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درباره رفتن و آمدن حرف بس��یار است. درباره مهاجرت و رجعت سخن فراوان. 
همیشه این سوال مطرح بوده است که مهاجرت خوب است یا بد؟ اصال چرا آدم 
ها س��فر می کنند برای نماندن؟ چرا می روند که نباشند؟ چرا غربت را به قربت 
ترجیح می دهند؟ خب ش��اید در ابتدای پاسخ، این را بشنویم که »اجبار«، خرج 
راه روندگان به دیار دیگر اس��ت. اجبار چه؟ از س��وی که؟ واقعیت این است که 
مهاجرت هیچ گاه بد نبوده است. تمدن ساز بوده است. تاریخ سازی کرده است. 
مهاجرت در کل چیز خوبی است. اما بهانه اش مهم تر از آن است. این که برای 
چه می روی مهم است.  حداقل در این سال هایی که درون اش هستیم، بحث 
مهاج��رت کمی یا خیلی زیاد، با بی مهری همراه بوده اس��ت. انقالب 57، پرده 
های بسیاری را کنار زد و واقعیت ها را عیان کرد. بعد از آن جنگ شد، عشق به 
میهن در همه ش��عله کش��ید. بعد از سازندگی بود. بعدش همین طور فصل های 
جدیدی در تاریخ این س��رزمین از راه رسید و رسیده ایم به اینجا. جایی که امید 
و فردایی بهتر، امری اساسی در زندگی تک تک شهروندان این مرز و بوم شده 
است. انصاف را کنار نگذاریم. واقع بینانه تر ببینیم. اوضاع مردم نسبت به چهل 
سال قبل بهتر شده است. فقر به شدت کاهش یافته. توسعه به طرز چشمگیری 
در بخش های مختلف، خودنمایی می کند. تعداد باس��وادها چندین برابر ش��ده. 
رفاه اجتماعی توی چش��م است. واقعیت این اس��ت که ما کمی لوس شده ایم. 
عادت کرده ایم به س��ختی نکش��یدن. از یک نواخت��ی دوران، خوش مان آمده 
اس��ت. فرام��وش کرده ایم که چندصباحی از دنیا عق��ب افتاده ایم و حاال فصل 
رس��یدن است.  به همین خاطر است که برخی به دنبال راحتی و آسایش بیشتر، 
چمدان بار می کنند و می روند س��مت رفتن. س��مت نماندن. همه می دانیم که 
آنهایی که بیرون از وطن هستند دشواری هایشان بیشتر از دوره ای است که در 
آغوش مام میهن بوده اند. اما افتاده ایم س��ر لج و لج بازی. یا ش��اید هم چشم و 
هم چشمی که »باید بروم«!  فکر می کنم وقت آن است که قصه رفتن را جور 
دیگری بنویس��یم. رفتن همیشه بد نیس��ت. سفر خوب است. هجرت آدم را می 
س��ازد. اینها واقعیت های زندگی هس��تند و انکارناپذیر. اما آنچه که مهم است؛ 
نیت اس��ت و پش��ت نیت. هر گاه رفتیم که س��ربلندانه تر بیاییم و آبادمنشانه تر 
دس��ت به کار شویم، رفتن مان درست است. آخرت را برای خودمان و اطرافیان 
مان آباد کرده ایم. اما فرار کردن، کار ما نیس��ت. کار مایی که در مقابل دش��وار 
ترین و دژخیم ترین لحظه های روزگار ایستاده ایم و جان داده ایم و خاک نداده 
ایم. سخت است با جوانانی رو برو شویم که رفتن شان بوی فرار می دهد. فرار 
از چه؟ فرار از چه؟ بی پرده بگویم داریم از کار کردن و س��اختن فرار می کنیم. 
آن هم به بهانه مشکالت. مشکالتی که همیشه و همه جا هست؛ حاال با شکل 
و رنگ��ی دیگ��ر. داریم از آدم هایی فرار می کنیم که مثل ما فکر نمی کنند پس 
البد بلد نیستند و سر جایشان نایستاده اند! دست برداریم از این همه غر زدن و 
کار از پیش نبردن. دس��ت برداریم. رفتن را جاده دوطرفه ای بس��ازیم که هر دو 

سوی اش مهر و آبادانی ست. فقط باید کمی بیشتر فکر کنیم. 
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به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به 
نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای )مد ظله العالی(، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز 
)چهارش��نبه( در دیدار با بیش از دو هزار نفر از نخبگان 
جوان و اس��تعدادهای برتر علمی، تالش و فعالیت ده ها 
هزار نخبه در سراس��ر ایران را ترسیم کننده ی تصویری 
امیدبخش و واقعی از کش��ور خواندند و با اشاره به نقش 
و تأثیرگذاری نخبگان جوان در برنامه ریزی صحیح برای 
آینده، پیشرفت علمی ایران و جلو بردن مرزهای دانش 
بش��ری، »تعامل متقابل، دوجانب��ه و جدی تر نخبگان 
و نظ��ام، مراقبت هوش��مندانه و اس��تفاده ی صحیح از 
گنجینه ی نیروی انس��انِی نخبه، و تقویت هویت ملی و 
آرمانخواهی در مجموعه ی نخبگان کشور« را ضروری 
خواندن��د و تأکید کردند: تصویرس��ازی غلط و منفی و 
ناامیدکننده از اوضاع ایران، مهم ترین دس��تور کار امروز 
دشمن اس��ت اما به فضل الهی تصویر واقعی کشور در 
مجموع، نقطه ی مقابل تصویرسازی نظام سلطه است. 
رهبر انقالب اس��المی در ابتدای سخنان خود، دیدار با 
نخب��گان ج��وان را امیدبخش و ش��ادی آفرین خواندند 

و با اش��اره به س��خنان تعدادی از جوانان نخبه گفتند: 
این مطالب عمدتاً بس��یار متین و متق��ن و کاماًل مورد 
تأیید بنده بود و مس��ئوالن محت��رم باید با جدیت آن ها 
را پیگیری کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به 
تأثیرگذاری مل��ی و فراملی نخبگان از زوایای مختلف، 
افزودن��د: وجود ده ها هزار نخبه، از یک منظر نش��انگِر 
»تصویر صحیح و واقعی از کشور« و مایه ی خرسندی و 
احساس امید است، ضمن آنکه با بهره مندی از نخبگان 
قطعاً چارچوب های برنامه ریزی برای مسائل کشور باید 
ارتقا یابد و از دیدگاه های آنان اس��تفاده ش��ود. ایش��ان 
خاطرنشان کردند: از نظرات نخبگان جوان، فعال، دلسوز 
و بانشاط و پای کار در بخش های مختلف از جمله نفت، 
اس��تفاده و برای تبدیل اقتصاد نفتی به اقتصاد مستقل 
و دانش پایه و اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی ش��ود. رهبر 
انقالب اسالمی با اشاره به تأثیر نخبگان در »پیشرفت 
علمی کش��ور« گفتند: بهره گیری صحیح و مناسب از 
دان��ش و توانایی ه��ای نخبگان موجب پیش��رفت علم 
در کش��ور و در نتیجه رس��یدن به موضع عزت و اقتدار 
و کاهش آس��یب پذیری ها خواهد شد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای تأکید کردند: اگر از لحاظ علمی پیشرفت کنیم، 

تهدید دش��مناِن تمدنی و سیاسی و اقتصادی ما دائمی 
نخواهد بود و کاهش خواهد یافت. ایشان یکی دیگر از 
عرصه های تأثیرگذاری نخبگان کشور را »ایفای نقش در 
شکستن مرزهای جهانِی دانش« دانستند و افزودند: در 
قرون اخیر، س��هم ما در جلو بردن مرزهای دانش بسیار 
کم بوده است و باید با استفاده از ظرفیت باالی نخبگان 
جوان کشور، مرزهای اکتشاف و دانش جهانی را توسعه 
دهیم. حضرت آیت اهلل خامن��ه ای گفتند: جوانان باید با 
مطالعه ی تاریخ، از دوران تلخ ۲۰۰ساله ی قبل از پیروزی 
انقالب اس��المی که به دلیل بی اعتنایی به استعدادها و 
نخبگان، کشور دچار عقب ماندگی شد، مطلع شوند و قدر 
دوران کنونی را بدانند. ایشان با تأکید بر اینکه در دوران 
قاجار و پهلوی، ایران یکی از عقب مانده ترین کشورها از 
لح��اظ دانش روز بود، افزودند: درحالی که جمعیت ایران 
حدود یک درصد جمعیت جهان است، سهم ما در تولید 
علم در دوران پهلوی، یک دهم درصد بود اما اکنون سهم 
ایران در تولید علم در دنیا به حدود دو درصد رسیده است 
که به این حد نیز نباید قانع بود. رهبر انقالب اسالمی به 
یک نمونه ی دیگر از بی اعتنایی به علم و دانش در دوران 
پهلوی اش��اره کردند و گفتند: از زمان تأسیس دانشگاه 
تهران به عنوان اولین دانش��گاه کشور در سال ۱۳۱۳ تا 
سال ۱۳57 که ۴۴ سال می شود، تعداد دانشجویان کل 
کشور، ۱5۰ هزار نفر بود اما اکنون که ۴۰ سال از پیروزی 
انقالب اسالمی می گذرد، تعداد دانشجویان کشور بیش 

از ۴ میلیون نفر است.
ادامه در صفحه 27

برت�ر علم�ی: اس�تعدادهای  و  ر نخب�گان  دی�دا در  انق�اب  فرزان�ه  رهب�ر 

اس�ت الزم  نظ�ام مدیری�ت کش�ور  و  میان نخب�گان  تعام�ل دوجانبه 
جمعی از نخبگان علمی کش�ورمان، ش�امل رؤسای ش�رکت های دانش بنیان، 
نخبگان بازگش�ته به کش�ور، نفرات برتر المپیادها و آزمون ها و جش�نواره های 
علمی، پژوهشگران برگزیده ی دانشگاه ها، استعدادهای درخشان و نفرات برتر 
آزمون سراسری س�ال ۹7، صبح امروز )چهارشنبه( در حسینیه ی امام خمینی 

)رحمه اهلل( با رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.
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دکتر روحانی گفت: در س��ال های ۳۲ و ۴۲ و س��ال های 
بعد، دانش��گاه مبارز در کنار حوزه مب��ارز با رهبری و هدایت 
امام)ره( هدف بسیار بلندی را به ثمر رساندند. افتخار دارم در 
دوره نهضت اسالمی طلبه حوزه علمیه و همچنین دانشجوی 
دانش��گاه تهران بودم و فضای ایس��تادگی و مبارزه را در دو 
محیط، با همه وجودم درک کردم. رئیس جمهوری خطاب به 
دانشجویان خاطرنشان کرد: آنچه امروز در این جمع می بینم 
به معنای پیروزی دانشگاه و جنبش دانشجویی است که در 

سال ۳۲ آغاز شد و در سال 57 به کمال رسید.
دکتر روحانی در واکنش به س��خنان مطرح شده از سوی 
نمایندگان و قش��رهای مختلف دانش��جویی و تشکل های 
دانش��جویی، گفت: چه زمانی ما چنین فضایی داش��تیم که 
دانشجوی عزیز ما با آزادی کامل و با لحن دلخواه خود دولت 
را نقد کند. نقد حتماً حق شماست و نقد دلسوزانه و درست به 
نفع آینده کشور خواهد بود. رئیس جمهوری با بیان اینکه اداره 

کشور و جامعه حتی زمانی که دشمن غدار و ستمگری چون 
آمریکا و صهیونیسم و هیچ دشمن و مشکلی نداشته باشیم، 
کار پیچیده و سختی است، گفت: به ثمر رساندن طرح تحول 
س��المت، کار آس��انی نبود، اینکه در 5 سال گذشته حقوق 
کارکنان و کارمندان بیش از تورم بوده، کار آس��انی نیست و 
اینکه دریافتی ها و مستمری ها نسبت به 5 سال گذشته 5 برابر 
شده، کار آسانی نبوده است. دکتر روحانی با اشاره به اینکه روند 
تورمی از ۴۰ درصد س��ال ۹۲ به ۸ درصد در سال ۹۶ رسید، 
اظهارداشت: اگر قرار است جلوی آمریکا بایستیم؛ مشکالت 
و زخمی شدن و زخمی کردن هم جزو این رویارویی است و 
اینطور نیست که برای ما همیشه پیروزی بدون هزینه باشد. 
هم بدر داریم و هم احد. رئیس جمهوری در ادامه س��خنان 
خود با تأکید بر اینکه میدان جنگ فشار و سختی دارد، گفت: 
در س��نگر ماندن مانند در خانه ماندن نیس��ت در جنگ باید 
خود را آماده کنیم. میدان جنگ فش��ار و سختی دارد و باید 
س��ختی های فراوان را هم تحمل کنیم. دکتر روحانی تأکید 
کرد: به اعتراف همه متخصصان اقتصاد ما در بین سال های 
۹۲ و ۹۶ از ت��ورم ۴۰ درصد به 7 یا ۸ درصد رس��یدیم. حال 
سوال اینجاست که چه شد که در سال ۹۶ با مشکل تورمی 
جدید مواجه ش��دیم. اولین عامل بیماری های مزمن گذشته 

در اقتصاد بود که در یک مقطع آثار آن روش��ن تر و آشکارتر 
شد. رئیس جمهوری با طرح این سوال که چه کسانی مجوز 
مؤسسات اعتباری و بانک های خصوصی و خصولتی را صادر 
کردند، گفت: در چه زمانی بود که مالباختگان این مؤسسات 
اعتباری به خیابان آمدند. چه کس��ی باعث شد که مردم آن 
همه زجر ببینند و چه کس��انی مال م��ردم را تاراج کردند و 
ظلم کردند. وقتی دولت یازدهم خواست مقابل آنها بایستد، 
در مقابل دولت قرار گرفتند و نامه نود امضایی فرستادند که 
به اینها دست نزنید. دکتر روحانی خاطر نشان کرد: یکسری 
بیماری های مزمن اقتصادی کنار هم جمع ش��د و متأسفانه 
مجبور شدیم ۳۰ هزار میلیارد تومان از خزانه به مالباختگان 
این موسس��ات پرداخت کنیم که این مبل��غ به معنای ۲5۰ 
هزار میلیارد تومان نقدینگی اس��ت. همچنین چه کسانی و 
با چه مجوزی در س��ال ۹۶ به خیابان آمدند و ش��عار دادند و 
ناآرامی های مضر برای منافع ملی ایجاد کردند که البته همه 

اینها آش��کار اس��ت. رئیس جمهور تصریح کرد: در کنار این 
عوامل، دشمن ترین افراد با ایران در آمریکا قدرت را به دست 
گرفتند. البته ما هیچ زمان��ی اعتماد صد در صد به آمریکا و 
دیگران نداشته و نداریم. اعتماد ما همیشه نسبی بوده است. 
پیغمبر اسالم)ص( هم در مکه با کفار قرارداد )صلح حدیبیه( 
امضاء کرد ولی اعتماد هم به آنها نداشت. فتح المبیین مربوط 
به همین قرارداد است. اما همان هایی که با پیغمبر)ص( قرار 
داد امضاء کردند نقض عهد کردند. ما هم اگر طرفمان نقض 
عهد کرده تکلیف و وظیف��ه دیگری داریم. دکتر روحانی در 
پاس��خ به انتقادات دانشجویان که بحث اعتماد به آمریکا را 
مطرح می کردند، گفت: شما می گویید چرا به آمریکا اعتماد 
کردید. چه کسی اعتماد کرده است؟ مگر ما در برابر کسی که 
مذاکره می کند حتماً باید اعتماد داشته باشیم؟ مگر به صدام 
اعتماد داشتیم که بعد جنگ با او مذاکره کردیم؟ در دوران امام 
راحل وزیر خارجه وقت دو سال تمام با عراق مذاکره کرد. مگر 

ما در آن دوره به صدام اعتماد داشتیم که مذاکره کردیم؟
رئی��س جمهور با تأکید بر اینکه مذاکره ما درس��ت بوده 
اس��ت، گفت: این مذاکرات به اتفاق همه مس��ئولین، اعم از 
دولت،  رهبری، مجلس و شورای نگهبان انجام شد و همه با 

هم این کار را کردیم و بسیار هم کار درستی بوده است.

دکت��ر روحانی با بیان اینکه« قب��ل از برجام دنیا ایران را 
محکوم می کرد و امروز آمریکا را«، گفت: برجام راه را برای 
نفت، تجار و بانکها باز کرد و سرمایه زیادی وارد کشور شد . 

آیا این پیروزی نیست و نباید به این پیروزی افتخار کنیم؟
 رئیس جمهور در مورد انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت 
توتال و خروج این ش��رکت از کش��ور بعد از خروج آمریکا از 
برجام، گفت: وزیر نفت بلد بود چگونه با توتال قرارداد ببندد. 
یک ش��رکت چینی هم در کنار توتال بود که امروز با خروج 

توتال کار را به دست گرفته است.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: همه ما اعضای یک جامعه 
و ملت هستیم و دلسوز انقالب و کشوریم. ما امروز پیروزیم 
و اگر کس��ی فکر می کند آمریکا پیروز است، اشتباه می کند. 
امروز ایران در عرصه بین المللی، پیروز است و ترامپ شکست 
خورده و آمریکا در ش��ورای امنیت تنها مانده اس��ت. رئیس 
جمه��ور در ادامه در مورد تورم در س��ال جاری گفت: ما دو 
راه بیشتر نداریم، یا باید در برابر آمریکا تسلیم شویم و ادعای 
نادرست و صحیح آنها را قبول کنیم تا تحریم ها برداشته شود 
و یا باید بایس��تیم و مقاومت کنیم. سال گذشته آمریکا ۸ بار 
مستقیم و امسال ۳ بار غیر مستقیم درخواست مذاکره داشت، 

بر مبنای عزت مردم نپذیرفتم.

دکتر روحانی تأکید کرد: ایران به دنبال استقالل و آزادی 
است و از تحریم ها نهراسیده و در مقابل دشمن می ایستیم. 
رئیس جمهور در پاس��خ  یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه 
دولت چه کار کرده است، گفت: شما هم باید بگویید دانشگاه 
برای کش��ور چه کار کرده است. چون همه ما در نفع و ضرر 

جامعه با هم هستیم. امروز روز آزمایش همه ماست.
دکتر روحانی تأکید کرد: همه باید دس��ت به دس��ت هم 
دهی��م و در برابر تورم، مش��کالت اقتص��ادی و توطئه های 
خارجی بایستیم. اینطور نیست که دولت، مردم و مجلس به 
تنهایی اقدام کنند. همه باید در کنار هم باش��یم و دست به 
دست هم دهیم.  رئیس جمهور با بیان اینکه آیا قبول دارید 
که در تولید گندم خودکفا شده ایم یا نه؟ گفت: هر جا دست 
به دس��ت هم داده ایم موفق شده ایم. در سال ۲۰۱7 در میان 
۲5 کشور پیشرفته دنیا از نظر سرعت رشد علمی مقام اول را 

کسب کرده ایم و این موفقیت دانشگاه است.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه حمایت از ش��رکت دانش 
بنیان، یعنی حمایت از دانشگاه و نخبگان، افزود: مقاالت شما 
امروز مورد اس��تناد است. پزشکی و جراحی ما در دنیا عرض 
اندام می کند و این موفقیت دانشگاه است. آیا ما نباید افتخار 
کنیم. این افتخار برای دانشگاه و جوان های این کشور است.

بنیان  دانش  ز ش�رکت  ا حمایت 
دانش�گاه  ز  ا  یعن�ی حمای�ت 
و نخب�گان

کرد بیان  ریی�س جمهوری 

حجت االس�الم و المس�لمین دکتر حس�ن روحانی در مراس�م روز دانشجو در 
دانشگاه علوم پزشکی سمنان، با اشاره به اینکه نقد و نظر آزادانه دانشجویان 
در این جلسه، نشانه توفیق جنبش دانشجویی است، اظهارداشت: نقد سازنده 

و دلسوزانه به نفع حال و آینده کشور است.
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امیرخلج اسعدی مجری طرح »بررسی و تحلیل ویژگی 
خود ترمیم شوندگی پوش��ش برپایه اپوکسی با استفاده از 
میکروکپسول امینو رزینی حاوی مواد پخت شونده با نور« 
گفت: با الگوگیری از سیستم طبیعی بدن که بعد از تخریب 
و آس��یب، خود بخود ترمیم می ش��ود، در صدد برآمدیم تا 
پروژه ای جهت سنتز پوششهایی که قابلیت ترمیم شوندگی 

خودبخودی دارند طراحی کنیم.
 وی با بیان اینکه نتایج این طرح در زمینه ایجاد خاصیت 
ترمیم شوندگی در پوشش سطوح فلزی کاربرد دارد، افزود: 
در این طرح از میکروکپسولهایی استفاده شده است که در 
قالب پوشش و سیستمهای پلیمری-رنگی عرضه می شود. 
وی با بیان اینکه پیدایش مواد خود ترمیم ش��ونده در اوایل 
دهه ۱۹۹۰ میالدی الهام گرفته از سیستم های بیولوژیکی، 
طبیعی و زیس��ت  محیطی بوده که از آن پس تحقیقات و 
مطالعات بسیاری را به خود اختصاص داد، گفت: به طور کلی 
مواد خود ترمیم شونده را می توان در چهار دسته کامپوزیتها 
و پلیمرها، رنگها و پوشش ها، فلزات، سرامیکها و بتنها مورد 
بررسی قرار داد که در این طرح بر دسته کامپوزیتها، رنگها و 

پوششهای خود ترمیم شونده تمرکز شده است. 
خلج اس��عدی خاطرنشان کرد: در دهه های اخیر رنگها 

و پوششها از نقطه نظر تنّوع ترکیبی و کاربردهای گوناگون 
آنها مورد توجه قرار گرفته اند و از آنجا که حّتی تحت شرایط 
سایش معمولی، مستعد به ایجاد تََرک و رشد آن هستند، نیاز 

به ترمیم آسیب در آنها دیده می شود. 
وی عن��وان کرد: معمول تری��ن روش برای خود ترمیم 
شوندگی پلیمرها و پوششها، قراردادن یک عامل ترمیمی در 
میکروکپسول هایی است که در معرض تََرک می شکنند و 
پس از رهایش باعث چسباندن لبه های ترک شده، از رشد 
آن جلوگی��ری می کند. این محق��ق ادامه داد: روش دیگر 
اس��تفاده از الیاف توخالی است که به طور مشابه با رزین یا 
عامل کاتالیستی پر می شود تا در معرض آسیب، شکسته 

و محت��وای خود را آزاد کند.  این محقق دانش��گاه صنعتی 
امیرکبیر بیان داشت: در این پروژه، نوآوری در طراحی یک 
سیستم خود ترمیم شونده حاوی میکروکپسول، تک جزیی 
و با توانایی ترمیم آس��یب هایی مانند خراش، در ش��رایط 
طبیعی نور خورشید و یا تابش نور UV است. وی ادامه داد: 
ماده ترمیم کننده مورد استفاده، ُپلی دای متیل سیلوکسان با 
گروههای انتهایی متاکریلوکسی پروپیل، یک عامل ترمیم 
کننده س��یلیکونی و دوستدار محیط زیست است که با نور 
-۳7۰ nm در محدوده طول موج UV خورشید و یا نور

۳۰5 پلیمریزه می شود.  خلج اسعدی گفت: نقطه ذوب این 
ماده ترمیم کننده پوش��ش های فلزی، C۶۰°- بوده و در 
دمای محیط ویسکوزیته پایینی دارد، به خوبی جاری شده و 
قابلیت پوشاندن آسیبها و ترکها را دارد. این فارغ التحصیل 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به ویژگی های این پروژه 
گف��ت: نتیجه این طرح قابلیت اس��تفاده در صنعت خودرو 
را دارد و تاکنون در کش��ور و خارج از کش��ور اجرایی نشده 
اس��ت. وی با بیان اینکه این طرح در حال صنعتی ش��دن 
است، خاطر نشان کرد: این طرح جزء پوششهای هوشمند 
)Smart Coating( اس��ت که در برابر تخریب، آسیب، 

صدمه و خراش خود به خود ترمیم می شود.

توسط  ترمیم شونده  پوش�ش خود  و ساخت  طراحی 
یران�ی ا محقق�ان 

برای مطالعات مغزی نوری  ساخت تجهیزات 
محققان دانشگاه به تولید تجهیزات نوری برای استفاده از 

تکنیک اپتوژنتیک در مطالعات مغزی شدند.
با هدف توس��عه فناوری در حیطه مطالعات علوم شناختی، 
محققان پژوهشکده »لیزر و پالسما« دانشگاه شهید بهشتی 
و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانش��گاه علوم پزش��کی این 
دانشگاه ، موفق به ساخت و توسعه تجهیزات نوین نوری برای 

بکارگیری در تکنیک اپتوژنتیک شدند.
این تکینیک که با تغییرات ژنتیکی س��لول های هدف، امکان تحریک یا مهار 
عملکرد این سلول ها با استفاده از نور را فراهم می آورد، از جدیدترین ابزارهای هدف 

گیری اختصاصی سلول های عصبی و مطالعه سیستم عصبی است.
به واس��طه این تجهیزات در حال حاضر تکنی��ک اپتوژنتیک بصورت بومی راه 
اندازی شده است. دکتر حمید لطیفی مدیر گروه پیشران نوروفوتونیک در دانشگاه 
شهید بهش��تی گفت: حمایت همه جانبه از توانایی های علمی و فنی محققان در 
دانشگاه ها، در امر توسعه فناوری و پیشرفت های علمی و جلوگیری از رکود علمی 

در حوزه های مختلف تاثیر بسزایی دارد.
مدیر گروه پیش��ران نوروفوتونیک دانشگاه شهید بهشتی از حمایت ستاد توسعه 
علوم و فناوری های ش��ناختی به منظور بهره وری از توان علمی پژوهشی اساتید 
برجسته دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و درمانی کشور و همچنین جهت دهی پژوهش 

ها برای نیل به اهداف علمی و تحقیقاتی قدردانی کرد.

عضو ارش��د هیات علمی دانش��گاه شهید بهش��تی افزود: 
هم��کاری نزدیک محققان برجس��ته کش��ور از ح��وزه های 
مختلف علمی برای رسیدن به یک هدف کاربردی مشخص، 
دستاوردهای ملموس و ارزش افزوده باالیی برای کشور خواهد 
داش��ت. فرشته معتمدی رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب، 
مدیر و مجری طرح های توسعه کاربرد ابزارهای اپتوژنتیک در 
علوم شناختی با بیان اینکه مطالعات علوم اعصاب شناختی در 
کشور دارای سابقه طوالنی است و محققان بسیاری در دانشگاه ها و مراکز علمی 
دراین حوزه در حال فعالیت هستند، گفت: یکی از زمینه های مورد نیاز این بخش 
به منظور ارتقای س��طح فعالیت محققان و حرکت در مسیر کاربردی کردن نتایج 

مطالعات، توسعه ابزارهای مورد نیاز است.
وی از تشکیل و فعالیت گروه پیشران نوروفوتونیک در دانشگاه شهید بهشتی و 
حمایت های ستاد توسعه علوم شناختی، خاطر نشان کرد: گروه پیشران اولین تیم 
تحقیقاتی در کش��ور اس��ت که مبادرت به بومی سازی تکنیک اپتوژنتیک کرده و 

اکنون به دستاوردهای ارزشمندی در این حوزه دست یافته است.
محقق حوزه علوم اعصاب ش��ناختی با اش��اره به ماهیت چند رش��ته ای بودن 
مطالعات حوزه علوم شناختی، به لزوم همکاری های بین رشته ای اساتید و محققان 
فنی و بیولوژی تأکید کرد و تشکیل این گروه پیشران را نمونه بسیار ارزشمند برای 

همکاری های بین رشته ای و بین دانشگاهی در داخل کشور عنوان کرد.

محققان در ایران موفق به طراحی پوششهای خودترمیم شونده حاوی میکروکپسول شدند 
که می تواند در پوششهای سطوح فلزی از جمله خودرو مورد استفاده قرار بگیرد.
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ز  ا برای  تولید دمنوش گل نسترن 
بردن سنگ کلیه بین 

یک ش��رکت دانش بنیان ایرانی موفق به 
تولید دمنوش��ی از گل نسترن ش��د که برای 
درمان س��نگ کلیه، ورم کلیه و س��نگ مثانه 
م��ورد اس��تفاده قرار می گی��رد. صمد صمدی 
نمین مدیر یک شرکت دانش بنیان در اردبیل 
گفت: در این ش��رکت موفق ش��دیم دمنوش 
»ساینوردون« یعنی میوه گل نسترن را تولید 
کنی��م. وی با بیان اینکه مج��وز این دمنوش 
گیاهی که از گل نسترن تهیه می شود از مبادی 
ذیربط اخذ شده، خاطر نشان کرد: باالترین حد 
ویتامین »ث« در این دمنوش نهفته است. در 
آزمایشات انجام شده ویتامین ث این محصول 
۱۲5 میلی گرم در ۱۰۰ گرم است و انسان را در 
مقابل تمامی بیماری ها مقاوم می کند. صمدی 
نمین گفت: این دمنوش سنگ کلیه، ورم کلیه 
و سنگ مثانه را از بین می برد، سرعت گردش 
خون را بیش��تر می کند و باعث می ش��ود که 
چین و چروک صورت کاهش یابد. وی با بیان 
اینکه این دمنوش خونریزی معده را قطع می 
کند، خاطر نش��ان کرد: گل های نس��ترن به 
صورت کامال طبیعی و ارگانیک در کل سطح 
ش��هر اردبیل و منطقه گردنه حیران به شکل 
خودرو رشد می کند؛ ش��اید در کل سال یک 
دهم تا یک پنجاهم گلهایی که تولید می شود 
جمع آوری نمی شود. به گفته مدیر این شرکت 
دان��ش بنیان تولید کننده محص��ول در زمینه 
گیاهان دارویی، با توجه به اینکه سالی بیشتر 
از ۲۰۰ تن گل نسترن به خارج از استان صادر 
می ش��ود باز هم در تولید این گل محدودیتی 
نیس��ت و نیازی به کاشت این گیاه به صورت 
دستی وجود ندارد. وی افزود: کشور ایران مهد 
داروهای گیاهی است؛ گونه های نادر گیاهی 
به خاطر وجود مناطق سرد و خشک و معتدل 
که در اردبیل وجود دارد، رش��د می کنند و می 
توان گفت، کمیاب ترین و نایاب ترین گیاهان 

دنیا در این منطقه وجود دارند

بومی س�ازی ش�د بیمارس�تانی  اتوکاوهای مدرن 

این شرکت دانش بنیان، اتوکالوهای مدرن و 
پیشرفته بیمارستانی، پزشکی، صنعتی، آزمایشگاهی 
PRE-( را در انواع مختلف��ی چون »پیش خالء
PULS-( و »پالس ماتیک »)VACUUM

MATIC(« با سیکل استریل کامال اتوماتیک و 
درهای پنوماتیک و همچنین »اتوکالوهای اتیلن 

اکساید« تولید می کند.
شرکت س��ازگر در کنار تولید این تجهیزات از 
سال ۸۴، در زمینه طراحی و ساخت دستگاه های 
امحاء زباله عفونی بیمارس��تانی به همراه خردکن 
داخلی، طراحی و ساخت دستگاه های استریل سرم 
تزریق��ی )Hot shower sterilization( و 
دستگاه های س��ت شور بیمارستانی و داروئی نیز 

فعالیت می کند.
ب��ه گفته س��ید محم��د علی بن��و عزیزی فرد، 
مدیرعامل این شرکت، تمام تولیدات این شرکت 
دارای تاییدیه وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی و وزارت صنعت و معدن و همچنین دارای 
مهر اس��تاندارد داخلی و آخرین استاندارد اروپایی 
موج��ود در ای��ن زمینه ب��ه ش��ماره EN ۲۸5 از 
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.

وی افزود: این شرکت تاکنون موفق شده بیش 
از یک هزار و س��یصد مرکز بیمارستانی، دارویی و 
بهداشتی را در کشور با اتوکالوها و دستگاه های 
امحاء زباله عفونی بیمارستانی خود، تجهیز و مورد 

بهره برداری قرار دهد.
مدیر عامل این شرکت دانش بنیان در خصوص 
ص��ادرات محصوالت این ش��رکت، م��ی گوید: 

محصوالت ما موفق به اخذ نمایندگی انحصاری 
ش��رکت AT-OS  از کش��ور ایتالی��ا در زمینه 
دس��تگاه های ست شوی و لگن شوی شده است 
و با توجه به کیفیت برتر دستگاه های ساخت این 
ش��رکت و حضور قوی و موفق در نمایشگاه های 
برگزار شده در کش��ورهای آفریقایی و خاورمیانه 
قادر به صادرات آن به کش��ورهای همجوار و نیز 

کشورهای دیگر هستیم.
 اتوکالو برای اس��تریل کردن ابزار پزش��کی و 
آزمایش��گاهی در فشار و دمای باال و با استفاده از 
بخار آب است. همچنین از این وسیله در مواردی 
که برای انجام واکنش شیمیایی نیاز به دما و فشار 
باال باشد استفاده می شود که این شرکت توانسته 
انواع مختلف این دس��تگاه با کاربردهای متعدد را 

در کشور به صورت بومی تولید کند.
این ش��رکت نخس��تین دارن��ده تاییدیه های 
بین المللی در زمینه طراحی و تولید دستگاه های 
ات��وکالو بیمارس��تانی و سیس��تم های مدیریت 
پس��ماندهای عفون��ی در ایران اس��ت. در طول 
دوران فعالیت صنعتی این ش��رکت دانش بنیان، 
بومی س��ازی فن��اوری روز دنیا، به روز رس��انی 
طراحی مطابق ب��ا نیاز مراکز درمانی کش��ور و 
ارتقاء کیفی محصوالت را به عنوان هدف اصلی 
ش��رکت دنبال کرده و عالوه بر پاس��خگویی به 
 CSR نیازه��ای داخل��ی در بخش تجهی��زات
بیمارس��تانی و سیس��تم های امحای زباله های 
عفونی، توانسته به عنوان یکی از تولیدکنندگان 

مطرح در سطح منطقه شود.

یکی از شرکت های دانش بنیان داخلی با همت تعدادی از متخصصان، فعالیت 
خود را از س�ال 71 در زمینه طراحی و س�اخت اتوکالوهای مدرن و پیش�رفته 
بیمارس�تانی، پزشکی، صنعتی، آزمایشگاهی آغاز و بخش�ی از نیازهای داخلی 

کشور به این تجهیزات را مرتفع کرده است.
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جایزه نوبل ش��یمی ۲۰۱۸ به یک زن آمریکایی و به صورت مشترک به ۲ 
مرد آمریکایی و انگلیسی تعلق گرفت.

ب��ه گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از وب س��ایت 
جایزه نوبل، سه شیمیدان برنده جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۸ میالدی شدند. نیمی 
از جایزه به فرانس��یس اچ. آرنولد از آمریکا و نیم دیگر آن به طور مشترک به 

جورج پی اسمیت از آمریکا و گریگوری پی وینتر از انگلیس تعلق گرفت.
این جایزه به خاطر استفاده از فاژها برای تولید داروهای جدید، توسعه یک 
روش جدی��د به نام نمایش ف��اژ و ایجاد انقالب در آنزیم ها )پروتئین هایی که 

واکنش های شیمیایی را سرعت می بخشند( اعطا شد.
فرانسیس اچ. آرنولد شیمیدان آمریکایی و استاد مهندسی شیمی، مهندسی 
زیستی و بیوشیمی در دانشگاه کل تک است او یکی از پیشروان تکامل هدایت 
شده برای خلق سیستمهای بیولوژیک مفید از جمله آنزیم ها است. وی متولد 

۱۹5۶ میالدی است و برای تحقیق درباره انقالب آنزیم ها برنده جایزه نوبل 
ش��ده اس��ت. جورج پی اسمیت ش��یمیدان آمریکایی متولد ۱۹۳۹ میالدی و 
گریگوری پی وینتر  انگلیس��ی متولد ۱۹5۱ میالدی به طور مش��ترک برای 
تحقیق درباره استفاده از فاژها برای تولید داروهای نوین برنده این جایزه شدند. 
وینتر  در حال حاضر اس��تاد دانشگاه کمبریج است. این بیوشیمیدان انگلیسی 

یک از پیشروان ابداع پادتن های تک تیره درمانی است.

نوب�ل ش�یمی   برن�دگان 
معرفی ش�دند

نوبل فیزیک ۲۰۱۸ به سه دانشمند فیزیکدان از کشورهای آمریکا، کانادا 
و فرانسه تعلق گرفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،  به نقل از وب سایت 
جایزه نوبل، امروز مص��ادف با دوم اکتبر ۲۰۱۸، جایزه فیزیک نوبل به طور 
مشترک به آرتور اشکین و تحقیقات جداگانه جرار مورو و دونا استریکلند اعطا 
شد. نوبل فیزیک ۲۰۱۸ امسال به تحقیقات درباره ابزارهایی برای نور تعلق 
گرفت. این جایزه میلیون کرونی به طور مش��ترک به تحقیق آرتوراشکین ، 

جرارد مورو و دونا استریکلند تعلق گرفته اند.
نیمی از این جایزه به تحقیق آشکین برای »ابداع تیغه های نوری« تعلق 
گرفته است. با کمک این تیغه ها می توان ارگانیسم های بسیار کوچکتر را 

با نور کنترل کرد.
نیم دیگر جایزه نیز به تحقیق مورو و استریکلند به نام »روش های تولید 

پالس های لیزری بسیار کوتاه با شدت زیاد« تعلق گرفته است.
اشکین ۹۶ ساله متوله ۱۹۲۲ میالدی است و دانشمند آمریکایی است که 
در Bell Laboratories و  Lucent Technologiesفعالیت کرده 

است. آشکین ۹۶ ساله ، مسن ترین برنده جایزه نوبل است. 
جرارد مورو فیزیکدان فرانسوی 7۴ ساله است. جالب آنکه دونا استریکلند 
کانادایی سومین زنی است که برنده نوبل فیزیک می شود. او استادیار دانشگاه 
واترلو است. دونا استریکلند می گوید هنگام شنیدن آنکه برنده جایزه  نوبل 

شدم، با خودم فکر کردم این دیوانگی است!

برن�ده  کانادای�ی  زن  ی�ک 
فیزی�ک نوب�ل 
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با هدف توسعه صادرات شرکت های دانش بنیان که 
ذیل سیاستهای تدوین شده در اسناد باالدستی و وظیفه 
محول شده به معاونت ذیل موضوع اقتصاد دانش بنیان و 
توسعه صادرات اشتغال زا، برنامه ریزی برای تقویت توان 
صادراتی ش��رکتهای دانش بنیان و کم��ک به بازاریابی 
ش��رکت ها و ورود آنها به بازاره��ای هدف صادراتی در 

دستور کار این معاونت قرار دارد.
در این راستا سورنا س��تاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری در راس هیأتی تجاری و فناور، متشکل 
از 7۰ نف��ر از مدیران ۴5 ش��رکت دانش بنیان و فناور و 
نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز 
همکاری های تحول و پیشرفت، بانک توسعه صادرات 
و سازمان توسعه تجارت، دهم مهرماه سال جاری به دو 

کشور کنیا و اوگاندا در شرق آفریقا سفر کرد.
در سفر به کشور اوگاندا به عنوان اولین مقصد سفر، 
معاون علمی با موسیوینی رئیس جمهور اوگاندا، تاموسیگی 
وزی��ر علوم، فناوری و ن��وآوری و وریخه میکائیل وزیر 
صنعت، تجارت و تعاون این کش��ور به صورت جداگانه 

دیدار و گفت و گو کرد.
س��تاری در این دیدارها ضمن ابالغ س��الم حس��ن 
روحانی رئیس جمهور ایران به رئیس جمهور اوگاندا، بر 
وجود نیروی انسانی متخصص در ایران و فاصله گرفتن 
ایران از اقتصاد نفتی و توسعه اقتصاد غیرنفتی بویژه در 

بخش دانش بنیان تأکید کرد.
وی افزود: مدیران ۴5 شرکت دانش بنیان فناور همراه 
من در این سفر هس��تند که تولیدات آنها در حوزه های 
مختلف س��المت، فناوری اطالع��ات و ارتباطات، مواد 

پیشرفته و کشاورزی است.
در ادامه این دیدار، رئیس جمهور اوگاندا ضمن استقبال 

از توس��عه همکاری های بین دو کشور به تأثیرگذاری 
ایران در منطقه در بخش فناوری، اشاره کرد.

در این سفر، همچنین نشست تجاری و فناوری میان 
شرکت های فناور ایرانی و 7۰ شرکت متناظر از کشور 
اوگاندا برگزار شد که متعاقب آن بین شرکتهای ایرانی 
و اوگاندایی چهار یادداش��ت تفاهم در زمینه »صادرات 
داروهای پیش��رفته انس��انی«، »خدمات گردش��گری 
سالمت« و همچنین »راه اندازی پارک فناوری کشاورزی 

با شرکتهای اوگاندایی« به امضاء رسید.
مقصد بعدی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
در سفر به شرق آفریقا، کشور کنیا بود که در این کشور 
نیز ستاری با آمینا محمد وزیر آموزش، علوم و فناوری، 
مونیا وزیر صنعت و تجارت و همچنین کیتر وزیر انرژی 

کشور کنیا دیدار و گفت و گو داشت.
در این دیدارها، ستاری به تسهیل زمینه حضور شرکت 
های فناور ایرانی برای توس��عه همکاری های ایران با 

شرکتهای کنیایی توسط دولت ایران اشاره کرد.
طرف های کنیایی نیز ضمن اذعان به وجود فناوریهای 
پیشرفته در ایران، به ایجاد زمینه ورود این فناوری ها و 

تأمین اعتبار الزم به کنیا تاکید داشتند.
دومین نشست تجاری نیز در کنیا و با حضور شرکتهای 
فناور ایرانی و ۱7۰ شرکت کنیایی برگزار شد که در این 
نشست ها، ذیل ۱۱ یادداشت تفاهم و موافقت نامه بین 
ش��رکتهای ایرانی و کنیایی، مقرر شد که مواردی چون 
»انتقال فناوری تولید کودهای شیمیایی به کنیا«، »ایجاد 
خط تولید واکسنهای دامی«، »ایجاد خط تولید داروهای 
گیاهی«، »انجام مطالعات مش��ترک در زمینه سنجش 
ماه��واره ای پراکندگ��ی بیمارهای دامی و انس��انی« و 
»همکاری در زمینه ایجاد کیف پول الکترونیکی در بستر 

شبکه های اجتماعی« بین دو کشور اجرایی شود.

از  اس�تفاده 
یران�ی  ا فناوری ه�ای    

اس�ت آغاز ش�ده  کنیا  در 
هان پیت��ر مونگا وزی��ر صنعت و 
تجارت کنیا در دیدار با معاون علمی 
و فناوری رییس جمهوری کشورمان 
درنایروبی با اشاره به اهمیت استفاده 
از فناوری های جدید در صنعت گفت: 
زمینه های مناس��ب ب��رای فعالیت 
شرکت های دو کش��ور در زمینه ها 
فناوری و صنایع فراهم خواهد ش��د. 
وزیر صنعت و تج��ارت کنیا، با بیان 
این که کنیا به محصوالت پیش��رفته 
ایرانی نیاز دارد و باید از زمینه برای 
اس��تفاده از توانمندی ه��ای فناورانه 
ای��ران درصنع��ت و تج��ارت فراهم 
شود گفت: کنیا فرآیند ورود ، تامین 
اعتبار و استفاده از محصوالت ایرانی 

را فراهم خواهد کرد.
اس�تقبال چشمگیر ش�رکت های  * 
فناوران�ه  محص�والت  از  کنیای�ی 

ایرانی
همجنین نشس��ت تج��اری ایران 
و کنی��ا که با حضور حض��ور معاون 
علم��ی و فناوری ریی��س جمهوری 
کش��ورمان ، وزیر صنعت و تجارت 
کنیا، س��فیر ایران در کنیا و شرکت 
ه��ای دانش بنیان و فن��اور ایران و 
نماین��دگان صنایع کنیا برگزار ش��د، 
حجم قابل توجهی از توانمندی های 
ایرانی ارائه و مورد استقبال شرکت ها 
و صنای��ع کنیای��ی ق��رار گرفت. در 
حاش��یه این نشس��ت محصوالت و 
خدمات ایرانی در حوزه های دارویی ، 
خدمات فنی مهندسی ، فرآورده های 
نفتی ، فناوری اطالعات و کشاورزی 
با استقبال چش��مگیر صنایع کنیایی 
مواجه ش��د و در نشست های مذاکره 
با صنایع، زمینه همکاری و تبادالت 

تجاری میان دو کشور فراهم شد.

بی�ن  تفاهم نام�ه هم�کاری   15 امض�ای 
اوگان�دا و  کنی�ا  ای�ران، 
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بافت  به  رو  دا نانویی حمل  کپس�ول های 
تولید ش�د س�رطانی 

 ندا حسین پور مقدم، دانش آموخته  دکترای 
دانش��گاه بوعلی س��ینای همدان با بیان اینکه 
س��رطان رحم نی��ز جزء یکی از کش��نده ترین 
سرطان هاست، گفت: با توجه به عوارض جانبی 
باالی داروهای طراحی شده جهت درمان این 
نوع از سرطان، در این تحقیقات آزمایشگاهی، 
نانوحامل حاوی داروی نویراپین سنتز و بررسی 
شده که هدف اصلی آن مهار رشد سلول های 

سرطانی رحم است.
حس��ین پور عنوان کرد: در این پژوهش، از 
نانو ذرات مغناطیس��ی عامل دار شده با ترکیب 
کیتوسان جهت سنتز نانوحامل و انتقال داروی 
 )Hela( نویراپین به سلول های سرطانی رحم
و همچنین رهاس��ازی آهسته  این دارو، جهت 
افزایش مرگ س��لول های س��رطانی استفاده 
ش��ده  اس��ت. وی بیان کرد: اگرچه این ذرات 
به عنوان یکی از مهم تری��ن و پرکاربردترین 
انواع نانومواد، در ش��اخه های مختلف قابلیت 
اس��تفاده دارن��د؛ ام��ا نقش آن ها در زیس��ت 
پزش��کی و به وی��ژه در زمینه ی دارورس��انی 
قابل توجه است. در واقع مغناطیس ذاتی این 
ترکیبات ویژگی هدف یابی را آس��ان کرده و 
دارورس��انی را از طریق تمرکز میدان هایی با 
ق��درت باال و امکان تجمع باالی نانوذرات در 
محل مورد نظر فراهم می کند. وی ادامه داد: 
همچنین استفاده از روش های اصالح سطحی، 
خواص زیست پزش��کی مطلوب و پایداری را 
برای نانوذرات فلزی مغناطیسی ایجاد کرده و 
از اثرات س��میت این نانوذرات روی سلول ها یا 
پروتئین های بیولوژیکی ممانعت بعمل می آورد. 
ای��ن ام��ر افزایش زیس��ت س��ازگاری چنین 

نانوذراتی را در پی خواهد داشت.
به گفته  حس��ین پ��ور، نتایج ای��ن تحقیق 
نش��ان داده که رهاسازی پیوس��ته باالی ۸۰ 
درص��د داروی نویراپی��ن از حف��رات نانوذرات 
مغناطیس��ی طی یک دوره ۲۶ س��اعته، باعث 

تأثیر بیشتر نانوذرات حامل داروی نویراپین بر 
روی سلول های سرطانی Hela نسبت به خود 
داروی نویراپین می ش��ود. عالوه بر این، نتایج 
حاصل از آزمون  MTT تأثیر مشابه نانوذرات 
حامل داروی نویراپین و داروی ضد س��رطان 
ش��ناخته ش��ده جفتنیب بر روی س��لول های 

سرطان رحم را نشان می دهد.
این محق��ق ادام��ه داد: همچنین عوارض 
جانبی کمتر نانوذرات حام��ل داروی نویراپین 
نس��بت به داروی جفتینیب روی س��لول های 
نرم��ال Vero از مهم تری��ن دس��تاوردهای 

مربوط به کاربرد این نان��وذرات در انتقال دارو 
به صورت هدفمند اس��ت. در این تحقیق برای 
FT- شناسایی ساختار نانوحامل از آزمون های

  VSM و    IR، XRD، SEM-EDX
استفاده شده است.

تالش ه��ای  حاص��ل  تحقیق��ات  ای��ن 
پروفس��ور صادق صال��ح زاده- عض��و هیأت 
علمی دانشگاه بوعلی س��ینا همدان، دکتر ندا 
حس��ین پور مقدم، دکتر جمش��ید رختش��ه – 
دانش آموختگان دکترای این دانش��گاه و سایر 
همکارانش��ان بوده اس��ت. نتایج ای��ن کار در 
 International Journal of مجل��ه   
ب��ا   Biological Macromolecules
ضریب تأثیر ۹۰۹/۳ )جلد ۱۱۸، س��ال ۲۰۱۸، 

صفحات ۱۲۲۰ تا ۱۲۲۸( منتشر شده است.

پوش�ش دهی  س�اخت دس�تگاه های 
نانوی�ی تولید کفش های  برای  پاس�ما 

ماحصل همکاری دو شرکت ایرانی در نمایشگاهی در چین، 
تولید کفش های آبگریز بوده که از ابتدای سال جاری وارد بازار 

شده است.
یکی از ش��رکت های فناور از ابتدای س��ال جاری تاکنون 
موفق به فروش بیش از ۲ میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال کفش 
با پوشش آبگریز شده است. این کفش ها با استفاده از فناوری 
پالسمای سرد پوشش دهی شده اند. محققان این شرکت در 
بازدیدی از نمایش��گاه چین با کفش های ضدآب چینی آشنا 
شدند. در این کفش ها از آسترهایی استفاده شده که در برابر آب 
مقاوم بودند و با این ایده تولید کفش های آبگریز را در دستور 
کار قرار دادند. در این مطالعات تحقیقاتی به جای کفش های 

ضدآب، کفش های آبگریز تولید کردند.
در این کفش ها از فناوری نانو بهره برده ش��ده، از این رو از 

فناوری پالسمای سرد برای پوشش دهی کفش استفاده شد.
پالسما گازی یونیزه مملو از ذرات باردار و خنثی و به عنوان 
حالت چهارم ماده محس��وب می ش��ود. پالس��ما در محدوده 
وسیعی از دما و فشار تولید می شود. پالسمای سرد اتمسفری 
از جمله فناوری های نوظهور و نویدبخش است که به علت کار 
در فشار اتمسفری و دمای محیط در کاربردهای بسیاری مورد 
استقبال قرار گرفته است. این شرکت با استفاده از زیرساخت ها 
و امکانات موجود در آیکن )مرکز صنعتی س��ازی نانو فناوری 
کاربردی( و آش��نایی با یکی دیگر از شرکت های فناور در این 
حوزه همکاری مشترکی را برای تولید این کفش ها آغاز کرده 
است. این محققان با استفاده از پالسمای سرد تعدادی کفش 
را پوش��ش دهی کرده و مورد آزمایش قرار دادند و بعد از ۸ ماه 
تحقیق و توسعه، موفق به تبدیل فرآیند پوشش دهی از حالت 
نیمه صنعتی به صنعتی شدند. در حال حاضر خط تولید ایجاد 
شده قادر به تولید 7۰۰ جفت کفش آبگریز در روز است و قرار 

است این محصول در نمایشگاه نانوی امسال رونمایی شود.
این محققان در تالش هستند که بعد از تولید کفش های 
آبگریز به س��راغ فناوری هایی نظیر آنتی باکتری��ال کردن و 
ضدآتش کردن آنها بروند. ساخت دستگاه های مورد نیاز تولید 

این نوع کفش ها نیز در این شرکت ها صورت می گیرد.
سامانه پردازش پالسمادژ )Plasma DEJ( ساخته شده 
برای تولید این کفش با استفاده از فناوری پالسمای سرد تحت 
خالء، قادر به ایجاد خواص ویژه س��طحی بر روی اجس��ام و 
اشیای مختلف در ابعاد متفاوت است. در حال حاضر، این سامانه 
در ضد آب کردن کفش به مرحله  صنعتی رسیده و قادر است 
به صورت کامال اتوماتیک سطوح کفش را با پردازش در ابعاد 
نانومتری آبگریز کند. این دستگاه از بخش های مختلفی چون 
محفظه خالء، پمپ خالء و اجزای مختلف تولید و اندازه گیری 
خالء، الکترودهای قابل تنظیم، مولدهای پالسمای فرکانس 
رادیویی، بخش های تزریق و تنظیم گاز و سامانه کنترل، تنظیم 

دستگاه و مانیتورینگ تشکیل شده است.

ام�روزه با توجه به ش�یوع بیماری س�رطان در بین مردم جه�ان و تالش های 
گس�ترده جهت مقابله با این بیماری، تالش محققان در راستای کاهش اثرات 
جانبی داروهای ضدسرطان و همچنین افزایش اثربخشی این داروهاست. یکی 
از مهمترین راهکارهای بیان شده در این زمینه، طراحی نانو حامل های هوشمند 

انتقال دارو به منظور رهاسازی کنترل شده ی داروها در بافت هدف است.
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رضا زرنوخ��ی، رئیس انجمن س��رمایه گذاری 
خطرپذیر این خبر را تأیید کرد و گفت: بر اس��اس 
ابالغیه ای که از س��وی رئیس جمهور بوده دکتر 
عل��ی وح��دت رئیس جدی��د صندوق ن��وآوری و 
ش��کوفایی معرفی و انتخاب شده است. وی افزود: 
دکتر علی وح��دت که پیش از این رئیس صندوق 
حمایت از صنایع الکترونیک بوده است از این هفته 
فعالیت خود را در صندوق نوآوری و شکوفایی آغاز 
می کند. ب��ه گفته وی به زودی مراس��م تودیع و 
معارفه رئیس جدید صندوق نوآوری و ش��کوفایی 

برگزار خواهد شد. در متن حکم دکتر روحانی رئیس 
جمهور خطاب به دکتر وحدت رئیس جدید صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی آمده است: » در اجرای مواد 
)۱۰( و )۱۲( اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی 
مص��وب ۱۳۹۰.۶.۲۰ هی��أت وزیران و براس��اس 
مصوب��ه هیأت امن��ای آن صندوق، ب��ا عنایت به 
سوابق و تجربیات ارزشمند جناب عالی، به موجب 
این حکم به عنوان »عض��و و رئیس هیأت عامل 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی« منصوب می شوید. 
الزم اس��ت با همکاری معاون��ت علمی و فناوری 

رئی��س جمه��ور، وزارتخانه های عل��وم، تحقیقات 
و فناوری، بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی و 
سایر دستگاه های اجرایی ذیربط، نسبت به پیشبرد 
اقتصاد دانش بنیان، رش��د و توانمندس��ازی بخش 
خصوصی و شرکت های دانش بنیان و بهبود فرآیند 
تجاری س��ازی فناوری ها و کمک به ارتقای نظام 
مال��ی فناوری و نوآوری اقدام شایس��ته بعمل آید. 
دوام توفیق��ات جنابعال��ی را از درگاه خداوند متعال 
مسالت می نمایم.« پیش از این رئیس هیئت عامل 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی دکتر بهزاد سلطانی 
بود و قرار است بر اساس ابالغیه رئیس جمهور از 
این پس دکتر علی وحدت ریاس��ت این صندوق را 
بر عهده بگیرد. دکتر علی وحدت پیش از رس��یدن 
به ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی، مدیر عامل 
و رئی��س هیئت مدیره صن��دوق حمایت از صنایع 
الکترونیک بوده اس��ت. وی دارای مدرک دکترای 
مهندسی نساجی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است 
و س��وابق کاری و تخصصی نیز در وزارت صنعت، 
بنیاد ملی نخبگان، جش��نواره شیخ بهایی و صنایع 
الکترونی��ک و مخابرات��ی دارد. همچنی��ن انجمن 
سرمایه گذاری خطرپذیر ایران زیر نظر وزارت کار 
فعالیت می کند و صندوق های پژوهش و فناوری، 
صن��دوق های س��رمایه گذاری و صن��دوق های 

جسورانه بورسی عضو این انجمن هستند.

رئی�س صن�دوق 
و ش�کوفایی  نوآوری 

ک�رد  تغیی�ر 

تولی�د ش�د الکترونیک�ی  ب�رای چ�اپ مداره�ای  بع�دی  پرینت�ر س�ه 
محققان در یک ش��رکت دانش بنیان موفق به 
تولید چاپگرهای س��ه بعدی ب��رای چاپ مدارهای 

الکترونیکی انعطاف پذیر شدند.
علی قره خانی، مدیر تحقیق و توسعه یک شرکت 
دان��ش بنیان فعال در زمین��ه رباتیک در خصوص 
چاپگرهای سه بعدی تولیدشده در این شرکت گفت: 
مدارهای الکترونیکی معموال در اس��باب بازی ها، 

وسایل برقی، تلویزیون و ... به کار می روند.
وی با بیان اینکه این دستگاه می تواند مدارهای 
الکترونیک��ی را تولید کند، گف��ت: مدارهایی که با 
اس��تفاده از این پرینتر تولید می ش��ود در هر زمینه 
ای قابل اس��تفاده اس��ت.قره خانی افزود: به عنوان 
مثال روی لباس، طل��ق های کاربردی صنعتی در 
خودرو، سنسورهای فشار و ... می توان از مدارهای 
الکترونیکی تولیدشده به واسطه این پرینترها استفاده 
کرد. وی با اش��اره به مزیت این دس��تگاه گفت: در 
حال حاض��ر برای تولید یک م��دار الکترونیکی به 
روش س��نتی )لیتوگرافی( مدت زمان یک تا دو روز 
طول می کشد اما با استفاده از پرینترهایی که در این 
ش��رکت به تولید رسانده ایم می توان در چند ثانیه 

مدارهای الکترونیکی را به تولید رساند.
قره خانی با بیان اینکه دستگاه چاپگر سه بعدی 
با جوهرهای رسانا مدارهای الکترونیکی را تولید می 
کند، گفت: این چاپگر یک پرینت سه بعدی معمولی 
نیست زیرا از جوهر رسانا در آن استفاده می شود؛ اگر 
از جوهرهای رسانا در پرینترهای سه بعدی معمولی 

استفاده کنیم دستگاه از کار می افتد.
وی با بیان اینکه این دس��تگاه انواع مختلفی از 
مدارها را می تواند تولید کند، گفت: این مدارها نرم 
و انعطاف پذیر هستند و در تکنولوژی های پوشیدنی 
نیز قابل کاربرد هستند. قره خانی با تاکید بر اینکه 
دنیا به سمتی حرکت می کند که از تکنولوژی های 
این چنین��ی در صنعت خودرو، انواع پوش��اک و ... 
استفاده می کند، گفت: این تکنولوژی ۱۰ سال است 
که در دنیا متداول شده و اکنون کشور ما با ساخت 

این چاپگرها توانسته همگام با دنیا پیش برود.
وی با بی��ان اینکه تولید ای��ن چاپگرها طی دو 
س��ال با حمایت ستاد به نتیجه رسیده است، گفت: 
با اس��تفاده از این دستگاه محصوالت مختلفی می 
توانیم تولید کنیم که برنامه های ما در این شرکت در 

این خصوص متمرکز شده است و بنا داریم با صنایع 
پوش��اک نیز صحبت هایی داشته باشیم. قره خانی 
با تاکید بر اینکه نمونه خارجی این دس��تگاه بسیار 
گران است، گفت: ما به مرحله ای رسیده ایم که می 
توانیم نیاز کشور را از این دستگاه در زمینه تحقیقاتی 
و تولیدات��ی برطرف کنیم. به گفته وی، طبیعتا این 

دستگاه در کشور ما بازار خوبی دارد.
وی تاکی��د کرد: م��ا برای این دس��تگاه و برای 
محصوالتی که به واس��طه این پرینترها تولید می 
کنیم مش��تری هایی از داخل و خارج کشور داریم؛ 
از ترکیه نیز پیشنهاداتی داریم و راغب هستیم قبل 
از ورود رقبای کانادای��ی، کره ای، آلمانی، با ترکیه 
به تفاهماتی در خصوص تولید پوش��اک به واسطه 

پرینترهای سه بعدی برسیم.

 رئیس صندوق حمایت از صنایع الکترونیک به عنوان رئیس جدید هیات عامل 
صندوق نوآوری و شکوفایی انتخاب شد.
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آنای�ن  کیوس�ک س�فارش 
بومی س�ازی ش�د

کیوس��ک س��فارش آنالین )س��لف تو س��لف 
س��رویس( به عنوان یک محصول سخت افزاری 

ایرانی در نمایشگاه جیتکس عرضه شد.
این محصول سخت افزاری - نرم افزاری کامال 
بوم��ی با هدف جذب بازارهای ای��ران و خاورمیانه 
توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی و با حمایت 
معاونت علمی فناوری ریاس��ت جمه��وری و اتاق 
بازرگانی در نمایشگاه جیتکس دبی ارائه شده است. 
محمد متش��رعی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
تولیدکننده »س��لف اوردر« درباره این محصول به 
خبرنگار مهر گفت: کیوس��ک س��فارس خدمات با 
کاربردهای مختلفی مانند فروش بلیط، س��فارش 
کاال و مدل رس��تورانی سفارش غذا طراحی شده و 
ب��ه صورت صفر تا ۱۰۰ در ای��ران طراحی و تولید 

شده است.
وی ح��ذف صف، اس��تفاده حداکث��ری از زمان 
و جلوگی��ری از اتالف وق��ت را از جمله ویژگیهای 
این محص��ول عنوان کرد و گفت: دنیا به س��مت 
سفارش سلف تو سلف در حرکت است و خدمات به 
انتخاب مشتری و بدون نیاز به یک نیروی انسانی 
و یا فروش��نده، قابل ارائه خواهد بود. از این جهت 
کیوس��ک ثبت سفارش در کشورهای توسعه یافته 
در حال نصب است و ما موفق شدیم این محصول 
س��خت افزاری نرم افزاری را با نصف قیمت تمام 
شده نسبت به مدل مشابه خارجی در ایران تولید و 
بومی سازی کنیم. متشرعی با اشاره به اینکه نمونه 
خارجی این محصول حدود ۴ هزار یورو قیمت دارد، 
افزود: در تالش برای جذب بازار خاورمیانه هستیم 
و این پنل صنعتی را با نصف این قیمت می توانیم 
در کش��ورهای منطقه عرضه کنیم. وی جذب بازار 
منطقه و صادرات ای��ن محصول ایرانی را از جمله 
اهداف حضور در نمایش��گاه جیتکس عنوان کرد و 
گفت: این کیوس��ک دیجیتال ۴۳ اینچی با امکان 
اتصال به درگاه های بانکی و پرداخت آنالین پول، 

در شهرک ICT تولید می شود.

پرویز کرمی با اش��اره به دیدار بیش از دو 
ه��زار نفر از نخبگان جوان و اس��تعدادهای 
برتر علمی با مقام معظم رهبری گفت: مقام 
معظم رهب��ری به این موضوع تاکید کردند 
که تالش نخبگان در کشور باعث شده که 
کش��ور ما جزء یکی از کشورهای با استعداد 

در نیروی انسانی متخصص باشد.
وی با تاکید براینک��ه از چند نظر حضور 
این نخبگان در محضر مقام معظم رهبری 
به نفع نخبگان اس��ت، گف��ت: مقام معظم 
رهبری، تذکراتی به مسئوالن و مدیران در 

زمینه توجه به نخبگان 
می دهند که امس��ال 

هم نکاتی داشتند.
از  اف��زود:  کرم��ی 
طرف دیگر مقام معظم 
هایمان  داشته  رهبری 
را یاداوری می کنند و 
تذکر  نخبگان  به خود 
می دهند که در تعامل 

متقابل و دوجانبه بین نظام و نخبگان، این 
کشور سود می کند و سود آن به مردم  می 

رسد.
به گفته رئیس مرک��ز ارتباطات و اطالع 
رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، همیشه معظم له، امید بخشی و 
توجه به نیروی جوان، همنش��ینی با جوانان 
نخبه را به مس��ئوالن به مدیران مس��ن و 
س��الخورده توجه می دادند ک��ه این بار نیز 

بیشتر این موضوع را مد نظر قرار دادند.
کرمی افزود: مق��ام معظم رهبری تاکید 
کردند ک��ه باید از نظرات جوان��ان فعال، با 
نشاط و پایه کار در بخش های مختلفی در 

دولت و نظام استفاده شود.
وی گفت: مقام معظم رهبری، تاکید ویژه 
ای ب��ه حوزه نفت و اس��تفاده از نخبگان در 

تبدیل اقتصاد نفتی به اقتصاد مستقل و دانش 
بنیان یا همان  اقتصادمقاومتی داشتند.

مش��اور رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان 
اینک��ه رهبری هم به توج��ه به نظرات این 
نخبگان در برنامه ریزی های کش��ور تاکید 
کردند، گفت: خوش��حال هستم که تالش 
های بنیادملی نخبگان مد نظر مقام معظم 
رهبری قرار گرفته و ایشان از زحمات بنیادملی 
نخبگان تشکر کردند و البته بالفاصله توجه 
دادند به تالش ش��بانه روزی و تاکید کردند 
در بنیاد این اقدامات دچار روزمرگی نش��ود 
و همواره ن��وآوری در 
روش ه��ا مد نظر قرار 

بگیرد.
کرمی،  گفت��ه  ب��ه 
رهبری به شناس��ایی، 
و  هدای��ت  ج��ذب، 
ساماندهی و مجالست 
با نخبگان و ش��نیدن 
حرفه��ای آنه��ا تاکید 

فراوانی کردند.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون در شناسایی 
و ب��ه کارگیری نخب��گان مراک��ز علمی و 
دانش��گاهها همکاری داش��ته اند ولی باید 
بیش از اینها باش��د، گفت: می بایس��ت در 
راستای استفاده از نخبگان همه آحاد دولت 
و نهادهای حتی عمومی و بخش خصوصی 
ب��ه کمک بیایند ت��ا نخبگان را بیش��تر در 
مجاری تصمیم گیری قرار دهیم و از توانایی 
های آنها در رفع مشکالت کشور بهره مند 

شویم.
مش��اور معاون علمی و فناوری ادامه داد: 
همچنین در موضوع نف��ت که مقام معظم 
رهبری تاکید داش��تند می بایست از اقتصاد 
نفتی دور ش��ویم و به سمت بهره گیری از 

استعداد ها و ظرفیت های  نخبگان برویم.

گ�رو همیاری  در  اس�تعداد نخبگان  ز  ا بهره گیری 
اس�ت نهاده�ای عموم�ی وخصوص�ی 

مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت:می بایست در راستای استفاده از نخبگان 
همه آحاد دولت و نهادهای عمومی و بخش خصوصی به کمک بیایند تا نخبگان 

را بیشتر در مجاری تصمیم گیری دولت قرار دهیم.

/ ماهنامه فناوري و نوآوري / شماره 38، 39 و 40 / مهر، آبان و آذر 121397



ی��ک ش��رکت دانش بنی��ان داخلی از س��ال 7۳ به 
منظور تولید واکس��ن ها و مواد بیولوژیک مورد مصرف 
در دامپزش��کی ش��روع به کار کرد. این شرکت در این 
مدت عالوه بر تولید محصوالت بیولوژیک به منظور رفع 
نیازهای کشور و ایجاد خودکفایی ، نوآوری را در سرلوحه 

اهداف خود قرار داده است.
 این ش��رکت دانش بنیان، پس از موفقیت در تولید 
و عرضه واکس��ن های نیوپاس��ول ۱۰۱، فلوپاس��ول و 
نیوپاسول ۱۰۲، برای پیشگیری و کنترل دو بیماری مهم 
صنعت طیور یعنی نیوکاسل و آنفلوآنزا و واکسن جدید 
س��ه گانه ای بنام نیوپاس��ول ۱۰۳ را برای اولین بار در 

کشور تولید کرده است.
شرکت تحقیقات و تولید مواد بیولوژیک پسوک، در 
کنار این محصوالت، اقدام به تولید آنتی ژنهای پسوفلو و 
پسوکاسل برای انجام آزمایشات تشخیصی بیماری های 

آنفلوآنزا ، نیوکاسل نیز کرده است.
به گفته پرویز هوشمند راد، مدیر عامل این شرکت، 
تمامی محصوالت بیولوژیک شرکت پسوک با استفاده 

از مواد اولیه بسیار مرغوب نظیر تخم مرغهای جنین دار
SPF و روغن یاور مونتاناید ISA7۰)س��اخت شرکت 
Seppicفرانسه( و مطابق با باالترین استانداردهای بین 
المللی و اصول GMP تولید شده و پس از کنترل دقیق 
کیفی توس��ط بخش کنترل کیفیت این شرکت و تایید 

سازمان دامپزشکی کشور توزیع می شود.
این موسس��ه ع��الوه بر ادام��ه روند رو به توس��عه 
تحقیقات و تولیدات خود در زمینه تولید واکسنهای مورد 
نیاز صنعت طیور، نسبت به تولید واکسن های مورد نیاز 
صنایع دامپروری ، بی توجه نبوده و برای مثال می توان 

از ساخت واکس��ن تیلریوز گاوی اسم برد. این شرکت 
درصدد فراهم کردن تمام امکانات برای تولید واکس��ن 

استراتژیک تب برفکی نیز است.
»انجام تحقیقات به منظور تولید و ارائه واکس��ن ها 
و م��واد بیولوژیک مورد اس��تفاده در صنعت دام و طیور 
در جهت ارتقاء کم��ی و کیفی این صنعت وممانعت از 
بروز خس��ارت اقتصادی به آن«، »بی نیاز کردن ایران 
از واردات این فرآورده های بیولوژیک« و » اشتغالزایی 
برای فارغ التحصیالن رش��ته های دامپزش��کی، علوم 
میکروبیولوژی و سایر تخصص های مرتبط« از جمله 

خدماتی است که توسط این شرکت ارائه می شود.
نیوپاسول ۱۰۱) واکسن کشته نیوکاسل( ، نیوپاسول 
۱۰۲) واکس��ن کشته نیوکاس��ل و آنفلوآنزا(، نیوپاسول 
۱۰۳)واکس��ن کش��ته نیوکاس��ل، آنفلوآنزا و گامبورو(، 
فلوپاسول) واکسن کشته آنفلوآنزای طیور(، گامپاسول) 
واکسن کش��ته نیوکاس��ل و گامبورو( و آنتی ژن های 
آزمایش HI از جمله تولیدات این شرکت دانش بنیان 

است.

داخل�ی کش�ور  نیازه�ای   رف�ع 
دامپزش�کی نی�از صنع�ت  داروه�ای م�ورد  تولی�د  ب�ا 

اوج زمان  در  برق  برای کاهش مصرف  س�اخت دس�تگاهی 
محققان در ش��هرک فن��اوری الکترونیک ارومیه 
موفق به طراحی و ساخت نسل جدید و بسیار پیشرفته 

ای از اتو بوسترها شدند. 
دکتر علی برادران رضایی یکی از مجریان این طرح 
گفت: ساخت اتوبوسترهای قدیمی که در انحصار چند 
کشور )شرکت( خارجی بود، بر مبنای تپ چنجر )که 
یک کلید مکانیکی است( صورت می پذیرد که در آن 
با اضافه کردن سر بندی های متعدد)تپ( به ترانس 
های برق و بهره گیری از تپ چنجر مکانیکی امکان 

تغییر ولتاژ بصورت تحت بار میسر می شود. 
برادران رضایی با بیان اینکه تغییر تپ در زمان افت 
ولتاژ برق رخ می دهد، افزود: تغییر تپ در شبکه توزیع 
برق همراه با ایجاد جرقه های بس��یار شدید و تنش 
های مکانیکی بسیار باالیی همراه است که منجر به 

کاهش عمر تجهیزات در شبکه می شود.
ب��ه گفته این محقق، از س��وی دیگر جهت مهار 
صدمات ناش��ی از این جرقه ها شرکت های سازنده 
مجبور به اس��تفاده از آلیاژهای بسیار گران قیمتی در 

تیغه های کلید هستند.
وی با بیان اینکه در همین راستا در صدد برامدیم تا 
سیستم جدیدی برای جلوگیری از بروز این مشکالت 
در شبکه های توزیع برق طراحی کنیم، بیان کرد: اتو 

بوستر جدید ساخته شده با به کار گیری روشی جدید و 
کامال منحصر بفرد و بومی، انقالبی عظیم در صنعت 

برق بوجود آورده است. 
این محقق خاطر نشان کرد: در این سیستم عمال 
جرقه ای به وجود نمی آید که الزم باشد عواقب ناشی 
از آن کنترل ش��ود؛ بنابراین نیازی به بکارگیری آلیاژ 
های خاص، مواد گران قیمت و یا قطعات مکانیکی 
در شبکه های توزیع و انتقال برق نیست که این امر 
قیمت تمام ش��ده کل سیستم را تا ۴۰ درصد کاهش 
می دهد. وی ادامه داد: از س��وی دیگر حذف جرقه و 
صدمات ناشی از آن عمر دستگاه را بیش از دهها برابر 
افزایش می دهد )بیش از ۱۰ میلیون بار در مقابل چند 

صد هزار بار موجود(.
برادران رضایی با بیان اینکه سیس��تم از س��رعت 
باالیی برخوردار اس��ت، افزود: به دلیل حذف ساختار 
مکانیکی کند، سرعت تغییرات بیش از پیش شده به 
ط��وری که این محصول جایگاه خاصی در س��اخت 
کوره های قوس الکتریکی به دس��ت آورده است. از 
سوی دیگر امکان تغییر چند پله همزمان )بر خالف 
نمونه های قبلی که تغییرات حتما به صورت پله به پله 
صورت می پذیرد( با سرعت باال و قابلیت ارتباط از راه 
دور امکان کنترل بهینه و افزایش کیفیت شبکه برق 

را در اختیار ش��رکت های توزیع و انتقال نیروی برق 
قرار می دهد.

وی ادامه داد: در پایان می توان به این نکته اشاره 
کرد که قیمت تمام شده کم تر،طول عمر بسیار باال و 
قابلیت کنترل دقیق، ساخت اتو بوستر جدید را که از 
دانش فنی کامال بومی بهره گرفته و در ساخت آن از 
هیچ قطعه خارجی پیچیده استفاده نشده است گامی 
ارزنده در تولید محصولی که بتواند بازار های جهانی را 
فتح کند بشمار آید و امید است برای اولین بار شاهد 
صدور فناوری ایرانی در سطح  وسیع به تمام جهان، 

حتی کشورهای پیشرفته باشیم.
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی ارومیه در 
خصوص مشخصات سیستم گفت: این محصول در دو 
 )5MV(۲۰KV و )۱۶۰KVA(۴۰۰V سطح  ولتاژ
ساخته شده و هم اکنون شرکت در حال طراحی نمونه 

۱۳۲KV است.
وی گفت: بناست از این سیستم در یکی از شبکه 
های توزیع برق در مرز بازرگان به صورت پایلوت بهره 

برداری شود. 
این طرح از سوی پژوهشگاه نیرو و صندوق حمایت 
از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک )صحا( مورد 

حمایت قرار گرفته است.
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تش�خیص  دستگاه خوانش�گر 
قلب�ی  زودهن�گام حمل�ه 

س�اخته ش�د
یک استارت آپ ایرانی موفق به ساخت دستگاه 
خوانش��گر تش��خیص زودهنگام حمله قلبی برای 
مانیتورهای عالئم حیاتی آمبوالنس��ها و اورژانسها 
شد. سرور یوسفی، مدیر استارت آپ تولیدکننده کیت 
خوانشگر تشخیص حمله قلبی با اشاره به اینکه طبق 
آمار س��ال ۲۰۱۴ سازمان WHO بالغ بر ۹7 هزار 
ایرانی ساالنه بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست 
می دهند و ۶ برابر این تعداد، برای تشخیص حمله 
قلبی به بیمارستانها مراجعه می کنند، افزود: آمارها نشان 
می دهد که ۴۲ درصد مرگ و میرها در ایران ناشی 
از سکته قلبی است. وی گفت: از زمان حمله قلبی و 
انتقال بیمار به بیمارستان و انجام عملیات خونگیری، 
حدود ۲ ساعت زمان به طول می انجامد که این زمان 
از دست رفته به اصطالح، گلدن تایم نامیده می شود. 
در این بازه زمانی اندک، هرچه س��ریعتر حمله قلبی 
بیمار تشخیص داده شود امکان نجات وی افزایش 
می یابد. یوس��فی ادامه داد: از این رو و برای کاهش 
زمان از دست رفته تشخیص حمله قلبی، ما موفق 
به س��اخت دستگاهی شده ایم که امکان تشخیص 
حمله قلبی را در محل و بدون حرکت بیمار ممکن 
می کند. وی با بیان اینکه این دس��تگاه شامل یک 
کیت خوانشگر یک بار مصرف است که نمونه خون 
بیمار روی آن قرار می گیرد، افزود: این کیت از طریق 
خوانش��گر ماژوالر و اتصال به دستگاه مانیتورینگ، 
عالئم حیاتی بیمار را اندازه گیری می کند. یوسفی با 
اشاره به اینکه این دستگاه مختص مانیتورهای عالئم 
حیاتی است که در آمبوالنس ها و اورژانس  ها استفاده 
می  شوند، درباره ضرورت ساخت این محصول اضافه 
کرد: س��االنه ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تس��ت س��کته 
قلبی در ایران انجام می ش��ود و کیت خوانش یک 
بار مصرف که نسبت به نمونه خارجی قیمت بسیار 
کمتری دارد، می تواند باعث کاهش زمان تشخیص 
حمله قلبی و جلوگیری از سکته قلبی بیمار شود. این 
دستگاه امسال در نمایشگاه جیتکس دبی ۲۰۱۸ در 

سالن استارت اپها عرضه شد.

توسعه روش های نوین با بازده باال امکان شناسایی 
بیومارکرهای جدید و تولید داروهای هدفمند به منظور 
افزایش اثربخشی درمان و کاهش عوارض جانبی آن را 
فراهم آورده است.  محمدرضا لرنژاد مدیرعامل شرکت 
پیشگامان پژوهش آناهیتا مس��تقر در پارک فناوری 

پردیس معاونت علمی 
که سال هاست بر روی 
این موضوع کار می کند 
ب��ه اهمی��ت راه اندازی 
چنین پروژه ای در کشور 
و شخصی سازی درمان 
س��رطان تاکید کرد و 
گفت: شخصی س��ازی 
درمان سرطان، یکی از 
بهترین راه های درمانی 
است که تاکنون به آن 
دست یافته ایم. وی بیان 
کرد: باید در نظر داشت 
ک��ه 75 ت��ا ۸۰ درصد 
داروهای شیمی درمانی 
که برای بیماران تجویز 
می ش��ود، مؤثر نبوده یا 
اگر مؤثر باش��ند، دارای 
منف��ی  عارضه ه��ای 
زی��ادی هس��تند. ب��ه 
همین دلیل و با توجه به 
افزایش میزان مبتالیان 
ب��ه س��رطان در ایران، 
باید به فکر بهینه سازی 

درمان سرطان در کشور باشیم. به گفته لرنژاد، کاری 
که در حال حاضر برای درمان بیماران سرطانی انجام 
می ش��ود، اس��تفاده از یک پروتکل برای درمان همه 
نوع بیماری های س��رطانی است. اثرانگشت انسان در 
هر شخصی با شخص دیگری فرق می کند، بنابراین 

درمان نیز باید برای هر شخصی منحصربه فرد باشد.
وی توضیح داد: آنالیز بافت در روش شخصی سازی 
درمان، اهمیت زیادی دارد. ما به بخشی از بافت سرطانی 
که برای بررس��ی س��طح س��رطان برای پاتولوژی ها 
فرستاده می شود، نیاز داریم تا بتوان آن را خارج از بدن 
تکثی��ر کرد و داروهای موجود را بر روی بافت تس��ت 
کنیم. با اس��تفاده از این روش، متوجه می شویم که آیا 
فرد بیمار به شیمی درمانی احتیاج دارد یا نه؟ اگر نیاز به 
شیمی درمانی باشد به چه نوع دارو و چه ترکیبی نیاز دارد؟ 
و آیا داروی تجویزشده با بدن فرد بیمار سازگاری دارد؟ 
این محقق با اشاره به این که در حال حاضر هزینه هایی 
که برای شیمی درمانی انجام می شود حدود ۱5۰ میلیارد 
تومان در سال است، گفت:۳۰ درصد هزینه ها را بیمه ها 

پرداخت می کنند و 7۰ درصد را خود بیمار باید پرداخت 
کند. هدف ما این اس��ت که با اس��تفاده از این پروژه 
بتوانیم درمان س��رطان را بهینه س��ازی و سالم سازی 
کنیم و البته هزینه ه��ای درمان را نیز کاهش بدهیم. 
وی بیان کرد: در کشور توانسته ایم به صورت مکتوب و 
تئوری ایده شخصی سازی 
درم��ان س��رطان را ارائ��ه 
دهی��م البته در دانش��گاه 
تهران بر روی سلول های 
س��رطانی تحقیق کرده و 
تست غربالگری نیز انجام 
می دهیم. اما اگر بخواهیم 
به س��مت شخصی سازی 
برویم باید بافت را از بیمار 
گرفته تا تست های خاصی 
را بر روی آن انجام بدهیم. 
لرنژاد با اشاره به تجربه ۲5 
ساله خود بر روی بافت های 
انسانی توضیح داد: حدود 5 
س��ال اس��ت که بر روی 
پروژه شخصی س��ازی کار 
می کن��م و در اصل، قصد 
انتقال دانش به کش��ور را 
دارم، دانش��ی که در اختیار 
برخی کش��ورهای اروپایی 
و آمریکایی است. مشکلی 
ک��ه در این رابط��ه داریم 
پیدا ک��ردن س��رمایه گذار 
اس��ت که بتواند در پروژه 
س��رمایه گذاری کرده و ما پروژه را ش��روع کنیم. وی 
در راس��تای برآورد هزینه های درمان با استفاده از این 
روش بیان کرد: یک برنامه درمانی با هزینه هایی که 
یک بیمار باید پرداخت کند را محاس��به کرده ایم اما با 
نوسانات نرخ ارز نمی توانیم به صورت مشخص و دقیق 
هزینه هایی که یک بیمار باید برای درمان پرداخت کند 
را تعیین کنیم. برای پیشبرد این طرح به ۱۲ هزار میلیارد 
تومان سرمایه نیاز است. این مدیرعامل شرکت فعال 
در این حوزه درمانی، گفت: داروهای شیمی درمانی اگر 
تولید داخل باش��ند، بین 7۰۰ تا یک میلیون برای هر 
دوره ش��یمی درمانی هزینه در بر دارد )البته بستگی به 
نوع سرطان، نوع دارو و فرد بیمار نیز دارد.( در صورتی 
که اگر داروها خارجی باش��ند هزینه درمان به بیش از 
چند میلیون می رس��د. وی افزود: هزینه های ش��یمی 
درمانی س��رطان در سال بیش از ۱5۰۰ میلیارد تومان 
برآورد شده است که اگر بتوان تنها ۱۰ درصد از آن را 
جوابگو باشیم در حدود ۱5۰ میلیارد تومان صرفه جویی 

خواهد داشت.

 صرفه جوی�ی 
تومان�ی  میلی�ارد   150
درمان س�رطان

دانش�مندان بر این باورن�د که بهترین 
ان�واع س�رطان،  درم�ان  ب�رای  روش 
استفاده از داروهای شخصی سازی شده 
به منظور مقابل�ه با تومورهای موجود در 
بدن هر بیمار است. در دهه اخیر، درمان 
انف�رادی، انقالب�ی در درم�ان س�رطان 
ایج�اد کرده اس�ت. درمان انف�رادی به 
معن�ای به کارگی�ری دان�ش ژنومیک و 
دیگ�ر مطالع�ات آزمایش�گاهی ب�رای 
انتخاب درمان مناس�ب ب�رای یک فرد 

بیمار است.
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می�ان کش�ورهای منطقه  ای�ران   جایگاه نخس�ت 
دانش علوم ش�ناختی در 

محمد تقی جغتایی در نخس��تین کنگره بین المللی 
»نورو تکنولوژی« و« نقشه برداری مغزی« که با حمایت 
ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی 
در دانشگاه پزشکی ش��یراز گشایش یافت، اظهار کرد: 
برای ترویج و ارتقای دانش علوم ش��ناختی در س��طح 
کشور برنامه ریزی وسیعی صورت گرفته و تالش های 
فراوانی در حال انجام است، تا این دانش میان رشته ای 
بطور گسترده در فضاهای آموزشی و تخصصی توسعه 

و گسترش یابد.
وی ادام��ه داد: آموزش و تربی��ت نیروهای کارآمد و 
متخص��ص در بخش های مختلف ح��وزه های دانش 
علوم شناختی یکی از اهداف راهبردی ستاد توسعه علوم 
شناختی است تا با تامین نیروی انسانی مورد نیاز ، گام 
های اساس��ی و زیربنایی برای دستیابی به خودکفایی 
و بومی س��ازی تجهیزات و فن آوری های ش��ناختی و 
نیز ارای��ه راهکارهای علمی جهت درمان بیماری های 
شناختی و علوم اعصاب شناختی در کشور برداشته شود. 
مشاور ارشد ستاد توسعه علوم شناختی در امور آموزش، 
ایجاد دوره های مهارتی برای استادیاران جوان و دکتری 
دستیاری برای دانشجویان را از جمله سیاست های  ستاد 
علوم شناختی برای تعمیم و گسترش حوزه های علوم 

شناختی در کشور برشمرد.

جغتایی با اشاره به اینکه باالبردن سطح کیفیت در امر 
آموزش و نیز تولید و ساخت تجهیزات و فن آوری های 
شناختی به عنوان یک اصل و هدف همواره مورد توجه 
جدی است ، یادآورش��د: برای توسعه رشته های علوم 
اعصاب  شناختی اقدامات مثبتی با همکاری مراکز علمی 
، تحقیقاتی و پزش��کی انجام شده  و در حال حاضر در 
هفت مرکز دانشگاهی این رشته از دانش علوم شناختی 

دایر و درحال فعالیت های آموزشی است.
عضو ارشد ستاد توسعه علوم شناختی در بخشی 
دیگر از سخنانش در این کنگره بین المللی استفاده 
از تکنولوژی های ش��ناختی و نوروتکنولوژی  برای 
ارایه راهکارهای علم��ی و تحقیقی در درمان برخی 
از بیم��اری ه��ا را اقدامی مثبت یاد ک��رد و گفت: در 
دنیای کنونی ، تکنولوژی های شناختی و توسعه آن 
از اهمیت فراوانی برخودار اس��ت و از این تجهیزات 
و فن آوری ها از یک س��و برای تش��خیص و درمان  
بیماری ها  و نیز مداخالت شناختی و از طرف دیگر 
برای افزایش توانایی های مغزی و ارتقای س��المت 
مغز استفاده می شود. وی  با اعالم اینکه ستاد توسعه 
علوم شناختی از توسعه این تکنولوژی ها توسط محققان 
دانش��گاهی و ش��رکت های دانش بنیان حمایت می 
کند، تاکید کرد: بومی س��ازی تجهی��زات و فن آوری 

های ش��ناختی و استفاده صحیح ازاین تکنولوژی ها از 
سیاس��ت های راهبردی س��تاد توسعه علوم شناختی و 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است  و برای 
اس��تفاده از این تکنولوژی ها در ارزیابی های شناختی 
و درمان بیماران می بایس��ت شواهد علمی الزم ارایه و 
کارای��ی این تجهیزات مورد تایید قرار گیرد. محققان و 
متخصصان در کنگره بین المللی  علوم اعصاب  »نورو 
تکنولوژی« و« نقشه برداری مغزی«  آخرین یافته های 
علمی درخصوص ساختار مغز ، نقشه شناختی مغز، علوم 
اعصاب محاسباتی، سیستم های تحریک عمقی مغز ، 
الکتروفیزیولوژی ،توانبخشی عصبی و چشم انداز ایمپلنت 
های سیستم عصبی  و نیز جدیدترین دیدگاه های بالینی 
و تحقیقات��ی در خصوص بیماری ه��ای نوروتکنوژی 
را  به اش��تراک گذاش��تند. همایش بی��ن المللی علوم 
 International Neuroscience(اعص��اب
Forum(   » ن��ورو تکنولوژی« و« نقش��ه برداری 
مغزی«  از سوی مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
و با همکاری ستاد توسعه علوم شناختی معاونت علمی 
و آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و تعدادی از مراکز 
و موسسات چهارشنبه ) دوم آبانماه جاری ( در دانشگاه 
پزشکی شیراز گشایش یافت و پس از سه روز مباحث  

تخصصی و پژوهشی به کارخود پایان داد.

یک شرکت دانش بنیان ایرانی با استفاده از سلول های 
بنیادی و مهندسی بافت دارویی تولید کرده است که می تواند 

به کمک بیماری »ام اس« و »ای ال اس« بیایید.
ماندان��ا محی الدی��ن بناب مس��وول فنی ش��رکت 
پژوهشی تولیدی دانش بنیان سینا سل، بیان کرد: این 
ش��رکت نخس��تین ش��رکت خصوصی در ایران است 
که بر روی تولید و تجاری س��ازی س��لول های بنیادی 
ش��روع به کار کرده اس��ت. در حال حاضر این شرکت 
در دو بخش بافت و س��لول های بنی��ادی فعالیت دارد. 
به گفته وی این شرکت در حال حاضر در بخش بافت 
داروهای »آمینوس��ین« و »سل آمینوس��ین« را برای 
درمان سوختگی و زخم ها با استفاده از تولید بافت تولید 
می کند. همچنین به دنبال دریافت مجوز شروع فاز دوم 
مطالعات بالینی دارویی برای درمان بیماری های ام اس 
)MS( و ای ال اس )ALS( اس��ت. محی الدین بناب 
خاطر نشان کرد: این محصول تولید شده است و برای 
تجاری شدن باید مجوزهای کلینیکال تریال را دریافت 

کند. با توجه به این که این محصوالت مربوط به انسان 
است پتنت نخواهد شد، چراکه محصوالت انسانی باید 
آزاد باشد تا از علم آن در تمامی جهان بهره برداری شود. 
وی حمای��ت ارگان های دولتی را برای تجاری س��ازی 
چنین محصوالت قابل توجه دانس��ت و گفت: شرکت 
خصوص��ی به منظ��ور درآمدزایی در ای��ن عرصه قدم 
می گذارد، در غیر این صورت ممکن است زمین بخورد. 
این نیاز احس��اس می شود که داروهای بر پایه سلول با 
مسیرهای کوتاه تری مجوز خود را دریافت کرده و وارد 
بازار ش��وند. این فعال عرصه سلول های بنیادی نقش 
آش��نایی مردم با حوزه س��لولی و بافت را اجتناب ناپذیر 
دانس��ت و گفت: وجود جشنواره هایی مانند سلول های 
بنیادی و کنگره هایی که در حوزه سلول های بنیادی و 
پزشکی بازساختی برگزار می شود بر رشد علمی جمعیت 

عمومی و فعالین علمی کشور مؤثر است.
وی ادامه داد: جشنواره سلول های بنیادی و پزشکی 
بازساختی که به همت ستاد توسعه علوم و فناوری های 

سلول های بنیادی معاونت علمی برگزار می شود فرصت 
بس��یار مناسبی برای حضور اس��اتید خارجی و فعالیت 
عرصه س��لول های بنیادی و پزش��کی بازساختی است 
که با محققین ایرانی و فعالیت های آنان آش��نا ش��وند 
و محققین داخلی نیز با دس��تاوردهای آنان بیشتر آشنا 
باش��ند. محی الدین ای��ن رویداد را در دو دوره گذش��ته 
بسیار تاثیرگذار در عرصه سلول های بنیادی و پزشکی 
بازساختی دانست و گفت: به کمک ستاد توسعه علوم و 
فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی این حوزه 
به ش��هرهای کوچک ایران و مدارس دورافتاده نیز راه 
پیدا کرده است. وی افزود: امروز دانش آموزان روستاها 
دورافتاده نیز با س��لول های بنیادی و درمان با آن آشنا 
هس��تند که این اتفاق مدیون فعالیت های فعالیت های 
ستاد توس��عه علوم و فناوری های س��لول های بنیادی 
معاون��ت علمی و برگ��زاری جش��نواره ها در این حوزه 
است. این محقق که ۲5 سال است در حوزه سلول های 

بنیادی و مهندسی بافت ایران فعالیت دارد.

می آی�د ال اس«  »ای  و  »ام اس«  بیم�اری  درم�ان  ب�ه کم�ک  بنی�ادی  س�لول های 

رش�د و توسعه دانش علوم ش�ناختی در کشورمان در سال های اخیر چشمگیر 
بوده است و ایران در برخی از حوزه های این دانش نوپا و میان رشته ای از جمله 

هوش مصنوعی در جایگاه نخست کشورهای منطقه قرار دارد.
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به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، پرویز کرمی دبیر 
ستاد توسعه فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان در آیین امضای تفاهم نامه 
۳جانبه همکاری حمایت از استارتاپ ها و مرکز نوآوری هوشمند تهران، 
با اش��اره به حرکت ش��هرداری تهران به سوی استفاده از فناوری های 
هوشمند و حل مشکالت شهری با تکیه به کسب و کارهای استارتاپی 
گفت: تفاهم نامه همکاری و گسترش تعامل میان شهرداری و معاونت 
علمی و فن��اوری رئیس جمهوری و مراکز تولید نوآوری و دانش��گاه 
برجسته ای مانند دانشگاه صنعتی شریف، عالوه بر این که بهبود خدمت 
رس��انی به ش��هر و مردم را در پی دارد بس��تری برای توسعه کسب و 
کارهای دانش بنیان و استارتاپی مبتنی بر نوآوری جوانان تحصیلکرده 
و خالق و ارزش آفرینی واشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت. نماینده 
معاونت علمی در تفاهم نامه مشترک با شهرداری تهران در ادامه افزود: 
این تفاهم نامه همکاری، شهرداری منطقه ۹ ، دانشگاه صنعتی شریف 
و س��ازمان  فناوری اطالعات شهرداری تهران  مسیری را فراهم می 
کند تا با اس��تفاده از ظرفیت نخبگان،  استعدادهای برتر و کارآفرینان 
خالق، س��اکنان ش��هر تهران تأثیر و لذت بهره مندی از فناوری های 
نوین و نوآوری کس��ب و کارهای دانش بنیان و استارتاپی را در زندگی 

شهری لمس کنند.
به گفته مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، دوران گذار 
ایران از  اقتصاد سنتی  فرارسیده است و اکنون وارد مسیری شده ایم 
که نوآوری ها و فناوری ها فراتر از کارکردهای س��نتی هر روز قابلیت 
ه��ای جدی��دی را فرا روی زندگی ما قرار می دهن��د و الجرم ناچار به 
بهره مندی از این فناوری ها و ورود به مس��یری جدید در کارآفرینی از 
زندگی روزمره هس��تیم. کرمی، شرکت های دانش بنیان، استارت آپ 
ها، پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری، وی س��ی ها، شتابدهنده 
ها و همچنین صنایع خالق را جزو مهم ترین کلیدواژه های پربسامد 
در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، برای حمایت از گذار ایران 
از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان برشمرد و افزود: معاونت علمی 
و فناوری رییس جمهوری با به مرحله عمل رس��اندن قانون حمایت 
از شرکت های دانش بنیان و زیست بوم استارتاپی کشور، گامی بزرگ 
در حمایت از توسعه زیست بوم کارآفرینی فناورانه پیمود و اکنون بیش 
از ۳۶۰۰ ش��رکت دانش بنیان و هزاران استارت آپ، نقشی کلیدی در 

گذار ایران از اقتصاد منبع محور به اقتصادی پویا و خالق و دانش پایه 
ایفا می کند.

وی افزود: استارتاپ ها به عنوان شرکت هایی که خالقیت و نوآوری 
جوانان دانش آموخته مهم ترین س��رمایه شان به ش��مار می رود، از دل 
دانشگاه ها بیرون می آید و اکنون با تغییر فرهنگ کارآفرینی و استقبال 
از این رویکرد کارآفرینی، مس��یر نزدیک شدن یافته های دانشگاهی و 
علمی به دستاوردهای صنعت، فرهنگ و اجتماع را هموار می کند. دبیر 
ستاد توسعه فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان حمایت از صنایع خالق 
و فرهنگی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جهت 
حمایت از محیط مساعد کارآفرینی کسب و کارهای نوآور و نوپا عنوان 
کرد و افزود: شرکت های دانش بنیان در صورت احراز معیارهای الزم، 
از بندهای حمایتی قانون حمایت از ش��رکت های داشن بنیان بهره مند 
می ش��وند، اما در این میان شرکت هایی هستند که علیرغم دارا بودن 
خالقیت و نوآوری، از سطوح باالی فناوری الزم برای دانش بنیان شدن 
برخوردار نیستند یا در حوزه های علوم انسانی و فناوری های نرم فعالیت 
می کنند، بر همین اساس معاونت علمی و فناوری از سال گذشته مسیر 
جدیدی را برای توس��عه زیست بوم مساعد فعالیت این دست کسب و 
کارها در قالب برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق فراهم کرده 
است. در ادامه این نشست سید علی مفاخریان شهردار منطقه ۹ تهران، 
با اشاره به استقبال شهرداری تهران از توسعه کسب و کارهای نوآور در 
این منطقه از پایتخت، افزود: این مرکز به عنوان نخس��تین اثر توسعه 
فناوری های هوشمند در تهران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف راه 
اندازی می شود و بستری را فراهم می کند تا خدمات هوشمند به ساکنان 

پایتخت به خصوص غرب تهران فراهم شود.
زهرا نژادبهرام عضو ش��ورای شهر تهران در این نشست با اشاره به 
حرکت تهران به سوی مساعدسازی بستر مساعد نقش آفرینی استارتاپ ها 
گفت: آن چه که در اقتصادهای موفق و نوظهور توانسته است موجبات 
رش��د و پویایی را فراهم بیاورد، شرکت های متوسط  و دانش بنیان بوده 
و با توجه به ظرفیتهای بالقوه ای که در شهر تهران وجود دارد، می توانیم 
این بستر را برای کسب و کارهای نوآور در داخل پایتخت فراهم کنیم. 
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، با اشاره به ظرفیت فضاهای بزرگ 
بدون استفاده شهر تهران برای رونق صدها کسب و کار نوآور گفت: رونق 

اقتصادی در گرو رونق شهری است و این آمادگی از سوی شهرداری و 
ش��ورای ش��هر وجود دارد که با در اختیار قرار دادن فضاهای شهری به 
کس��ب و کارهای دانش بنیان و نوآور، ظرفیت ش��هر در خدمت توسعه 
اقتصادی و بهبود کیفت خدمات قرار گیرد مجید دهبیدی پور رییس پارک 
علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف نیز با بیان اینکه به طور همزمان 
سه هدف برای این مرکز دنبال می شود اظهار کرد:  در گام نخست بهتر 
اس��ت ده ها فناوری  و طرح های دانشگاهی در اختیار شهر و شهروندان 
قرار بگیرد و ش��رکت های نوپا محصوالت و خدمات خود را در خدمت 
حل مشکالت شهری به کار ببندند. دهبیدی پور، دومین هدف را ایجاد 
زمینه توسعه اشتغال و کارآفرینی عنوان کرد و گفت: دانشگاه ایجاد ارزش 
افزوده و اشتغال برای جوانان خالق را از مسیر ظرفیت هایی که در شهر 
تهران وجود دارد در اولویت قرار داده است. وی افزود: در تالش هستیم 
تا این اقدام به عنوان الگویی برای سایر مناطق تعریف شود چرا که در 
کشور ما بیش از هر زمان دیگری اینطور برای موفقیت توسعه محوری در 
شهر معرفی شود. محمدرضا موحدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
صنعتیش��ریف، در این نشست با اشاره به ضرورت تعامل دانشگاه های 
زنجیره کارآفرینی و نوآوری ابراز امیدواری کرد در میان دانشگاه صنعتی 
شریف و شهرداری منطقه ۹ تهران با محوریت نوآوری و کارآفرینی زمینه 
ایجاد یک الگوی پایدار در راستای ارتقای زندگی شهری را فراهم کند. 
محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
تهران با اشاره به استفاده روزافزون شهروندان تهرانی از فناوری های نوین، 
اظهار کرد: این تعامل  برای نخستین بار بین یک مجموعه دانشگاهی و 
شهرداری اتفاق می افتد  و شهرداری تهران برای  بهبود فضای کسب و 

کار فناور و حل مشکالت شهری در این راستا گام برداشته است.
آغاز همکاری فناورانه ش�هرداری منطقه ۹ * و دانشگاه 

صنعتی شریف
در این مراسم، تفاهم نامه همکاری سه جانبه مشترک جهت ایجاد و 
راه اندازی و توسعه اکوسیستم نوآوری شهری در راستای برنامه تهران 
هوشمند توسط محمد فرجود مدیرعامل س��ازمان فناوری اطالعات 
شهرداری تهران، مفاخریان ش��هردار منطقه ۹ و دهبیدی پور رییس 

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف منعقد شد.
مرکز توسعه فناوری های هوشمند شهری و حمایت از پژوهشگران 
و واحدهای فناور فعال در حوزه ش��هری . ارزیابی، جهت دهی و رصد 
واحد های فناور مستقر یکی از محورهای این تفاهم نامه همکاری است. 
همچنین ارائه چالشهای اساسی حوزه مدیریت شهری برای حل مساله،  
تدوین مدل توانمند س��ازی و تامین منابع انس��انی نخبه با استفاده از 
ظرفیت های مشترک به کمک نوآوری های دانشگاه صنعتی شریف در 
اولویت های این تفاهم نامه سه جانبه قرار دارد. همچنین  کمیته راهبری 
متشکل از نمایندگان منتخب طرفهای تفاهم نامه تشکیل و هر سه ماه 
یکبار گزارشی از روند اجرای تفاهم نامه را تهیه و به مدیران معرفی شده 

ارائه خواهند کرد.
گفتنی اس��ت پیش از این و در مهرماه سال جاری، تفاهم نامه 
همکاری میان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در شهرداری 
تهران با هدف استقرار  شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در 
فضاهای متروکه و اماکن داخل شهر تهران به امضای سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و افش��انی شهردار تهران 
رس��ید  نشست امضای تفاهم نامه همکاری مرکز نوآوری خدمات 
شهری، با حضور سیدعلی مفاخریان شهردار منطقه ۹ تهران، پرویز 
کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگس��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، زهرا نژاد بهرام عضو ش��ورای 
شهر تهران،  مجید دهبیدی پور رییس پارک علم و فناوری دانشگاه 
صنعتی شریف،  محمدرضا موحدی معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی 
شریف، محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات شهرداری 
تهران، حمیدرضا ربیعی رئیس پژوهش��کده فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات پیش��رفته دانشگاه صنعتی ش��ریف و جمعی از مدیران و 

معاونان شهرداری تهران برگزار شد.

در خدمت حل مش�کات ش�هری دانش�گاهی  نوآوری های  و  فناوری   
دبیر ستاد توسعه فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری گفت: پیرو تفاهم نامه 
مشترک میان شهرداری تهران و معاونت علمی با حمایت شهرداری تهران از توسعه زیست بوم 
کارآفرینی و نوآوری در پایتخت، فناوری ها و نوآوری های دانش�گاهی در خدمت توس�عه ارزش 

آفرینی، ایجاد اشتغال و حل مشکالت شهری قرار می گیرد.
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معاون پژوهشی سابق وزارت علوم با اشاره به ۲۰ دستاورد علم و فناوری 
ایران بعد از انقالب اسالمی گفت: در حال حاضر هشتمین کشور دنیا در 
پرتاب ماهواره هستیم. محمد  مهدی نژاد نوری با اشاره به دستاوردهای 
علم و فناوری بعد از انقالب اس��المی گفت: بعد از انقالب اس��المی با 
توفیقات عمده و اساس��ی در این زمینه روبرو شدیم که ۱5 مورد اصلی 
آن به شرح زیر است:  ۱- خودباوری و جهش های بی سابقه علمی. ۲- 
تبدیل پیشرفت علمی و تولید علم نافع به گفتمان غالب و مطالبه عمومی 
کشور ۳- کسب رتبه ۱5 تولید علم در جهان بدون لحاظ مدارک علمی 
نمایه شده در داخل ۴- افزایش بی سابقه تعداد استاد و دانشجو 5- تنوع 
رش��ته های علمی در تمام مقاطع تحصیلی ۶- ایجاد زیرساخت های 
عظیم آموزش عالی در کشور 7- برقراری عدالت نسبی آموزش عالی در 
کشور ۸- نظریه پردازی و راه اندازی شرکت های دانش بنیان در کشور 
برای شکل دهی اقتصاد دانش بنیان ۹- ایجاد زیست بوم مناسب علمی 
و تکمیل چرخه نوآوری و تجاری سازی )تبدیل علم به ثروت( ۱۰- رفع 
بعضی از نیازها و معضالت اساسی کشور در حوزه های حساس و حیاتی 
با تکیه بر توانمندی علمی داخلی ۱۱- توسعه و تحول در فناوری های 
نرم و بکارگیری اثربخش آنها در برخی از حوزه های تجاری و اجتماعی 
۱۲- کس��ب رتبه چهارم تربیت مهندس در دنیا ۱۳- ارتقای کیفی و 
حضور دانشگاه های ایران در رتبه بندی های معتبر جهانی ۱۴- ارتقای 
ضریب نوآوری کشور و کسب رتبه ۶5 در دنیا ۱5- هشتمین کشور دنیا 

در پرتاب ماهواره
معاون پژوهشی سابق وزارت علوم تحقیقات و فناوری در ادامه جزئیات 
۲۰ دس��تاورد علم و فناوری ایران بعد از انقالب اسالمی را تشریح کرد 

که به شرح زیر است:
1- دفاعی

پدافند هوایی )طراحی و ساخت سامانه های پدافندی برد کوتاه،  متوسط 
و بلند(.

هوایی )طراحی و ساخت جنگنده، انواع پهپاد، بالگرد و پرنده های فوق 
سبک، الکترونیک هوایی(.

دریایی )طراحی و ساخت انواع ناو و ناوشکن، انواع زیردریایی، قایق پرنده، 
شناورهای تندرو و فوق سریع،   انواع هواناوها(.

زمینی )طراحی و ساخت انواع تانک، نفربر، خودروی نظامی، تجهیزات و 
سالح های انفرادی، انواع مهمات سبک و سنگین(.

موشکی )طراحی و ساخت انواع موشک های زمین به زمین، سامانه های، 
انواع موشک های کروز(.

الکترونیک و رادار )طراحی و ساخت انواع رادار جستجو و ردیاب، سامانه 
های الکترونیکی خاص(.

فضای س��ایبری)مدیریت فضای سایبری، تامین امنیت سایبری، دفاع 
سایبری(.

2- فضایی
طراحی و ساخت انواع:

ماهواره )مخابراتی، سنجشی، ناوبری در ابعاد و دقت های متفاوت(
سفینه فضایی

حامل ماهواره )سفیر، سیمرغ، ذوالجناح(
ایستگاه پرتاب

ایستگاه بهره برداری )ثابت و متحرک(
ایستگاه هدایت و کنترل ماهواره
محموله ها )دوربین، ترانسپوندر(

آزمایشگاه فضایی )موشک های کاوشی(
۳- هوایی

نگهداری و تعمیر )هواپیماهای مسافربری و پهن پیکر(
ساخت قطعات حساس

طراحی و ساخت هواپیمای مسافربری )ایران ۱۴۰، فجر، فائز(
فعال سازی طرح پژوهشی هواپیمای جت ۱5۰ نفره

ساخت موتورهای پیستونی و جت هوایی

۴- هسته ای
دستیابی به چرخه کامل سوخت و تولید سوخت با غنای ۲۰ درصد

طراحی و ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته
طراحی و ساخت راکتور و نیروگاه اتمی

تولید انواع رادیو داروها
پرتودهی محصوالت کشاورزی

۵- دریایی
گشت تحقیقاتی و داده برداری گسترده از خلیج فارس و دریای عمان

تدوین اطلس های امواج ناشی از باد، انرژی های تجدید پذیر در دریاهای 
ایران و اطلس تاریخی خلیج فارس

طراحی و ساخت سازه های عظیم دریایی
طراحی و ساخت شناورهای کوچک و بزرگ

ساخت انواع زیر دریایی ها و سازه های زیر آب
تولید هیدروژن و سوخت زیستی از میکروآلگ ها
طراحی و ساخت انواع اسکله و سکوهای دریایی

استخراج معادن، نفت و گاز از دریا
طراحی صنایع اقیانوسی و بهره گیری از منابع غذایی غیر شیالتی دریا

۶- زیستی
اصالح ژنتیکی انواع گیاهان

دامی )شبیه سازی، اصالح ژنتیکی(
انسانی )سلول درمانی، درمان ناباروری(

تجهیزاتی )فرمانتورها(
داروهای نوترکیب )اینترفرون گاما، مونوکلونال(

حسگرهای زیستی
7- سلول های بنیادی

۸- فناوری نانو
نانو مواد و نانو ذرات

دارورسانی
تجهیزات اندازه گیری )AFM( نانوسکوپ

تولید مواد نانو ساختار
موادمرکب نانویی )سبک ولی مستحکم(

فیلتر و غشای نانویی
حسگرهای نانویی

رتبه چهارم تولید علم نانو
درآمد ساالنه بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان از محصوالت نانویی در سال ۹۶

۹- سالمت
تجهیزات سالمت و پزشکی

پیوند اعضا
شیوه های درمانی پیشرفته
تولید انواع سرم و واکسن

تولید انواع دارو و ارائه داروهای بسیار پیشرفته
داروهای گیاهی

1۰ - لیزر و اپتیک
اپتیک پیش��رفته )انواع لنز و شیش��ه مخصوص، پوش��ش دهی های 

حساس(
لیزرهای کم توان تشخیصی

لیزرهای پرتوان صنعتی
وسایل اندازه گیری لیزری

11- انرژی
 نفت و گاز )کشف، استخراج، پاالیش، ازدیاد برداشت، طراحی و ساخت 

تجهیزات عمده(
برق )طراحی و س��اخت نیروگاه، تولید و توزیع برق، ذخیره سازی برق، 

بهره برداری(
انرژی های نو )هسته ای، خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، پیل سوختی، 

زیستی(
12- کشاورزی

دارو ها و سرم های حیوانی
تولیدگونه های جدید محصوالت کشاورزی مناسب با شرایط محیطی

حفظ و تقویت خاک
ارتقای بهره وری زمین و آب

مبارزه زیستی با آفات
1۳- فناوری اطالعات و ارتباطات

تولید انواع نرم افزار کاربردی و سامانه های پیشرفته
طراحی و پیاده سازی شبکه های اطالعاتی و ارتباطی

طراحی و تولید انواع سویچ آنالوگ و دیجیتال
رمز و دفاع سایبری

پیاده سازی دولت الکترونیک
1۳- فناوری نرم

تدوین و ارائه اسناد راهبردی پیشرفت در زمینه های مختلف
تقویت جنبش نرم افزاری و تولید علم

توسعه و اجرای الگوهای پیشرفته مدیریت
بصیرت افزایی و شناسایی طرح های دشمن

1۵- آب و فاضالب
سدسازی و مهارآب

شیرین سازی آب
انتقال و توزیع آب

تصفیه و بازیافت پساب های صنعتی و شهری
اکتشاف و استخراج ژرفاب ها

1۶- صنایع و معادن
اکتشاف و استخراج معادن

طراحی، ساخت و تولید تجهیزات و ماشین آالت سبک و سنگین
فرآوری مواد معدنی و تولید محصوالت با ارزش

فناوری های افزایش تولید فوالد، س��یمان و س��ایر مواد اصلی توسعه 
کشور

17- خودروسازی
طراحی و ساخت خودرو

طراحی و ساخت انواع موتور خودرو
طراحی و ساخت قطعات و لوازم یدکی

1۸- محیط زیست
شناسایی و رفع آلودگی

بازیافت زباله و مواد مستعمل
شناسایی تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و عوامل آن

حفاظت از نمونه های نادر گیاهی و حیوانی
1۹- عمران و شهرسازی

طراحی و ساخت انواع شهرها و شهرک های جدید
طراحی و ساخت انواع سدها

طراحی و ساخت انواع جاده، تونل و پل های بزرگ
2۰-توربین و نیروگاه سازی

ساخت انواع توربین ژنراتور و نصب نیروگاه های بزرگ در داخل و خارج 
از کشور مبتنی بر آن

طراحی و ساخت توربین های سرچاهی نفت

انق�اب ز  ا بع�د  ۲0 دس�تاورد علم�ی 
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یران س�اخت  ا کاالی  خرید 
اس�ت نیازمند فرهنگ س�ازی 

رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای 
اس��المی با تاکید بر این که خرید کاالی ایران ساخت 
ب��ه ثبات اقتصادی کمک می کند گفت: خرید از کاالی 
ایران ساخت نیازمند فرهنگ سازی با همکاری رسانه های 

جمعی است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به 
نقل از ستاد خبری دومین جشنواره ملی، فرهنگی و هنری 
»ایران ساخت«، غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی مصرف کاالی 
ایران��ی را به عنوان یک وظیفه همگانی راهکاری برای 
افزای��ش تولید ملی و ایجاد فرصت های ش��غلی جدید 
دانست و در این زمینه اظهار کرد: حمایت از کاالی ایرانی 
مختص به مسئوالن نیس��ت و تمام اقشار جامعه برای 

تحقق آن باید نقش آفرینی کنند.
تاجگردون با تاکید بر این که حمایت از سرمایه گذاران 
و کارآفرین��ان نیازمند توجه جدی م��ردم برای مصرف 
کاالهای داخلی است ادامه داد:  مصرف کاالهای داخلی 
باعث به حرکت درآمدن چرخ تولید و رونق صنعت کشور 
می شود. وی همچنین بیان کرد: تولیدکنندگان نیز برای 
جلب اعتماد مشتریان باید کاالهای باکیفیت و مرغوب 
تولید کنند تا زمینه رضایتمندی مصرف کنندگان فراهم 
شود. رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اس��المی از سرمایه گذاران خواست تا با توجه به امنیت 
پایدار از ظرفیت های شهرس��تان ها به ویژه شهرستان 

گچساران برای تولید بهره مند شوند.
تاجگ��ردون بحث حمایت از کاالی ایران��ی را دارای 
اهمیت ویژه در ثبات رونق اقتصادی، معیشت و دغدغه 
اشتغال در کشور دانست که مقام معظم رهبری با درایت و 

هوشمندی شعار امسال را با این عنوان انتخاب کردند.
دومین جشنواره ملی فرهنگی، هنری »ایران ساخت« 
با اهداف »جریان سازی و تولید محتوا برای فضای مجازی 
مرتبط با چرخه تجاری سازی، کارآفرینی و اقتصاد دانش 
بنیان«، »حمایت از خدمات و تولیدات دانش بنیان ساخت 
ایران«، »ساماندهی واردات بی رویه و ارج نهادن به کاالها 
و محص��والت ایرانی با کیفیت« و همچنین »کمک به 
برجسته سازی )نشان تجاری( کاالهای مرغوب ایرانی«، 
در بخش ادبیات، هنرهای تجسمی، رسانه های دیداری 
و ش��نیداری، رس��انه های دیجیتال و ایده بازار و بخش 
دانش آموزی به همت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش 
بنیان معاونت علمی و به دبیر کلی پرویز کرمی و با شعار 
»فناوری ایرانی، کس��ب و کار ایرانی« در دی ماه س��ال 
جاری برپا می شود. آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره 

»ایران ساخت«، ۱5 آبان ماه ۱۳۹7 است.

منصور مجاوری دبیر بخش دانش آموزی دومین 
جشنواره ملی فرهنگی و هنری »ایران ساخت« با 
اش��اره به تاکید دولت در به کارگیری سازمان ها و 
وزارتخانه ها از کاالی ایران ساخت اظهار کرد: مقام 
معظم رهبری عنوان مناس��بی را برای سال جاری 
انتخاب کردند عنوانی که عمل به آن ش��کوفایی 
اقتصادی را برای کش��ور به هم��راه دارد. دولت نیز 
در راستای این موضوع تمام دستگاه ها و نهادهای 
دولتی را ملزم کرد تا اقداماتی را در این زمینه انجام 
دهند. وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش نیز در 
همین راستا شورای سیاستگذاری حمایت از کاالی 
ایرانی را تش��کیل داد تا با دو رویکرد فرهنگسازی، 
توس��عه گفتمان و برگزاری نمایشگاه در این حوزه 
اقدامات الزم ب��رای جامعه فرهنگی مد نظرانجام 
ش��ود. جامعه فرهنگی که شامل حدود ۱۴ میلیون 

دانش آموز و حدود ۱ میلیون فرهنگی است.
مش��اور وزیر آموزش و پ��رورش در امور منابع 
درآم��دی و اقتصادی به برگزاری نمایش��گاهی در 
همین راستا اش��اره کرد و گفت: ۲5۰ نمایشگاه در 
زمینه حمایت از کاالی ایران س��اخت شهریور ماه 
سال جاری در سراسر کشور برگزار که در آنها اقالم 
و نوشت افزار تولید داخلی به دانش اموزان ارائه شد. 
یکپارچه سازی بوفه های مدارس برای ارائه کاال و 
اقالم ایرانی اقدام دیگری بود که در زمینه حمایت 
از کاالی ایران��ی این وزارتخانه انجام داد. مجاوری 

با بیان اینکه تحقق بحث فرهنگسازی و گفتمان 
در زمینه حمایت از کاالی ایرانی اقدامی اس��ت که 
تمام دستگاه های دولتی باید انجام دهند ابراز کرد: 
بر همین اساس کتابچه »ساماندهی و برنامه ریزی« 
توسط شوراهای دانش آموزی طراحی شد که امسال 
شورای »انجمن حمایت از کاالی ایرانی و نوشت 
افزار ایرانی« تحت عنوان »کاالی ایران ساخت« به 
شوراها اضافه شد. به گفته وی، در خصوص حمایت 
از کاالی ایران س��اخت سال جاری این وزارتخانه 
جشنواره ای با حضور هزار و ۲۰۰ کانون آموزشی و 
تربیتی سراسر کشور برگزار می کند. در این جشنواره 
دان��ش آموزان، معلم��ان و در کل جامعه فرهنگی 
دس��تاوردهای خود را در مع��رض نمایش قرار می 
دهند تا زمینه آشنایی عموم مردم و ایجاد کارآفرینی 
فراهم شود. همچنین بستری برای نمایش توانمندی 
های دانش آموزان است و شتابدهنده ها و سرمایه 
گذاران می توانند با حضور در این رویداد در جزییات 
ایده ها قرار گرفته و در صورت نیاز بر روی ایده های 

خالقانه سرمایه گذاری کنند.
مجاوری با اش��اره به ارسال اثار به بخش دانش 
اموزی جشنواره »ایران ساخت« عنوان کرد: معاونت 
پرورشی وزارت آموزش و پرورش به مدارس سراسر 
کشور بخشنامه ای را در خصوص ارسال آثار به این 
بخش از جشنواره ارسال کرده که ارسال اثار دانش 

آموزی به این بخش همچنان ادامه دارد.

آم�وزش  وزارت  کتابچ�ه  ب�ه  یران س�اخت«   »ا
پیوس�ت پرورش  و 

کتابچه »س�اماندهی و برنامه ریزی« توس�ط ش�وراهای دانش آم�وزی وزارت 
آموزش و پرورش به روز رس�انی می ش�ود که در س�ال جاری »انجمن حمایت 
از کاالی ایرانی و نوش�ت افزار ایرانی« تحت عنوان »کاالی ایران س�اخت« به 

شوراهای این کتابچه اضافه شد.
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ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری تحلیلی فن��اوری و 
نوآوری، حس��ین باهر جامعه شناس و متخصص علم 
رفتارشناسی حمایت از تولیدات داخلی را نیازمند توجه 
همگان دانست و اظهار کرد:حمایت از تولید و کاالهای 
ایرانی در شرایط فعلی اقتصاد کشور که تحت تحریم 
های برخی کشورهای سلطه جو قرار دارد، به طورحتم 
می توان از جمله وظایف ملی و خطیری برش��مرد که 
باید از سوی تمامی اقشار جامعه مورد توجه جدی قرار 

گیرد.
وی ادام��ه داد: البته موضوع اس��تفاده و حمایت از 
تولی��دات داخلی به منظور تروی��ج و تقویت فرهنگ 
کار، کارآفرینی و اش��تغال در کش��ور از جمله مباحثی 
اس��ت که به خصوص در س��الیان اخیر به عنوان یک 
راهبرد مدیریتی از س��وی رهبر معظم انقالب اعالم و 
در بسیاری از دیدارها و سخنرانی های ایشان با گروه 
های مختلف مردم و مسئوالن مورد تاکید قرار گرفته 

است.
ترغیب مردم به خریداری کاالهای تولید داخلی

این جامعه شناس با اشاره به جشنواره ملی فرهنگ 
هنری اریان ساخت همچنین بیان کرد: اما به طور حتم 
یک��ی از موضوعات مهم و تاثیرگذار در بحث حمایت 
از تولیدات داخلی، ترغیب مردم به خریداری کاالهای 
تولید داخلی اس��ت و این مهم هنگامی نتیجه بخش 
است که با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغاتی در 
فرایند انتخاب الگ��وی رفتاری مردم در این خصوص 

تاثیرگذار باشیم.
به گفته وی، به عقیده بس��یاری از جامعه شناسان 
الگوپذیری به معنای فرآیند پیروی از یک مدل عینی و 
راهنمای عمل در رفتار و کردار انسان است که در سه 
دوره زندگی شامل کودکی، نوجوانی و جوانی از شدت 

بیشتری برخوردار است.
باهر معتقد است که  بسیاری از شخصیت ها در بخش 
های مختلف جامعه از جمله ورزشی و هنری می توانند 
ضمن استفاده صادقانه از کاالها و محصوالت مختلف 
ساخت داخل، الگوی رفتاری مناسبی برای سوق دادن 
مردم به خصوص جوانان و نوجوانان در سمت استفاده 

از کاالهای ساخت داخل باشند.
کاهش بزه کاری با حمایت از تولید داخل * 

بنیانگ��ذاز علم رفتارشناس��ی در ایران در خصوص 
اینک��ه چرا باید کاالی ایران��ی خریداری کنیم، گفت:  
مواردی همچون ایجاد اشتغال جوانان کشور، جلوگیری 

از خروج ارز، افزایش درآمد ملی و تقویت بنیه اقتصادی 
و از هم��ه مهمت��ر کاهش ب��زه کاری و ایجاد امنیت 
اجتماعی در کش��ور از مهمترین نتایج خرید کاالهای 

ساخت داخل است.
باهر با تاکید بر اینکه، غرب زدگی یکی از مشکالت 
فعلی جامعه ایرانی اس��ت و البته این معضل در طول 
چندین دهه گذش��ته ش��کل گرفته است، گفت: بارها 
از بنده که اس��تاد دانش��گاه، فوق دکترا رفتارشناسی و 
دارای باالتری��ن درجه علمی بین المللی در این زمینه 
هس��تم به هنگام ارائه تجربیات و دانسته های علمی، 
س��ند و مرجع خارجی مطالبه می کنند که این نهایت 

خودباختگی است.
وی با بیان اینکه ما باید ارزش ها را در کنار پوشش 
به رفتار و بینش مان نیز منتقل کنیم، به تعصبات مردم 
هن��د در حمایت از تولیدات داخلی و حفظ هویت خود 
اشاره و خاطرنشان کرد: هنگامی که در برهه ای هند 
و انگلیس به مشکل برخوردند، گاندی رهبر فقید این 
کشور از مردم خود خواست دیگر لباس انگلیسی خرید 

نکنند و از لباس های هندی استفاده کنند.
فوق دکتری فلس��فه مدیریت منابع از کشور کانادا 
بیان کرد:: پس از چندین س��ال هنوز هم بس��یاری از 
اساتید هندی مقیم کشور کانادا برای کمک به اقتصاد 

کشور خود از لباس های هندی استفاده می کنند.
لزوم توجه رسانه ها به تبلیغات استاندارد * 

باهر ادامه داد: این درحالی است که با وجود اینکه، 
فرهن��گ ایران زمین در نقاط مختل��ف دارای آداب و 
رس��وم و خ��رده فرهنگ ه��ای ج��ذاب و زیبایی به 
خصوص در بخش لباس و پوش��ش اس��ت، هنوز هم 
بسیاری از افراد در جامعه تصور می کنند که با خرید و 
اس��تفاده از انواع و اقسام پوشاک از جمله کت و شلوار 
و لباس های مارک دار گرانقیمت خارجی به مقامات و 

کرامات آنها اضافه می شود.
این جامعه شناس با تاکید بر اینکه، تبلیغات کاالهای 
بی کیفیت ساخت داخل و اغراق در ویژگی محصول 
م��ردم را دلزده خواهد کرد، عملکرد صدا و س��یما در 
این حوزه را نیازمند اصالح دانست و گفت: تبلیغات در 
دنیای امروز از استانداردهایی برخوردار است که رسانه 

ها باید به آن توجه کنند.
ب��ه گفته وی، ما نباید در تبلیغات کاالها و خدمات 
ارائه شده به مردم تنها سود و درآمد خود را درنظرداشته 
باش��یم؛ اما مش��اهده می کنیم که در برخی رسانه ها 

از جمله روزنام��ه ها به راحتی القاب دکتر، مهندس و 
کارش��ناس به افراد می دهند که ای��ن در واقع فریب 

مردم است.
دبی��رکل آکادمی مدیری��ت ایران با بی��ان اینکه، 
فروش کاالهای ایرانی در بازار داخلی نیازمند افزایش 
استانداردهای کیفی و همچنین استفاده از هنر تبلیغات 
رسانه ای سالم از جمله تبلیغات تلویزیونی است، نقش 
بانوان به عنوان یکی از طیف های گس��ترده خرید در 
جامعه را در حمایت از کاالهای س��اخت داخل بسیار 

تاثیرگذار دانست.
وی ب��ه هیج��ان خرید به عنوان یک��ی از مباحث 
رفتارشناسی اش��اره کرد و گفت: معموال این هیجان 
در برخی مواقع س��ال همچون عید نوروز در بین افراد 
بیشتر می شود؛ در این میان بانوان عالقه بیشتری به 
خرید دارند و حتی از مش��اهده خرید دیگران و نگاه به 

فروشگاه لذت می برند.
لزوم ترویج فرهنگ اس�تفاده از کاالهای  * 

ساخت وطنی برای دانش آموزان
باهر همچنین ترویج و گس��ترش فرهنگ استفاده 
از کاالها و لوازم س��اخت وطنی برای دانش آموزان و 
دانشجویان در مدارس و دانشگاه ها از سوی معلمان و 

اساتید دانشگاهی را بسیار مهم و برجسته خواند.
این جامعه شناس با تاکید بر نقش اساتید و معلمان 
دارای معرف��ت و معلومات بیش��تر در این حوزه، برای 
الگوس��ازی رفتاری گفت: باید سعی کنیم ارزش ها و 
کمی��ت های ظاهری به خصوصی��ات کیفیت باطنی 

منتقل شود.
وی به نقش اس��اتید و معلمان برای نهادینه سازی 
اس��تفاده از کاالهای ساخت داخلی اشاره کرد و گفت: 
هنگام تحصیل سعی ما همواره الگوپذیری از معلمان 
س��اده پوش و دارای معلومات و معرفت بود به طوری 
که بنده در طول گذشت سال ها تنها یک بار آن هم به 

اجبار در خارج از کشور از کراوات استفاده کردم.
بنیانگذار علم رفتارشناسی در ایران در عین حال 
یکی از وظایف دولت و دستگاه های مرتبط با نهادینه 
سازی فرهنگ استفاده از محصوالت ساخت داخل 
را پرداخت یارانه به تولیدکنندگان داخلی و همچنین 
مبارزه ب��ا کاالهای قاچاق خارج��ی از جمله چینی 
ذکر کرد و برای تشویق هرچه بیشتر تولیدکنندگان 
زحمت کش داخل کشور، خواستار توجه بیشتر دولت 

در اهدای جوایز به محصوالت کیفی داخلی شد.

یران س�اخت  ا تولیدات  ز  ا  اس�تفاده ش�خصیت ها 
اس�ت ر  اثرگذا بس�یار  مردم  الگوپذیری  در 

متخصص علم رفتارشناسی در ایران، رفتار مسئولین و شخصیت های تاثیرگذار 
کش�ور به خصوص در حوزه هنر، ورزش و سیاس�ی را در س�وق دادن جامعه به 

استفاده از کاالهای ایران ساخت و الگوپذیری مردم بسیار تاثیرگذار دانست.
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تأثی��ر رس��انه های دیجیتال��ی در حوزه های 
مختل��ف اقتصادی ش��امل اش��تغال، تبلیغات 
بازاریابی، توزیع، خرید، فروش تغییراتی اساسی 
به وج��ود آورده اس��ت. بس��یاری از بنگاه های 
اقتصادی و صاحبان س��رمایه بدون استفاده از 
رس��انه های دیجیتالی اصواًل ق��درت رقابت در 

بازار از دست می دهند چرا که می دانند.
این نوع رس��انه به دلیل دامن��ه نفوذ و بیان 
دی��دگاه و نقط��ه نظ��رات متن��وع مخاطبان و 
کاربران، ش��یوه تصمیم گیری م��ردم را عوض 
کرده است و کارشناسان اقتصادی بر این باورند 
که واکنش مش��تریان نسبت به حرف هایی که 
برندها در قالب تبلیغات و غیره می زنند هم تغییر 
پیدا کرده اس��ت و واکنش و دیدگاه مخاطب و 
کارب��ر ک��ه آن را ب��ا رس��انه های دیجیتالی در 
ش��بکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند، به 
مراتب از تبلیغات مجازی رس��می برندها تأثیر 

بیشتری دارد.
 دیجیتال مارکتینگ اکنون در حوزه اقتصادی 
واژه ای آش��نا اس��ت و گس��تردگی رسانه های 
دیجیتالی موجب ش��ده تا صاحبان س��رمایه و 
بنگاه ه��ای اقتصادی در یک رقابت فش��رده و 
پرچالش مواجه باشند. آنان می دانند تنوع بسیار 
زیاد رس��انه ها، وجود انواع مختلف دستگاه های 
دیجیتال با روش های بیان، روش های تبلیغاتی 
و نمایشی مختلف، که هرکدام در زمانی خاص 
و متف��اوت با نوع دیگ��ر و در موقعیتی خاص و 

متفاوت، استفاده می شود.
جلب توجه مخاطب در رس��انه های دیجیتال 
بسیار و همچنین تحلیل اطالعات مشتریان نیز 
به دلیل گستره و تنوع آن سخت و دشوار شده 
است، لذا بنگاه های موفق اقتصادی در این حوزه 
به جذب نیروهای متخص��ص در فناوری های 
نوین و روانشناس و جامعه شناس روی آوردند تا 

بتوانند به تحلیل نیازهای مخاطبان و مشتریان 
دست یابند.

از س��وی دیگر رسانه های دیجیتالی فرصت 
بسیار درخشانی را در ایجاد اشتغال فراهم آورده 
است. اگرچه آمار دقیقی از اشتغال جمعیت فعال 
در این حوزه وجود ندارد اما ش��واهد و قراین و 
برخی گزارش ها حاکی از آن است که این نوع 
رسانه ها تنوع اشتغال و ایجاد اشتغال زیادی به 

وجود آورده است.
همچنین تأثیر این نوع رس��انه ها در عرصه 
سیاسی را می توان به صورت گسترده دید نمونه 
بارز این ادعا در انتخابات ریاست جمهوری سال 
گذش��ته در ای��ران بود به عبارت دیگ��ر این نوع 
رس��انه ها انحصار اطالعات در رسانه ای رسمی 
و چاپ��ی و الکترونیکی )رادی��و و تلویزیون( را 
شکس��تند و مراجع خبری مردم تغییر ماهوی و 

ذاتی پیدا کرد.
همچنین در عرص��ه اجتماعی تأثیر این نوع 
رس��انه ها را می توان دید. تغییر روش زندگی از 
جمله پوش��ش، غ��ذا و.. را از جمله کارکردهای 
این رسانه ها می توان برشمرد این رسانه ها حتی 
واکنش های اجتماعی در برابر رویدادها را تغییر 
داده به طور مثال در زلزله اخیر کرمانشاه همدلی 
و واکنش های عاطفی مردم را می توانیم ببینیم.

در ح��وزه فرهنگی ام��روزه دیجیتال آرت به 
یک��ی از مهم ترین پاردایم هنری تبدیل ش��ده 
اس��ت. در تعری��ف آن می توان گف��ت که هنر 
استفاده از ابزارهای کامپیوتری و دیجیتال برای 
خلق آثار هنری زیبا است و بیشتر برای طراحی 
وب س��ایت، صنای��ع فیلم س��ازی و تلویزیون و 

شرکت های تبلیغاتی استفاده می شود.
 نقاش��ی، طراحی و مجسمه س��ازی از جمله 
هنرهایی هس��تند ک��ه در زمان ه��ای قدیم به 
صورت دستی انجام می شد. اما در حال حاضر، 
هنرهایی همچون واقعیت مجازی، هنر خالص 
و هن��ر نص��ب دیجیتال جایگزی��ن این هنرها 
ش��ده اند. لذا دسترس��ی مردم به آثار هنرمندان 
سراس��ر دنیا راحت شده اس��ت حتی هنرمندان 
به آس��انی از خلق آثار دیگران در هر نقطه ای از 
جهان اطالع می یابند و زمان خلق اثر نیز بسیار 

کوتاه تر شده است.

رس�انه های دیجیت�ال کارکرده�ای 
رسانه های دیجیتالی با توجه به گستردگی دامنه مخاطبان و کاربرد آن کارکردهایی 
مختلفی در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیدا کردند. 
به طوری که نهادها و س�ازمان ها امروزه برای رسیدن به اهداف سازمانی خود از 

این ابزار نوین و فراگیر استفاده می کنند.
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یا دوس�ت؟ باک چین؛ دش�من 

بالک چین یک شبکه اینترنتی جدید و خاص است که در آن 
اطالعات هم شکل به صورت مشابه طبقه بندی می شود. درواقع 
بالک چین یک اوراق بهادار دیجیتال غیرمتمرکز محس��وب 
می ش��ود که وام دار ارز دیجیتال یا بیت کوین اس��ت و پایگاه 
داده آن در یک مکان خاص نگهداری نمی شود.   کارشناسان 
معتقدند این ویژگی فوق العاده بالک چین باعث شده تا کاربران 
با اطمینان خاطر بیش��تری از ارزهای دیجیتالی استفاده کنند 
که انقالبی بزرگ درزمینه فناوری ارزهای دیجیتالی اس��ت. 
بالک چی��ن در واق��ع مربوط به ذخیره و پ��ردازش اطالعات 

حساس در تعداد زیادی کامپیوتر است.
 * ویژگی های مهم بالک چین

 بالک چین دو ویژگی اساسی و مهم دارد که این ویژگی ها 
مانع از کالهبردی شده و امنیت نقل انتقاالت ارزی را افزایش 
داده اس��ت.  نخستین ویژگی که پیش ازاین تا حدودی به آن 
اش��اره کردیم توزیع شدن بالک چین است. به این معنی که 
بالک چین به ش��کل نقطه به نقطه در یک شبکه به اشتراک 
گذاشته می ش��ود و دائما روی آن به اجماع می رسند.  درواقع 
پایگاه داده بالک چین در یک مکان خاص نگهداری نمی شود، 
که منجر به هک اطالعات شود. ازاین رو مانع از فعالیت های 
هکری کاله برداران شده است.  ویژگی دوم بالک چین تغییر 
ناپذیری آن اس��ت. در تشریح این ویژگی باید گفت پیش از 
اینکه یک بالک به زنجیره بالک ها ملحق شود، کسانی که 
در شبکه حضور دارند باید از طریق فرآیندی موسوم به اجماع 
توافق کنند که این تراکنش اعتبار دارد.  هر بالک یک برچسب 
زمان می خورد که از طریق رمزنگاری امن ش��ده و به بالک 
قبلی روی زنجیره بالک لینک می شود. بنابراین می توان یک 
تراکنش جدید ایجاد کرد که ساده به زنجیره اضافه می شود و 

رکورد اصلی هم چنان قابل دسترسی خواهد بود.  به طورکلی 
با ویژگی تغییرناپذیر می توان به اینکه دارایی از کجا آمده و در 

حال حاضر مالک آن چه کسی است پی برد.
 * رابطه بالک چین با بیت کوین

 همان طور که گفته شد بالک چین وام دار بیت کوین است. 
اما به هیچ عنوان نباید بالک چین و بیت کوین را به یک معنا 
بدانیم. زیرا رابطه بالک چین و بیت کوین مانند رابطه اینترنت 

و یک سایت پخش کننده ویدیو است.
 * تفاوت بالک چین و اینترنت

 تفاوت بالک چین و اینترنت در ذخیره س��ازی آن هاست. 
اینترنت اطالعاتی که ردوبدل می شود را در یک سرور اصلی 
به صورت متمرکز ذخیره می کند که توسط هکرها و نهادهای 
ذی ربط قابل دسترس��ی و ردیابی است. درحالی که اطالعات 
منتقل شده در بالک چین امکان دسترسی و نفوذ را به فرد، نهاد 
حقیقی یا حقوقی نمی دهد.  ازاین رو کارشناسان معتقدند که 
بالک چین به لحاظ ایمنی برتری محسوسی نسبت به اینترنت 
دارد و می تواند باعث اطمینان خاطر برای کاربران شود. چراکه 
کاربران همواره نگران هک ش��دن اطالعات مهم و حساس 

خود بوده اند.
 * بالک چین و پزشکی

 اکنون پ��س از معرفی مختصر از بالک چین قصد داریم 
کاربردهای این فناوری را در س��ه حوزه بیان کنیم. نخستین 
کاربرد بالک چین که قصد معرفی آن را داریم در حوزه پزشکی 
و تجویز دارو اس��ت. همان طور که اشاره کردیم بالک چین 
از بالک هایی تش��کیل شده است که هرکدام متعلق به یک 
تراکنش و سابقه هستند. این سوابق به صورت رمزنگاری شده 
موجود است. پس، از همین ویژگی می توان در حوزه ی بهداشت 

استفاده کرد.  سازمان ها یا خود افراد می توانند اطالعات مربوط 
به یک ش��خص )مثل زمان بستری شدن و زمان ترخیص و 
همین طور عکس وی و کلیه سوابق پزشکی( را در یک زنجیره 
بالک اختصاصی بگنجانند. تا وقتی پزشک و بیمار به آن نیاز 
داشت، با نگاهی به پرونده پزشکی اش در بالک چین، به همه 

اطالعات وی دسترسی پیدا کند.
 * تسریع محاسبه قبض ها

 دومین کاربرد بالک چین در حوزه صدور قبض و صورت 
حس��اب ها اس��ت. بالک چین می تواند برای وزارت خانه ها و 
دولت ها کارآمد باش��د. مثاًل اداراتی مانند اداره آب، برق و گاز 
دیگر الزم نیست سرورهای خود را با اطالعات زیادی پر کنند 
و ب��رای نگه داری دیتاهای هر کاربر هزینه صرف کنند. فقط 
کافیست مجموعه ای از بالک ها را تدارک ببینند و اطالعات 
هر ش��خص را درون بالک خود ذخی��ره کنند.  به این ترتیب 
به س��ادگی می توان در فضایی بسیار امن به ویرایش و صدور 
قبض افراد اقدام کرد. هم چنین به س��رعت افراد پرمصرف را 
آگاه ساخت. به این ترتیب درختان کم تری برای ارائه قبض های 
ماهیانه قطع خواهد شد و در هزینه ها نیز صرفه جویی می شود.

 * حفظ حریم خصوصی
 آخرین حوزه ای که می خواهیم کاربرد بالک چین در آن را 
معرفی کنیم نگهداری امن فایل ها است. فرض کنید که دیگر 
الزم نباشد اطالعات خود را با ترس ولرز به شرکتی مانند گوگل 
بدهید که در مورد اعتماد به آن در زمینه حریم خصوصی همه 
ش��ک دارند.  می توانید تمام اطالعات خود را در بالک هایی 
ثبت کنید که همیش��ه وجود خواهند داشت و کسی به غیراز 
یک نفر به آن ها دسترس��ی ندارد. تمام اطالعات رمزنگاری 
می ش��ود و فقط توس��ط یک کلید خصوصی که در دسترس 
خود شما امکان دس��تیابی به اطالعات وجود خواهد داشت. 
در این صورت امنیت اطالعات مهم و اساس��ی شما به طرز 
قابل توجهی افزایش می یابد.  در حال حاضر برخی آمارها نشان 
می دهد که رش��د بالک چین هر س��اله ۱۰۰ درصد است که 
این آمار با رشد اینترنت در بیست ساله گذشته برابری می کند. 
همچنین شرکت های بزرگی مانند مایکروسافت استقبال خوبی 
از این محصول داشته اند.  به نظر می رسد بالک چین یکی از 
تغییرات ش��گرف دنیا است و ما باید با زیروبم آن آشنا شویم. 
چراکه کارشناسان معتقدند این فناوری حیرت انگیز در آینده ای 
نزدیک به تمام دنیا گسترش پیدا می کند. نکته حائز اهمیت 
این است که بالک چین یکی از ابزارهای اصلی نهادها، ادارات 

دولتی و شرکت ها است.
 * فعالیت بالک چین در ایران

 آینده خدمات رس��انی در دنیا بر بالک چین و شبکه های 
مانند آن که ممکن است در سالهای آینده با رشد فناوری رخ 
نشان دهد خواهد بود. بالک چین سالیانه بیش از ۱۰۰ درصد 
اس��ت. به طوری که در مدت کوتاهی که این فناوری به ایران 
ورود کرده اس��ت تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفربر این بستر در 
حال فعالیت هستند.  معاونت علمی همواره تالش هایی برای 
بسترسازی این فناوری در ایران انجام می دهد. چراکه معتقد 
اس��ت با ورود به بستر بالک چین می توان در حدود 7۰ حوزه 
فناوری را رش��د داد. دستاوردهایی که جهان امروز از آن بهره 

می برد و ایران نیز از این دهکده جهانی جا نمی ماند.
 *معاون توس�عه مدیریت و جذب سرمایه معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری

علیرضا دلیری*
بالک چین نامی است که این روزها در مجامع مختلف از فناوری تا اجتماعی و سیاسی 
نام آن ش�نیده می ش�ود. مانند هر فناوری دیگری عدم آگاهی از چگونگی عملکرد 
آن ترس هایی با خود به همراه دارد که موجب ایجاد احس�اس ناامنی می ش�ود. اما 
به راس�تی »بالک چین« فناوری ای برای افزایش مشکالت است یا تحولی روبه جلو 
در حوزه ها محسوب می شود؟ این فناوری یکی از تغییرات شگرف دنیاست و باید با 
زیروبم آن آشنا شد. زیرا می تواند تحوالتی در سبک حکمرانی کشورها ایجاد کند.
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پرآبی اس�تراتژی  و  کاهش خشکس�الی 

کشور ایران به دلیل قرارگرفتن روی کمربند 
خش��ک و نیمه خش��ک هم��واره در معرض و 
مستعد به خش��کي و خشکسالي است و میزان 
خس��ارت وارده در اثر این خط��ر طبیعي در اثر 
افزایش س��رمایه گذاری ها سال به سال رو به 

افزایش است.
 به دلیل ش��رایط کشور به طور ویژه مشکل 
خشکس��الی را داریم و این مشکل از گذشته تا 
به امروز وجود داشته است؛ از زمان هخامنشیان 
در سنگ نوش��ته ها دیده می شود که به دلیل 
خشکس��الی و قحطی گله ش��ده تا به امروز که 
با بیش از 7۰ میلیون جمعیت و تش��دید مسائل 
تغییرات آب و هوایی، این موضوع ش��دت یافته 
است؛ خشکس��الی به دلیل موقعیت جغرافیایی 
ای��ران و ق��رار گرفتن در کمربند خش��ک کره 
زمین، امری مربوط به دیروز و امروز نیست اما 
ما نیازهایمان بیشتر شده و دخل و تصرف¬های 

بشری خشکسالی را تش��دید کرده است؛ برای 
مثال زمانی پوشش گیاهی حالت طبیعی داشت 
و بارش��ی که صورت می گرفت به س��رعت از 
دس��ترس خارج نمی ش��د و مورد استفاده قرار 
م��ی گرفت، در همین ح��ال جمعیت هم کمتر 
بود و تاثیر خشکس��الی به مراتب جلوه کمتري 
داشت، اگر اقدامی اثرگذار در مقابله و سازگاری 
با خشکس��الی و کم آب��ی بخواهد صورت گیرد 
زمان مناس��ب آن شروع دوره ترسالی و پر آبی 
اس��ت. بهره برداري بي رویه از منابع آب منجر 
به کاهش س��رانه آب موجود ش��ده است.   در 
5۰ سال قبل که جمعیت کشور ۱۹ میلیون نفر 
بود میزان س��رانه آب ح��دود 7 هزار مترمکعب 
در س��ال بود در حالي که ام��روز با 7۰ میلیون 
نفر س��کنه میزان س��رانه آب به کمتر از ۱۹۰۰ 
مترمکعب در س��ال رس��یده، با توجه به میزان 
رشد جمعیت سرانه آب تا سال ۲۰۲5 به حدود 
۱۴۰۰ مترمکعب در سال خواهد رسید و از این 

مقدار هم در آینده دورترکمتر خواهد شد.  
کمبود آب و خشکس��الي از بزرگترین چالش 
هایي است که توسعه کشاورزي کشور در حال 

و آینده با آن مواجه خواهد بود.  برآورد نیازهاي 
غذایي نش��ان مي دهن��د که اگ��ر اقداماتي در 
جهت الگوهاي مناسب کشت، افزایش راندمان 
آبی��اري، کاه��ش ضایع��ات پس از برداش��ت 
محصول، مدیریت مناس��ب اراضي و عالوه بر 
تمام این موارد، اگر اس��تراتژي مناس��ب براي 
مدیریت آب و آمادگي کاهش اثرات خشکسالي 
اتخاذ نش��ود، ظرفیت هاي آب و زمین کشور با 
اس��تفاده از روش های موجود س��نتی نیازهاي 

غذایي کشور را تامین نمي کند.

فرود شریفی
مسول کارگروه خشکسالی و تغییر اقلیم ستاد آب، خشکسالی، 

فرسایش و محیط زیست

انعطاف  ب�ه ش�گفتی  رازی 
پذی�ری مغ�ز

مغ��ز ما چقدر قابلیت تغیی��ر دارد؟ این همواره 
پرسشی است است که در طول تاریخ پاسخ های 
متفاوتی به آن داده ش��ده است. اما در چند سال 
اخیر و به خصوص با پیش��رفت ه��ای مطالعات 
تصویرب��رداری و همچنین تحقیقات در س��طح 
مولکول��ی، نگاه ما به مغز ب��ه عنوان یک بخش 

غیر قابل تغییر عوض شده است. 
اما همواره باور اینکه مغز قابلیت تغییر دارد. و 
اصطالحا انعطاف پذیر اس��ت برای خیلی سخت 
اس��ت. انعطاف پذیر ب��ودن مغز را صرفا مختص 
نوشتن در مقاالت علمی و کشفیات محققان در 
الب��ه الی صفحات کتاب های حجیم می دانند. 

اما انعطاف پذییری مغز اتفاقی است که در زندگی 
روزم��ره ما جاری اس��ت. هر روز مغز ما نس��بت 
ب��ه دیروز تغییر می کند. اما ب��از هم برای اینکه 
انعطاف پذیری مغز برایمان باور پذیرتر ش��ود به 

دیدن نمونه های واقعی روزمره نیاز داریم.
نورومن دویج نویس��نده و اس��تاد روانپزشکی 
دانش��گاه تورنتو با نوشتن کتاب »مغزی که خود 
را تغییر می دهد« توانس��ته است این نیاز ما را تا 

حدودی بر طرف کند. 
در ای��ن اثر با نمونه هایی واقعی از انس��ان ها 
آشنا می ش��ویم که انعطاف پذیری مغز توانسته 
اس��ت زندگی آن ها را دگرگون سازد. فردی که 

سکته کرده بود و نمی توانست حرف بزند دوباره 
این توانایی را به دس��ت آورد. کسی که به دلیل 
اضطراب و افس��ردگی زندگی��ش را پر از بحران 

می دید بهتر شد. 
کودکی ک��ه فلج مغزی داش��ت توانایی راه 
رفتن مثل افراد عادی را به دست آورد. شگفت 
انگی��ز ت��ر از همه زنی بود که ب��ا یک نیمکره 
مغ��زش مثل دیگ��ران زندگی ع��ادی و آرامی 
برای خود ساخت. دویج با سفر به نقاط مختلف 
دنیا و بح��ث با دانش��مندان و همچنین نمونه 
های واقعی کس��انی که به راز انعطاف پذیری 
مغزشان پی برده بودند مطالب خواندنی را جمع 

آوری کرد. 
تمری��ن مغ��ز می تواند ب��ه ان��دازه دارو برای 
بیماری هایی به شدت اس��کیزوفرنی موثر باشد 
و پیش��رفت های چش��مگیری در عملکردهای 
شناختی، چگونگی یاد گرفتن، درک کردن، فکر 
ک��ردن و به خاطر آوردن حتی در افراد مس��تپن 
وج��ود دارد. می توان س��اختار مغز را تغییر داد و 

ظرفیت آن را برای یادگیری افزایش داد. 

بهنام سور
عضو ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری
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یرانی�ان ا امنی�ت غذای�ی  تامی�ن 

تامین غذای الزم و سالم برای رونق سالمت 
جامع��ه از جمل��ه وظایف مهم برنام��ه ریزان و 
مس��ئوالن در هر کشور اس��ت. پس از پیروزی 
ش��کوهمند انقالب اسالمی توس��عه کمی این 
بخش م��ورد اهتمام جدی قرار گرفت. به گونه 
ای که پیش��رفت های قاب��ل توجهی را در این 
بخش ش��اهد بودیم. به عنوان مثال رتبه ایران 
در تولید گوش��ت مرغ از ۲7 در سال ۱۹۶۹ به 
رتبه 7 جهان در سال ۲۰۱۸ رسید. وجود بیش 
از ۱۲5 میلیون واحد دامي و تولید تقریبی بیش 
از دو میلیون و دویس��ت پنجاه هزار تن گوشت 
م��رغ و قریب به یک میلی��ون تن تخم مرغ و 
وجود حجم عظیم آبزی پروری و پرورش زنبور 

عسل نشان¬دهنده وسعت این بخش است.
یک��ی از اب��زار های موث��ر برای پ��رورش، 
نگهداری و کاه��ش تولید و تلف��ات حیوانات، 
تامی��ن داروی م��ورد نیاز این بخش اس��ت که 

س��هم قابل توجهی از هزینه ه��ای پرورش را 
ب��ه خود اختصاص می ده��د. تامین این میزان 
دارو و در عی��ن حال وابس��تگی  مواد اولیه آن 
ب��ه خارج از کش��ور  از چالش ه��ای عمده این 

صنعت است.
 از س��وی دیگر  نگرانی های جدی در مورد  
باق��ی مانده ه��ای دارویی در م��واد غذایی نیز 
مطرح است. بر اس��اس تحقیقات علمی انجام 
ش��ده 7۶ درصد ابتالي انس��ان ب��ه بیماری ها 
مربوط به مصرف مواد غذایی ناس��الم است که 
بخش��ي از آن به باقیمانده های دارویي در این 

محصوالت اختصاص دارد.
به همین دلیل جایگزینی ترکیبات سنتتیک 
داروی��ی ب��ا روش های دیگر م��ورد توجه قرار 
گرفت��ه اس��ت. در ای��ن راس��تا و با اس��تناد به 
تجربیات س��ال های اخیر گیاه��ان دارویی به 
عنوان جایگزین مناسب برای  حفظ سالمت در 
حیواناتی که ارزش غذایی دارند مورد توجه قرار 
گرفت. تا بدون وابس��تگی به واردات مواد اولیه 
بخش بزرگی از نیازهای دارویی کشور برآورده 
شود. تولید هر داروی گیاهی در حیوانات عالوه 

بر اینک��ه نقش اساس��ی در س��المت مصرف 
کنن��دگان که عموم مردم هس��تند دارد ، نقش 
اساس��ی در اقتصاد با کاهش وابستگی دارویی، 
واردات مواد اولیه و تاثیر مهمی در اشتغال زایی 
در حوزه صنعت و کش��اورزی دارد. آنچه مسلم 
اس��ت هر نوع ترویج مصرف این فرآورده ها ما 
را از هزینه های ناشی از سوء مصرف داروهای 
سنتتیک دور می س��ازد. موضوعی که معموال 
در محاس��بات سالمت کشور کمتر به آن توجه 

شده است.
معاون��ت علمی و فناوری ب��ا انجام اقدامات 
اساس��ی و از جمله تدوین س��ند ملی و طراحی 
نقش��ه راه گیاهان دارویی با مش��ارکت وزارت 
خانه ه��ای زیربط توانس��ت در گام اول برنامه 
ریزی ه��ای الزم را برای جایگزینی ۲۰ درصد 
داروه��ای موجود در بخ��ش دام و طیور انجام 
دهد. امید اس��ت با تحقق یافتن این برنامه گام 
های بعدی در جهت حذف عواملی که سالمت 
غذای��ی جامعه را به خطر می اندازند برداش��ته 
ش��ود. که م��ی تواند نوید بخش هرچه بیش��تر 

شاخص های سالمت در آحاد جامعه باشد.

مجید ترابی گودرزی
دبیر کارگروه دامپزشکی ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی

در جان  تازه  روحی  دمیدن 
ژنتیک�ی بیم�اران 

درم��ان بیماری ه��ای با منش��اء ژنتیکی با 
روش هایی همچ��ون ژن درمانی محقق می 
ش��ود. ایده ای که در س��ال ۲۰۱۶ عملی شد. 
ژن درمانی درصدد است تا عامل ایجاد بیماری 
را برطرف کند. هموفیلی، تاالسمی یا مواردی 
از بیم��اری های نقص ایمن��ی را می توان نام 
ب��رد که ژن درمان��ی در آنها کارب��رد دارد. در 
این روش ابزارهای مختلفی به کار گرفته می 
ش��ود که پایه عمده آنها استفاده از وکتورهای 

ویروسی است. 

در اس��تفاده از وکتورهای ویروس��ی نسخه 
سالم ژن درون سلول هدف جایگزین می شود 
البته در اینجا اصالح و ترمیم سلول انجام نمی 
شود. ابزار دیگری که در ژن درمانی رواج یافته 
ویرایش ژنوم نام دارد که نس��بت به اس��تفاده 
از وکتورهای ویروس��ی تخصصی تر عمل می 
کن��د. در ویرایش ژنی همانطور که از عنوانش 
مشخص است می توان نقص موجود در ژن را 

هدف قرار داد و آن را رفع کرد.
پ��س ژن درمانی را باید روش��ی بدانیم که 

امید بیماران با نقص ژنتیکی به درمان را جان 
بخش��یده اس��ت و محققان ایرانی نیز در این 
مس��یر گام های خوبی برداش��ته اند. می توان 
گف��ت از لح��اظ علمی و دان��ش در این حوزه 
مش��کلی وجود ندارد البته ورود محصوالت در 
این حوزه به ب��ازار نیازمند گذر از آزمون های 
س��ختی اس��ت. این آزمون ها در س��ه سطح 
تحقیقات س��لولی، مدل های حیوانی و انسان 
را ش��امل می ش��ود. محققان در کشور برای 
فعالیت بهت��ر در این حوزه نیازمند تجهیزات و 
زیرس��اخت ها هس��تند تا با تمام توان خود در 

این عرصه نقش آفرینی کنند.
ژن درمان��ی همچ��ون روش ه��ای درمان 
عالمتی نیس��ت که تنه��ا عالئم بیم��اری را 
تس��کین دهد بلکه روش��ی درمانی است. پس 
بای��د ب��ا ایجاد زیرس��اخت ها مس��یر را برای 

حرکت پژوهشگران کشور هموار کرد.

مهدی شمس آراء
عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک
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و جغرافی�ای سیاس�ی ن�و  انرژی های 

آژانس انرژی های تجدیدپذیرIRENA  در تازه ترین 
گزارش خود از تحوالت جهانی انرژی، بر این باور اس��ت 
دنیا به سمت استفاده از تجدیدپذیرها میل می کند. کاهش 
هزینه های تولید انرژی. بدین ترتیب که از س��ال ۲۰۱۰ 
تاکنون هزینه برق تولیدی از انرژی های خورشیدی وبادی 

به ترتیب 7۳درصد و ۲۲درصد کاهش داشته است. 
آلودگی و تغییرات اقلیمی * 

 بنابر برآورد سازمان بهداشت جهانی، از هر ۱۰ نفر در 
دنیا، ۹ تن هوای آلوده استنش��اق میکنند که آمار مرگ و 
میر سالیانه ناشی از آلودگی هوا، 7 میلیون نفر در دنیاست. 
همچنین تحلیل IRENA نشان می دهد که استفاده 
از تجدیدپذیره��ا و بهره وری ان��رژی، منجر به کاهش 

۹۰درصدی انتشار گازهای گلخانه ای خواهد شد.
اس��تراتژی های کالن کش��ورها: عالوه بر تعهدات 
ذکرشده در موافقتنامه پاریس برای دولتها مبنی بر کاهش 
انتش��ار کربن و گازهای گلخانه ای، بسیاری از کشورها 
استفاده از این نوع انرژی را در برنامه های بلندمدت خود 
قرارداده اند. بعنوان مثال امارات متحده عربی در استراتژی 
انرژی، ۴۴درصد را به انرژیهای تجدیدپذیر تخصیص داده 
و نیز به کاهش 7۰درصدی کربن متعهد شده است. افکار 
عمومی. جنبش های متعدد سراسر دنیا مبنی بر حفاظت 
ازمحیط زیست و فشار بر دولتها به منظور کاهش گازهای 
گلخان��ه ای نیز به مثابه عامل موثر دیگر در اس��تفاده از 

انرژی های تجدیدپذیر عنوان شده است.
تجدیدپذیرها و تغییرات ژئوپلیتیکی * 

موقعیت نس��بی یک دولت در نظام بین الملل متاثراز 
مجموعه ای از عوامل شامل جمعیت، وسعت سرزمین، 

مناب��ع طبیعی، موقعیت ژئواس��تراتژیک، منابع نظامی و 
قدرت نرم است. کنترل و دسترسی به منابع اصلی انرژی 
و بازارهای آن دارایی بزرگی اس��ت و دولتهایی که چنین 
منابعی را در اختیار نداشته باشند، نسبت به تحوالت انرژی  
بیشتر حساس بوده و واکنش نشان میدهند. بنابراین رشد 
و توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشورها قدرت و نفود 
نسبی برخی دولتها را تغییر داده و بازترسیم نقشه ژئوپلتیکی 
قرن ۲۱ را محتمل می سازد. بی شک بسیاری از اتحادها 
و نهادهای مبتنی بر انرژی همچون اوپک تضعیف خواهد 
شد و برخی روابط استراتژیک میان دولتها همچون اتحاد 
استراتژیک میان ایاالت متحده و عربستان سعودی نیز 
تغییر خواهد کرد. در مقابل بسیاری پیمانها و اتحادیه های 
جدید مبتنی بر تبادالت فناوری انرژی های تجدیدپذیر نیز 

شکل می گیرد .
منابع تجدیدپذیر برخالف انرژی های هیدروکربوری، 
تقریبا در تمامی کشورها در دسترس است. بنابراین استفاده 
و تمرکز بر تجدیدپذیرها، موقعیت استراتژیک کشورهای 
دارای منابع هیدروکربوری را کاهش می دهد. در واقع از 
آنجایی که منابع تجدیدپذیر همچون باد، آب، زیست توده 
و زمین گرمایی به تناوب در همه کش��ورها در دسترس 
است، بنابراین از تمرکزگرایی در یک منطقه خاص و به 
تبع، اهمیت اس��تراتژیک آن مناطق و کشورهای دارنده 

منابع هیدروکربوری، کاسته میشود.
نگرانی ها پیرامون امنیت انرژی، روابط میان دولتها، 
شکل گیری اتحادها، حمایت از منافع ملی و برنامه های 
دفاعی را شکل میدهد. منافع نفتی روابط میان خاورمیانه و 
ایاالت متحده را برای مدتها صورتبندی کرده بود. چین و 

اتحادیه اروپا نیز به منابع امن عرضه کنندگان برای توسعه 
اقتصادی خود نیاز دارند. دریک اقتصاد مبتنی بر انرژیهای 
تجدیدپذیر، بیشترکشورها قادر به استقالل انرژی خواهند 
بود چرا که آزادی عمل بیش��تری برای اس��تراتژی های 
ان��رژی و روابط بین المللی خود دارند. در چنین تعامالت 
اقتصادی، واردکننده منابع هیدروکربوری نگران حمالت 
تروریستی، منازعات نظامی و بی ثباتی های سیاسی و به 

تبع آن تغییرات قیمتی منبعث از آن نخواهندبود.
در حال حاضر تجارت نفت تقریبا ۱5درصد از معامالت 
جهانی را به خود اختصاص داده است. با تغییر روند تجارت 
انرژی و انتقال به حوزه تجدیدپذیرها، همین میزان تجارت 
به س��مت انرژی های نو هدایت میش��ود. چین یکی از 
کشورهایی اس��ت که با تغییرات منابع انرژی، سودآوری 
سرشاری خواهد داش��ت. بااینکه در حال حاضر صنعت 
این کشور بسیار به منابع هیدروکروبوری وابسته است، اما 
سرمایه گذاری قابل توجهی در زمینه فناوری انرژی های 
تجدیدپذیرانجام داده به طوری که ۴5درصد از حجم سرمایه 
گذاری جهانی درس��ال ۲۰۱7 را چین به خود اختصاص 
داده اس��ت. آلمان نیز با اینکه به مناب��ع هیدروکربوری 
وابستگی دارد، اما با اینحال برنامه ریزی دقیقی برای آینده 
تجدیدپذیرها در کش��ور خود دارد. در حال حاضر ۳۱۰۰۰ 
پتن��ت انرژی تجدیدپذیر دارد که این کش��ور را در صدر 

کشورهای اروپایی در این حوزه قرار داده است.
یکی ازنتایج محتمل تحوالت انرژی، کاهش اهمیت 
ژئواستراتژیک نفت و گاز به مثابه ابزار سیاست خارجی، 
خواهد بود. بدین مفهوم که کشورهای دارنده این منابع از 
انرژی های هیدروکربوری به  مثابه دیپلماسی  اجبار استفاده 
نخواهند کرد. و یا برعکس این دیپلماسی علیه دارندگان 
این منابع استفاده نخواهد شد. همانند آنچه در مورد ایران 
روی داده است. بدین معنا که از یکسو هیدروکربوری ها 
ابزار قدرت دارندگان و صادرکنندگان آن هستند و از سوی 
دیگر عاملی نیز برای تحت فشار قرارگرفتن خواهد بود. 
این موضوع حتی درب��اره کریدورهای ترانزیت و انتقال 
انرژی نیز صادق اس��ت. مطابق با آنچه در زمان مناقشه 
میان روسیه و اروپا وقطع شریانهای گاز توسط روسیه بر 

اروپا اتفاق افتاد. 
به طور خالصه اینکه، ساختار قدرت جهانی و پویایی 
روابط بین دولتی به شیوه های مختلفی میتواند تغییر یابد 
که تغییرات منابع انرژی یکی از آنهاس��ت. با این تغییر، 
قدرت میتواند غیرمتمرکز وپراکنده ش��ود که این خود به 
تکثرگرایی و در نهایت نوعی از دموکراسی منجر خواهد 
شد. در این چارچوب، اهمیت استراتژیک بسیاری از مناطق 
همچون خاورمیانه بدلیل تسلط بر منابع هیدروکربوری 

کاسته شده و مناقشات ناشی از آن کاهش می یابد.
 بنابراین با تمایل بیشتر کش��ورها به سمت سرمایه 
گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، جغرافیای سیاسی 
جهان دیگر تنها بر مبنای منابع هیدروکربوری ترسیم نشده 
و فراوانی دسترسی به تجدیدپذیرها و انرژی های نو، متغیر 

تاثیرگذار در این روند جدید ژئوپلیتیکی خواهد بود. 
*مدیر بین الملل ستاد انرژی معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری

مهدخت ذاکری*
بیش از دو دهه، نقش�ه سیاس�ت جغرافیایی جهان بر اس�اس نف�ت، گاز و منابع 
هیدروکربوری انرژی ترسیم می شده است. از آن زمان تا به امروز، کنترل بر تولید 
و تجارت این منابع، تعیین کننده سیاست قدرت بوده است. بسیاری از تحلیلگران 
معتقدن�د تغییر از این منابع به انرژی های نو منجمل�ه تجدیدپذیر، میتواند روابط 
قدرت جهانی را متحول سازد. بنابراین تغییرات منابع انرژی می تواند یکی از مولفه 
های بازترس�یم تحوالت ژئوپلتیکی قرن 21 در کن�ار روندهای جمعیتی، فناورانه، 

پایداری زیست محیطی، ظرفیت های نظامی و سیاست داخلی دولتها باشد.
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۲۴ س�اعت  در  توانن�د  هکره�ا م�ی 
کنترل  را  آمریکا  تس�لیحات  سیس�تم 

کنن�د
طبق جدید ترین تحقیق  سازمان GAO هکرهای 
وزارت دفاع آمریکا ظرف یک ساعت توانستند به سیستم 
تسلیحات اسلحه های ارتش این کشور دسترسی یابند. 
همچنین آنها در یک کنترل کامل آن را به دست گرفتند. 
این گزارش  به پنتاگون هش��دار می دهد تحقیق مذکور 
سرآغازی برای بررسی مقایسه شکاف های امنیتی است.

همزمان با پیش��رفته تر شدن سیس��تم وزارت دفاع 
آمریکا) DoD(و ارتباط آن با اینترنت، تهدید افرادی که 
می توانند سیستم اسلحه های ارتش را بدون شلیک یک 
گلوله شکست دهند هر سال بدتر شده است. این گزارش 
طبقه بندی نش��ده به شکاف های امنیتی سیستم های 
تسلیحات خاصی اشاره نکرده، اما به طور کامل توضیح 
داده سیستمDoD  برای حل این معضل کافی نیست. 
همچنین با نموداری کوچک تعداد هشدارهایی که از دهه 
۱۹۹۰ به این سیستم داده شده را نشان می دهد.سیستم 
های تس��لیحات به غیر از اس��لحه های کوچک شامل 
اجزایی مانند سیس��تم های کنترل صنعتی، مخابراتی و 
هدف گیری، رادار یا لینک های وایرلس است. به هرحال 
در این تحقیق یک تیم آزمایش��ی توانستند کنترل های 
امنیت سایبری سیستم تسلیحات را شکست دهند. این 
کنترل ها به افراد غیر مجاز اجازه دسترسی به سیستم را 
نمی دهد. در یک��ی از موارد یک تیم دو نفره ظرف یک 
روز توانستند به سیستم تسلیحات دسترسی یابند. آنها با 
صرف یک روز دیگر کنترل سیستم را به دست گرفتند. 
در این تحقیق اشاره شده هکرها از روش های نوین برای 
تغییر ابزارها و روش های اختالل یا دسترسی به سیستم 
تس��لیحات اس��تفاده کردند. به طور مثال در برخی موارد 
اسکن یک سیستم  سبب شد بخش هایی از آن خاموش 
شود. در این تحقیق اشاره شده  یک مشکل معمول در این 
سیستم ها استفاده از پسوردهای ضعیف است.همچنین 
چند تیم توانستند اطالعات سیستم را کپی  و حذف کنند 
یا تغییر دهند. یک تیم از هکرها نیز توانس��ت ۱۰۰ گیگا 
بایت اطالعات معادل ۱۴۲ دیس��ک فشرده اطالعات را 
دانلود کند.طبق گزارش مذکور امنیت سایبری اسلحه ها تا 

۲۰۱۴ یک معضل به حساب نمی آمد.

جمهوری اس��المی ایران زمان��ی در عرصه 
گیاهان دارویی و طب سنتی پای نهاد که جوامع و 
محافل اجرایی و عملی و به تبع آن اندیشمندان، 
فناوران و فعاالن آشنایی عمیق و راهبردی در این 
زمینه نداشتند. با نگاشت اولین سند فرادستی علم 
و فناوری ایران یعنی نقشه جامع علمی کشور و 
ثب��ت موضوع گیاهان دارویی و طب س��نتی در 
الویت )الف( حوزه علوم پایه و کاربردی و اولویت 
)ب( حوزه سالمت، دیگر بار فصل نوینی فرا راه 

جامعه اسالمی مان گشوده شد.
 همگام با تاسیس و تحکیم ستاد توسعه علوم و 
فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی در مجموعه 
معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 
تصویب و ابالغ سند ملی گیاهان دارویی به عنوان 
راهبرد آینده س��تاد از طرف شورای عالی انقالب 
فرهنگی در س��ال ۱۳۹۲ به تدریج فعالیت ها و 
اقدامات ملی و منطق��ه ای به صورتی نظام مند 

و عملیاتی گسترش یافت.
خوشبختانه به اذعان کارشناسان و مسئوالن 
باال دستی کشور از زمان تشکیل ستاد فناوری و 
آغاز گفتمان سند ملی موج تازه ای از جهاد علمی 
و نوآوری در کش��ور به راه افتاد و سرمایه گذاری 
های جدی در راستای دانش بنیان سازی فعالیت 
ها و نیز ایجاد زیرس��اخت های علم و فناوری در 
کشور انجام گرفت و مهم تر اینکه در متن سیاست 

های کلی نظام و اسناد برنامه ای کشور در فصول 
سالمت و کشاورزی توجه ویژه ای به امر توسعه 

»داروهای طبیعی و مکمل« معطوف شد.
 جمهوری اسالمی ایران به خوبی دریافته بود 
که ایران کش��وری ممتاز از منظر غنای گیاهی 
و تن��وع زیس��تی در جهان ب��وده و ایرانیان جزء 
پیش��گامان علم طب و گیاهان دارویی در جهان 
هس��تند. مطالعات تطبیقی نش��ان می دهد که 
کشور ما از نظر تنوع زیستی با حدود ۸۰۰۰ گونه 
گیاهی جزء ۸ کشور برتر دنیا بوده و ذخایر ژنتیک 
گیاهی ایران برابر قاره اروپا است و این یک مزیت 
منحصر به فرد در جهان به شمار می آید. از سوی 
دیگر بیش از دو هزار و ۳۰۰ گونه از گیاهان کشور 
دارای خواص دارویی، صنعتی، عطری، ادویه ای 
و آرایشی و بهداشتی هستند که یک هزار و 7۲۸ 
گونه از گیاهان به عنوان گیاهان بومی و منحصرا 
در س��رزمین ایران رویش کرده و به عنوان یک 
ظرفیت اختصاصی و انحصاری در کشور محسوب 
می شوند. امروزه به جرات می توان گفت گیاهان 
دارویی می تواند عالوه بر تامین مواد اولیه دارویی 
و تولید متابولیت های دارویی ویژه و گرانبها یکی 
از مهم ترین منابع صادرات غیر نفتی و تامین ارز 

محسوب شود.
* دبیر س�تاد توسعه علوم و فناوری گیاهان 

دارویی و طب سنتی

زمین�ی ز هدیه ه�ای  ا اقتص�اد  رون�ق 

محمدحسن عصاره*
انقالب اسالمی را باید سرآغاز تحوالت بزرگ و بنیادین در همه حوزه های راهبردی 
کشور به ویژه علم و فناوری برشمرد. هر چه از بهمن 1۳۵7 فاصله گرفته می شود 
اهمیت تبیین تحول آفرینی ها و پیش�رفت های انقالب اسالمی به عنوان »معجره 
قرن« بیش�تر می ش�ود. گیاهان داروی�ی و طب ایرانی از جمله ح�وزه های مهم و 
اس�تراتژیک اکوسیس�تم انقالب است که تمامی پیش�رفت و توان خود را مرهون 

رخداد این رویداد بزرگ تاریخی قرن می داند.
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آخری��ن وضعیت اس��تفاده ایرانی ها از اینترنت 
پرس��رعت )باندپهن( تا پایان خردادماه امس��ال 
)س��ال ۹7( روی پرتال سازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی قرار گرفته است.
برمبنای ای��ن آمار، تعداد مش��ترکان اینترنت 
باندپه��ن به 7۲ میلی��ون و ۹۴۱ هزار و ۸77 نفر 
رس��یده است که از این تعداد، ۱۲ میلیون و ۸۸۸ 
 )ADSL( هزار و 5۰ نفر مشترک اینترنت ثابت
و ۶۰ میلیون و 5۳ هزار و ۸۲7 نفر کاربر اینترنت 

پرسرعت موبایل هستند.
بررسی نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت 
در ایران به مدد توسعه موبایل باندپهن به ۸۸.۸۶ 
درصد رس��یده است. براین اس��اس ضریب نفوذ 
اینترنت پهن باند ثاب��ت ۱5.7۰ درصد و ضریب 
نفوذ اینترنت موبایل 7۳.۱۶ درصد عنوان ش��ده 

است.
در ای��ن زمینه آمارها نش��ان می دهد که نفوذ 
اینترنت پهن باند ثابت )ADSL( در کش��ور به 
صورت خطی رو به رش��د ب��وده اما نفوذ اینترنت 
موبایل با ش��یب صع��ودی به س��رعت در حال 
حرکت اس��ت. )جدول رشد ضریب نفوذ اینترنت 

در 5 سال اخیر(
 از لحاظ فناوریهای دسترس��ی به اینترنت نیز، 
اینترنت موبای��ل و فناوریهای ۳G و ۴G با ۸۲ 
درصد دربرگیری در رده نخست قرار دارد. آمارها 
نش��ان می دهد که پس از فناوری نس��ل سوم و 
چهارم موبای��ل، ۱۲ درصد کارب��ران به اینترنت 
ADSL دسترس��ی دارند و ۳ درصد به اینترنت 
وای ف��ای و ۲ درصد از طری��ق TDLTE به 
اینترن��ت وصل می ش��وند. )جدول میزان رش��د 

تعداد مشترکان اینترنت در 5 سال اخیر(

اس�تفاده   وضعیت 
ینترن�ت  ا ز  ا یرانیه�ا  ا

اس�ت چطور 
جدول رشد ضریب نفوذ اینترنت در ۵ سال اخیر

جدول میزان رشد تعداد مشترکان اینترنت در ۵ سال اخیر
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ادامه از صفحه ۴
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای با تأکید بر اینکه چنین 
مقایسه هایی، تفاوت دو حکومت و دو نظام را به روشنی 
نش��ان می دهد، خاطرنش��ان کردند: عل��ت عمده ی 
عقب ماندگِی علمی و اخالقی و سیاس��ی کشور در آن 
دوران تاریک، وج��ود حکمرانان بی کفایت، دنیاطلب، 
وابس��ته و بی عرض��ه بود ک��ه در مقاب��ل ملت تکبر 
می فروختند و به فکر مصالح آنان نبودند اما در مقابل 
بیگانه تا کمر خم می شدند.ایشان تأکید کردند: همه ی 
ما باید به دلیل رهایی از آن دوران تلخ و پیشرفت های 
کنونی، سپاس��گزار نظ��ام جمهوری اس��المی و امام 
بزرگوار باشیم.رهبر انقالب اسالمی سپس چند توصیه 

درخصوص نخبگان بیان کردند.
اولین توصیه ی ایش��ان »لزوم تعامل دوجانبه میان 
نخبگان و نظام مدیریت کشور« بود که در این زمینه 
گفتند: از یک طرف مسئوالن باید جدی تر به دنبال تعامل 
با نخبگان و ارائه ی خدمات و رفع موانع کار آنان باشند و 
از طرف دیگر نخبگان نیز باید همه ی ظرفیت های خود 

را در اختیار پیشرفت کشور قرار دهند.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای منابع انس��انی خوب و 
نخبه ی متحرک و پیش رونده را یک گنجینه و ثروت 
عظیم خواندند و تأکید کردن��د: این ثروت همانند هر 
گنجینه ی دیگری در معرض طمع و چپاول نظام سلطه 
است تا ضمن آنکه از این ثروت برای خود بهره می برد، 
درخصوص علم و فناوری یعنی داشته های ثروت آفرین 

و قدرت آفرین نیز انحصار ایجاد کند.
ایش��ان »ح��ذف فیزیک��ی نخب��گان« را یکی از 
روش های نظام سلطه برای خارج کردن این گنجینه 
از چنگ ملت ها برشمردند و با اشاره به ترور دانشمندان 
هسته ای کشور گفتند: عالوه بر حذف فیزیکی، »امحاء 
فرهنگی و یا مش��غول کردن نخبگان به امور دیگر«، 
از دیگر روش های نظام سلطه برای گرفتن این ثروت 
عظیم کش��ور است، بنابراین مسئوالن و نخبگان باید 
هوش��یار و مراقب باش��ند.حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
راه مقابله با فریب های نظام س��لطه برای مجموعه ی 
نخبگی کش��ور را »تقویت هویت ملی و آرمان خواهی 
در میان نخبگان« دانستند و خاطرنشان کردند: جوان 
نخبه ی ما باید به ایرانی و مسلمان بودن، هویت ملی، 

آرمان ها و تاریخ بسیار شرافتمندانه ی خود افتخار کند.
ایش��ان تأکید کردند: یکی از برنامه های دش��من، 
آرمان زدایی و هویت زدایی اس��ت که همه باید مراقب 

و متوجه این نقطه ی تهاجم باشند.
یکی دیگر از توصیه های رهبر انقالب اس��المی به 

نخبگان، »مراقبت برای غافل نشدن از مسئولیت های 
خود در قبال مردم و مسائل مهم کشور« بود.

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای گفتند: نخب��ه نباید در 
فضای تخصصی خود غرق ش��ود و به مسائل جامعه 
همچون »استقالل، عدالت، پیش��رفت و آسیب های 
اجتماع��ی« اعتنایی نداش��ته باشد.ایش��ان خطاب به 
نخبگان تأکید کردند: اگر شما نخبگی را در زیر پرچم 
»عدالت خواهی و استقالل و هویت ملی« انجام دهید، 
قطعاً ارزش آن بیش��تر خواهد ب��ود. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشاره به جنگ تحمیلی اقتصادی، سیاسی و 
امنیتی علیه ایران عزیز، افزودند: یک نخبه نمی تواند به 
این جنگ بی تفاوت باشد.رهبر انقالب اسالمی با تشبیه 
جنگ تبلیغاتی و رسانه ای بسیار شدید دشمن به جنگ 
تحمیلی، افزودند: امکانات تبلیغاتی ما مانند اوایل دفاع 
مقدس، اندک است اما همان گونه که در آن نبرد پیروز 
شدیم، به فضل الهی در این جنگ هم بدون تردید پیروز 
خواهیم شد.ایشان »تصویرسازی غلط« را مهم ترین کار 
امروز دشمن برای اغوای افکار عمومی جهان و ایران 
برشمردند و خاطرنشان کردند: نخبه ی جوان ما باید در 
این رویارویی س��نگین، وظیفه ی خود را برای پیروزی 
و سرافرازی ایران انجام دهد.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در جمع بندی این بخش از سخنانشان، این دستور کار 
را برای نخبگان جوان ترس��یم کردند: »تالش علمی 
زیر پرچم عدالت خواهی، انحصارشکنی، ستم ستیزی و 

حساسیت و رسیدگی به مسائل و مشکالت مردم«.
رهبر انقالب اس��المی همچنین در بیان چند نکته 
درباره ی بنیاد نخبگان، ضمن تشکر از زحمات بنیاد، کار 
و تالش شبانه روزی را به مسئوالن آن، توصیه ی مؤکد 
کردند و افزودند: در شناسایی، جذب، هدایت، ساماندهی، 
شنیدن س��خن نخبگان و درمان کردن دردهای آنان، 
ش��ب و روز نشناس��ید.»پرهیز از روزمرگ��ی، همراه با 
ابتکار دائم و نوس��ازی روش ها در بخشی که هدایت 
نخبگان را در بنیاد بر عهده دارد«، »برنامه ریزی دقیق 
و صحیح برای فعالیت های هویت بخش«، »اس��تفاده 
از دفتر نمایندگی رهبری در دانش��گاه ها«، »استفاده از 
شرکت های دانش بنیان و مراقبت درباره ی تنزل نیافتن 
ضوابط این شرکت ها« از دیگر توصیه های رهبر انقالب 

به مسئوالن بنیاد نخبگان بود.
ایش��ان همچنین اس��تفاده از نخبگان در چیدمان 
مدیریت های میانی کش��ور را مهم خواندند و افزودند: 
ممکن است جوانان نخبه تجربه ی سطوح اول مدیریتی 
را نداشته باشند اما سطح مدیریت های میانی حتماً به 
جوان��ان نخبه نیاز دارد. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در 

بخش دیگری از سخنانشان با رد تصوری که دانشگاه ها 
را در خدمت مسائل کشور نمی داند، خاطرنشان کردند: 
در چهار دهه ی اخیر، جوانان دانشگاهی در صنایع مهم 
کشور نقش اول را داشته اند.ایشان »هوا فضا«، »علوم 
زیستی«، »سدس��ازی«، »صنعت دفاعی«، »صنعت 
هسته ای در ابعاد گوناگون آن«، »سلول های بنیادی«، 
»زیست فناوری« و »ساخت داروهای نوترکیب« را از 
جمله ی عرصه ها و صنایعی برشمردند که دانشگاه ها در 

شکل گیری و پیشرفت آن ها نقش ارزنده ای داشته اند.
رهبر انقالب اسالمی درعین حال افزودند: البته در کار 
دانشگاه ها نقص های زیادی وجود دارد که باید رفع شود 
و نخبگان جوان نیز امروز برخی از آن ها را بیان کردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای دانشگاه ها را به »اهتمام 
به پژوهش« در همه ی س��طوح فراخواندند و افزودند: 
ارتباط متقابل و ُپرمنفعت دانش��گاه با صنعت جدی تر 
گرفته ش��ود.رهبر انقالب در همین زمینه خاطرنشان 
کردند: با گس��ترش ارتباط با صنعت و شناسایی نیازها 
به گونه ای عمل کنید که همانند برخی از کشورها، هر 
پایان نامه ی دانشجویی یک حامی از بخش خصوصی 
یا دولتی داشته باش��د.»ضرورت به روزرسانی نقشه ی 
جامع علمی« پس از ۹ سال از تدوین آن و لحاظ کردن 
مسائل جدید در این نقشه، نکته ی دیگر ایشان خطاب 
به مس��ئوالن بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین 
با تأکید بر »ضرورت ارتباط علمی با کش��ورهایی که 
در مسیر رشد جهش��ی قرار دارند«، افزودند: این گونه 
کشورها عمدتاً در آسیا هستند، بنابراین باید نگاهمان 
به ش��رق باشد نه به غرب؛ ضمن اینکه نگاه به غرب 
و اروپا جز معطل ماندن، منت کشیدن و کوچک شدن 
فایده ای ندارد.رهبر انقالب با تأکید بر تعامل دانشگاه ها با 
دولت برای شناخت نیازها و اولویت ها، از اقدام گروه های 
مختلف اس��اتید دانش��گاهی و صاحب نظران از جمله 
اساتید بس��یجی در نوشتن نامه به مسئوالن و ارائه ی 
راه حل مشکالت اقتصادی ابراز مسرت کردند و افزودند: 
نمی دانیم دولت چقدر به این راه حل ها عمل می کند اما 
احساس مسئولیت اساتید و همچنین نخبگان جوان و 
خوش فکر در قبال مشکالت کشور بسیار خرسندکننده 
اس��ت.حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنانشان 
بار دیگر به تالش ُپرحجم دش��من برای تصویرسازی 
منفی از اوضاع ایران اش��اره کردند و افزودند: نوسانات 
ارزی و مشکالت معیش��تی وجود دارد اما در مجموع 
تصویر واقعی کشور، به کوری چشم دشمنان، عکس 
تصویری است که بیگانگان سلطه طلب از ایران عزیز 

ترسیم می کنند.

نظام  و  میان نخب�گان  تعام�ل دوجانبه 
اس�ت الزم  مدیریت کش�ور 
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در ابتدا شبکه علمی مبتنی بر فیبر تاریک )فیبرنوری 
خام و بدون اتصال به سیستم های انتقال دیگر( تعریف 
شد تا دانش��گاهها را بهم متصل کند که در این پروژه 
دانش��گاه صنعتی امیرکبیر، س��ازمان فناوری اطالعات 

ایران و شرکت مخابرات نقش داشتند.
پ��س از آن و ب��ا فراگیرترش��دن اینترن��ت، اتصال 
شبکه های دانش��گاهی با سرعت ۲ مگابیت برثانیه از 
جمله اهداف این ش��بکه عنوان ش��د که به حدود سال 
7۹ بازم��ی گ��ردد. به دلیل اینکه در آن س��الها نیز این 
پروژه ملی اجرایی نشد، سال ۸5 با تعریف دیگری با نام 
»شبکه علمی« در دستور کار قرار گرفت. در این پروژه، 
تجهیزات ش��بکه ای در س��ال ۸7 در مراکز مخابراتی 
نصب شد و به صورت آزمایشی نیز چند دانشگاه معدود 
به این شبکه متصل شدند؛ اما اجرای این پروژه تا سال 

۸۹ متوقف شد.
بار دیگر در س��ال ۸۹ و پس از آنکه در برنامه پنجم 
توس��عه، راه اندازی ش��بکه علمی در ذیل ش��بکه ملی 
اطالعات تکلیف شد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
در جلس��ه ۱۰۱ خود در آذرماه سال ۸۹ مجوز اپراتوری 

این شبکه را به س��ازمان پژوهشهای علمی و صنعتی 
ایران داد تا این اپراتور ظرف مدت ۳ سال بیش از ۲5۰۰ 
مرکز دانش��گاهی وزارت علوم ، وزارت بهداشت و سایر 
مراکز علمی و پژوهشی در کشور را به یکدیگر متصل 
کن��د. با این وجود تاکنون ای��ن اپراتور موفق به اجرای 

کامل این شبکه نشده است.
چرا شبکه علمی؟ * 

دسترس��ی ب��ه منابع علم��ی و تحقیقات��ی از جمله 
نخستین اولویتهای مورد نیاز دانشجویان به حساب می 
آید که الزمه آن در اختیار داش��تن شبکه ای پرسرعت 
و امن متصل به ش��بکه اینترنت جهانی است.اما با این 
وجود در کشور ما دانشجویان مراکز علمی و دانشگاهی 
در کش��ور در استفاده حداقلی از این شبکه با مشکالت 
متعدد روبرو هس��تند و از س��رعت دسترس��ی به منابع 
علمی گالیه دارند. مسئوالن دانشگاهی معتقدند که در 
صورتی که تعرفه پهنای باند اینترنت از س��وی وزارت 
ارتباطات برای دانشگاهها تعدیل شود، دانشگاهها می 
توانند اینترنت را با سرعت و کیفیت به مراتب باالتری 
در اختیار دانشجویان قرار دهنداز سوی دیگر مسئوالن 

دانش��گاهی نیز از قیمت ارائه خدم��ات اینترنت گالیه 
مندن��د و معتقدند که در صورت��ی که تعرفه پهنای باند 
اینترنت از سوی وزارت ارتباطات برای دانشگاهها تعدیل 
شود، دانشگاهها می توانند اینترنت را با سرعت و کیفیت 

به مراتب باالتری در اختیار دانشجویان قرار دهند.
اش��تراک گذاری دس��تاوردهای علمی و پژوهشی، 
تس��هیل در انتقال اطالعات میان مراکز دانش��گاهی و 
علمی و پژوهشی، اس��تفاده از منابع پایگاههای علمی 
و کتابخانه های دیجیتالی، دسترسی به آرشیو و داوری 
مق��االت، اس��تفاده از پخ��ش زنده کالس��های درس، 
استفاده از شبکه اختصاصی مجازی که منابع علمی را 
به یکدیگر متصل کند، دسترسی به سامانه های پایان 
نامه و اطالعات عمومی، دسترسی آنالین به کنفرانس 
های علمی و در نهایت تولید دانش از جمله کاربردهای 

مدنظر در راه اندازی شبکه علمی است که در نهایت می 
تواند نیاز دانشگاهها و دانشجویان و محققان را به داشتن 

اینترنتی با سرعت و با کیفیت باال مرتفع کند.
 مطابق بند  ح  ماده ۴۹ برنامه پنجم توس��عه کشور، 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف شده نسبت 
به ایجاد زیرساخت های الزم برای توسعه شبکه علمی 
کشور اقدام کند و تمامی دانشگاه ها، حوزه های علمیه، 
موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی نیز موظف 
شدند با اتصال به این شبکه، محتوای علمی و امکانات 
نرم افزاری و سخت افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی 
با رعایت استانداردهای الزم روی شبکه علمی قرار دهند. 
در همین حال براساس تاکیدات مقام معظم رهبری در 
خصوص توسعه علمی و فناوری کشور، شبکه علمی به 
عنوان ش��بکه ای مستقل که از طریق فیبرنوری، کلیه 
دانش��گاهها و مراکز علمی و پژوهشی را به هم متصل 

کند تعریف شده است.
تاخیر مکرر اپراتور ش�بکه علمی در انجام  * 

تعهدات
سال گذشته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات 

روش�ن ش�د موتور ش�بکه علمی کش�ور 
 تعریف ش�بکه علمی س�ابقه ای بیش از 2۰ س�ال دارد و نخستین بار در سال 
7۳ با نام »ش�بکه دانش�گاهی« و با هدف ارتباط مستقل دانشگاهها با یکدیگر 
از س�وی سازمان پژوهش�های علمی و صنعتی مطرح شد. این شبکه قرار بود 
شبکه اینترانت میان دانشگاهها باشد و دسترسی دانشگاهها به منابع علمی و 
تحقیقاتی را از طریق بستری پرسرعت و امن فراهم و مشکالت دانشجویان را 

برای دسترسی به اطالعات مرتفع کند.
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در آغازین روزهای دولت دوازدهم و در مراسم اجالس 
سراس��ری روس��ای دانش��گاه ها، مراکز آموزش عالی، 
پژوهشگاه و پارک های علم و فناوری کشور، ماموریت 
مش��ترک وزارت ارتباطات و دانشگاه ها را توسعه شبکه 
علمی کشور عنوان کرد و گفت: » شبکه علمی ظرفیتی 
مناس��ب به منظور حل مشکالت است و در حال انجام 
فرآیندهایی برای رش��د ش��بکه علمی هس��تیم تا این 
سیستم به عنوان اپراتور دانشگاهی پیاده سازی و مورد 
استفاده دانشگاه های سراسر کشور قرار گیرد که می تواند 
باال رفتن کیفیت و س��طح خدمات فن��اوری اطالعات 

دانشگاه ها را در پی داشته باشد.«
وزیر ارتباطات با بیان اینکه عالقه زیادی برای اتصال 
به ش��بکه علمی در شهرس��تانها وجود دارد تاکید کرده 
است: »دانشگاه های ایران دارای مشکالت بسیار زیادی 
در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات هس��تند که یکی 
از مهمترین آن ها استفاده از شبکه قدیمی رادیویی است 
که باعث شده تا سرعت اتصال محدود باشد و تنها راه 
حل آن اس��تفاده از شبکه نسل جدید، شبکه فیبرنوری 
است که هزینه باال و انحصار شرکت مخابرات ایران را 

به دنبال دارد و همین مسئله باعث شده تا دانشگاه های 
سراسر کشور نس��بت به سایر نقاط پیشرفته دنیا عقب 

ماندگی خاصی داشته باشند.«
 پ��س از گذش��ت نزدیک به ۶ م��اه از این اظهارات 
و اجرایی نش��دن شبکه علمی، وزیر ارتباطات در بهمن 
ماه و در حاشیه برگزاری مراسم جشن پیروزی انقالب 
اس��المی در دانش��گاه شهید بهش��تی اعالم کرد: » از 
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خواسته ام تا به اپراتور 
ش��بکه علمی اخطار جدی دهد تا اگر نمی توانند کار را 
پیش ببرند ما شاید الزم باشد که تصمیمات جدی برای 

تغییر اپراتور بگیریم.«
وی در پاسخ به این سوال که چرا اتصال شبکه علمی 
به شبکه بین المللی مسکوت مانده است، گفت: توافق 
صورت گرفته در این رابطه براین مبنا بوده که ش��بکه 
جدید با مدل جدید اجرا شود و البته اقدامات خوبی هم از 
لحاظ ایجاد زیرساخت های الزم برای توسعه این شبکه 
علمی انجام شده، اما در اتصال دانشگاه ها به این شبکه 

هنوز با تاخیر مواجه هستیم.«
دانش��گاه های ایران دارای مش��کالت بسیار زیادی 

در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات هس��تند که یکی 
از مهمترین آن ها اس��تفاده از ش��بکه قدیمی رادیویی 
استجهرمی اضافه کرد: »پاس��خی که اپراتور داده این 
بوده که کارهای زیرس��اختی انجام و تجهیزات الزم در 
مراکز مختلف نصب ش��ده و ۱5 یا ۱۶ دانشگاه هم به 
این شبکه متصل ش��ده اند، اما این آمار ناچیز است. ما 
تکلیف کرده ایم که به کارها سرعت ببخشند و قبل از 
اتمام نیمه اول سال ۹7 ، حجم قابل قبولی از دانشگاه ها 

به این شبکه متصل شوند.
پس از این اظهارات و در پی عملیاتی نشدن اجرای 
این پروژه، در پیگیری خبرنگار مهر از اجرای این پروژه 
در اردیبهش��ت ماه ۹7 ، رس��ول س��رائیان معاون وزیر 
ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات گفت: »تا 
پایان اردیبهشت ۳۰ دانشگاه کشور به این شبکه متصل 
می شوند و این پروژه فاز عملیاتی خود را آغاز و امکان 

اشتراک گذاری منابع علمی فراهم می شود.«
به گفته وی، »مطابق با این برنامه ریزی 5۰ درصد 
هزینه پهنای باند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به 
دانش��گاهها تخفیف داده می شود و پس از این فاز، به 

سرعت فازهای بعدی پروژه نیز در جریان قرار می گیرند 
و امیدواریم این ش��بکه به زودی سرویس دهی خود را 

آغاز کند.«
شبکه علمی به هفته دولت نرسید * 

مردادماه ۹7 وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات در 
اظهاراتی با بیان اینکه موانع توسعه شبکه علمی کشور 
رفع ش��ده اس��ت، افزود: » امیدواری��م در هفته دولت 
)شهریورماه( یکی از دستاوردهایی که معرفی می کنیم 
شبکه علمی باش��د.« محمدجواد آذری جهرمی با بیان 
اینکه انتقاد به نبود س��رعت الزم در روند توسعه شبکه 
علمی کش��ور وارد است، خاطرنشان کرد: »روند توسعه 
این ش��بکه با آنچه مورد نظر ما بوده تطابق ندارد، باید 
تاکنون بیش از ۲۰۰ دانشگاه به این شبکه علمی متصل 
می ش��د، ولی تاکنون فقط به ۴۰ دانشگاه رسیده است. 
تذکراتی داده ایم و البته موانعی هم وجود داشته است.« 
وی در مورد این موانع توضیح داد:»موانع الزاما زیرساختی 
نبوده اس��ت، زیرا این شبکه یک اپراتور مجازی است و 
اپراتور واقعی نیست؛ در تعامل با سایر اپراتورها اختالف 

ها و عدم همکاری هایی بوده است.«

 ۴۰۰ * واحد دانش�گاهی تا پایان سال بهم 
متصل می شوند

محمدج��واد آذری جهرمی ، درخص��وص انتقادات 
واردش��ده به عدم اجرای ش��بکه علمی کشور و آخرین 
وضعیت این پروژه، اظهار داشت: موانع توسعه این شبکه 
رفع  شده است و هم اکنون شاهد تسریع در روند اجرای 
این پروژه هستیم. وی با بیان اینکه طی چند ماه اخیر، 
اقدام برای اتصال دانشگاهها به شبکه علمی به سرعت 
درحال انجام اس��ت، افزود: تا پایان اردیبهش��ت ماه ۳۰ 
نقطه دانش��گاهی به این ش��بکه متصل شده بود و هم 
اکنون بیش از 5۱ دانشگاه، به شبکه علمی متصل شده 
اس��ت. وزیر ارتباطات با بیان اینکه این پروژه نسبت به 
اهداف پیش بینی شده برای آن، با کندی جلو رفته است، 
گفت: اتصال 5۱ دانش��گاه نسبت به اهداف مدنظر، کم 
است اما به هر ترتیب اپراتور شبکه علمی نیز با مشکالت 
و موانعی مواجه بوده که هم اکنون برطرف شده است. 
آذری جهرمی با تاکید براینکه سرعت تکمیل این پروژه 
افزایش یافته است، ادامه داد: هدفگذاری بعدی در این 
پروژه مربوط به پایان سال است و شاخص جدیدی که 
داریم اتصال ۴۰۰ واحد دانش��گاهی به این شبکه است 

که امیدواریم به سرعت اجرایی شود.
هدفگذاری بعدی در این پروژه مربوط به پایان سال 
اس��ت و ش��اخص جدیدی که داریم اتصال ۴۰۰ واحد 
دانشگاهی به این شبکه است که امیدواریم به سرعت 
اجرایی شودوی درباره ارائه پهنای باند به دانشگاهها نیز 
گف��ت: محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و ش��رکت 
ارتباطات زیرساخت، 5۰ درصد تخفیف برای دانشگاهها 

را روی پهنای باند اعمال می کند.
مدل کس�ب و کار ش�بکه علمی مشخص  * 

شود
انتقادی که از سوی کارشناسان به شبکه علمی کشور 
می ش��ود این است که این ش��بکه ماهیت و محتوای 
مش��خص و مدل کس��ب و کار ندارد و به همین دلیل 
وضعیت آن نامعلوم است. چرا که در ابتدا قرار بود شبکه 
علمی مستقل با استفاده از فیبر تاریک، مراکز دانشگاهی 
و علمی را به یکدیگر متصل کند اما در تعریف دوم قرار 
بر این ش��د که ش��بکه ای به صورت مجازی مبتنی بر 
شبکه زیرساخت ارتباطی کشور )شبکه ملی اطالعات( 
توسعه پیدا کند و مستقل نباشد. در این میان یکی دیگر 
از ابهامات این طرح، مربوط به نبود مدل کس��ب و کار 
برای این شبکه است. این شبکه دارای مدل درآمدی و 
محتوای علمی مشخصی نیست. به نحوی که در توسعه 
محتوایی این ش��بکه، بخش خصوصی و پژوهشگاهها 
عالقه مند به ورود نیس��تند. اگرچه ایده اولیه راه اندازی 
اینترنت در دنیا مربوط به اتصال شبکه ای دانشگاهها و 
مراکز دفاعی آمریکا بوده و مدل شبکه های دانشگاهی 
نیز در کشورهای مختلف وجود دارد؛ اما در کشور ما در 
کنار زیرس��اختهای فنی برای اتصال به شبکه، موضوع 
محتوا از جمله مشکالتی است که باعث شده این طرح، 

در شکل عملیاتی به کندی پیش رود.
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دکتر سعید سرکار  در یک نشست خبری عنوان 
ک��رد: تاکنون ۱۰ دوره از نمایش��گاه فن��اوری نانو 
با هدف ترویج و توس��عه منابع انس��انی، آموزش و 
پژوهش و مهیا کردن زیرساخت های الزم در زمینه 
فناوری نانو طبق س��ند ۱۰ س��اله اول این فناوری 

برگزار شده است.
وی با بیان اینکه در راس��تای سند ۱۰ ساله دوم 
فناوری نانو درصدد توسعه صنعتی و تجاری سازی 
فناوری نانو هستیم، گفت: طبق برنامه ۱۰ ساله دوم 
بیش��تر بر صنعتی س��ازی و تجاری سازی، توسعه 
صادرات محصوالت مبتن��ی بر فناوری نانو تمرکز 

کرده ایم که باید این موضوع تامین شود.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو افزود: همچنین ورود 
به عرصه های جهانی، فرهنگ سازی، برندسازی از 
جمله اقدامات ما در ستاد است که این نیاز به برنامه 
ریزی دارد و ما بر اس��اس س��ند ۱۰ ساله دوم این 

موضوع را پیش می بریم.
وی با اش��اره به یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو 
که از ۲۱ تا ۲۴ مهر در نمایشگاه بین المللی برگزار 
می ش��ود خاطرنشان کرد: امس��ال بیشترین توجه 
نمایش��گاه هم به موضوع صنعتی سازی و تجاری 
س��ازی است. بر همین اساس تمام ذینفعان در این 

نمایشگاه حضور خواهند یافت. سرکار با بیان اینکه 
ایران ظرفیت های قاب��ل توجهی در حوزه فناوری 
نانو دارد، گفت: به همین دلیل برنامه های نمایشگاه 
را ب��ه گونه ای جهت داده ایم که بیش��تر صنایع از 
جمله صنایع خودرو، نساجی، آب و محیط زیست و 
... در آن حضور داشته باشند. به گفته سرکار حضور 
صنایع در نمایشگاه و از سوی دیگر حضور شرکت 
های دانش بنیان، فن��اوران و محصوالت در حوزه 
نانو می تواند نقطه عطفی باش��د که مدیران صنایع 
محصوالت خود را به واس��طه فناوران و ایده های 
آنها توسعه دهد؛ به گونه ای توسعه بازار شرکت ها 

در گرو مخاطبان نمایشگاه خواهد بود.
حض�ور هی�ات های�ی از 7 * کش�ور خارج�ی در 

نمایشگاه فناوری نانو
دبیر س��تاد توسعه فناوری نانو با بیان اینکه افراد 
و مدی��ران در صنوف مختلف از نمایش��گاه بازدید 
می کنند، گفت: همچنین کش��ورهای مختلفی از 
جمله کره جنوبی، مالزی، اندونزی، روسیه، اکوادور، 
ارمنس��تان، عمان در این نمایشگاه حضور خواهند 

داشت.
به گفته وی، همچنین کشورهایی مانند ارمنستان، 
عمان و کره در این نمایشگاه با داشتن غرفه هایی 

محص��والت نانو خود را در معرض نمایش��گاه قرار 
می دهند. وی افزود: در این نمایش��گاه ۴۰ فناوری 
در سطح نمونه اولیه ساخته شده، در این نمایشگاه 
حضور می یابند که سعی بر جذب سرمایه گذار دارند. 
س��رکار با تاکید بر اینکه همچنین به غیر از هیات 
های تجاری میزبان ۴۰ کشور خارجی برای بازدید از 
صنایع ایران فعال در حوزه نانو هستیم، گفت: امیدوار 
هستیم با این اتفاقات رشد فزاینده ای در حوزه نانو 

را شاهد باشیم.
ایجاد دفاتر نانو در کشورهای خارجی * 

س��رکار با بیان اینکه در حال حاضر چهار دفتر و 
نمایشگاه در کشور چین ایجاد کرده ایم گفت: ایجاد 
این دفاتر و نمایش��گاه ها می تواند منجر به فروش 

دانش فنی شود.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو افزود: همچنین در 
برخی مواقع فناوری از سوی شرکت های ایرانی و 
سرمایه گذاری از طرف چینی ها انجام می شود که 
به این واسطه محصوالت نانو ایرانی در کشور چین 
به فروش می رس��د. همچنین به واسطه این دفاتر 
پروژه هایی را متقبل ش��ده ایم که در ایران توسط 
محققان و فناوران ایرانی برای کشور چین انجام و 

به نتیجه می رسد.
وی با بیان اینکه همچنین دفاتری در اندونزی، 
ترکیه و مالزی راه اندازی کرده ایم، گفت: همچنین 
دفتر فناوری نانو در کش��ور عراق در شرف تاسیس 
اس��ت. سرکار تاکید کرد: کش��ورهایی که جمعیت 

اندازی ش�هر  ه  را
در عم�ان  نان�و 
ب�ا هم�کاری 
ای�ران محقق�ان 

دبیر س�تاد نانو با بیان اینکه قرار اس�ت در نمایشگاه فناوری نانو دستاوردهای 
ایرانی به نمایش گذاشته شود، گفت: کشور عمان در حال تاسیس شهر نانویی 

است که با همکاری ایرانی ها به سرانجام می رسد.
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باالیی دارند از اهداف ما هس��تند زیرا می تواند بازار 
خوبی برای محصوالت نانو ایرانی ایجاد کند.

وی اف��زود: هند، مکزیک، برزیل، عمان از جمله 
کش��ورهای پرجمعیتی هس��تند که هدف ما برای 
توس��عه بازار محصوالت نانو ایرانی به ش��مار می 
رود. وی با تاکید بر اینکه در کشورهایی که ظرفیت 
جذب تکنولوژی دارند توانسته ایم ارتباط خوبی برقرار 
کنیم، گفت: این موضوع می تواند بازار خوبی برای 
محصوالت دانش بنیان ش��رکت های ایرانی باشد. 
دبیر س��تاد توسعه فناوری نانو با تاکید بر اینکه باید 
چال��ش ها را در حوزه صنعتی به طرح هایی تبدیل 
کنیم تا راهکاری برای حل مشکل شوند، گفت: ما 
سعی داریم محصوالت باکیفیت را با کارایی باال و 
قیمت پایین و همچنین رقابت پذیری باال به تولید 

برسانیم.
تهیه پیوست های تجاری در تعامالت خارجی * 

س��رکار با بیان اینکه م��ا از فعالیت های تجاری 
در ایران پیوست های تجاری تهیه می کنیم گفت: 
همچنی��ن از حضور هیات های خارجی در کش��ور 
پیوست هایی را تهیه می کنیم تا بتوانیم قراردادهایی 

در این زمینه منعقد کنیم.
راه اندازی دو آزمایشگاه نانو در چین * 

سرکار با بیان اینکه تاکنون دو آزمایشگاه فناوری 
نانو در چین تاسیس کرده ایم، گفت: دو هزار دانش 
آموز عمانی توس��ط کارشناس��ان و اس��اتید ایرانی 
آموزش دیده اند و درصدد هستیم فناوری نانو را در 

این کشور ترویج دهیم.
به گفته وی، در بحث آموزش قرارداد هایی تنظیم 
کرده ایم که بر اساس آن اساتید ایرانی در دوره های 
کارشناسی ارشد و تحصیالت تکمیلی به کشورهای 

خارجی اعزام می شوند.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری نانو افزود: این پکیج 
آموزشی در قالب دوره هایی در کشورهای خودشان 

با متخصصان ایرانی برگزار می شود.
صنایع کشور کشش دریافت فناوری را ندارند * 

سرکار با بیان اینکه ما مشکالت زیادی در کشور 
داریم و به ندرت موضوع صنعت در نظر گرفته می 
شود، گفت: در ایران بیشتر به جای اینکه به موضوع 
صنعت توجه شود کارخانه داریم؛ کارخانه یک موجود 
مرده اس��ت و رشد نمی کند اما صنعت دو نوع دارد. 
ما به واسطه صنعت می توانیم ماشین آالت را تولید 
کنی��م و ارتقا دهیم و ی��ا اینکه فناوری را به صنایع 
تزریق کنیم که به این واسطه رقابت پذیری صنایع 
به واس��طه فناوری افزایش می یابد و این موضوع 

موجب تجاری سازی خواهد شد.
وی ادامه داد: اما یکی از مش��کالت ما این است 
که در صنایع کشور ما کشش دریافت فناوری وجود 
ندارد. به همین دلیل فناوری هایی که در کشور ما 
توسعه می یابد در کشورهای دیگر مشتری پیدا می 

کند و در ایران مخاطبی ندارند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال تکنولوژی پوشش 
تزیینی با فناوری نانو در س��ال ۹۶ در ش��یرآالت 
توسط یکی از ش��رکت های  دانش بنیان به کار 
گرفته ش��د، این ش��رکت درصدد آمد تا ماش��ین 
پوش��ش دهی تزیین��ی را از یک ش��رکت ایرانی  
خریداری کند که اکنون توانس��ته محصوالت در 
حوزه شیرآالت را که بادوام و باکیفیت هستند وارد 

بازار کنند.
دبیر ستاد توس��عه فناوری نانو ادامه داد: اما قبل 
از اینکه این ماش��ین آالت به ش��رکت های ایرانی 
فروخته شود به کشور چین فروخته شد و این نشان 
می داد صنایع ایران استقبال خوبی از فناوری ایرانی 
نمی کند و قبل از آن کش��ورهای خارجی مشتری 

فناوری های ایرانی می شوند.
وی افزود: مشکل ما دولتی بودن اقتصادمان است 
که این باعث می شود هیچ گونه رقابتی نداشته باشد 
و متاسفانه قسمت اعظمی از عرصه اقتصاد کشور ما 

دولتی است و رقابت در  آن وجود ندارد.
سرکار با تاکید بر اینکه ما فناوری هایی داریم که 
صنع��ت خودرو را متحول می کند گفت: اگر بخش 
خصوصی درک کند که چنین فناوری وجود دارد و 

می تواند رقابت پذیری در این زمینه را ارتقا دهد ما 
می توانیم به راحتی  با این بخش کار کنیم.

اگ�ر تحری�م ها به م�ا فش�ار بی�اورد دولت به  * 
محصوالت ایرانی روی می آورد

سرکار با تاکید بر اینکه اگر تحریم ها به ما فشار 
بیاورد دولت به محص��والت ایرانی روی می آورد، 
گف��ت: ما اعالم خطر می کینم که اگر به ش��رکت 
های دانش بنیان با مدیریت شکل گرفته اند توجهی 
نش��ود و از محصوالت آنها اس��تقبالی نش��ود نابود 
خواهند شد؛ این بی توجهی اکنون وجود دارد چون 
کس��ی به فکر این شرکت ها نیست. وی ادامه داد: 
اگر بی توجهی به شرکت های دانش بنیان ادامه یابد 
معضل بیکاری متخصصان ایرانی را خواهیم داشت. 
وی با اش��اره به صحبت های رئیس بانک مرکزی 
مبنی بر اینکه تولیدکننده را ول کنید مصرف کننده 
را بچسبید، گفت: اگر چنین رویکردی وجود داشته 

باشد شرکت ها به بن بست می رسند.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با بیان اینکه یکی از 
ارکان اقتصاد دانش بنیان ثبت اقتصاد است، گفت: 
باید هزینه های ثبت اختراع پرداخت شود که نیاز به 
دالر در این موضوع حس می شود ما نمی توانیم در 
بازارهای آزاد به دنبال ارز آزاد برای شرکت ها باشیم. 
س��رکار ادامه داد: معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برای اینکه ش��رکت های دانش بنیان در 
این نوسانات ارزی به بن بست نخورند تالش های 
زیادی کرده است ولی رویکرد باالدستی ها خالف 

این موضوع است.
وی در خص��وص موض��وع FATF گف��ت: 
امیدواریم به واس��طه این موضوع جریان ها معقول 
ش��ود و کانال هایی به واسطه آن باز شوند که برای 

تبادالت ارزی کارها تسهیل شوند.
همکاری ستاد توسعه فناوری نانو با عمان برای  * 

راه اندازی شهر نانو
سرکار با اش��اره به اینکه عمان در حال تاسیس 
شهر نانو اس��ت که یکی از همکاران اصلی در این 
امر س��تاد نانو است، گفت: این شهر نانو با توجه به 
ظرفیت های ایران قرار اس��ت در عمان راه اندازی 
ش��ود. وی افزود: پیش بینی شده که شرکت های 
ایرانی با فناوری های خودش��ان یک شعبه دیگر از 
واحد تولیدی خود را در این ش��هر نان��و راه اندازی 
کنند و از آنجا به عنوان پلتفرمی به بازارهای جهانی 
استفاده کنند. وی با بیان اینکه سه نفر از ستاد نانو 
عضو هیات اصلی نانو سیتی در عمان هستند، گفت:  
این کار به تازگی شروع شده و قرار است محصوالت 

مبتنی بر نانو در این شهر به تولید برسد.
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این ش��رکت دانش بنیان داخل��ی، ارائه دهنده 
اولین فهرست  بها و تجزیه بهای الکترونیکی برای 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو 
به همراه مهندس��ی مجدد ساختارهای اطالعاتی، 
ارائه کرده است.شرکت آئین، فعالیت خود را با ارائه 
خدمات طراحی، مش��اوره و برنامه نویسی و تولید 
انواع نرم افزارهای نس��خه ای و تولید نرم افزارهای 
س��فارش مش��تری آغاز ک��رده اس��ت و خدمات 

تخصصی متعددی در این زمینه ارائه می کند.
اسماعیل آئین  پژوه مدیر عامل این شرکت می 
گوید: نصب و راه اندازی سیس��تم های کامپیوتری 
اعم از سخت افزار و نرم افزار، تهیه لوازم دستگاه های 
رایان��ه ای از منابع داخلی یا خارجی و غیره، واردات 
و صادرات کامپیوتر و قطعات آن و اخذ و یا اعطای 
نمایندگی رایانه از ش��رکت های داخلی و خارجی و 
آموزشی در ارتباط با موضوع شرکت از جمله زمینه 

های فعالیت شرکت ما است.
همچنین از دیگر خدمات ارائه شده توسط این 
شرکت می توان به ارائه خدمات مشاوره مدیریت 
در زمین��ه ف��ن آوری اطالع��ات و رایانه سیس��تم 
اطالع��ات جغرافیای��ی، انجام خدم��ات کنترلی و 
نظارتی، محاس��بات و اندازه گیری از جنبه کمی و 
کیفی و اجرا و بهره برداری انواع پروژه های رایانه ای 

اشاره کرد.
این شرکت عالوه بر مش��تریان، کارفرمایان و 

کاربران محصوالت، خود را در قبال جامعه و محیط 
پیرامون مس��وول دانسته و با توجه به لزوم آگاهی 
بخشی، ارتقای سطح عمومی دانش و تسهیل در 
فرآیندهای کاری طیف وسیعی از جامعه مهندسی 

و آبادگران کشور را مد نظر قرار داده است.
شرکت آئین، با تعهد به رعایت مفاد استانداردها، 
بهبود مس��تمر سیستم و همچنین رعایت قوانین، 
مقررات و سایر الزامات مرتبط، اهداف مختلفی را در 
راستای بقا، پیشرفت و سودآوری شرکت به همراه 
رضایت ذینفعان، تعیین و سرلوحه ی فعالیت های 
خود قرار داده اس��ت که این اهداف شامل افزایش 
رضایت ذینفعان س��ازمان با شناس��ایی و برآورده 
ساختن انتظارات، خواسته ها و تمامی نیازمندی های 

پایه، عملکردی و هیجانی،
کاهش هزینه های سربار و غیر مؤثر بر کیفیت 
محص��والت و خدمات در کلیه فرآیندها با رعایت 
الزامات ذی نفعات و نظام پیشنهادات، کاهش خطاها 
و اشتباهات کاربر و سیستم با ارایه آموزش مستمر 
و بهبود روش ها، افزایش س��هم بازار با گس��ترش 
تن��وع و افزایش توان تولید و پش��تیبانی و تجهیز 
به تکنولوژی های به روز و پیش��رفته و شناس��ایی، 
دستیابی و حفظ دانش الزم برای عملکرد سازمان 

و میل به سوی سازمانی دانشی می شود.
سامانه پی وب یکی از محصوالت این شرکت 
است که این سامانه زمینه ای را فراهم کرده است 

تا امکاناتی که به صورت محدود در نرم افزار های 
تحت ویندوز ارائه شده بود، توسعه یافته و فصلی نو 
در طراحی نرم افزارهای عمرانی ایجاد شود. با توجه 
به دغدغه های امروز مدیریت کالن در پروژهای 
عمران��ی ازجمله عدم دسترس��ی بهینه مدیران به 
گزارش��ات آماری و همچنین عدم وجود نظارت بر 
امور رده ها، پیش��رفت فیزیکی و ریالی طرح ها و 
... توس��ط دستگاههای اجرایی، سامانه پی وب، به 
عنوان تدبیری نو در صنعت عمران بستر مناسبی را 
جهت مرتفع کردن محدودیت های موجود سازمان 
ه��ا و مدیریت یکپارچه پروژه های عمرانی فراهم 

کرده است.
نرم افزار تدبیر محصول بعدی این شرکت است، 
که در سال ۶۴ توسط شرکت آیین طراحی و ابداع 
شد، این نرم افزار قدم بسیار مؤثری در تقلیل زمان 
و حذف خطاهای انس��انی برداشته شد. از آن زمان 
تاکن��ون نرم افزار تدبیر خدم��ات قابل توجهی به 
مدیران و کارشناس��ان طی س��ه دهه گذشته ارائه 
کرده اس��ت و طی این دوران ب��ا توجه به نظرات 

کاربران به بلوغ کامل رسیده است.
س��امانه اطالع��ات جغرافیایی اطلس س��امانه 
دیگری اس��ت که توسط این ش��رکت تولید شده 
است. این س��امانه اطالعاتی اس��ت که به تولید، 
پردازش، تحلی��ل و مدیریت اطالعات جغرافیایی 
می پردازد. به عبارت دیگر GIS یک سامانه رایانه 
ای برای مدیری��ت و واکاوی اطالعات جغرافیایی 
ب��وده ک��ه توانایی گ��ردآوری، ذخی��ره، واکاوی و 
نمایش اطالع��ات جغرافیایی را دارد. هدف نهایی 
یک س��امانه اطالعات جغرافیایی، پشتیبانی برای 
تصمیم گیری های پایه گذاری  شده بر پایه داده های 
جغرافیایی می باش��د و عملکرد اساسی آن بدست 
آوردن اطالعاتی اس��ت ک��ه از ترکیب الیه های 
متفاوت داده ها با روش های مختلف و با دیدگاه های 

گوناگون بدست می آیند.

توس�ط  افزاره�ای عمران�ی  ن�رم  تولی�د 
داخل�ی متخصص�ان 

یک شرکت دانش بنیان داخلی سال 72 به عنوان نخستین طراح و تولید کننده 
نرم افزارهای عمرانی، طالیه دار حرکت ش�تابان از نرم افزارهای س�اده اولیه به 

سیستم های مدیریت استراتژیک امروزی بوده است.
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فراديد

طبق اعالم ش��ورای سیاستگذاری این آزمون، سال 
گذش��ته ۶۰ هزار ش��رکت کننده در ۲۶۶ عنوان شغلی 
در این آزمون ش��رکت کردند ک��ه از این تعداد۲۰ هزار 
نفر تحت مصاحبه حضوری در 7 استان قرار گرفتند. در 
اولین آزمون، ۲۸ هزار فرصت ش��غلی در بیش از ۱۱۰۰ 
شرکت خصوصی و دانش بنیان برای افراد وجود داشت 
که در نهایت ۶۳۰۰ نفر مشغول به کار شدند. این شورا 
همچنین اعالم کرده است که تا کنون 5۰ هزار نفر در 

دومین دوره آزمون ثبت نام کرده اند.
اکنون در جریان مراحل اجرای این آزمون، شبهاتی در 
زمینه مشارکت نهادهای دولتی و یا حمایت این نهادها 
و همچنین مجریان برگزاری آن مطرح شده است. یکی 
از این نهادها معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
است که در این زمینه مشاور معاونت علمی و فناوری در 

گفتگو با مهر توضیحاتی را ارائه داده است.
نقش معاون�ت علمی در برگ�زاری آزمون  * 

استخدامی شرکتهای خصوصی و فناوری
پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری 
و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری در خصوص مش��ارکت و یا حمایت معاونت 
علمی از آزمون اس��تخدام ش��رکت ه��ای خصوصی، 
صنعتی، تجاری و فناور گفت: معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری از برگزاری این آزمون حمایت کرده اما 

مشارکتی در برگزاری آن نداشته است.
وی ب��ا تاکید بر اینکه معاونت علمی و فناوری هیچ 
مش��ارکتی با شرکت های دانش بنیان از جمله شرکت 
برگزار کننده آزمون استخدامی ندارد، عنوان کرد: معاونت 
علمی از ش��رکت های دانش بنیانی که در راستای رفع 

معضالت کشور فعالیت می کنند حمایت می کند.
به گفت��ه کرمی، این حمایت ه��ا برخی ذیل قانون 
حمایت از ش��رکت های دانش بنیان اس��ت و برخی با 
انعقاد تفاهم نامه با سازمان های مختلف از جمله گمرک، 
شهرداری، س��تاد کل نیروهای مسلح و ... صورت می 
گیرد. وی با بیان اینکه شرکت دانش بنیان برگزار کننده 
آزمون استخدامی خصوصی و فناور از جمله شرکتهایی 
است که پیش از این نیز رویدادهایی را به صورت ساالنه 
برگ��زار کرده بود، گفت: یکی از این رویدادها به عنوان 
مسابقات کاریابی و استعدادیابی در دانشگاه شریف برگزار 

و منجر به شناسایی افراد جویایی کار شد.
آزم�ون تنها حمایت معنوی معاونت علمی  * 

را دارد
دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش 
بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تأکید 
بر اینکه معاونت علمی مشارکت در برگزاری این آزمون 
را تکذیب می کند، گفت: این آزمون تنها حمایت معنوی 
معاونت علمی را دارد و ۲ ستاد فناوری های نرم و هویت 
ساز و توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 

به عنوان حامیان آن محسوب می شوند.
شرکت دانش بنیان مجری برگزاری آزمون  * 

مورد تأیید معاونت علمی است
وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا معاونت 
علمی شرکت برگزار کننده آزمون استخدامی را تأیید می 
کند یا خیر، گفت: این شرکت مورد تایید معاونت علمی 
است و همواره معاونت علمی به این شرکت کمک می 
کند. اما اگر این شرکت و یا هر شرکت دانش بنیانی در 
کارش خللی ایجاد ش��ود و بخواهد سوء استفاده کند ما 
در معاونت علمی موضوع را مورد پیگیری قرار خواهیم 
داد لذا اگر از این شرکت هم شکایتی شود پیگیری می 
کنیم. کرمی همچنین عنوان کرد: این ش��رکت ها باید 
بدانند که وقتی با نهادهای دولتی کار می کنند از کلماتی 
که بار حقوقی و معنایی خاص داشته باشد نباید استفاده 
کنند؛ اگر یک یا دو س��تاد معاون��ت علمی و فناوری از 
این شرکت ها حمایت می کنند و تسهیالتی را برایشان 

ایجاد می کنند به معنای »مشارکت « نیست.
وی همچنین یادآور ش��د: معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری از برگزاری آزمون اس��تخدام بخش 
خصوصی، شرکت های صنعتی، تجاری و فناور از دوره 

اول مطلع بوده و آن را حمایت کرده است.
توضیح�ات دبیر ش�ورای سیاس�تگذاری  * 
آزمون استخدام بخص خصوصی و شرکتهای 

فناوری
اما از س��وی دیگر محمدحسین قمری، دبیر شورای 
سیاس��ت گذاری آزمون اس��تخدام بخ��ش خصوصی، 
ش��رکت های صنعتی، تجاری و فناوری نیز در گفتگو 
با خبرنگار مهر در باره ش��بهات مطرح شده درباره این 
آزم��ون اظهار کرد: این رویداد با حمایت معاونت علمی 

و فناوری ریاس��ت جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برگزار می ش��ود. وی با تاکی��د بر اینکه این 
حمایت ها به صورت معنوی هستند، بیان کرد: ما هیچ 

تسهیالت مالی از این دو نهاد دریافت نکرده ایم.
دبیر شورای سیاست گذاری آزمون استخدام بخش 
خصوصی خاطر نش��ان کرد: عالوه ب��ر معاونت، پارک 
فناوری پردیس، ۳معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در نشست های سیاست گذاری آزمون استخدام بخش 
خصوصی حضور داشته اند که مستندات حضور آنها در 

قالب مصاحبه، تصویر و فیلم وجود دارد.
از اداره کل کاریاب�ی اس�تان تهران مجوز  * 

داریم
قمری با بیان اینکه ما سال گذشته مجوز از اداره کل 
کاریابی اس��تان تهران را دریافت کرده ایم، خاطر نشان 
کرد: ما بخش خصوصی هس��تیم که در زمینه اشتغال 
فعالیت می کنیم و نهادهای عمومی از ما حمایت معنوی 

می کنند و تسهیالت مالی از اینها دریافت نکرده ایم.
مجری مسابقات فن آورد گفت: فن آورد یک مسابقه 
مهارت سنجی است که سبب افزایش تقاضای شرکت 
ها در تامین نیروی انس��انی می ش��ود و به عنوان یک 
روی��داد نخبگانی فعالیت می کن��د؛ به دلیل اینکه جزء 
رویداد نخبگانی اس��ت حوزه های خدماتی، مهندسی و 
غیره نمی تواند در فن اورد سنجیده شود از این رو آزمون 
استخدام در س��طح عمومی تری تحت عنوان موضوع 

تامین نیروی انسانی شرکت ها پیگیری شد.
مجریان آزمون معاونت علمی و وزارت کار  * 

نیستند
وی با بیان اینکه برگ��زار کننده این آزمون معاونت 
علمی و وزارت کار نیستند، گفت: این مجموعه خصوصی 
مطابق اساسنامه خود که طبق قوانین و مقررات جاری 
قوه قضاییه است، فعالیت می کند. وی تاکید کرد: برای 
هماهنگی با بخش دولتی شورای سیاستگذاری تشکیل 
ش��ده که قیمت آزمون اس��تخدام، جزئیات و فرایند آن 
مش��خص در این شورا مشخص می شود. وی با تاکید 
بر اینکه این آزمون که برای بخش خصوصی و موسسه 
دانش بنیان است و امسال هم برگزار خواهد شد، گفت: 
ما بودجه ای از دولت نمی گیریم و هزینه اجرا را برگزار 

کنندگان و بخش خصوصی می دهند.

آزمون به ش�بهات   پاس�خ 
اس�تخدام خصوصی  

از سال گذشته آزمونی تحت عنوان آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت های 
صنعتی تجاری و فناور برگزار می ش�ود و امس�ال نیز فراخوان ثبت نام برای این 

آزمون که شامل شرکتهای خصوصی و دانش بنیان می شود، اعالم شده است.

ماهنامه فناوري و نوآوري / شماره 38، 39 و 40 / مهر، آبان و آذر 1397/ 33



رود اول م�ی  ب�ه کاس  عل�وم فضای�ی 

فاطم��ه مهاجرانی با اش��اره ب��ه امض��ای تفاهم نامه میان مرک��ز ملی پرورش 
اس��تعدادهای درخش��ان و س��ازمان فضای��ی ایران گف��ت: یک��ی از ویژگی های 
س��ازمان هایی که می توانند خودشان را س��ازمان های مترقی معرفی کنند، میزان 
تعاملی اس��ت که با ش��رکا یا س��ازمان های بیرونی دارند، در همین راستا مرکز ما 
بر اس��اس دس��تور وزیر مبنی بر کمک به مدارس تیزهوش��ان، شروع به رایزنی با 

سازمان های مختلف از جمله سازمان فضایی ایران کرد.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه در راستای آشنا شدن دانش آموزان با تکنولوژی های 
فضایی و ترغیب بیش��تر آنها برای تحصیل در اینگونه رشته ها است. به طور حتم 
یک��ی از موضوعات پررنگ در این زمینه عینی بودن آن اس��ت. رئیس مرکز ملی 
پرورش اس��تعدادهای درخش��ان به نحوه همکاری با سازمان فضایی ایران و ورود 
این س��ازمان به سیستم آموزشی اشاره کرد و گفت: در این حوزه  برگزاری المپیاد، 
جشنواره ها، رویدادها و نیز تولید کتب تکمیلی را خواهیم داشت که به دانش آموزان 
کمک می کند تا توانایی های علمی و معرفتی ش��ان بیش��تر ش��ود و از این رو این 
تفاهم نامه اخذ ش��ده است.  مهاجرانی تصریح کرد: آشنایی و آگاهی در این حوزه 
ب��ه ص��ورت فوق برنامه وارد بحث آموزش می ش��ود، مضاف ب��ر آن زمانی که ما 
بتوانیم کتب تکمیلی را با کمک س��ازمان فضایی تولید کنیم در کتب درس��ی هم 
وارد خواهد ش��د. وی اضافه کرد: این اقدام در مقاطع متوسطه اول و دوم صورت 
خواه��د گرف��ت و امیدواریم اولین رویداد مش��ترکمان را در هفت��ه فضا با کمک 
دوستانمان در سازمان فضایی برگزار  کنیم. رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای 
درخش��ان در پایان با اشاره به استقبال س��ازمان فضایی ایران برای ورود به بحث 
آموزش��ی دانش آموزان اظهار داش��ت: آنها واکنش بس��یار مثبت و خوبی داشتند و 
حیف اس��ت که آموزش و پرورش از ظرفیت های این چنینی کم استفاده کند، این 

سازمان بسیار با ما همراه بوده و حتی مشتاق تر از ما جلو آمد.

یکی از کارمندان بازبینی محتوای فیس بوک علیه 
این ش��رکت ش��کایت کرده که با ایجاد شرایط کاری 
خطرناک در محیط کاری، دچار اختالل اضطراب پس 

از حادثه شده است.
یکی از کارمندان سابق بخش بازبین محتوای فیس 
بوک از این ش��رکت شکایت کرده زیرا بررسی هزاران 
تصویر و ویدئو ناراحت کننده او را دچار اضطراب پس از 

حادثه)PTSD( کرده است.
سلنا اسکوال که بین ژوئن ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۱۸ در 
مقر منلو پارک فیس بوک کار می کرد، به دلیل تماشا 
اعمال خشونت آمیز اکنون دچار اختالل اضطراب پس 
از حادثه شده است. در این شکایت ادعا شده فیس بوک 
و شرکت Pro Unlimited ) پیمانکار آن( آموزش 
کافی برای کارمن��دان فراهم نکردند و به همین دلیل 

شرایط کاری خطرناکی برای هزاران نفر ایجاد کردند.
درح��ال حاضر فیس ب��وک بی��ش از 75۰۰کارمند 
بازبین��ی محتوا به 5۰ زبان زنده دنی��ا دارد. این افراد از 
طریق پیمانکاران اس��تخدام می شوند و به طور دستی 
هر هفته میلیون ها پس��ت را کنترل می کنند تا موارد 
خالف قانون را حذف کنند. محتوای این پست ها شامل 
تصاویر آزار و اذیت، قتل، ویدئوهای تروریستی و حتی 

پخش زنده خودکشی دسته جمعی افراد است.
 تماشای مکرر چنین محتوایی تاثیر منفی عمیقی بر 
فرد می گذارد و به نظر می رس��د فیس بوک نتوانسته 

مکانی ایمن برای کارمندانش فراهم کند.
به هرحال طبق این شکایت، فیس بوک به راهنمای 
مقابله با محتوای دلخراش توجه نکرده است. این راهنما 
توصیه می کند کارمندان جدید از لحاظ روانش��ناختی 
به دقت بررس��ی شوند و هنگام اشتغال نیز باید به طور 
مداوم با مش��اور در ارتباط باشند. همچنین  فیس بوک 
هیچ اق��دام فنی برای کاهش تاثیرگ��ذاری این محتوا 

برافراد نکرده است.
سخنگوی فیس بوک اعالم کرد این شرکت مشغول 

بررسی ادعا است.

ب�وک  در فی�س  کاری  ش�رایط 
اس�ت خطرناک 

رئیس مرکز ملی پرورش اس�تعدادهای درخشان از ورود علوم فضایی به کتب 
درسی مقاطع متوسطه اول و دوم، با همکاری سازمان فضایی ایران، خبر داد.
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