرد ام ــان عرضــه موبای ــا زم سامســونگ قیمــت ی
قیمــت آن نصــف گلکســی نــوت 10 باشــد. دوربیــن  اصلــی دســتگاه 12 مگاپیکســل اســت. 
عــالوه بــرآن، یــک دوربیــن 12 مگاپیکســل تلــه فوتــو، یــک لنــز اولتــرا وایــد بــا حســگر 12 
مگاپیکســلی  در پشــت دســتگاه وجــود دارد. باتــری دســتگاه نیــز 4500 میلــی آمپــری اســت.

 
 سریع ترین نمایشگر بازی رایانه ای

در ایــن نمایشــگاه  از ســریع تریــن نمایشــگر مخصــوص بــازی هــای رایانــه ای نیــز رونمایــی 
 ASUS  شــد کــه در حقیقــت محصــول همــکاری شــرکت هــای ایســوس و انویدیــا  اســت و

ROG SWIFT 3۶0 نــام دارد. نــرخ رفــرش ایــن مانیتــور 3۶0 هرتــز اســت.
ــه  ــور حرف ــه ط ــه ای ب ــای رایان ــازی ه ــوزش و ب ــرای آم ــاص ب ــور خ ــه ط SWIFT 3۶0 ب
ای ســاخته شــده اســت. ایــن نمایشــگر 24.5 اینچــی بــا وضــوح 10۸0 پیکســل و پردازشــگر 

ــر از انیمیشــن هــا را دارد.  G-Sync  اســت.این نمایشــگر قابلیــت پشــتیبانی بهت
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ترازوییکهشمارابرایکاهشوزنتشویقمیکند
 

یــک تــرازوی ابــری شــکل رونمایــی شــده کــه اپلیکیشــن موبایــل دارد و هنــگام کاهــش یــا افزایــش وزن 
بــرای فــرد پیــام هــای تشــویق آمیــز نشــان مــی دهــد. 

یــک شــرکت کــره ای تــرازوی هوشــمندی ســاخته کــه بــدون در نظــر گرفتــن افزایــش یــا کاهــش وزن 
پیــام هــای تشــویق آمیــز  بــه فــرد ارائــه مــی دهــد. 

ــور  ــه ط ــرد را ب ــر اســت و وزن ف ــک اب ــبیه ی ــده و ش ــی ش ــرازو در نمایشــگاه CES 2020 رونمای ــن ت ای
دیجیتالــی نشــان مــی دهــد. در ایــن تــرازو همــراه وزن، یــک پیــام تشــویق آمیــز نیــز بــرای کاهــش وزن 

نشــان داده مــی شــود.
ایـن تـرازوی هوشـمند به یـک اپلیکیشـن موبایـل متصل می شـود و پـس از آنکـه فـرد وزن خـود را اندازه 
گرفت، اپلیکیشـن جمالت تشـویقی به کاربر نشـان می دهـد. مثال پـس از افزایش وزن، اپلیکیشـن به کاربر 

پیـام می دهد؛ اشـکالی نـدارد، اگر چنـد پونـد وزنتان اضافه شـده عجله ای نیسـت.
اگــر فــرد وزن کــم کــرده باشــد پیــام ارســالی در اپلیکیشــن چنیــن اســت؛ بــه شــما گفتــه بــودم ارزشــش را 
دارد.  ایــن تــرازو بخشــی از بســته خانگــی Kakao Friends Home Kit اســت کــه در ایــن اواخــر 

عرضــه شــد و شــامل یــک المــپ، دوربیــن امنیتــی و محصــوالت دیگــر اســت.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

در نمایشــگاه  CES2020 محصولــی ارائــه شــد کــه ترکیــب هــوش مصنوعــی، یــک تردمیل و 
یــک آینــه هوشــمند اســت ایــن محصــول بــه فــرد کمــک مــی کنــد بهتــر ورزش کند.

شــرکت چینــی Huami بــا اســتارت آپ Studio.Live ) ارائــه کننــده کالس هــای دو ( 
بــرای ســاخت یــک باشــگاه خانگــی بــا یکدیگــر همــکاری کــرده انــد کــه هــوش مصنوعــی، 

کالس هــای از راه دور و تردمیــل را ترکیــب کــرده اســت.
ــه  ــت ک ــش اس ــام دارد دارای 3 بخ ــه Amazfit HomeStudio  ن ــول ک ــن محص ای
عبارتنــد از ؛ یــک آینــه هوشــمند HD در ابعــاد 43 اینــچ کــه The GLASS نامیــده مــی 

ــل. ــک تردمی ــوی JBL و ی ــک بلندگ ــود، ی ش
ایــن محصــول در 2 مــدل ارائــه مــی شــود. در مــدل گرانقیمت تــر تردمیــل دارای یــک کمربند 

اســت کــه ســرعت آن بــه 12 مایــل بــر ســاعت می رســد.  
امــا نســخه ارزانتــر و کــم جــا تــر AirRun نــام دارد و تاشــو اســت. ســرعت ایــن تردمیــل بــه 
۹ مایــل برســاعت مــی رســد. ایــن محصــول همچنیــن وضعیــت ایســتادن فــرد و راه رفتــن او 

را رصــد مــی کنــد.
ــه هــزار کالس در  ــد ب ــد و مــی توان ــه را روشــن کن ــد آین ــر بای در آغــاز کالس مجــازی، کارب
ــتفاده  ــل اس ــا از تردمی ــه آنه ــه در هم ــد و البت ــی یاب ــف دسترس ــی مختل ــای ورزش ــوزه ه ح
نمــی شــود. شــرکت Huami اعــالم کــرده قیمــت و زمــان عرضــه ایــن محصــول بــه زودی 

اعــالم مــی شــود. 

آینهوتردمیلهوشمندمربیورزشمیشوند

گجتــی در نمایشــگاه  CES2020 رونمایــی شــده کــه مــی توانــد بــه طــور خــودکار غــذا بپــزد. 
فقــط کافــی اســت فــرد مواداولیــه را داخــل ظــرف بریــزد. ایــن گجــت حتــی خــود را تمیــز مــی 

کنــد.
بــرای برخــی افــراد آشــپزی کاری خالقانــه، آرامــش دهنــده و هیجــان انگیزاســت. بــرای برخــی 
دیگــر کاری وقــت گیــر و خســته کنــده بــه حســاب می آیــد. خوشــبختانه هــم اکنــون انبوهــی از 
گجــت هــا در بــازار وجــود دارنــد کــه فرایند پخــت و پــز را آســانتر مــی کننــد. یکــی از جدیدترین 

گجــت هایی کــه ســاخته شــده »جولیــا« نــام دارد. 
جولیــا یــک سیســتم پخــت و پــز خــودکار اســت کــه تقریبــا همــه کاری انجــام مــی دهــد. ایــن 
دســتگاه مــی توانــد فرایندهــای وزن کــردن، خــرد کــردن، هــم زدن و پختــن و ترکیــب کــردن 
را انجــام دهــد. حتــی گجــت مذکــور بــا اســتفاده از قابلیــت میکســر، خــود را مــی شــوید. کافــی 
اســت کاربــر مایــع ظرفشــویی و آب را بــه دســتگاه اضافــه کنــد تــا بقیــه فراینــد تمیــز کــردن نیز 

تکمیــل شــود. 
در کل بــرای آشــپزی بــا ایــن دســتگاه کافــی اســت کاربــر مــواد اولیــه را داخــل آن بریــزد. جولیــا 
بــه وســیله یــک هــاب هوشــمند آشــپزخانه کنتــرل مــی شــود. ایــن هــاب هوشــمند یــک تبلــت 
ــه  ــه طــور مرحل ــوی آموزشــی ب ــه وســیله ویدئ مخصــوص اســت کــه دســتور پخــت غــذا را ب
بــه مرحلــه  نشــان مــی دهــد. همچنیــن ایــن دســتگاه مجهــز بــه فنــاوری هــوش مصنوعــی 
ــذا  ــک غ ــود دارد، ی ــه وج ــه در خان ــی ک ــواد غذای ــر م ــاس تصاوی ــذا اســت و براس ــایی غ شناس

پیشــنهاد مــی کنــد.
همچنیــن جولیــا مجهــز بــه فنــاوری شناســایی صــوت اســت. قــرار اســت ایــن دســتگاه در پاییــز 

2020 عرضــه شــود.

گجتیکهغذامیپزدوخودراتمیزمیکند
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بدوندخالتدست؛

شیرآبهوشمندبافرمانصوتیفعالمیشود
 

شــیر آب هوشــمندی بــرای آشــپزخانه ابــداع شــده کــه بــا کنتــرل صوتــی فعــال مــی شــود و می 
تــوان آن را بــرای فعالیــت هــای خــاص تنظیــم کرد.

ــکا اســت ایــن  ــدگان شــیر آالت در آمری ــد کنن شــرکت Moen یکــی از بزرگتریــن تولی
 CES2020  ــگاه ــپزخانه در نمایش ــرای آش ــمند ب ــیر آب هوش ــک ش ــون ی ــرکت اکن ش

رونمایــی کــرده اســت.
ــای  ــد فعالیت ه ــک می کن ــرد کم ــه ف ــود و ب ــال می ش ــی فع ــتور صوت ــا دس ــیر آب ب ــن ش ای
ــای  ــام فعالیت ه ــرای انج ــیر ب ــن ش ــد. از ای ــام ده ــت انج ــت دس ــدون دخال ــپزخانه را ب آش
مختلــف از آمــاده کــردن شــیر کــودک گرفتــه تــا پــر کــردن آب در قابلمــه حــاوی ماکارونــی 
می تــوان اســتفاده کــرد. فقــط کافــی اســت کاربــر بــه شــیر آب اعــالم کنــد چــه میــزان آب و با 
چــه دمایــی نیاز دارد. شــیر هوشــمند براســاس دســتورات دریافتــی، جریــان آب را با مشــخصات 

مخصــوص بــاز می کنــد.
ــده ای را  ــن ش ــش تعیی ــات از پی ــف تنظیم ــای مختل ــام فعالیت ه ــرای انج ــد ب ــر می توان کارب

تعییــن و در مرحلــه بعــد بــا فرمــان صوتــی آنهــا را فعــال کنــد.
ــه طــور حتــم در  ــا ب ــده قیمــت ایــن محصــول را اعــالم نکــرده ام ــد کنن ــه شــرکت تولی البت

ــود. ــد ب ــر خواه ــیار گران ت ــی بس ــیر آب معمول ــا ش ــه ب مقایس
ایــن شــرکت همچنیــن سیســتم های FIo خــود را ارتقــا داده و حســگرهای مختلــف را یکپارچه 

کــرده تــا عــالوه بــر مصــرف آب، هرگونــه نشــتی را ردیابــی کنند.

کافــی اســت کاربــر ایــن سیســتم را در یــک منطقــه در معــرض خطــر نشــتی ماننــد زیــر زمین 
قــرار دهــد. اگــر حســگرها وجــود آب، دمــای بســیار ســرد یــا رطوبــت بــاال را ردیابــی کننــد، 

پیــام هشــداری بــه اپلیکیشــن های هوشــمند FIo و MOen ارســال می شــود.

یخچالهایهوشمندجدیدبهزودی
رونماییمیشوند

 
ــن یخچال هــای هوشــمند خــود در نمایشــگاه ســی ای  شــرکت های ال جــی و سامســونگ از تازه تری

اس 2020 رونمایــی کردنــد.
یخچال هــای هوشــمند ال جــی و سامســونگ می تواننــد بــا بررســی لحظــه بــه لحظــه وضعیــت مــواد 

غذایــی در حــال نگهــداری کیفیــت آنهــا را بــا کیفیتــی مناســب حفــظ کنند.
ال جــی یخچال هــای اینســتا ویــوی خــود را بــه روز و اعــالم کــرده از هــوش مصنوعــی بــرای مدیریت 
ــا،  ــداری یخ ه ــل نگه ــد مح ــا مانن ــف آنه ــای مختل ــا بخش ه ــد ت ــتفاده می کن ــا اس ــن یخچال ه ای
ــواد  ــت آن م ــا وضعی ــب ب ــف و متناس ــیوه های مختل ــه ش ــره ب ــیدنی ها و غی ــف، نوش ــای مختل غذاه

غذایــی ســرد شــوند.
ــه طــور  ــا بررســی مــواد غذایــی موجــود و عالیــق و ســالیق افــراد، خــود ب یخچال هــای هوشــمند ب
خــودکار فهرســت های خریــدی را تنظیــم می کننــد تــا هرگــز در ایــن زمینــه کمبــودی بــه وجــود نیایــد 
ــد  ــی می توانن ــا حت ــن یخچال ه ــود باشــد. برخــی از ای ــی الزم موج ــواد غذای و همیشــه در یخچــال م

ســفارش خریــد هــم ارائــه دهنــد.
ــرای نمایــش محتــوای خــود  مــدل جدیــد یخچــال اینســتاویوی ال جــی دارای نمایشــگر 22 اینــچ ب
ــاز کــردن درب یخچــال اســت. رابــط کاربــری ایــن نمایشــگر اتصــال بــه اینترنــت  ــه ب بــدون نیــاز ب
ــای  ــق شــبکه های وای ف ــره را از طری ــد و غی ــم فهرســت های خری ــی، تنظی ــواد غذای و جســتجوی م

ــد. ــن می کن ممک
ــرای  ــی ب ــوش مصنوع ــای ه ــه دوربین ه ــز ب ــم مجه ــاب سامســونگ ه ــی ه ــد فامیل یخچــال جدی
کنتــرل مــواد غذایــی درون خــود و بررســی کیفیــت آنهاســت. برنامــه ریــزی بــرای تهیه فهرســت خرید 

ــراد،  ــاز اف ــای نی ــر مبن ب
گــذاری  اشــتراک  بــه 
نظــرات اعضــای خانــواده 
وعده هــای  مــورد  در 
ــر از  ــادل نظ ــی و تب غذای
ایــن طریــق از طریــق 
یــک نمایشــگر دیجیتــال 
انتقــال  امــکان  و 
بــه  اطالعــات  ایــن 
ــمند از  ــی های هوش گوش
جملــه امکانــات یخچــال 

مذکــور اســت.

پیتزای ربات پز را نمایشگاه 
 ۲۰۲۰ CES

 
ــز  ــات پ ــزای رب ــدگان توانســتند پیت در نمایشــگاه CES2020 میــالدی بازدیدکنن
بخورنــد. در ایــن نمایشــگاه یــک سیســتم رباتیــک و خــودکار نمایش داده شــد که 

در هــر ســاعت 300 پیتــزا مــی پــزد.
شــرکت خدماتــی  Centerplate  از  Picnic) تهیــه کننــده فنــاوری هــای 
صنعتــی غذایــی(  خواســته تا سیســتم تهیــه غــذای رباتیــک و خــودکاری را فراهم 

کنــد کــه مــی توانــد در یــک ســاعت 300 پیتــزا در نمایشــگاه بپــزد.
 ایــن سیســتم در اصــل بــرای تولیــد انبــوه پیتــزا ابــداع شــده اســت. سیســتم تولید 
غــذای خــودکار شــرکت Picnic در مــاه اکتبــر در اســتادیوم»تی موبایــل پارک« 
ســیاتل آزمایــش شــد. ایــن سیســتم ماژولــی اســت و فضــای زیــادی اشــغال نمی 
ــا وظایــف و محیطــش  ــا اســتفاده از یادگیــری عمیــق خــود را ب ــد. همچنیــن ب کن

تطبیــق مــی دهــد.
بــه گفتــه شــرکت پیــک نیــک اســتفاده از سیســتم تولیــد غــذای مذکــور نیازمنــد 
آمــوزش اندکــی اســت و طــوری طراحــی شــده تــا عــالوه بــر پیتــزا انــواع غذاهــای 

دیگــر از جملــه نــان، ترتیــال و غیــره را تهیــه کنــد.
ــای کوچــک،  ــازه ه ــرای مغ ــودکار ب ــتم خ ــن سیس ــد اســت ای ــک معتق ــک نی پی
ــرون  ــره ای، رســتوران هــای مجــازی و آشــپزخانه هــای بی فروشــگاه هــای زنجی

ــر مناســب اســت. ب

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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فناوری خـودرو

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

خواهیم بود که خودروهای برقی، خودران و شبکه ای کل دنیا را فرابگیرد.
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فنــاوری خــودرو

دبیــر ســتاد توســعه فناوریهــای حمــل و نقــل پیشــرفته معاونــت علمــی گفــت: دســتگاه شــبیه 
ســاز رانندگــی کــه باعــث ارتقــا ایمنــی در رانندگی مــی شــود، مورد اســتفاده شــرکت اتوبوســرانی 

قــرار مــی گیــرد.
ــز  ــد از مرک ــل پیشــرفته در بازدی ــر ســتاد توســعه فناوریهــای حمــل و نق ــی دبی منوچهــر منطق
شــبیه ســاز رانندگــی دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن طوســی، گفــت: یکــی از مباحــث مهــم ایمنی، 
اســتفاده از فنــاوری هــا در محصــوالت جــاده ای اســت کــه تاکنــون دســتاوردهای زیــادی در این 

زمینــه توســط محققــان کشــور ارائــه شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از محصوالتــی کــه تاکنــون در بخــش رانندگــی بــرای ارتقــا ایمنــی 
طراحــی و ســاخته شــده دســتگاه شــبیه ســاز رانندگــی اســت، افــزود: بــا اســتفاده از ایــن مرکــز 
ــف  ــای مختل ــاوگان ه ــه ن ــات ب ــر خدم ــده حداکث ــتقر ش ــاز مس ــبیه س ــتگاه ش ــه در آن دس ک

ــود. ــه می ش ــرانی ارائ اتوبوس
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری هــای حمــل و نقــل پیشــرفته معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری اظهــار داشــت: در بخــش هوایــی چنیــن شــبیه ســازی ســاخته و مــورد اســتفاده قــرار 

مــی گیــرد. زیــرا مــی توانــد بــه ارتقــا ایمنــی و حفــظ جــان افــراد کمــک زیــادی کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــبیه ســاز رانندگــی حاصــل هــم افزایــی دانشــگاه، نیــروی انتظامــی، 
ــاز  ــی وارد ف ــه تنهای ــن سیســتم نمــی توانســت ب ــزود: ای ــوده اســت، اف ــی و رانندگــی ب راهنمای
اجرایــی شــود؛ اکنــون مــی بینیــم بــه خاطر همــکاری هــای مشــترک، دســتگاه شــبیه ســاز مورد 

اســتفاده شــرکت اتوبوســرانی قــرار مــی گیــرد.
مرکــز شــبیه ســاز رانندگــی دانشــگاه خواجــه نصیر بــه عنــوان پیشــتاز در طراحــی و ســاخت انواع 
بومــی دســتگاههای شــبیه ســاز وســایل نقلیــه فعالیــت مــی کنــد. ایــن شــبیه ســازهای رانندگی 

در راســتای کاهــش حــوادث رانندگــی طراحــی و ســاخته شــده انــد.

دســتگاه شــبیه ســاز رانندگــی امــکان آمــوزش و فراگیــری مهــارت هــای متنوعــی را از ســطح 
ســاده تــا پیشــرفته بــرای کاربــر فراهــم مــی کنــد.

ــبک  ــای س ــی و خودروه ــاز رانندگ ــبیه س ــتگاههای ش ــواع دس ــاخت ان ــون س ــز تاکن ــن مرک ای
ــی،  ــا پســخورد نیروی و ســنگین، دســتگاه شــبیه ســاز و ســکوی متحــرک و سیســتم فرمــان ب
ــه خــود دارد. ــک و ... را در کارنام ــارک هــای ترافی دســتگاه شــبیه ســاز رانندگــی مخصــوص پ

دســتگاههای شــبیه ســاز رانندگــی در واقــع میــزان توانایــی فــرد را در کنتــرل وســایل نقلیــه مــی 
ســنجند و بــرای افــراد، گواهینامــه صالحیــت رانندگــی حرفــه ای صــادر مــی کننــد.

دبیرستادتوسعهفناوریهایحملونقلپیشرفته:

دستگاهشبیهسازرانندگیمورداستفادهشرکتاتوبوسرانیقرارمیگیرد

ــی«  ــروژه »شــارژ بی ســیم خــودروی برق کرســی پژوهشــی پ
به یــک محقــق دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوتر دانشــگاه 

تهــران اعطــا شــد.
ــت  ــروژه ای اس ــوان پ ــی«  عن ــودرو برق ــیم خ ــارژ بی س »ش
کــه بــا اعطــای کرســی پژوهشــی از ســوی صنــدوق حمایــت 
از پژوهشــگران و فنــاوران معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــر دانشــگاه  ــرق و کامپیوت جمهــوری در دانشــکده مهندســی ب

تهــران در حــال انجــام اســت.
پــروژه شــارژ بی ســیم دینامیکــی خــودرو برقــی در آزمایشــگاه 
پژوهشــی سیســتم های حرکــت پیشــرفته دانشــکده مهندســی 

بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه تهــران زیــر نظــر صــادق واعــظ زاده 
در حــال انجــام اســت. ایــن پــروژه در قالــب کرســی پژوهشــی 
ــده  ــرا در آم ــه اج ــاس ب ــدون تم ــیم و ب ــی س ــوان ب ــال ت انتق
اســت و بــه پژوهــش در حــوزه فنــاوری انتقــال تــوان الکتریکی 
بی ســیم و بــدون تمــاس در کاربــرد مختلــف شــامل قطارهــا، 

ــردازد. ــا می پ ــی و خودروه ــای الکتریک محرکه ه
ــاره آن  ــن کرســی پژوهشــی درب ــده ای صــادق واعــظ زاده دارن
ــوی و  ــم ق ــا همــکاری تی ــن کرســی پژوهشــی ب گفــت: در ای
ــق  ــی، موف ــکده های فن ــس دانش ــجویی در پردی ــال دانش فع
بــه طراحــی، ســاخت و آزمایــش سیســتمی شــدیم کــه تــوان 

ــه خــودرو  ــه صــورت بی ســیم ب ــاد ب ــازده زی ــا ب الکتریکــی را ب
ــا  ــتم ب ــن سیس ــد. ای ــل می کن ــت منتق ــال حرک ــی در ح برق
هــدف حــل مشــکل باتــری در خودروهــای برقــی بــه عنــوان 
مانــع اصلــی بــر ســر راه رواج ســریع اســتفاده از ایــن خودروهــا 

ــه اجــرا در آمــده اســت. ب
بــه گفتــه وی، بــا حــاد شــدن معضــل وابســتگی حمــل و نقــل 
ــوا در  ــی ه ــش آلودگ ــزوم کاه ــیلی و ل ــوخت های فس ــه س ب
کالنشــهرها، توجــه بســیاری بــر اســتفاده از خودروهــای برقــی 
ــای  ــی از چالش ه ــال یک ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــوف ش معط
اساســی در برابــر رواج ســریع خودروهــای برقــی هزینــه اولیــه، 
ــا  ــت. ب ــا اس ــری آن ه ــم و وزن بات ــداری، حج ــه نگه هزین
بکارگیــری سیســتم شــارژ بــی ســیم دینامیکــی در خودروهای 
ــان  ــر، ارزان و آس ــه فراگی ــع و ب ــوق رف ــای ف ــی، چالش ه برق
ــود. ــری می ش ــک مؤث ــا کم ــن خودروه ــتفاده از ای ــدن اس ش

شــارژ دینامیکــی خودروهــای برقــی در دنیــا در آســتانه تجــاری 
شــدن قــرار گرفتــه اســت. دانشــگاه ها و شــرکت های فنــاوری 
ــت در  ــکاری و رقاب ــه هم ــا ب ــت دولت ه ــا حمای ــددی ب متع
ایــن زمینــه مشــغول هســتند. صنعتــی شــدن ایــن فنــاوری در 
ــد  ــا می توان ــه بازارهــای دنی ــا ورود آن ب ــان ب کشــورمان همزم
منجــر بــه نقــش آفرینــی ایــران در عرصــه بین المللــی صنعــت 

خــودرو برقــی شــود.
ــی در  ــای برق ــتفاده از خودروه ــج اس ــا تروی ــر آن ب ــالوه ب ع
کشــور از میــزان وابســتگی بــه ســوخت های فســیلی و بحــران 
آلودگــی هــوای کالنشــهرها کاســته می شــود. طراحــی و 
ســاخت سیســتم شــارژ بی ســیم دینامیکــی خودروهــای برقــی 
در مقیــاس صنعتــی در دســتور کار آتــی ایــن آزمایشــگاه قــرار 

دارد.

اعطایکرسیپژوهشیبهطرح»شارژبیسیمخودروهایبرقی«
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محققــان کشــور موفــق به ســاخت دســتگاهی بــرای تشــخیص خــواب آلودگــی هنــگام رانندگی 
شــدند کــه قــرار اســت در آینــده نزدیــک در دو نقطــه  کویــری کشــور نصب شــود.

علــی نحــوی مدیــر مرکــز شــبیه ســاز رانندگــی دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن طوســی گفــت: 
تحقیــق و توســعه انــواع ســامانه هــای پیشــرفته کمــک بــه راننــده نیازمند یــک محیــط آزمایش 
امــن و تحــت کنتــرل اســت؛ انجــام آزمایــش در شــرایط رانندگــی واقعــی، خطرنــاک فراوانــی را 

بــرای راننــده و ســایرین دارد. 
مدیــر مرکــز شــبیه ســاز رانندگــی دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن طوســی افــزود: شــرایط ترافیکی، 
وزش بــاد، آب و هــوا، صــدا، نــور و ســایر عوامــل حیــن اجــرای آزمایــش هــا بایــد بــرای همــه 
راننــده هــا یکســان باشــد؛ کنتــرل تمــام ایــن شــرایط در رانندگــی واقعــی بســیار مشــکل و در 

برخــی مــوارد امــکان ناپذیــر اســت. 
نحــوی تصریــح کــرد: تعــداد بســیار  زیــاد پارامترهــای محیطــی، خودرویــی و جــاده ای پیچیده و 
پرهزینــه هســتند از ایــن رو اســتفاده از یــک شــبیه ســاز در ایــن شــرایط الزم و ضــروری اســت. 

ــی شــده اســت، اظهــار داشــت:  ــان اینکــه شــبیه ســاز رانندگــی از ســال 13۹0 اجرای ــا بی وی ب
ــد.  تاکنــون هشــت هــزار راننــده از شــبیه ســاز رانندگــی اســتفاده کــرده ان

نحــوی بــا اشــاره بــه نتایــج اســتفاده از شــبیه ســاز رانندگــی خاطرنشــان کــرد: طبــق برآوردهــا از 
همــان ســالها، ۶7 درصــد حــوادث ترافیکــی کاهــش یافتــه اســت. 

مدیــر مرکــز شــبیه ســاز رانندگــی دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن طوســی بــا بیــان اینکــه تســت 
هــای اعتیــاد، خــواب آلودگی، تســت هــای مــواد و روان گــردان هــا و غیــره در این دســتگاه تعبیه 

شــده اســت، گفــت: در حــال حاضــر توانســته ایم مجوز اســتفاده از شــبیه ســاز را در ســال گذشــته 
بــرای دریافــت گواهینامــه پایــه ســه از وزارت کشــور و پلیــس راهــور اخــذ کنیــم. 

ــر اینکــه در حــال حاضــر منتظــر هســتیم کــه ایــن موضــوع ابــالغ شــود،  ــا تأکیــد ب نحــوی ب
اظهــار داشــت: بــه ایــن واســطه، افــرادی کــه خواســتار دریافــت گواهینامــه پایــه ســه هســتند، 
مــی تواننــد قبــل از آمــوزش هــا از شــبیه ســاز اســتفاده و گواهینامــه هایــی بــرای دریافــت دوره 

هــای آموزشــی بــا شــبیه ســاز رانندگــی را اخــذ کننــد. 
مدیــر مرکــز شــبیه ســاز رانندگــی دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن توســی بــا اشــاره بــه طــرح های 
دیگــری کــه در مرکــز شــبیه ســاز نصیــر در دانشــگاه خواجــه نصیــر، اجرایــی مــی شــود، گفــت: 
یکــی از سیســتم هایــی کــه قابــل تعبیــه در یــک گوشــی و یا دســتگاهی اســت، دســتگاه تســت 
خــواب آلودگــی بــه شــمار مــی رود؛ ایــن دســتگاه بــا جــای گــذاری در دســتگاه شــبیه ســاز، مــی 

توانــد براســاس تحلیــل فرکانــس صــدا، میــزان خــواب آلودگــی راننــده را تشــخیص دهــد. 
ــوی  ــور تشــخیص الگ ــه منظ ــردی ب ــات عملک ــت اطالع ــه روش دریاف ــان اینک ــا بی نحــوی ب
ــا  ــن خــواب، آلودگــی ب ــن روش الگوهــای رانندگــی حی ــه داد: در ای ــده اســت، ادام ــاری رانن رفت

ــود.  ــی ش ــتخراج م ــازی اس ــدل س ــف و م ــای مختل ــتفاده از روش ه اس
ــا پلیــس راه شــده، دو دســتگاه  وی خاطرنشــان کــرد: قــرار اســت طــی همــکاری هایــی کــه ب

تشــخیص خــواب آلودگــی راننــده را در اســفندماه رونمایــی کنیــم. 
ــن از نصــب  ــن طوســی همچنی ــی دانشــگاه خواجــه نصیرالدی ــز شــبیه ســاز رانندگ ــر مرک مدی

ــر داد.  ــور خب ــری کش ــه کوی ــی در دو نقط ــن رانندگ ــی حی ــواب آلودگ ــخیص خ ــتگاه تش دس
نحــوی گفــت: ایــن دســتگاه تشــخیص خــواب آلودگــی دســتگاه جداگانــه از شــبیه ســاز رانندگی 

اســت کــه مــی توانــد در دســتگاه شــبیه ســاز نیــز نصــب شــود. 

همــکاری با ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری شــناختی بــرای ســنجش اختال 
ــواب رانندگان خ

وی بــا اشــاره بــه همــکاری ایــن مرکــز بــا ســتاد علــوم شــناختی گفــت: محققــان ایــن ســتاد 
توانســته انــد دســتگاهی را بــرای ســنجش اختــالل خــواب راننــدگان طراحــی کننــد. از ایــن رو ما 
توانســتیم بــا همــکاری آنــان، ایــن دســتگاه را در شــبیه ســاز رانندگــی بــه کار ببریــم تــا عــالوه 
بــر خــواب آلودگــی، اعتیــاد، مصــرف روان گــردان هــا، میــزان اختــالل خــواب راننــدگان را انــدازه 

گیــری کنیــم. 
ــداری جهــت صالحیــت  ــی حفــظ بی ــع ســامانه ســنجش شــناختی توانای ــه وی، در واق ــه گفت ب

رانندگــی در دســتگاه شــبیه ســاز اعمــال شــده اســت. 
نحــوی افــزود: بــا اجــرای تســت هــای شــبیه ســاز، تخمیــن مناســبی از وضعیــت شــناختی فــرد 

انجــام مــی گیــرد.

ازسویمحققانکشور

دستگاهتشخیصخوابآلودگیحینرانندگیساختهشد

خــودروی برقــی مــدل 3 تســال در مجمــوع خودرویــی گــران قیمــت و لوکــس تلقــی 
ــر و  ــدل تازه ت ــودرو م ــن خ ــی در ای ــا تغییرات ــن شــرکت قصــد دارد ب ــا ای ــود، ام می ش

قدرتمندتــر آن را بــه بــازار بفرســتد.
از جملــه تغییراتــی کــه در تســال 3 بــه روز شــده می تــوان بــه اســتفاده از یــک باتــری 
100 کیلــووات ســاعتی اشــاره کــرد. بــه طــور قطــع اســتفاده از ایــن باتــری جدیــد بــرد 

مــدل 3 را بعــد از هــر بــار شــارژ افزایــش می دهــد.
ــت  ــه حال ــوم ب ــودرو موس ــن خ ــت ای ــزار مدیری ــرم اف ــه ن ــازه ب ــی ت ــرار اســت حالت ق
ــن  ــت شــگفت آور شــتاب ای ــال کــردن حال ــزوده شــود. در صــورت فع شــگفت آور اف
ــد  ــمت مقص ــه س ــریع تر ب ــت س ــرای حرک ــوان ب ــده و از آن می ت ــتر ش ــودرو بیش خ

ــرد. ــتفاده ک اس
ــرای  ــه هــر چهــار چــرخ ب ــرو ب ــال نی ــرای انتق ــه ب ــا یافت ــت ارتق ــن یــک حال همچنی
ــه شــده  افزایــش قــدرت مــدل 3 در جاده هــای شــیب دار و کوهســتانی در نظــر گرفت

ــت. اس
قابلیــت جالــب دیگــری کــه بــه مــدل 3 اضافــه می شــود، امــکان کنتــرل فشــار بــاد 
تایرهــا از منــزل بــا اســتفاده از حســگرهایی ویژه و اپلیکیشــن خــاص این خودرو اســت. 

هنــوز مشــخص نیســت ایــن بــه روزرســانی هــا چــه زمانــی انجــام می شــوند.

خودرویمدل۳تسالقدرتمندترمیشود
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ــن  ــر شــدن ای ــن گی ــی ای دی .3 شــرکت فولکــس واگــن باعــث زمی ــزاری خــودروی برق ــرم اف نقــص ن
اتومبیــل شــده و شــرکت ســازنده وعــده داده بــا به روزرســانی نــرم افــزاری مشــکل یادشــده را برطــرف کند.
ــه  ــد ک ــر داده ان ــی آی دی .3 خب ــودروی برق ــزاری خ ــرم اف ــترده ن ــکالت گس ــی از مش ــانه های آلمان رس
ــه شــکل  ــالدی ب ــده می ــال آین ــود در س ــرار ب ــده و ق ــازار آم ــه ب ــر ب ــارم نوامب ــه صــورت محــدود از چه ب

ــود. ــد ش ــترده تری تولی گس
ــه نظــر می رســد شــتاب  ــا ب ــه افشــا نکــرده، ام ــن زمین ــی بیشــتری را در ای فولکــس واگــن اطالعــات فن
زدگــی بــرای رســاندن ای دی .3 بــه بــازار در فصــل فــروش تعطیــالت کریســمس در تشــدید ایــن مشــکل 

نقــش داشــته اســت.
ایــن شــرکت قصــد دارد بــا بــه روزرســانی نــرم افــزاری ده هــزار خــودروی برقــی آی دی .3 آنهــا را در بهــار 
ســال 2020 بــه بــازار بفرســتد. همچنیــن بــرای بــه روزرســانی 20 هــزار خــودروی دیگــر آی دی .3 نیــز در 

ماه هــای بعــد برنامــه ریــزی شــده اســت.
ــا اواســط ســال 2020 منتظــر  ــد ت ــا بای ــل مجــدد آنه ــرای تحوی ــا ب ــن خودروه ــداران ای ــن رو، خری از همی
ــدرت 200 اســب بخــار اســت. ــا ق ــی ب ــور برق ــر طــول دارد و دارای موت ــد. ای دی .3 حــدود 4.2۶ مت بمانن

نقصنرمافزاریخودرویبرقیفولکسواگنرازمینگیرکرد

اولینخودرویبرقیبنتلیبابرد
۸۰۰کیلومتر

 
شــرکت بنتلــی از تولیــد اولیــن خــودروی برقــی خــود در ســال 2025 خبــر داده اســت. قــرار 

اســت ایــن خــودرو مجهــز بــه باتری هــای قدرتمنــد و بــا هزینــه تولیــد پاییــن باشــد.
ــی لوکــس  ــی یــک شــرکت خودروســازی انگلیســی اســت کــه معمــواًل اتومبیل های بنتل
ــودروی  ــه خ ــده داده ک ــرکت وع ــن ش ــل ای ــارک مدیرعام ــان هالم ــد. آدری ــد می کن تولی
ــا solid-state خواهــد  ــه باتری هــای حالــت جامــد ی ــن شــرکت مجهــز ب برقــی ای
ــوند و  ــوب می ش ــی محس ــای لیتیوم ــرای باتری ه ــی ب ــا جایگزین ــن باتری ه ــود. ای ب

ــد. ــی بیشــتری دارن ــت و کارآی امنی
اگــر چــه چنــد شــرکت خودروســازی از برنامه هــای خــود بــرای تولیــد خودروهــای برقــی 
ــان را  ــد طرح هایش ــته ان ــک نتوانس ــچ ی ــا هی ــد، ام ــر داده ان ــد خب ــت جام ــری حال ــا بات ب
ــه  ــت جامــد نســبت ب ــه هالمــارک باتری هــای حال ــه گفت ــد. ب در ایــن زمینــه عملــی کنن
باتری هــای لیتیومــی عملکــرد بهتــری دارنــد و بــه طــور قطع توســط بنتلــی مورد اســتفاده 

ــد. ــرار می گیرن ق
ــم  ــر ه ــی 30 درصــد ســبک ت ــای لیتیوم ــه باتری ه ــد نســبت ب ــت جام ــای حال باتری ه
هســتند و هزینــه تولیــد آنهــا هــم منطقی تــر اســت. تویوتــا، بــی ام و و فولکــس واگــن از 
جملــه دیگــر شــرکت هایی هســتند کــه در زمینــه تولیــد باتری هــای حالــت جامــد ســرمایه 

گــذاری کــرده انــد.
ــازار  ــه ب پیــش بینــی می شــود خــودروی برقــی کــه بنتلــی ظــرف پنــج ســال آینــده روان
ــر را طــی کنــد. هنــوز  ــار شــارژ مســافتی بیــش از ۸00 کیلومت ــا یــک ب ــد ب می کنــد بتوان

جزئیــات فنــی بیشــتری در مــورد ایــن خــودرو اعــالم نشــده اســت.

خودروهایبرقیهمبهمحیط
زیستآسیبمیزنند

 

ــد  ــی را طــی کنن ــد مســافت بســیار طوالن ــار شــارژ می توانن ــک ب ــا ی ــی کــه ب خودروهــای برق
ــد  ــر فراین ــن ام ــت ای ــد و عل ــیب می زنن ــت آس ــط زیس ــه محی ــی ب ــای دیزل ــش از خودروه بی

ــری آنهاســت. ــد بات مخــرب تولی
شــرکت خودروســازی مــزدا می گویــد بــا توجــه بــه کشــف ایــن موضــوع قصــد دارد باتری هــای 
خودروهــای برقــی تولیــدی خــود را در ســال های آینــده بــه گونــه ای طراحــی کنــد کــه چنــدان 
پرقــدرت نباشــند و بــا یــک بــار شــارژ قــادر بــه طــی مســافتی کمتــر از 500 تــا ۶00 کیلومتــر 

باشــند.
ــد  ــد باتری هــای برقــی قدرتمن ــرای تولی ــد طــی شــده ب یافته هــای مــزدا نشــان می دهــد فراین
مــورد اســتفاده در اتومبیل هــای برقــی باعــث انتشــار مقــدار زیــادی گاز دی اکســیدکربن در جــو 
ــد و  ــرف می کنن ــادی را ص ــرژی زی ــا ان ــد کارخانه ه ــن فراین ــرا در ای ــود. زی ــن می ش ــره زمی ک

نتیجــه ایــن امــر آلــوده شــدن محیــط زیســت اســت.
بــر همیــن اســاس اگــر یــک خــودروی دیزلــی مــزدا 3 مســافتی برابــر بــا 1۶0 هــزار کیلومتــر را 
طــی کنــد، بــاز هــم کمتــر از یــک خــودروی برقــی بــه محیــط زیســت آســیب می زنــد و همیــن 
ــا چــه حــد باعــث تخریــب  ــد باتری هــای خودروهــای برقــی ت ــد تولی امــر نشــان می دهــد رون

ــود. ــط زیســت می ش محی
ــه در  ــاعتی ک ــووات س ــای ۹5 کیل ــاخت باتری ه ــد و س ــد تولی ــه فراین ــدار داده ک ــزدا هش م
مدل هــای جدیــد خودروهــای تســال ماننــد مــدل اس و ایکــس بــه کار می رونــد، موجــب انتشــار 
گاز دی اکســید کربــن بســیار زیــادی می شــود و لــذا مــزدا فعــاًل در تولیــدات خــود از باتری هــای 

ــد. ــتفاده می کن ــاعتی اس ــووات س 35.5 کیل
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فنــاوری خــودرو

آزمایشجدیدتاکسیپرنده
لیلیومباموتورجت

 
یــک شــرکت نوپــای آلمانــی از تولیــد نمونــه اولیــه تاکســی پرنــده برقــی خــود خبــر داده کــه 
مجهــز بــه موتــور جــت اســت. ایــن محصــول یــک پــرواز آزمایشــی کوتــاه را نیــز بــا موفقیــت 

ــت. ــام داده اس انج
لیلیــوم قصــد دارد تــا ســال 2025 خدمــات تاکســی هوایــی ارائــه دهــد و از همیــن رو کار آزمایش 

نمونه هــای اولیــه ایــن تاکســی ها را آغــاز کــرده اســت.
ــی  ــت مال ــرده و از حمای ــاز ک ــه آغ ــن زمین ــی را در ای ــرمایه گذاری های ــال 201۶ س ــوم از س لیلی
ســازمان فضایــی اروپــا نیــز برخــوردار اســت. پیــش از ایــن شــرکت یادشــده آزمایشــی را در مــاه 
ــا ســرعت 100  ــرواز عمــودی ب ــت پ ــا قابلی ــی خــود را ب ــود و تاکســی هوای ــر انجــام داده ب اکتب

ــود. ــه حرکــت درآورده ب ــر در ســاعت ب کیلومت
تاکسـی جدیـد آزمایش شـده هم بـه صورت عمـودی به پـرواز در می آیـد و با سـرعت ۶0 کیلومتر 
در سـاعت حرکـت می کند. سـپس تـا ارتفـاع ۹1 متـری اوج می گیـرد و بـا چرخش هـای متعدد و 

تغییـر مسـیر حرکت سـرانجام در محـل از قبل تعیین شـده فـرود می آید.
در جریــان آزمایــش جدیــد، ایــن تاکســی برقــی از قــدرت مانــور خوبــی برخــوردار بــوده و نشــان 
داد کــه می توانــد در صــورت شــکل گیــری مشــکل پیــش بینــی شــده بــرای تغییــر مســیر یــا 

مانــور مناســب اقــدام کنــد.
لیلیــوم وعــده داده کــه مــدل نهایــی ایــن تاکســی هوایــی برقــی بتوانــد بــا ســرعت 300 کیلومتر 
در ســاعت حرکــت کنــد. ایــن شــرکت بــرای عرضــه تجــاری ایــن تاکســی در دو یا ســه نقطــه از 

جهــان تــا ســال 2025 برنامــه ریــزی کــرده اســت.

خودرویجدیدمرسدسباالهام
ازفیلمآواتار

 
ــدد  ــی متع ــای برق ــه خودروه ــای عرض ــه ج ــی ای اس 2020 ب ــگاه س ــدس در نمایش مرس
ــار طراحــی شــده  ــا الهــام از فیلــم آوات خــودران از یــک اتومبیــل جدیــد رونمایــی کــرد کــه ب

ــت. اس
یکــی از ویژگی هــای خــاص خــودروی مذکور کــه AVTR نــام دارد، اســتفاده از حســگرهای 
ــات  ــه امکان ــت بهین ــز مدیری ــده و نی ــت های رانن ــر خواس ــایی بهت ــرای شناس ــک ب بیومتری

خــودرو و شــیوه ناوبری آن اســت.
ــه در  ــده ک ــه ای طراحــی ش ــه گون ــم ب ــودرو ه ــن خ ــانه ای ای سیســتم تفریحــی و چندرس
صــورت برداشــته شــدن دســت راننــده از روی فرمــان بــر روی دســتان فــرد ظاهــر می شــود و 

اســتفاده و فعــال کــردن آن بــه صــورت تعاملــی و بــا حــرکات دســت ممکــن اســت.
در پشــت ایــن خــودرو هــم ابــزاری نصــب شــده کــه بــرای تعامــل راننــده بــا دنیــای بیرونــی 
و دریافــت و ارســال اطالعــات بــه کار مــی رود و البتــه مرســدس در مــورد جزیئات کارکــرد آن 

توضیحــات بیشــتری ارائه نداده اســت.
ــرده اســت.  ــف ک ــر توصی ــور را در حــد صف ــودروی مذک ــن آالیندگــی خ مرســدس همچنی
جیمــز کامــرون کارگــردان فیلــم آواتــار خــودروی AVTR را اتومبیلــی الهــام بخــش و و زیبا 

دانســته اســت.

نخستینخودروهایتسالساخت
چینعرضهمیشوند

 

تســال نخســتین خودروهــای »مــدل 3« ســاخته شــده در گیگافکتــوری چیــن را 30 دســامبر 
بــه مشــتریانش تحویــل مــی دهــد. ایــن شــرکت قصــد دارد ســاالنه 250 هــزار خــودرو در این 

واحــد تولیــد کنــد.
شـرکت تسـال نخسـتین خودروهای »مدل3« که در واحد »گیگافکتوری« این شـرکت واقع در 
شـانگهای سـاخته شـده اند را در 30 دسـامبر )دوشـنبه( به مشـتریانش تحویل می دهد. این در 

حالی اسـت که تسـال هفته ها منتظـر تایید دولـت چین بـرای عرضه خودروهـا بود.
 15 مشــتری کــه نخســتین خودروهای تســال ســاخته شــده در چیــن را تحویــل می گیرنــد، در 
حقیقــت از کارمنــدان ایــن شــرکت هســتند. ایــن شــرکت امیــدوار اســت تــا قبــل از آغاز ســال 

نــو چینــی )25 ژانویــه( عرضــه خودروهــا را بــه طــور عمومــی آغــاز کند.
ــن واحــد از  ــد خــودرو در ای ــه 201۹ آغــاز  کــرد. تولی ــوری را در ژانوی تســال ســاخت گیگافکت
اکتبــر ســال جــاری میــالدی  شــروع شــده اســت. ایــن شــرکت قصــد دارد پــس از ســرعت 
گرفتــن تولیــدات، ســاالنه حــدود 250 هــزار خــودرو در گیگافکتــوری بســازد. در ایــن واحــد 

عــالوه بــر »مــدل3« خــودروی » مــدل Y«نیــز تولیــد مــی شــود.
ــازار چیــن ســبب شــود فــروش  کارشناســان پیــش بینــی مــی کننــد در ســه ماهــه آینــده ب

ــرد. ــق بگی ــدل3« تســال رون ــای »م خودروه
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نخستینخودرویتولیدداخلترکیهرونماییشد
 

ــت  ــی اس ــودروی برق ــک خ ــه ی ــود ک ــی خ ــودروی داخل ــه خ ــه اولی ــتین نمون ــه از نخس ترکی
ــرد. ــی ک رونمای

ترکیــه از نمونــه اولیــه نخســتین خــودروی داخلــی خــود رونمایــی کــرده اســت. طبــق دســتور 
ــذاری  ــا شــرکت ســرمایه گ ــه، »TOGG« ی ــور ترکی ــان، رئیــس جمه ــب اردوغ رجــب طی
ــودرو  ــن خ ــد ای ــرای تولی ــاری ب ــازمان تج ــک س ــرکت و ی ــامل 5 ش ــه ش ــترک ترکی مش

ــازد. ــا می س ــه ای را در بورس کارخان
بـرای تولیـد 5 مدل اتومبیل و تولید سـاالنه 175 هـزار خودرو در ایـن کارخانـه، 3.7 میلیارد دالر 
سـرمایه گـذاری شـده اسـت. نخسـتین خـودروی C-SUV در سـال 2022 میـالدی عرضـه 
 Pininfarina SpA می شـود. به نوشـته روزنامه »دنیا« این خودرو توسـط شـرکت ایتالیایی
طراحـی شـده و تمام برقی اسـت. شـرکت تولیـد کننده ادعـا می کند سـرعت این خـودرو جالب 

توجـه خواهد بـود و هزینه های نگهـداری آن نیز اندک اسـت.

بــرای خــودروی مذکــور دو نــوع پــک باتــری لیتیــوم یونــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. قدرت 
پیمایــش باتــری کوچک تــر 1۸۶ مایــل و پــک باتــری بزرگ تــر 300 مایــل بــه ازای هــر بــار 
شــارژ اســت. همچنیــن C-SUV مجهــز بــه فنــاوری شــارژ ســریع اســت و طــی 30 دقیقــه 
باتــری آن ۸0 درصــد شــارژ می شــود. در مــدل ســاده خــودرو موتــور برقــی خــودرو نیــز روی 
ــرفته تر، 2  ــدل پیش ــا در م ــدرت دارد. ام ــار ق ــب بخ ــرد و 200 اس ــرار می گی ــی ق ــور عقب مح
ــار چــرخ خــودرو  ــن ترتیــب چه ــه ای ــد و ب ــرار می گیرن ــی خــودرو ق ــور روی محــور جلوی موت

ــدل پیشــرفته تر 400 اســب بخــار اســت. ــور م ــدرت موت متحــرک می شــوند. ق
در کابیــن خــودرو سیســتم اطــالع رســانی دیجیتــال نصــب می شــود و همچنیــن نمایشــگری 
مخصــوص مســافران نیــز وجــوددارد. نمایشــگری لمســی روی داشــبورد خــودرو نصب می شــود.

تخمیــن زده می شــود ایــن پــروژه پــس از شــروع تولیــد از 2022 میــالدی و طــی 15 ســال 50 
میلیــارد دالر بــه اقتصــاد ترکیــه کمــک کنــد.

شرکت خودروسازی فورد فناوری جدیدی به نام »خرده نان« ابداع کرده که مسیر طی شده توسط خودرو را رصد و به طور مجازی نقطه گذاری می کند تا راننده گم نشود.
شــرکت خودروســازی فــورد  فنــاوری هــای فعلــی خــود را در کنــار هــم قــرار داده تــا ویژگــی جدیــدی بســازد کــه »خــرده نــان« )Breadcrumbs( نــام دارد. ایــن فنــاوری بــه راننــدگان 

گمشــده در جــاده هــا کمــک مــی کنــد ســریع تــر مســیر خــود را بیابنــد. 
ــن  ــت هــای ای ــور روی بیشــتر وان ــاوری مذک در حــال حاضــر فن
ــه Ranger و همیــن طــور خودروهــای ســری شــرکت از جمل

ــود دارد. F وج
خــودروی Ranger بــا کمــک ایــن فنــاوری خــرده نــان هــای 
دیجیتالــی از خــود بــه جــا مــی گــذارد و بــه ایــن ترتیــب افــراد می 
تواننــد بــا نگاهی بــه نمایشــگر نصــب شــده روی داشبوردشــان به 

ســرعت بفهمنــد از چــه مســیری گــذر کــرده اند.
ــا کمــک  ــاوری بســیار ســاده اســت و ب ــن فن ــورد ای ــه ف ــه گفت ب
اطالعــات مســیریابی مــی توانــد بــه ازای هــر ثانیــه ای که پشــت 
ســر مــی گــذارد، یــک نقطــه دیجیتالــی از خــود بــه جــا بگــذارد.

این نقاط مرجع  به رنگ آبی روی نقشه ظاهر می شوند.
 فنــاوری Breadcrumbs بایــد بــه طــور دســتی و با فشــردن 
چنــد گزینــه روی نمایشــگر فعــال شــود. ایــن فنــاوری هــم اکنون 
در وانــت هــای فــورد کــه در سراســر جهــان فروختــه مــی شــوند، 

نصــب شــده اســت. 

فناوریکهازگمشدنرانندگانجلوگیریمیکند
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آینهعقبیخودروکهتمامنقاطکوررابرطرفمیکند
ــا  ــه ب ــد ک ــی ش ــودرو رونمای ــرای خ ــه ای ب ــی فناوران ــه عقب در نمایشــگاه CES 2020 از آین

ــد. ــی کن ــرف م ــی برط ــگام رانندگ ــور را هن ــاط ک ــام نق ــی تم ــن ویدئوی ــک 3 دوربی کم
شــرکت خودروســازی آســتون مارتیــن یــک آینــه عقــب مخصــوص اتومبیــل رونمایی کــرد که 
قــادر بــه تصویربــرداری ویدئویــی اســت و مــی توانــد مشــکل نقــاط کــور هنــگام رانندگــی را به 

طــور کامــل برطــرف کند.
ــا  ــب ب ــه عق ــن آین ــت. ای ــه اس ــام گرفت ــور »Full Display Mirror« ن ــاوری مذک فن
همــکاری شــرکت Gentex )تولیــد کننــده قطعــات خــودرو( ســاخته شــده کــه تصاویــر ســه 

دوربیــن ویدئویــی را یکپارچــه مــی کنــد.
2 دوربیــن ویدئویــی بــه آینــه بغــل هــای خــودرو متصــل هســتند و یــک دوربیــن دیگر به ســقف 
وســیله نقلیــه متصــل مــی شــود. بــه ایــن ترتیــب راننــده مــی توانــد ویدئوهایــی زنــده از آنچــه 

پشــت ســرش اتفــاق مــی افتــد را ببینــد.
ویدئوهــای هــر ســه دوربیــن ترکیــب شــده و در چنــد نمــا روی آینــه خــودرو نمایــش داده مــی 
شــود. راننــده مــی توانــد بــا توجــه تمایــل خــود، نمــای مــورد نظــر خــود از هــر دوربیــن را بزرگتر 

کنــد.
ــه  ــت اولی ــه حال ــه را ب ــد آین ــی توان ــد، م ــع کن ــی را قط ــر ویدئوی ــد تصاوی ــده  بخواه ــر رانن اگ

ــن  ــر بگــذارد، ای ــا تاثی ــن ه ــر دوربی ــی روی تصاوی ــر شــرایط آب وهوای ــن اگ ــد. همچنی برگردان
ــد. ــر مــی کن ــه ســاده تغیی ــت آین ــه حال سیســتم ب

آســتون مارتیــن قصــد دارد نســخه ای از ایــن فنــاوری کــه مجهــز به یــک دوربیــن اســت را در 
خــودروی DBS GT Zagato 2020  یکپارچــه کنــد.

ــا بلکبریموتورسیکلتبرقیمیسازد ــد گوشــی های هوشــمند شــهرت داشــت ب ــت تولی ــه عل ــی ب ــه زمان ــری ک ــک ب شــرکت بل
ــال تولیــد موتورســیکلت برقــی اســت. ــه دنب همــکاری یــک شــرکت ســازنده موتورســیکلت ب

بلــک بــری بــه عنــوان یــک شــرکت نــرم افــزاری تخصــص و ســابقه ای در زمینــه تولید وســایل 
نقلیــه برقــی نــدارد، امــا ظاهــراً می خواهــد شــانس خــود را در یــک حــوزه کامــاًل جدیــد امتحــان 

کنــد.
بــالک بــری از همــکاری خــود بــا شــرکت دامــون بــرای تولیــد محصولــی خبــر داده کــه یــک 
ابرموتورســیکلت الکتریکــی توصیــف شــده اســت. موتورســیکلت یادشــده هایپراســپورت پــرو نام 

خواهــد داشــت .
در ایــن موتورســیکلت از سیســتم عامــل QNX شــرکت بلــک بــری اســتفاده شــده و یــک 
سیســتم هشــدار و ایمنــی ناوبــری موســوم بــه CoPilot هــم بــر روی آن نصب شــده اســت. 
بلــک بــری در زمینــه تولیــد رادار، دوربیــن و برخــی حســگرهای موتورســیکلت مذکــور هــم بــا 

دامــون همــکاری کــرده اســت.
ــد  ــه کار می رون ــع ب ــایی موان ــرعت و شناس ــرل س ــرای کنت ــیکلت ب ــن موتورس ــگرهای ای حس
ــا افــراد و اشــیا را بــه حداقــل برســانند. بلــک بــری وعــده داده کــه برخــی  ــا خطــر برخــورد ب ت
قابلیت هــای واقعیــت مجــازی را هــم بــه ایــن موتورســیکلت می افزایــد، هــر چنــد در ایــن زمینــه 

توضیحــات بیشــتری ارائــه نکــرده اســت.

در نمایشــگاه  CES2020 یــک موتورســیکلت برقــی بــا قــدرت ۹۹ اســب بخــار نمایــش داده شــد کــه مجهــز 
بــه ابرخــازن اســت. ایــن ابرخــازن بــه عنــوان منبــع انــرژی ثانویــه بــرای موتــور وســیله نقلیــه عمــل مــی کند.
یــک موتورســیکلت برقــی جدیــد بــا اســتفاده از سیســتمی نویــن انــرژی ترمــز خــود را جمــع آوری مــی کنــد تا 
پیمایــش وســیله نقلیــه بــا یکبار شــارژ را بــه 1۸0 مایــل برســاند. در ایــن حالــت پیمایــش آن 50 درصــد بیش از 

موتورســیکلت هــای برقــی وجــود در بــازار خواهــد بود.
ــد.  ــش داده ش ــالدی نمای ــگاه CES2020  می ــام دارد و در نمایش ــی Nawa Racer ن ــیکلت برق موتورس
شــرکت فرانســوی Nawa کــه فنــاوری هــای انــرژی را توســعه مــی دهــد، این وســیله نقلیه را ســاخته اســت. 
Nawa Racer موتــوری بــا قــدرت ۹۹ اســب بخــار دارد و مــی توانــد در کمتــر از 3 ثانیــه ســرعت خــود را از 
صفــر بــه 100 کیلومتــر برســاعت برســاند. همچنیــن ایــن وســیله نقلیــه یــک پــک باتــری لیتیومی ۹ کیلــووات 

ســاعتی دارد.
امــا نکتــه جالــب ایــن موتــور ســیکلت، سیســتم ابرخــازن آن اســت که بــه عنوان یــک منبــع انــرژی ثانویــه برای 
موتــور عمــل می کنــد. موتــور وســیله نقلیــه برقــی بــاالی باتــری و در چارچــوب موتورســیکلت قــرار گرفتــه اند.

سیســتم  جالــب ابرخــازن کمــک مــی کنــد حداکثــر پیمایــش موتورســیکلت افزایــش یابــد. انــرژی مــازاد در ایــن 
سیســتم هنــگام ترمــز موتورســیکلت تولیــد مــی شــود.

برخــالف باتــری هــای لیتیــوم یونــی کــه ســرعت شــارژ آنهــا کنــد و تعــداد دفعــات شــارژ نیــز محــدود اســت، 
ابرخــازن ســاخته شــده بــه ســرعت شــارژ مــی شــود.

موتورسیکلتبرقیبا۹۹اسببخاروابرخازنرونماییشد
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شارژموتورسیکلتباجکآن!
 

یــک شــرکت خودروســازی حــق امتیــاز اختــراع جدیــدی بــرای شــارژ موتورســیکلت ثبــت کرده 
اســت. در ایــن روش موتورســیکلت بــه وســیله جــک خــود شــارژ مــی شــود.

بــی ام دبلیــو حــق امتیــاز اختــراع جدیــدی ثبــت کــرده کــه نشــان دهنــده روشــی جدیــد بــرای 
شــارژ بــی ســیم موتورســیکلت های برقــی اســت.

همــراه حــق امتیــاز اختــراع ایــن خودروســاز آلمانــی تصویــری وجــود دارد کــه نشــان می دهــد 
جــک موتورســیکلت روی یــک پــد شــارژ قــرار دارد کــه مجهــز بــه ســیم پیــچAC اســت. پــد 

مذکــور نیــز بــه پریــز دیــوار متصــل می شــود.
از ســوی دیگــر جــک موتورســیکلت نیــز دارای ســیم پیــچAC اســت کــه در نــوک آن قــرار 
دارد و امــواج الکترومغناطیــس را از پــدی کــه روی زمیــن قــرار دارد بــه الکتریســیته تبدیــل و از 

طریــق یــک ســیم بــه باتــری موتورســیکلت منتقــل می کنــد.
در ایــن حــق امتیــاز هیــچ گونــه اطالعاتــی دربــاره مــدت زمــان ســرعت شــارژ باتــری وســیله 

نقلیــه بــا ایــن روش وجــود نــدارد.
هرچنــد شــارژ بــی ســیم بــه یــک ویژگــی عــادی بــرای موبایــل، مســواک برقــی و دســتگاه های کنتــرل بــازی ویدئویــی تبدیــل شــده امــا اســتفاده از آن بــرای وســایل نقلیــه برقــی چالــش برانگیــز 

اســت زیــرا بیشــتر وســایل نقلیــه برقــی هیــچ مــاده رســانایی ندارنــد کــه بــه طــور مســتقیم بــا پــد شــارژ در تمــاس قــرار گیــرد.

کالسکهبرقیرونماییشد
 

در نمایشــگاه  CES2020 از یــک وســیله نقلیــه برقــی رونمایــی شــد که شــبیه کالســکه 
ای بدون اســب اســت.

شــرکت Segway و مالــک »نایــن بــات« در نمایشــگاهCES2020  از نمونــه اولیــه 
ــه شــبیه یــک  ــرد ک ــی ک ــام S-Pod رونمای ــه ن ــد ب ــی جدی ــه برق یــک وســیله نقلی

کالســکه بــدون اســب اســت.
بــه گفتــه شــرکت تولیــد کننــده ایــن وســیله نقلیــه 330.7 پونــدی مــی توانــد بــا حداکثر 
ســرعت 24.۸ مایــل بــر ســاعت حرکــت کنــد. همچنیــن ایــن شــرکت ادعــا می کنــد از 
آنجــا کــه وســیله نقلیــه مــی توانــد بــه طــور خــودکار تعــادل خــود را حفــظ کنــد، رانــدن 
آن کار ســاده ای اســت. نمونــه فعلــی ایــن وســیله نقلیــه مــی توانــد بــا یــک بــار شــارژ 

مســافت  43.5 مایــل را طــی کنــد.
 NineBot  ــام ــه ن ــد ب ــی جدی ــکوتر برق ــک اس ــر آن از ی ــالوه ب ــرکت  ع ــن ش ای
KickScooter Air T15 رونمایــی کــرد. ایــن اســکوتر بــا وزن 22.0۹ پونــد بســیار 
ســبک و راحــت اســت. همچنیــن ایــن دســتگاه مجهــز بــه سیســتم جدیــد ترمــز اســت 

کــه هنــگام توقــف یــا کاهــش ســرعت، باتــری را شــارژ مــی کنــد.
اســکوتر مذکــور را مــی تــوان تــا کــرد. تــا کــردن و بــاز کــردن اســکوتر حــدود 7 دقیقــه 
طــول مــی کشــد. چارچــوب آن ضــد آب اســت و گواهینامــه IPX5 دارد. بنابرایــن بــاران 

بــه آن آســیبی نمــی رســاند.
 موتور آن نیز 300 واتی است و می تواند  با هر بار شارژ 122.4 مایل را طی کند. 

فنــاوری خــودرو

رونماییازهامربرقیدر
سال۲۰۲۲

 

بعــد از مدتــی گمانــه زنــی در مــورد تولیــد مدلــی برقــی از خــودروی هامــر، منابــع نزدیــک بــه 
جنــرال موتــورز ایــن موضــوع را بــه صــورت قطعــی تأییــد کــرده انــد.

ــوده، امــا مصــرف  ــه علــت قــدرت و اســتحکام خــود همیشــه مــورد توجــه ب خــودروی هامــر ب
بــاالی ســوخت آن هــم یــک چالــش جــدی اســت کــه بــا برقــی شــدن ایــن خــودرو برطــرف 

می شــود.
انتظــار مــی رود جنــرال موتــورز فراینــد دشــوار و پرچالــش برقــی کــردن هامــر و عرضــه آن بــه 
ــک  ــی می شــود ی ــش بین ــال پی ــن ح ــاند. در عی ــان برس ــه پای ــل ســال 2022 ب ــا اوای ــازار را ت ب

نمونــه اولیــه از ایــن خــودرو تــا اوایــل مــاه آینــده میــالدی عرضــه شــود.
هامــر برقــی نیــز ماننــد مــدل عــادی ایــن خــودرو می توانــد در مســیرهای ناهمــوار و دشــوار بــه 
راحتــی بــه حرکــت خــود ادامــه دهــد. در مــورد جزئیــات فنــی ایــن خــودرو هنــوز اطالعاتــی در 
دســت نیســت، امــا هامــر برقــی رقیبــی جــدی بــرای ســایبرتراک شــرکت تســال خواهــد بــود که 

آن هــم بــرای حرکــت در مســیرهای ناهمــوار و صعب العبــور طراحــی شــده اســت.
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هـــوا و فضـا

دستیابی  برای  کشورمان  دانشمندان  فرا ملی  و  بلند مدت  تالش 
و  چشمگیر  موفقیتهای  با  اسالمی  انقالب  از  پس  فضایی  فناوریهای  به 
بازتابهای جهانی همراه بوده به نحوی که براساس هم اکنون ایران در 
زمره 10 قدرت نوظهور فضایی دنیا قرار دارد. در این راستا ارتقاء جایگاه 
ایران در عرصه فناوری فضایی و پیوستن کشورمان به جمع کشورهای 
دارای چرخه کامل فناوری فضایی همچنین موفقیت در زمینه طراحی، 
جمله  از  زمینی  ایستگاه های  ساخت  نیز  و  ماهواره  پرتاب  و  ساخت 

است. افتخارآفرین  اقدامات 
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ــوا و فضــا هـــ

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا تشــریح 
آخریــن وضعیــت ســاخت و پرتــاب 4 
ماهــواره »ظفــر«، »پــارس یــک«، »ناهیــد 
ــزی  ــه ری ــت: برنام ــام 2 « گف ــک« و »پی ی
ــه  ــر« در ده ــواره »ظف ــاب ماه ــرای پرت ب

ــت. ــام اس ــت انج ــال در دس ــر امس فج
مرتضــی بــراری بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه،  مطابــق ب
ــک« و  ــارس ی ــر«، »پ ــای »ظف ماهواره ه
ــرای  ــاه ب ــان دی م ــا پای ــک« ت ــد ی »ناهی
ــار داشــت:  ــوند، اظه ــل می ش ــاب تکمی پرت
ــه  ــران ب ــی ای ــازمان فضای ــان س متخصص
صــورت شــبانه روزی در حــال فعالیــت 
بــرای تکمیــل برنامه هــای مدنظــر در 
ــتگاه  ــر و ایس ــواره ب ــواره، ماه ــه ماه عرص
زمینــی هســتند و در تــالش هســتیم کــه با 

هماهنگی هــای در دســت انجــام بــه زودی خبرهــای خوبــی را 
ــیم. ــاهد باش ــواره ش ــاب ماه از پرت

ــرای  ــزی ب ــه ری ــه برنام ــاره ب ــا اش ــات ب ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــای در  ــل مراحــل ســاخت و تســت ســازگاری ماهواره ه تکمی
دســت انجــام، گفــت: برنامــه ریــزی ایــن بــوده اســت کــه در 3 
ماهــه چهــارم امســال یــک ماهــواره را بــه فضــا ارســال کنیــم.

»ظفــر« در انتظــار تاییــد زمــان پرتــاب از مراجــع 
قانونــی

ــاب،  ــرای پرت ــر ب ــواره مدنظ ــن ماه ــه اولی ــان اینک ــا بی وی ب
ماهــواره »ظفــر« متعلــق بــه دانشــگاه علــم و صنعــت اســت، 
ــاب  ــرای پرت ــدن ب ــل ش ــال کام ــواره در ح ــن ماه ــت: ای گف
اســت. تحویــل پرتابگــر شــده و تســت ســازگاری بــا پرتابگر آن 
نیــز بــا موفقیــت انجــام شــده اســت. در همیــن زمینــه در حــال 
پیگیــری پرتــاب ماهــواره »ظفــر« از مراجــع قانونــی هســتیم و 
امیدواریــم بــه زودی و همزمــان بــا دهــه فجــر در بهمــن مــاه 

امســال، ایــن مهــم محقــق شــود.
ــواره  ــرد: ماه ــان ک ــران خاطرنش ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
ــک  ــت تفکی ــا قابلی ــواره ســنجش از دور ب ــک ماه ــر«، ی »ظف
ــرای آن طــول عمــر بیــش از  ــر اســت کــه ب ــر 22.5 مت تصوی
2 ســال در نظــر گرفتــه شــده و بــاالی 500 کیلومتــر از ســطح 

ــاب خواهــد شــد. ــن پرت زمی

تســت موفقیــت آمیــز ســازگاری »ناهیــد یــک« با 
بگر تا پر

ــواره  ــازگاری ماه ــت س ــون تس ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
»ناهیــد یــک« ســاخته شــده در پژوهشــگاه فضایــی بــا 
پرتابگــر نیــز بــا موفقیــت بــه اتمــام رســیده اســت، گفــت: ایــن 

ــه در پژوهشــکده  ــی اســت ک ــواره مخابرات ــک ماه ــواره ی ماه
ســامانه های ماهــواره پژوهشــگاه فضایــی ایــران ســاخته شــده 
و در راســتای دســتیابی بــه فنــاوری طراحــی و ســاخت ماهــواره 
ــن آهنــگ، مطــرح و پیاده ســازی شــده اســت. ــی زمی مخابرات

بــه گفتــه بــراری، فناوری هــای بــه کار گرفتــه شــده در 
ماهــواره مخابراتــی »ناهیــد یــک«، پایــه اصلــی فناوری هــای 

ــت. ــور اس ــی کش ــای عملیات ــاز ماهواره ه ــورد نی م

پرتاب »پارس یک« با پیشرانش گاز سرد
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران ادامــه داد: فرآینــد تســت نهایی 
ــان  ــق زم ــاه طب ــا 30 دی م ــز ت ــک« نی ــارس ی ــواره »پ ماه
بنــدی تکمیــل و آمــاده پرتــاب خواهــد شــد. ایــن ماهــواره یک 
ــال  ــش از 2 س ــدگاری بی ــا مان ــی سنجشــی ب ــواره عملیات ماه
ــن  ــطح زمی ــری از س ــاالی 500 کیلومت ــدار ب ــه در م ــت ک اس
قــرار می گیــرد. در ایــن ماهــواره از پیشــرانش گاز ســرد اســتفاده 

شــده اســت.
را  یــک«  »پــارس  ماهــواره  اصلــی  ماموریــت  بــراری 
در  پــروژه  ایــن  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  تصویربــرداری 
ــکاری  ــا هم ــی، ب ــای اصل ــتم ها و بخش ه ــمت زیرسیس قس
ــور و  ــرح کش ــگاه های مط ــان، دانش ــش بنی ــرکت های دان ش

پژوهشــگاه فضایــی ایــران ســاخته شــده اســت.

ماموریت »پیام« تغییر کرد
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران در مــورد اینکــه ماهــواره »پیام 
2« کــه پــس از پرتــاب ناموفــق »پیــام امیرکبیــر« تعریف شــد، 
در چــه وضعیتــی اســت نیــز گفــت: ایــن ماهــواره یک ماهــواره 
پژوهشــی اســت کــه مراحــل آخــر تکمیــل پروپــوزال را طــی 
ــاوت از ماهــواره  ــی آن متف ــت اصل ــد و اهــداف و ماموری می کن
»پیــام یــک« خواهــد بــود. چــرا کــه مــا قصــد داریــم از ایــن 

پــس بــه ســمت ســاخت ماهواره هــای 
ــم و دانشــگاه در  ــروژه محــور حرکــت کنی پ
حــال تهیــه پروپــوزال در ایــن زمینــه اســت.

ــا،  ــن ماهواره ه ــار ای ــت: در کن ــراری گف ب
ــی  ــتگاه زمین ــد و ایس ــر جدی ــد پرتابگ تولی
ــت  ــرل و دریاف ــرای کنت ــواره ب ــت ماه دریاف
ــت.  ــازی اس ــاده س ــال آم ــز در ح ــا نی دیت
ــاب  ــرای پرت ــا ب ــزی ه ــه ری ــق برنام مطاب
ــر  ــت از 3 پرتابگ ــرار اس ــا، ق ــن ماهواره ه ای
ــتفاده  ــی اس ــتگاه زمین ــد ایس ــد و چن جدی

ــم. کنی

ــواره  ــالم ماه ــل س ــاخت و تحوی س
در مــدار توســط بخــش خصوصــی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه کشــورهای 
مختلــف جهــان بــرای توســعه صنعــت 
ــا  ــن ب ــدار زمی ــا در م ــراردادن ماهواره ه ــال ق ــه دنب ــی ب فضای
ــی  ــای عموم ــرای کاربرده ــی و ب ــش خصوص ــتفاده از بخ اس
هســتند، گفــت: بــرای مثــال شــرکت اســپیس ایکــس برنامــه 
ــه فضــا را  ــواره کوچــک ب ــزار ماه ــاب 12 ه ــرای پرت ــزی ب ری
ــوردار  ــاده و کم برخ ــق دورافت ــه مناط ــانی ب ــرای اینترنت رس ب

ــت. ــرار داده اس ــتور کار ق ــان در دس جه
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران گفــت: مــا نیــز در راســتای 
ــی  ــش خصوص ــارکت بخ ــی و مش ــت فضای ــعه صنع توس
ــزار  ــه برگ ــون 2 مناقص ــواره، تاکن ــاب ماه ــاخت و پرت در س
کرده ایــم. قصدمــان ایــن اســت کــه مراحــل طراحــی، 
ــش  ــه بخ ــدار را ب ــواره در م ــالم ماه ــل س ــاخت و تحوی س

ــم. ــذار کنی ــی واگ خصوص
بــراری بــا بیــان اینکــه ایــن مناقصــه بــرای انتخــاب 
ماهواره هــای  پرتــاب  و  ســاخت  طراحــی،  پیمانــکار 
سنجشــی اپتیکــی و راداری برگــزار شــده اســت، ادامــه 
داد: تاکنــون 7 کنسرســیوم مشــارکت کننــده در مرحلــه 
ــی  ــن معن ــه ای ــد. ب ــرار گرفتن ــد ق ــورد تایی ــی م اول ارزیاب
ــی و 4  ــی اپتیک ــواره سنجش ــرای ماه ــیوم ب ــه 3 کنسرس ک
کنسرســیوم بــرای ماهــواره راداری در فراخــوان اولیــن 

شناســایی پیمانــکار، ارزیابــی و تاییــد شــدند.
بــه گفتــه وی، پــس از ایــن مرحلــه بــا ارائــه مشــخصات فنــی 
و اعــالم قیمــت، انتخــاب 2 کنسرســیوم در ایــن فرآینــد، نهایی 

می شــوند.
ــس از  ــه دیگــر و پ ــا دو هفت ــت: ت ــر ارتباطــات گف ــاون وزی مع
ــا دو  ــود و ت ــر می ش ــه منتش ــی مناقص ــناد فن ــوز، اس ــذ مج اخ
مــاه آینــده، ارزیابــی انتخــاب پیمانــکار نهایــی خواهــد شــد. در 
نهایــت تــا حــدود 3 ســال آینــده، شــاهد پرتــاب ماهــواره بخش 

خصوصــی بــه فضــا خواهیــم بــود.

برنامهپرتاببرایدههفجراعالمشد؛

آخرینوضعیت۴ماهوارهایرانیدردستساخت

جدول ماهواره های در دست اقدام

کارفرماآخرین وضعیتویژگیماموریتنام ماهوارهردیف
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ــوا و فضــا هـــ

ــزام  ــه اع ــرفته در عرص ــور پیش ــک کش ــا ی ــی ب ــاز رایزن ــران از آغ ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
فضانــورد خبــر داد و گفــت: در تــالش هســتیم بــا همــکاری یکــی از کشــورها، فضانــورد محقــق 

بــه ایســتگاه فضایــی ارســال کنیــم.
مرتضــی بــراری، در خصــوص پــروژه اعــزام فضانــورد ایرانــی بــه ایســتگاه فضایــی گفــت: رایزنی 
بــرای مشــارکت بــا یــک کشــور پیشــرفته در خصــوص اعــزام فضانــورد ایرانــی آغاز شــده اســت 

امــا تــا زمانــی کــه نهایــی نشــود، نمی تــوان در مــورد آن اطــالع رســانی کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه مطابــق بــا تاکیــد وزیــر ارتباطــات، ســازمان فضایــی ایــران همــکاری با یک 
کشــور پیشــرفته را بــرای اعــزام فضانــورد آغــاز کــرده اســت، ادامــه داد: مــا رایزنــی خود را شــروع 
کردیــم و امیدواریــم بــا یکــی از کشــورها بــرای ایــن کار بــه توافــق برســیم امــا هنــوز این کشــور 

نهایــی نشــده و پــس از نهایــی شــدن، نــام کشــور را اطــالع رســانی می کنیــم.
ــم  ــور، بتوانی ــک کش ــکاری ی ــا هم ــه ب ــن اســت ک ــالش ای ــه ت ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــراری ب ب
فضانــورد محقــق بــه جــای فضانــورد گردشــگر بــه ایســتگاه فضایــی ارســال کنیــم، افــزود: 
ــی  ــن معن ــه ای ــت. ب ــی اس ــای بین الملل ــارکت در پروژه ه ــرح مش ــن ط ــرای ای ــدف از اج ه
ــد در  ــی، بتوانن ــتگاه فضای ــا ایس ــن و ی ــدار زمی ــور در م ــا حض ــی ب ــمندان ایران ــه دانش ک

ــد. ــی کنن ــش آفرین ــی نق ــی تحقیقات ــن الملل ــای بی پروژه ه
ــت:  ــره شــده ایم، گف ــه صــورت مســتقیم وارد مذاک ــک کشــور ب ــا ی ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
مســیر رایزنــی بایــد طــی شــود و در آینــده نزدیــک، برنامــه زمــان بنــدی اجــرای ایــن پــروژه را 

ــم. ــالم می کنی اع
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران در مــورد اینکــه آیــا برنامــه ریــزی بــرای اعــزام فضانــورد مطابــق 
بــا ســند برنامــه ششــم توســعه کشــور پیــش مــی رود، خاطرنشــان کــرد: در ســند برنامــه ششــم 
توســعه بــه ایــن موضــوع اشــاره نشــده اســت. برنامه هــای فضایــی در ایــن ســند کــه تــا ســال 
ــاب و  ــی و پرت ــاوری فضای ــازی فن ــی س ــه بوم ــوط ب ــوده و مرب ــفاف ب ــده، ش ــن ش 1400 تدوی

ــدار اســت. ــی در م ــای سنجشــی و مخابرات ــراردادن ماهواره ه ق
وی ادامــه داد: امــا در برنامــه توســعه 10 ســاله فضایــی کشــور کــه تــا افــق 1404 پیــش بینــی 
شــده، موضــوع اعــزام فضانــورد مطــرح اســت کــه در خصــوص ایــن برنامــه در جلســات شــورای 

عالــی فضایــی بحــث خواهیــم کــرد.
ــم  ــا بتوانی ــه دارد ت ــر رئیــس جمهــور ادام ــرای اخــذ وقــت از دفت ــراری گفــت: هماهنگی هــا ب ب

ــم. ــت دوازدهــم برگــزار کنی ــی فضایــی را در دول جلســه شــورای عال

در حــال حاضــر تنهــا ســفینه ای کــه قابلیــت اعــزام انســان بــه فضــا را دارد، فضاپیمــای ســایوز 
کشــور روســیه اســت. بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد در صــورت اجرایــی شــدن ایــن پــروژه، 
فضانــورد ایرانــی احتمــااًل بــا ســایوز بــه ایســتگاه فضایــی اعــزام شــود. البتــه بــر اســاس پیــش 
ــرواز دو ســفینه آمریکایــی ســال 2020 آغــاز شــود و پــس از آن  بینی هــای ناســا، قــرار اســت پ
ــی می شــوند. ــی بین الملل ــن ســفینه ها عــازم ایســتگاه فضای ــا ای ــکا احتمــااًل ب ــوردان آمری فضان

در ایــن زمینــه پیــش از ایــن نیــز رئیــس ســازمان فضایــی ایــران گفتــه بــود: در ایســتگاه بیــن 
المللــی فضایــی بســیاری از محققــان از کشــورهای مختلــف مســتقر می شــوند و مــا نیــز قصــد 
داریــم امــکان اعــزام فضانــورد بــه ایســتگاه فضایــی را محقــق کنیم. بــرای مثــال کشــوری مانند 
امــارات، اعــزام فضانــورد را بــا هــدف گردشــگری دنبــال کــرده امــا مــا قصدمــان ایــن اســت کــه 

در ایــن پــروژه اعــزام فضانــورد محقــق را دنبــال کنیــم.

رئیسسازمانفضایی:

آغازرایزنیایرانبایککشورپیشرفتهبرایاعزامفضانوردمحقق

چینهشدارداد:

ارتشفضاییآمریکاتهدیدیبرایامنیتوصلحفضااست

 
پــس از تصویــب فرمــان تاســیس شــاخه نیــروی فضایــی در ارتــش آمریــکا، چیــن هشــدار داد 
ایــن کشــور قصــد دارد فضــا را بــه یــک کارزار جدیــد تبدیــل کنــد و ایــن اقــدام را تهدیــدی برای 

صلــح و امنیــت در فضــا دانســت.
پــس از آنکــه دولــت آمریــکا اعــالم کــرد شــاخه نظامــی جدیــدی بــه نــام »نیــروی فضایــی« 
ایجــاد کــرده، دولــت چیــن هشــدار داد آمریــکا قصــد دارد جهــان را بــه یــک میــدان کارزار تبدیل 

کنــد.
ــند،  ــش بکش ــا چال ــکا را در فض ــت آمری ــیه موقعی ــن و روس ــه چی ــم آنک ــپ از بی ــد ترام دونال

 National Defense 2020 the( »2020 ــی ــاع مل ــوز دف ــون »مج ــه قان روز جمع
ــش  ــدی در ارت ــاخه جدی ــون ش ــن قان ــق ای ــرد. طب ــا ک Authorization Act ( را امض

ــکا ایجــاد مــی شــود. آمری
در پی این اقدام دولت چین نیز آمریکا را متهم کرد به دنبال مسلح کردن فضا است.

ــکا  ــات آمری ــن اقدام ــت: ای ــن گف ــه چی ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــوآنگ س ــگ ش گن
ــد. در  ــی کن ــز از فضــا را نقــض م ــح آمی ــاره اســتفاده صل ــی درب ــن الملل ــاع نظــر بی اجم
ــه حســاب  ــت در فضــا ب ــح و امنی ــرای صل ــدی مســتقیم ب ــات  تهدی ــن اقدام ــت ای حقیق

ــد. ــی آین م
او در ادامــه از جامعــه بیــن المللــی خواســت تــا دیدگاهــی مســئوالنه درباره فضــا در پیــش بگیرند 

و اجــازه ندهنــد فضــا بــه یــک میــدان جنــگ جدیــد تبدیل شــود.
ایــن درحالــی اســت کــه نیــروی فضایــی ششــمین شــاخه رســمی ارتــش آمریــکا اســت. ترامــپ 
هنــگام امضــای ایجــاد ایــن شــاخه ارتــش گفــت: بــه نظر مــی رســد اتفاقــات زیــادی در فضــا رخ 

مــی افتــد زیــرا فضــا جدیدتریــن حــوزه جنــگاوری جهــان اســت.
نیــروی فضایــی ارتــش آمریــکا شــامل 1۶ هــزار پرســنل نیــروی هوایــی و دفتــری اســت کــه 

برخــی از آنهــا از هــم اکنــون فعالیــت در ایــن شــاخه جدیــد را آغــاز کــرده انــد.
از ســوی دیگــر چیــن نیــز طــی ســال هــای اخیــر ســرمایه گــذاری قابــل توجهــی در هوافضــا 
کــرده اســت. دولــت این کشــور آســیایی میلیاردهــا دالر صــرف برنامــه فضایــی ارتش خــود کرده 
اســت و امیــدوار اســت تــا 2022 میــالدی نخســتین ایســتگاه فضایــی سرنشــین دار خــود را در 

فضــا تاســیس کنــد.
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ــوا و فضــا هـــ

سقوط لندر رژیم صهیونیستی روی ماه
قــرار بــود در آوریــل 201۹ میــالدی رژیــم صهیونیســتی یــک 
ــن  ــاورد. ای ــرود بی ــاه ف ــام Beresheet را در م ــه ن ــدر ب لن
لنــدر در 21 فوریــه همــراه یــک موشــک فالکــون ۹ اســپیس 
ایکــس بــه آســمان پرتــاب شــد و قــرار بــود نخســتین لنــدر 
مــاه باشــد که توســط بخــش خصوصــی ســاخته شــده و روی 
ــاه  ــه م ــدر ب ــه لن ــا هنگامیک ــد. ام ــرود می آی ــیاره ف ــن س ای

رســید، مأموریــت طبــق برنامــه پیــش نرفــت.
ایــن لنــدر بــه جــای فــرود ایمــن در منطقــه تعیین شــده، روی 

ســطح مــاه ســقوط کرد.
 

آتش گرفتن کپسول کرو دراگون و لغو مأموریت
یکــی از اخبــار ناامیــد کننــده فضایــی در ســال گذشــته آتــش 
گرفتــن کپســول کــرو دراگــون متعلــق بــه شــرکت اســپیس 
ایکــس طــی آزمایــش بــود. ایــن افنجــار در 20 آوریــل اتفــاق 
ــوه  ــری از انب ــا و تصاوی ــی گزارش ه ــانه های محل ــاد و رس افت
دود غلیظــی منتشــر کردنــد کــه از محــل آزمایش کپســول به 

هــوا بلنــد شــده بــود.
سـخنگوی اسـپیس ایکـس دراین بـاره گفت: اسـپیس ایکس 
آزمایش هایی روی کپسـول کـرو دراگون در مقـر فضایی کیپ 
کانـاورال فلوریـدا انجام می داد. تسـت های اولیـه موفقیت آمیز 

بودنـد اما تسـت نهایی دچار اختالل شـد.
در نهایــت مشــخص شــد نشــتی یــک شــیر و یــک قطعــه 

معیــوب دلیــل آتــش ســوزی بــوده انــد.
از آن زمــان اســپیس ایکــس مشــکل را برطــرف کــرده و چنــد 
آزمایــش موفقیــت آمیــز زمینــی روی سیســتم لغــو اضطــراری 
مأموریــت انجــام داده اســت. کپســول کــرو دراگون قرار اســت 
در 2020 میــالدی فضانــوردان را از خــاک آمریــکا به ایســتگاه 

ــی ببرد. فضای

شکست عملیات پرتاب موشک وگا
ــاه  ــپیس« در م ــان اس ــوی »آری ــای فرانس ــرکت هوافض ش
ــرد.  ــرم ک ــه ن ــت و پنج ــدی دس ــکالت ج ــا مش ــوالی ب ج
 FalconEye1 ــواره ــه ماه ــرکت ک ــن ش ــک وگا ای موش
ــا  ــرد، ب ــل می ک ــی را حم ــده عرب ــارات متح ــه ام ــق ب متعل
اختــالل روبــرو شــد. لــوس فابریــت، مدیــر عملیاتــی شــرکت 
ــاب  ــه پــس از پرت ــان اســپیس« گفــت: حــدود دو دقیق »آری
ــه شکســت  ــه وجــود آمــد کــه ب موشــک اختــالل بزرگــی ب

پــروژه منجر شــد.
همچنیـن ویدئـو منتشـر شـده از سـوی شـرکت »آریـان 
اسـپیس« نشـان دهنـده انحراف موشـک از مسـیر خـود بود. 
 Z23 در مـاه سـپتامبر سـازمان فضایی اروپـا اعالم کرد موتـور
موشـک که در قسـمت دوم آن قرار دارد، دلیل اصلی شکسـت 
عملیـات بوده اسـت. در گزارش سـازمان فضایی اتحادیـه اروپا 

آمـده اسـت: دلیـل شکسـت ایـن مأموریـت اختـالل در موتور 
است.  Z23

گفتــه شــده موشــک وگا از 2012 تاکنــون، 14 عملیــات موفق 
داشــته اســت و ایــن نخســتین بــاری اســت کــه پرتــاب ایــن 

موشــک ماهــواره بــر ســبک وزن ناموفــق بوده اســت.
 

لندر هندی که ناکام ماند
هنـد در 201۹ میـالدی مأموریـت چاندرایان -2 را انجـام داد و 
قصـد داشـت با فرسـتادن لندری روی سـطح ماه بـه چهارمین 
کشـوری تبدیل شـود که یـک ابـزار رباتیک به ماه می فرسـتد. 
در ۶ سـپتامبر سـال جاری لندر ویکرام آماده فرود روی ماه شـد 

و سـپس به طـور ناگهانی ارتبـاط آن با زمین قطع شـد.
سـازمان فضایـی هنـد دو مـاه سـعی کـرد تـا بـا لندررباتیـک 
کوچـک ارتبـاط برقـرار کند. امـا ایـن تالش ها بی نتیجـه بود. 
بـه گفته سـازمان فضایی هنـد اختاللـی در پیشـرانه های ترمز 

لندر سـبب سـقوط آن شـده است.
ســازمان فضایــی هنــد در گزارشــی اعــالم کــرده لنــدر ویکرام 
ــرود،  ــرای ف ــده ب ــن ش ــل تعیی ــری مح ــه 500 مت در فاصل
ــوز کار و اطالعــات  ــزار علمــی آن هن ــا ۸ اب ســقوط کــرده ام

ارزشــمند فراهــم می کننــد.
 

سقوط موشک اگزوس آئرواسپیس
 suborbital(ــداری ــک زیرم ــک موش ــاب ی ــات پرت عملی
rocket( شــرکت اگــزوس آیــرو اســپیس در 2۶ اکتبــر 
201۹ میــالدی بــا اختــالل روبــرو شــد. ایــن موشــک 

قــرار بــود از نیومکزیکــو پرتــاب شــود.
ایــن شــرکت آمریکایــی در حــوزه هوافضــا فعالیــت می کنــد و 

سیســتم های پرتــاب چندبــار مصــرف را می ســازد.
تحقیقـات نشـان داد یکـی از دالیل شکسـت عملیـات پرتاب 
موشـک، دماغه آن بوده اسـت. دماغه موشـک درون آن افتاد و 
در نتیجـه مـدار حرکت آن تغییر کـرد. به طوریکه کارشناسـان 

نمی توانسـتند مسـیر حرکت موشـک را اصـالح کنند.
ــات  ــا وجــود شکســت در عملی ــن شــرکت اعــالم کــرده ب ای
پرتــاب موشــک قصــد دارد در ســه ماهــه نخســت 2020 و بــا 
توجــه بــه پیشــرفت طراحــی و عوامــل خارجــی )ماننــد تجدید 
ــاره  ــکا( دوب ــت آمری ــوی دول ــک از س ــاب موش ــازه پرت اج

موشــک بــه مــدار زمیــن بفرســتد.
 

اختال در آزمایش نمونه اولیه استارشیپ
آزمایـش نمونـه اولیـه موشـک استارشـیپ بـه نـام Mk1 در 
تاسیسـات بوکاچیـکا ایـن شـرکت در مـاه نوامبـر بـا اختـالل 

مواجه شـد.
موشــک آزمایشــی استارشــیپ )متعلــق بــه شــرکت اســپیس 
ایکــس( هنــگام تســت فشــار بــا مشــکلی روبــه رو و قســمت 

ــون  ــه ال ــاب شــد. البت ــاع 500 فوتــی پرت ــه ارتف باالیــی آن ب
ماســک در توییتــی اعــالم کــرده این مشــکل جدی نیســت و 

در حادثــه کســی زخمی نشــده اســت.
البتــه پرتــاب شــدن قســمت باالیــی قســمت باالیــی موشــک 
ــن  ــتی ای ــد. نش ــک ش ــن موش ــوخت ای ــت س ــث نش باع
نهایــت  در  می شــود  شــروع  طرفیــن  از  ابتــدا  مایــع 
فشــار داخلــی بیــش از حــد موجــب پرتــاب شــدن 

ــه هــوا می شــود. قســمت باالیــی موشــک ب
در همین راسـتا اسـپیس ایکـس بیانیـه ای درباره ایـن آزمایش 
منتشـر و اعـالم کـرده ایـن حادثـه یـک مانـع جـدی بـرای 
عملیـات نیسـت. در بیانیـه آمـده اسـت: هـدف از ایـن تسـت 
بررسی سیسـتم فشـار در وضعیت حداکثری بود. بنابراین نتایج 
آن کامـاًل غیر منتظـره بـود. در این حادثه هیچ کسـی مجروح 

نشـد و البتـه ایـن یـک مانع جدی نیسـت.
 

بویینگ آخرین ناکام 2019!
در اواخــر دســامبر 201۹ کپســول اســتارالینر بویینــگ بــه طور 
ــه  ــا ب ــاب شــد ت ــه فضــا پرت ــدون سرنشــین ب آزمایشــی و ب
ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی بــرود. امــا بــه دلیــل اختــالل 
ــدار  ــاب در م ــس از پرت ــه پ ــول 30 دقیق ــزاری کپس ــرم اف ن

ــرار گرفــت. اشــتباهی ق
ــر  ــس V از مق ــک موشــک اطل ــراه ی ــگ هم کپســول بویین

ــود. ــاب شــده ب ــه فضــا پرت ــاورال ب کیــپ کان
ــول  ــد کپس ــبب ش ــت س ــن ماموری ــدی ای ــالل در زمانبن اخت
ــد و در نتیجــه  ــی حرکــت کن ــی متفاوت ــازه زمان ــور در ب مذک
فعالیت هــای مربــوط بــه کنتــرل و مصــرف آن زودتــر از 
ــه همیــن دلیــل  ــرواز آغــاز شــود. ب موعــد تعییــن شــده در پ
ــتگاه  ــه ایس ــیدن ب ــرای رس ــول ب ــاز کپس ــورد نی ــوخت م س

فضایــی بیــن المللــی تمــام شــد.
البتــه بویینــگ، تیــم کنتــرل پــرواز توانســتند از راه دور کنتــرل 
کپســول را برعهــده گیرنــد و آن را در یــک مــدار ایمــن قــرار 
ــه ایــن ترتیــب کپســول 2 روز پــس از پرتــاب روی  دهنــد. ب

زمیــن فــرود آمد.
ــده  ــا در آین ــرار داد ناس ــق ق ــه طب ــت ک ــی اس ــن درحال ای
اســتارالینر بایــد فضانــوردان را از خــاک آمریــکا بــه ایســتگاه 

ــرد. ــی بب ــن الملل ــی بی فضای

مهمترینمأموریتهایفضاییکهدر۲۰۱۹شکستخوردند
۲۰۱۹ مملو از عملیات های شکست خورده فضایی بود. از تالش نافرجام رژیم صهیونیستی برای فرود 

لندر روی ماه گرفته تا آتش گرفتن کپسول کرو دراگون اسپیس ایکس هنگام تست زمینی.
مأموریت های فضایی عملیات های سختی هستند و گاهی اوقات طبق برنامه ریزی انجام نمی شوند. اما با 
نگاهی به مأموریت های گذشته می توان از اشتباهات درس گرفت تا مأموریت های آینده را بهتر انجام 
داد. در سال ۲۰۱۹ میالدی نیز چند عملیات هوافضا با شکست مواجه شدند و احتماالً بررسی دالیل شکست 

این مأموریت ها به محققان و دانشمندان کمک می کند تا در آینده مأموریت ها را بهتر انجام دهند.
بنابراین مأموریت های مختلف از مشکالت فرود روی ماه گرفته تا انفجار موشک همه و همه درس هایی 

برای مهندسان هوافضا در بر دارند.
 در زیر به مهمترین شکست های فضایی در ۲۰۱۹ میالدی اشاره شده است.
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در شــرایطی کــه یــک ســال و نیــم از فرمــان دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور آمریــکا بــه پنتاگون 
بــرای تأســیس نیــروی فضایــی ارتــش ایــن کشــور می گــذرد، چیــن و روســیه از مدتهــا قبــل در 

ایــن زمینــه فعــال شــده انــد.
ــاالت متحــده  ــش ای ــای مســلح ارت ــکا ششــمین شــاخه از نیروه ــش آمری ــی ارت ــروی فضای نی
محســوب می شــود کــه فرمــان تشــکیل آن در تاریــخ بیســتم دســامبر توســط ترامــپ امضا شــد، 
امــا روســیه از دهــه ۹0 میــالدی بــی ســروصدا ســازمان دهــی نیروهــای مســلح خــود را بــا هدف 
تســخیر فضــا آغــاز کــرده و ارتــش چین نیــز چهار ســال قبــل شــاخه فضایــی خــود را راه انــدازی 

کــرده اســت.
شــاخه فضایــی ارتــش چیــن، نیــروی پشــتیبان اســتراتژیک ارتــش آزادی بخــش حــزب خلــق 
نــام دارد و در حوزه هایــی همچــون تســخیر فضــا، ســایبر، الکترونیــک و جنــگ روانــی فعالیــت 
می کنــد. روســیه نیــز دو دهــه اســت در حــال تولیــد انــواع تســلیحات مرگبــار فضایــی اســت کــه 
می تواننــد از خــارج از جــو کــره زمیــن بــه اهدافــی در داخــل یــا خــارج از ایــن ســیاره حملــه کنند.
بر اسـاس بیانیه ای که در این زمینه توسـط دولت چین در سـال 2015 منتشـر شـد، فضای خارج از 
جو کـره زمین به عرصـه ای برای رقابت بین المللی اسـتراتژیک مبدل شـده و کشـورهای مختلف 
جهـان در حـال توسـعه و ابـداع نیروهـا و تجهیزات نظامی هسـتند و اولیـن نشـانه های این تحول 

تولیـد جنگ افزارهایی اسـت که تنهـا در خارج از کـره زمین کارایـی دارند.
ــن  ــرد گســترده تر ای ــن و روســیه بخشــی از نب ــکا و چی ــان ارتش هــای آمری ــی می ــت فضای رقاب
کشــورها بــرای تســلط بــر جهــان اســت و ایــن در حالــی اســت کــه بــر روی زمیــن هــم نبــرد 

تجــاری ایــن کشــورها بــه شــدت در جریــان اســت.
چیــن هفتــه گذشــته بزرگتریــن راکــت خــود بــه نــام النــگ مــارچ 5 را بــه فضــا پرتــاب کــرد. 
ایــن راکــت حامــل یــک ماهــواره غــول پیکــر هشــت تنــی بــود. تــالش چیــن در ایــن زمینــه در 
ســال 2017 بــا شکســت مواجــه شــده بــود. چیــن قصــد دارد ســال آینــده یــک مــاه نــورد را بــه 

تنهــا قمــر کــره زمیــن اعــزام کنــد و در ســال های بعــد مریــخ را نیــز فتــح کنــد. ایســتگاه فضایی 
اختصاصــی چینی هــا بــه نــام تیانگنــگ نیــز طــرف دو تــا چهــار ســال آینــده فعــال می شــود.

چیــن سیســتمی موســوم بــه بــی دو هــم ابــداع کــرده کــه جایگزینــی بــرای سیســتم موقعیــت 
ــل  ــال 2020 تکمی ــن س ــاه ژوئ ــود و در م ــوب می ش ــی اس محس ــی پ ــی ج ــی آمریکای یاب
می شــود. ایــن کشــور از فعالیــت شــرکت های خصوصــی فضایــی هــم اســتقبال می کنــد کــه از 
جملــه آنهــا می تــوان بــه آی اســپیس اشــاره کــرد کــه فعالیت هایــی مشــابه بــا اســپیس ایکــس 

در آمریــکا دارد. آی اســپیس در جــوالی گذشــته دو ماهــواره را در مــدار زمیــن قــرار داد.

ارتشفضاییچینوروسیهازآمریکاجلوزد

لیزروهوشمصنوعیزبالههای
فضاییرارصدمیکنند

 
محققــان چینــی یک سیســتم 
تلســکوپ لیــزری ابــداع کردند 
کــه بــا اســتفاده از شــبکه های 
عصبــی مــی توانــد زبالــه های 
فضایــی را بهتــر ردیابــی کنــد. 
ــای  ــه ه ــکوپ زبال ــن تلس ای
کوچــک را از فاصلــه 1500 

کیلومتــر ردیابــی مــی کنــد.
مــی تــوان از لیــزر در ماموریت 
هــای فضایــی آینــده اســتفاده 

کــرد تــا بــه طــور دقیــق مــکان زبالــه هــا در مــدار زمیــن را تشــخیص داد و از برخوردهــای فاجعه 
آمیــز میــان ابزارهــای فضایــی جلوگیــری کــرد.

درحــال حاضــر میلیــون هــا تکــه زبالــه فضایــی بــا ســرعت 20 هــزار مایــل برســاعت دور زمیــن 
مــدار مــی زننــد و تهدیــدی بــرای ماموریــت هــای پرتــاب موشــک و فضاپیمــا بــه فضــا در آینده 

. هستند
درهمیــن راســتا محققــان چینــی یــک سیســتم تلســکوپ لیــزری ابــداع کردنــد که بــا اســتفاده از 
شــبکه هــای عصبــی مــی توانــد زبالــه هــای فضایــی را بهتــر ردیابــی کنــد. بــا کمک ایــن روش 
مــی تــوان زبالــه هایــی کوچــک )بــا عــرض 3 فــوت( را ردیابــی کــرد. بــه ایــن ترتیــب مــی توان 

مســیر پرتــاب موشــک هــا و فضاپیماهــا را طــوری طراحــی کــرد کــه از زبالــه هــا دور بمانند.
»تیانمینــگ مــا« یکــی از محققــان آکادمــی تحقیقــات و نقشــه کشــی چیــن و همکارانــش یک 
ــد:  دقــت  ــاره مــی گوی ــد. مــا در ایــن ب ــرای ایــن منظــور ســاخته ان ــی لیــزری ب سیســتم ردیاب
تلســکوپ از طریــق شــبکه عصبــی بیشــتر شــد و بــه ایــن ترتیــب ابــزار مذکــور توانســت زبالــه 

هــای فضایــی بــا عــرض 1 متــر را از فاصلــه 1500 کیلومتــر ردیابــی کنــد.
روش جدیــد  در حقیقــت متدهــای فعلــی بــرای ردیابــی زبالــه هــای فضایــی را ارتقــا داده اســت. 
شــبکه عصبــی کــه در ایــن تلســکوپ بــه کار رفتــه در حقیقــت مغــز انســان را تقلیــد مــی کنــد.

رکوردطوالنیتریناقامتفضانورد
زندرفضاشکستهشد

 

کریســتینا کــوخ رکــورد طوالنــی تریــن اقامــت زن فضانــورد طــی یــک ســفر فضایــی را 
شکســت. 

کریســتینا کــوخ، فضانــورد ناســا رکــورد دیگــری را ثبــت کــرده اســت. امــروز، 2۸۸ روز از 
اقامــت کــوخ در فضــا مــی گــذرد و ایــن طوالنــی تریــن اقامــت فضانــورد زن طــی یــک 

ســفر فضایــی بــه حســاب مــی آیــد.
ــش از  300 روز در  ــدن بی ــس از گذران ــالدی و پ ــه 2020 می ــوخ در فوری ــت ک ــرار اس ق
فضــا بــه زمیــن بــاز گــردد. بــه ایــن ترتیــب او رکــورد اقامــت فضایــی »پگــی ویتســون« 

فرمانــده پیشــین  ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی را مــی شــکند.
او طــی اقامــت خــود در ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی 4 پیــاده روی فضایــی انجــام داد  
و در 12 اکتبــر همــراه جســیکا میــر رکــورد نخســتین پیــاده روی تمــام زنانــه در جهــان را 
ثبــت کــرد. البتــه قــرار اســت کــوخ  و میــر  در مــاه ژانویــه 2 بــار دیگــر  پیــاده روی فضایی 
انجــام دهنــد تــا نصــب باتــری پنــل هــای خورشــیدی ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی را 

تکمیــل کننــد.
البتــه تاکنــون 15 زن  در فضــا پیــاده روی کــرده انــد امــا در ایــن پیــاده روی هــا همیشــه 

یــک فضانــورد مــرد همــراه آنهــا بــوده اســت. 
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مریــخ نــورد مــارس 2020 ناســا در حال پشــت ســر گــذاردن اولیــن آزمایــش در مقیاس گســترده 
ــه  ــرای کاوش هــای باســتان شناســی و زمینــه ســازی ســفر انســان ها ب ــا توانایــی آن ب اســت ت

مریــخ مشــخص شــود.
ایــن آزمایــش در یــک اتــاق اســتریل در آزمایشــگاه پیشــرانه جــت در پاســادنا در نزدیکــی لــس 

آنجلــس انجــام می شــود. مریــخ نــورد مــارس 2020 ســال آینــده میــالدی بــه ایــن ســیاره ســرخ 
ــود. ــتاده می ش ــگ فرس رن

هفتــه پیــش آزمایــش اولیــه بــر روی مــارس 2020 بــا موفقیــت انجــام شــد و قــرار اســت بــرای 
کســب اطمینــان از میــزان اســتحکام و پایــداری ایــن ربــات طــی هفته هــای آینــده بررســی های 

بیشــتری روی آن صــورت بگیــرد.
ــه ســمت  ــاورال ب مــارس 2020 در جــوالی ســال آینــده میــالدی از پایــگاه فضایــی کیــپ کان
مریــخ پرتــاب می شــود و بــه پنجمیــن ربــات مریــخ نــورد آمریــکا مبــدل می شــود کــه بــر روی 
ســطح ایــن ســیاره فــرود آمــده اســت. ایــن ربــات بــه دنبــال نشــانه های حیــات بــر روی مریــخ 
ــواد  ــرای بررســی م ــزار خاصــی ب ــه اب ــن منظــور ب ــه همی در ســال های دور خواهــد گشــت و ب

شــیمیایی و انجــام آزمایش هــای زمیــن شناســی مجهــز اســت.
مــارس 2020 بــه 23 دوربیــن و دو حســگر پیشــرفته مجهــز اســت کــه نقــش گــوش را بــرای 
آن بــازی می کننــد و صــدای بادهــای مریــخ را ضبــط می کننــد. ایــن ربــات بــه یــک سیســتم 
لیــزری بــرای تجزیــه و تحلیــل عناصــر شــیمیایی موجــود در ســطح مریــخ هــم مجهــز اســت.

مریــخ نــورد مذکــور کــه ابعــاد بــه انــدازه یــک خــودرو دارد، دارای شــش چــرخ اســت و می توانــد 
بــر روی ســطوح ســنگی و ناهمــوار هــم حرکــت کند.

قرار اسـت ایـن ربات هـر روز حـدود 1۸0 متر حرکـت و محیط اطـراف خود را بررسـی کنـد. برای 
تأمیـن سـوخت آن نیز از یـک راکتور کوچک هسـته ای اسـتفاده می شـود. بازوی پیشـرفته مارس 

2020 قـادر به سـوراخ کـردن زمین بـرای جمـع آوری نمونه های مختلف اسـت.

پرتابمریخنوردناسابرایکاوشهایباستانی

همراهباچندآزمایشدیگر؛

بیسکوئیتهایپختهشدهدرفضابهزمینرسیدند
 

محمولــه ای از بیســکوئیت هــای پختــه شــده در فضــا همــراه با مــوش هــای قدرتمنــد از ایســتگاه فضایی 
بیــن المللــی بــه زمین رســیدند.

ــد  ــد و چن ــای قدرتمن ــوش ه ــراه م ــا هم ــده در فض ــه ش ــای پخت ــکوییت ه ــه از بیس ــتین محمول نخس
ــید. ــن رس ــه زمی ــی ب ــن الملل ــی بی ــر از ایســتگاه فضای ــش دیگ آزمای

مــاه گذشــته کپســول دراگــون متعلــق اســپیس ایکــس بــه ســوی ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی پرتــاب 
شــد. اکنــون ایــن کپســول همــراه محمولــه ای بــه وزن 3۸00 پونــد در اقیانــوس آرام فــرود آمــده اســت.

ــه شــده را  ــد بیســکوییت هــای شــکالتی کــه در فضــا و در گرانــش صفــر پخت ــم دارن  محققــان تصمی
آزمایــش کننــد. اجــاق مخصــوص پخــت بیســکوییت هــا در مــاه نوامبر بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللی 
ارســال شــده بــود. فضانــوردان نیــز خمیــر آمــاده بیســکوییت را در این اجــاق پختنــد. 5 بیســکوییت در فضا 

پختــه شــده اســت. 
همچنیــن در اوایــل مــاه دســامبر 40 مــوش بــه فضــا ارســال شــدند  کــه از ایــن تعــداد ۸ مــوش بــه طــور 
ژنتیکــی مهندســی شــدند تــا حجــم ماهیچــه ای آنهــا دو برابــر شــود. ایــن بخشــی از پــروژه فضانــوردان 

بــرای مطالعــه حجــم ماهیچــه هــا اســت.

باآینههای۴متری؛

تلسکوپفضاییجدیدناسابهدنبالزمیندوممیگردد
ناســا از تولیــد یــک تلســکوپ فضایــی جدیــد بــه نــام هابکــس خبــر داده 
کــه قــرار اســت بــرای یافتــن ســیاره ای بــا شــرایط و مشــخصات مشــابه 

بــا کــره زمیــن تــالش کنــد.
سیسـتم های  و  بنفـش  مـاورا  اشـعه  از  هابکـس  فضایـی  تلسـکوپ 
تصویربرداری مادون قرمز و اپتیکال پیشـرفته برای یافتن سـیاره ای تالش 
می کنـد کـه به علت شـباهت با کـره زمین قابلیت سـکونت داشـته باشـد.
ــا توجــه بــه تخریــب کــره زمیــن و افزایــش جمعیــت ســاکن بــر روی  ب
ــتاب  ــازه ش ــکونتگاه هایی ت ــن س ــرای یافت ــر ب ــالش بش ــیاره، ت ــن س ای
بیشــتری بــه خــود گرفتــه و کشــورهایی همچــون آمریــکا، روســیه، چیــن 
ــر و  ــیاره های دیگ ــح س ــرای فت ــت ب ــی رقاب ــورهای اروپای ــی کش و برخ

ــد. ــاز کرده ان ــا را آغ ــر روی آنه ــکونت ب س
ایــن کشــورها همچنیــن از روش هــای متنوعــی بــرای شناســایی ســیارات 

دارای قابلیــت حیــات اســتفاده می کننــد و ناســا در تازه تریــن اقــدام خــود 
از تولیــد تلســکوپ فضایــی هابکــس برای شناســایی زمیــن دوم خبــر داده 
تــا انســان ها بتواننــد در نهایــت در صــورت تبدیــل کــره زمیــن بــه محلــی 

غیرقابــل ســکونت بــه آن کــوچ کننــد.
ســتاره شناســان حــدس می زننــد ســیاراتی در خــارج از منظومــه شمســی 
بــا قابلیــت ســکونت وجــود داشــته باشــند، اما هنــوز اطالعــات دقیقــی در 

ایــن زمینــه بــه دســت نیامــده اســت.
ــی  ــکوپ فضای ــه تلس ــادی ب ــباهت های زی ــه ش ــس ک ــکوپ هابک تلس
ــر در 2.4  ــاد 4 مت ــر از آن در ابع ــیار بزرگ ت ــه ای بس ــل دارد، دارای آین هاب
متــر بــوده و یــک صفحه بــزرگ بــه قطــر 52 متــر نیــز در آن نصب شــده 
ــیاره های  ــا س ــیاره ی ــایی س ــتاره ها، شناس ــور س ــردن ن ــا مســدود ک ــا ب ت

قابــل ســکونت ممکــن شــود.
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ــوا و فضــا هـــ

کشفسیارهایکهدور۲ستاره
مدارمیزند

 

یکــی از کارآمــوزان ناســا منظومــه ای در فاصلــه 1300 ســال نــوری زمیــن رصــد کــرده 
کــه در آن یــک ســیاره دور دو ســتاره مــدار مــی زنــد. امــکان وجــود حیــات در ایــن ســیاره 

مشــابه زمیــن وجــود دارد.
TESS، تلســکوپ ســیاره یــاب ناســا نخســتین ســیاره بــا انــدازه مشــابه زمیــن را رصــد 

کــرده کــه دور 2 ســتاره مــدار مــی زنــد.
ایــن ســیاره کــه TOI133۸b نــام دارد در فاصلــه ای از ســتارگان قــرار گرفتــه کــه امکان 
حیــات در آن وجــود دارد. ایــن بــدان معنــا اســت کــه احتمــاال آب مایع روی ســطح ســیاره 
وجــود دارد. بنابرایــن دانمشــندان امیدوارنــد در ایــن ســیاره حیــات فضایــی وجــود داشــته 

. شد با
ایــن منظومــه TOI133۸ نــام دارد کــه 1300 ســال نــوری بــا زمین فاصلــه دارد و شــامل 
یــک ســیاره اســت کــه دور 2 ســتاره مــدار مــی زنــد. یکــی از ســتاره ها کمــی از خورشــید 
مــا بزرگتــر و ســتاره دیگــر از خورشــید خنــک تــر و کــم نورتــر اســت. ایــن دو ســتاره هــر 
15 روز یکبــار دور یکدیگــر مــدار مــی زننــد. ســیاره ایــن منظومــه نیــز 7 بــار بزرگتــر از 

زمین اســت.
تلســکوپ TESS بــرای رصــد ســیارات دور دســتی کــه دور ســتاره هایشــان مــدار مــی 
زننــد، بــه فضــا فرســتاده شــد. ایــن تلســکوپ، دارای 4 دوربیــن اســت کــه بــه طور مــداوم 

فضــا را رصــد مــی کننــد.
جالــب آنکــه یکــی از کارآمــوزان ناســا بــه نــام »ولــف کوییکر« نخســتین بــار ایــن منظومه 

را رصــد کــرد. 

طرحیجدیدبرایجابجاکردن
منظومهشمسی!

 

یــک پژوهشــگر در تحقیقــی جدیــد ادعــا مــی کند مــی تــوان بــا ســاخت موتورهای ســتاره 
ای کل منظومــه شمســی را جابجــا کــرد تــا بــه ایــن ترتیــب از برخــورد ســیارک ها بــا زمین 

ــود. جلوگیری ش
یکــی از فیزیــک اخترشناســان آمریکایــی تحقیــق جدیــدی منتشــر کــرده کــه توضیــح می 
)Stellar engine( ــتاره ای ــک موتورس ــتفاده از ی ــا اس ــوان ب ــی ت ــه م ــد چگون ده

منظومــه شمســی را جابــه جــا کــرد.
بــه گفتــه ایــن محقــق انتقــال مــکان منظومــه شمســی از برخــورد ســیارک هــا بــا زمیــن 
 Acta و انفجارهــای عظیــم ابرنوخترهــا جلوگیــری مــی کنــد. ایــن پژوهــش در نشــریه
Astromautica منتشــر شــده و »متیــو کاپــالن« از دانشــگاه ایالــت ایلینــوی آن را 

انجــام داده اســت.
در ایــن تحقیــق کاپــالن از موتــور ســتاره ای بــه عنــوان »پیشــرانه کاپــالن« یــاد مــی کند. 
بــه گفتــه او ایــن موتــور بــا جمــع آوری هیــدروژن و هلیــوم خورشــید بــه عنــوان انــرژی کار 
مــی کنــد. در مرحلــه بعــد ایــن منابــع ســوختی بــرای فعــال کــردن دو جت پیشــرانه بــه کار 
گرفتــه مــی شــوند. جــت اول کــه قدرتمنــد اســت بــا هلیــوم کار مــی کنــد و  موتــور ســتاره 
ای را بــه کار مــی انــدازد. جــت دوم نیــز بــا اســتفاده هیــدروژن بــه خورشــید فشــار مــی آورد 

تــا آن را حرکــت دهــد.
کاپــالن اشــاره مــی کنــد موتــور ســتاره ای او مبتنــی بــر اصــول نیــروی گرانــش خورشــید 

و شــیوه تاثیرگــذاری آن بــر کنتــرل و مــدار ســیارات در منظومــه شمســی  کار مــی کنــد.
ایــن فیزیــک اخترشــناس معتقــد اســت اگــر خورشــید حرکــت کنــد، ســیارات دیگر نیــز آن 

را دنبــال مــی کننــد.

ــد.  ــته ان ــا پیوس ــوردان ناس ــع فضان ــه جم ــد ب ــورد جدی 13 فضان
ایــن فضانــوردان در ماموریــت آرتمیــس )ســفربه مــاه( و ســفر بــه 

مریــخ شــرکت خواهنــد کــرد.
ــوزش ، 13  ــازی و آم ــاده س ــد آم ــال فراین ــس از 2 س ــره پ باالخ
فضانــورد جدیــد بــه ناســا پیوســتند.  13 فضانــورد جدیــد بــرای 

ــه ناســا ملحــق شــدند. انجــام ماموریــت »آرتمیــس« ب
ــه از  ــرد هســتند ک ــا احتمــاال شــامل ۶ زن و 7 م ــن کاندیداه  ای
ــا در نخســتین  ــد.  آنه ــی بینن ــوزش م ــالدی آم ــال 2017 می س
مراســم فــارغ التحصیلــی فضانــوردان در مرکــز فضایی جانســون 

شــرکت کردنــد.  از ایــن 13 فضانــورد، 2 نفــر از ســازمان فضایــی کانــادا هســتند. همچنیــن ایــن 
افــراد از بیــن 1۸ هــزار متقاضــی برگزیــده شــده انــد.

ــورد را همــراه مــردان  ــار یــک زن فضان ــرای نخســتین ب ــرار اســت ناســا در 2024 میــالدی ب ق
فضانــورد بــه ماموریــت آرتمیــس بفرســتد. همچنیــن این ســازمان قصــد دارد پــس از آن ســاالنه 
یــک ماموریــت بــه مــاه انجــام دهــد. ماموریت هــای اکتشــافی مریــخ نیــز از اواســط دهــه 2030 

میــالدی آغــاز مــی شــوند.
ــوردان  ــن فضان ــی ای ــم بریدنســتاین در مراســم فارغ التحصیل جی
گفــت: ایــن افــراد از برترین هــای آمریــکا هســتند و آنهــا در چــه 
ــد. در  ــته ان ــا پیوس ــوردان ناس ــع فضان ــه جم ــی ب ــده ال ــان ای زم
ســال 2020 فضانــوردان آمریکایــی در یــک موشــک آمریکایــی 
ــی شــوند.  ــتاده م ــه فضــا فرس ــاره ب ــن کشــور دوب ــاک ای و از خ
ــس و  ــروژه آرتمی ــرفت پ ــاظ پیش ــال از لح ــن س ــن ای همچنی

ــادی دارد. ــیار زی ــت بس ــر از آن اهمی ــاه و فرات ــه م ــت ب ماموری
ایــن فضانــوردان طــی 2 ســال گذشــته تحــت آمــوزش و تمریــن 
ــتم های  ــی« و سیس ــی بین الملل ــتگاه فضای ــتم های »ایس ــش سیس ــی، آزمای ــاده روی فضای پی

رباتیــک قــرار گرفتنــد و عــالوه بــر آن زبــان روســی را هــم آموختنــد.
بــا احتســاب فضانــوردان تــازه فــارغ التحصیــل شــده، ناســا هم اکنــون 4۸ فضانــورد فعــال دارد.

ــه خدمــت  ــوردان جدیــدی را هــم در بهــار پیــش رو ب ایــن آژانــس همچنیــن برنامــه دارد فضان
گیــرد.
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