دانش وفناوری

پنجشنبه 11دی  9 . 1393ربیع االول .1436شماره18871

معرفی
مانیتورخمیده

ال جیسریمانیتور هایخمیدهخودرابارزولوشنK4ونسبتتصویر۲۱به۹معرفیکرد.بهگزارش،zoomitال جیحتیاینمانیتوررابه گونه ای
طراحی کرده است که می توان4دستگاه از این مانیتور را در باال و کنار هم گذاشت و به صورت اکستند شده از آن ها استفاده کرد .در این حالت
رزولوشنکلینمایشگرتشکیلشده،بیشترازاولترااچ دیمی شود.اولیندستگاهازسریمانیتورهایفوقعریضال جی UM6734نامدارد.

ترفندمرورگر

افزونه ای برای مدیریت زمان
تندهوش -افزونه این هفته  timeStats ،نام دارد و می
توانید با نصب آن روی مرورگر کروم ،از مدت زمان اینترنت
گردی خود مطلع شوید .گاهی اوق��ات برای کاربر مهم
است که چه زمانی را صرف گشت و گذار در اینترنت کرده
است و می خواهد با در دست داشتن زمان ،کارهای خود را
مدیریت کند .با نصب این افزونه دیگر الزم نیست مدام به
ساعت دستی یا دیواری خود نگاه و به طور ثانیه ای آمار را
یادداشت کنید بلکه تنها کافی است این افزونه را با مراجعه
به فروشگاه افزونه های کروم ،نصب کنید و از آن بهره مند
شوید .در این افزونه کاربردی حتی می توانید به تفکیک
آدرس سایت ها به طور دقیق حتی ثانیه شمار از مدت زمانی
که از هر سایتی استفاده کرده اید ،اطالع پیدا کنید .برای
دانلود این افزونه به آدرس https://chrome.google.
 com/webstore/category/appsبروید و با جست
وج��وی نام آن در ک��ادر جست وج��و ،به صفحه دانلودش
دسترسی پیدا کنید.

همراهباگوشیهایهوشمند

آشنایی با دیزایر 620
نیک فرجام-گوشی جدید شرکت اچ تی سی یک محصول
میان رده با قیمتی در حدود  180یورو است که از نسل
چهارم شبکه های همراه و  2سیم کارت به صورت هم زمان
پشتیبانی می کند .صفحه نمایش  5اینچی این گوشی
با قدرت تفکیک  720در  1280پیکسل است که به این
ترتیب فشردگی تصویر آن به  294پیکسل بر هر اینچ می
رسد .سیستم عامل اچ تی سی دیزایر  ، 620اندروید کیت
کت  4.4.4است ،پردازنده مرکزی آن از نوع 4هسته ای
 1.2گیگاهرتز و پردازنده گرافیکی آن از نوع Adreno
 306است.این محصول اچ تی سی به  8گیگابایت حافظه
داخلی مجهزاست و روی آن حافظه رم یک گیگابایتی نصب
شده است .این گوشی قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه
میکرو  SDتا حداکثر  128گیگابایت را دارد.دوربین اچ تی
سی دیزایر  620از نوع  8مگاپیکسلی است و تصاویری تا
حداکثر 3264در 2448پیکسلی را ثبت می کند ،همین
دوربین در سرعت  30فریم بر ثانیه با کیفیت  1080Pفیلم
برداری می کند .دوربین دوم این گوشی  5مگاپیکسلی
است.ابزارهای ارتباطی دیزایر 620شامل شبکه بی سیم،
نسخهچهارمبلوتوث،ابزارموقعیتیاب GPSوGLONASS
سامانه NFCو رادیو FMاست .باتری لیتیومی این محصول
اچ تی سی  2100میلی آمپری است.

آیامی دانید؟
امکان مشاهده یک دنباله دار با دم عجیب

نتیجهمجوزیکه وزیرصادرکرد

هزینههمکدیمخابراتبردوشمشترکان
با پایان ط��رح هم کدی در کشور ،مدیرعامل شرکت
مخابرات ایران از تهیه گزارشی درب��اره افت درآمد این
شرکت و ارائه آن به وزیر ارتباطات خبر داد تا در پی صدور
مجوز توسط وزیر ،نرخ مکالمات تلفن ثابت افزایش یابد.
به گزارش مهر ،وزیر ارتباطات اوایل هفته در مراسم جشن
پایان هم کدسازی که توسط وزارت ارتباطات برگزار شد،
به طور رسمی مجوز افزایش تعرفه ها را به دلیل کاهش
درآم��د مخابرات صادر کرد.این درحالی است که وزیر
ارتباطات در روزهای نخست شروع فعالیت خود در وزارت
ارتباطات ،با افزایش نرخ های مخابراتی به دلیل اجرای
طرح هم کدی مخالفت کرده بود و تاکید داشت که مردم

نباید هزینه این طرح را متحمل شوند؛ حال با گذشت یک
سال و نیم از آن زمان و با پایان اجرای این طرح ،قرار است
مردم هزینه ناشی از اجرای این طرح را جبران کنند.
از اردیبهشت امسال و با آغاز اجرای طرح یکسان سازی
کدهای مخابراتی در هر استان ،وزارت ارتباطات نرخ
های جدیدی را برای مکالمات تلفن ثابت ابالغ کرد که
شرکت مخابرات ایران موظف به اعمال آن شد .براساس
اینمصوبه،بااجرایطرحهمکدسازیتلفندرهراستان،
تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ازای هر دقیقه مکالمه ثابت
به ثابت داخل استانی  ۳۰ریال ،هر دقیقه مکالمات ثابت
به ثابت بین استانی  ۳۳۰ریال ،هر دقیقه مکالمات تلفن

ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار  ۶۲۵ریال و هر
دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سیار اپراتورهای تلفن همراه
 ۶۲۵ریال محاسبه می شود در حالی که پیش از اجرای
این طرح ،نرخ مکالمات به صورت پالسی براساس منطقه
و مسافت به ازای هر پالس  ۵۱ریال محاسبه می شد.
بر این اساس مخابرات برای جبران کاهش درآمد خود
از محل اج��رای این ط��رح ،مجاز به دریافت آبونمان از
مشترکان به تناسب موقعیت استان ها شد.
هم اکنون و با گذشت یک ماه از اجرای کامل طرح هم
کدی در کل کشور ،شرکت مخابرات ایران از افت درآمد
محسوس خود از محل اجرای این طرح خبر می دهد؛ این
درحالی است که براساس تکلیف قانونی بند م تبصره ۹
قانون بودجه سال  ۸۶و نیز در مصوبه ای که در سال ۸۹
به امضای هیئت وزیران رسید ،قرار بود دولت بخشی از
هزینه های اجرای این طرح را متحمل شود.

کاظم ابراهیمی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این
باره اظهار داشت :به دلیل افت درآمد محسوس مخابرات،
ناگزیر به تغییر نرخ مکالمات هستیم.
وی با بیان این که درخواست اولیه خود برای تغییر تعرفه
مکالمات را به وزارت ارتباطات ارائه داده ایم ،افزود:
مسلم است که درآم��د مخابرات از اج��رای این طرح به
صورت میانگین بین  ۸تا  ۱۴درصد افت داشته است.
ابراهیمی با اش��اره به تاکید مخابرات برتغییر تعرفه
مکالمات خاطرنشان کرد :در این زمینه تهیه و تدوین
بسته های مکالمه در داخل شبکه در دستور کار قرار
گرفته است و درصدد دریافت مجوز از سازمان تنظیم
مقررات هستیم.با توجه به قواعد ترافیک مکالمات در
سطح کشور ،جمعیت و نوع چینش مناطق مخابراتی
در هر استان ،می توان درآمد را محاسبه کرد و با گرفتن
اطالعات از  ۱۰استان آن را به کل کشور تعمیم داد.

تامین رادیوداروهایموردنیاز140مرکزدرمانی

▪ ▪تولید ان��واع لیزرهای پزشکی در پهنای فرکانسی
مختلفدرکشور

بهگزارشایسنا،رئیسمرکزملیعلوموفنونلیزرایراننیز
ازتوانمندیاینمرکزبرایساختتجهیزاتلیزرپزشکیدر
هرتوانودرهرپهنایفرکانسیخبرداد.
دکتر سیدحسن نبوی در کنگره تازه های لیزرپزشکی با
اشاره به موفقیت های فناوری های لیزر در سطح جهان
ادامه داد :با اقداماتی که در این مرکز انجام شده است،
موفق به ساخت انواع تجهیزات لیزر پزشکی برای کاربرد
درحوزه هایمختلفشدهایم.دراینزمینهاقدامبهانتقال
فناوری های به دست آمده به شرکت های خصوصی فعال
در این زمینه خواهد شد.از جمله این موفقیت ها ،تولید
لیزر دیودی در طول موج های 940،810و 630نانومتر

ایرنا  -قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور
اعالم کرد :موضوع انرژی در چند حوزه اولویت دار شامل
اسناد انرژی های فسیلی و نفت وگاز ،انرژی هسته ای ،برق
آبی یا برقی و انرژی های تجدید پذیر مطرح می شود و همه
این اسناد در چارچوب سند کالن و ملی انرژی در می آید.
دکتر کبکانیان به تشریح دستاوردهای جلسه اخیرستاد
راهبری نقشه جامع علمی کشور پرداخت و گفت :بحث
اصلی جلسه به سند ملی توسعه دانش بنیان انرژی های
تجدیدپذیر کشور اختصاص داشت.
است که جزو لیزرهای کم توان است.به گفته وی ،این
تجهیزات از سوی برخی پزشکان مورد آزمایش قرار گرفته
است که به گفته این پزشکان از نوع خارجی آن عملکرد
بهتری دارد.وی ساخت لیزرهای حالت جامد را از دیگر
موفقیت های این مرکز عنوان و خاطرنشان کرد :آمادگی
الزم را برای انتقال این فناوری به شرکت های فعال در
این حوزه داریم.وی تاکید کرد :در این مرکز توان تولید
تجهیزات لیزر در هر پالسی و با هر فرکانسی به ویژه در
پهنای فرکانسی نانوثانیه و پیکوثانیه را داریم.

دبیر شورای توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت نیز در
این کنگره از تصویب سیاست هایی برای انتقال فناوری
شرکت های خارجی به داخل کشور خبر داد و گفت :ایجاد
بازار برای فناوری های سالمت از ماموریت های شورای
توسعه فناوری وزارت بهداشت است و در این راستا چنان
چه گروهی از دانشجویان برای تولید تجهیزات حوزه لیزر
تشکیلشود،باکمکاینشورابهشرکتتبدیلخواهندشد
و تا سقف  300میلیون تومان وام قرض الحسنه در اختیار
آنهاقرارخواهدگرفتتاایدهآنهاتبدیلبهمحصولشود.

مهمترین نکات
 7دستگاه لیزر پزشکی برای درمان پروستات  ،بیماری های پوستی ،سنگ کلیه و خدمات دندان پزشکی
و فیزیوتراپی تولید شده است.
فناوری ساخت لیزرها به شرکت های دانش بنیان منتقل می شود.
انتظار می رفت سهم ما در دستیابی به آخرین دستاوردهای فناوری لیزر بیش از سطح فعلی باشد.
در حال حاضر در کشورتوان تولید تجهیزات لیزر در هر پالسی و با هر فرکانسی وجود دارد.

پرندگان وقوع توفان را پیش بینی می کنند
پژوهشگران آمریکایی پس از ماهها ردیابی و بررسی عادات
گونه ای از پرندگان آوازخوان در رشته کوه های آپاالچیان
دریافتند این پرندگان یک روز قبل از وق��وع گردبادی
قدرتمند که در آوریل  ۲۰۱۴به کشته شدن  ۳۵نفر منجر
شد ،این منطقه را ترک کرده بودند .به گزارش ایسنا ،این
پرندگان پر طالیی ،یک روز قبل از رسیدن گردباد آشیانه
خود را در این رشته کوه ها واقع در شرق ایالت تنسی ،ترک
و با پرواز به سمت خلیج مکزیک مسافتی  ۷۰۰کیلومتری
را طی کردند .هنری استربی ،زیست شناس و سرپرست
گروه پژوهشگران از دانشگاه برکلی می گوید :پرندگان
احتماال به دلیل توانایی شنیدن اصوات با فرکانس پایین
می توانند این وقایع طبیعی را از پیش حس کنند.
نکته شگفت انگیز دیگر برای پژوهشگران آن است که
این پرندگان درست چند روز پیش از ترک آشیانه خود،
با پیمودن مسافتی  ۵هزار کیلومتری مهاجرت فصلی
خود را به پایان رسانده بودند.به گفته محققان ،تنها دلیل
منطقی برای این توانایی پرندگان،شنوایی مادون صوت
این پرندگان است.امواجی که فرکانس آن ها کمتر از ۲۰
هرتز باشد ،امواج مادون صوت نام دارند و از حد شنوایی
انسان خارج هستند.
اما پرندگان و بسیاری دیگر از انواع جانوران قادر به شنیدن
امواج مادون صوت هستند.پژوهشگران دریافتند که هر5
پرنده عالمتگذاری شده در این تحقیقات ،یک تا  2روز
پیش از وقوع توفان سفری غیرمنتظره را شروع کردند و
در مجموع با پیمودن مسافتی حدود  ۱۵۰۰کیلومتر،
دوباره تا روز دوم می به آشیانههای خود بازگشتند.جالب
این که پرندگان هنگامی ش��روع به تخلیه آشیانه خود
کردند که توفان هنوز صدها کیلومتر با محل فاصله داشت
و وضعیت آب و هوای ناحیه هنوز هیچ تغییری نکرده بود.

کشف عنکبوت های یخی در مریخ

باغ وحش فضایی !

ت��ازه ترین تصاویر به دست آم��ده از مریخ
نشان می دهد سطح بخش های جنوبی
این سیاره به طرز عجیبی پوشیده از دی
اکسید کربن ی��خ زده اس��ت .ب��ه گ��زارش
مهر ،م��دارگ��رد  MROن��اس��ا ب��ا استفاده
از سیستم ت��ص��وی��رب��رداری قدرتمندش
یعنی  HiRISEتصاویر حیرت انگیزی از
نواحی نزدیک به قطب جنوب مریخ ارائه کرده است که در آن ها دی
اکسید کربن یخ زده به شکل ساختارهای عظیم عنکبوتی شکل به
نظر می رسد.این تصاویر که از فاصله  241کیلومتری مریخ ثبت شده
حیرت دانشمندان را به همراه داشته است .به گفته آن ها ،مشابه چنین
ساختارهای عنکبوتی شکلی در هیچ نقطه از زمین دیده نشده است.

ی��ک ب��اغ وح��ش فضایی ک��ه در خ���ارج از
ایستگاه بین المللی فضایی واقع شده،
حاوی  46گونه باکتری ،قارچ ،بندپا و گونه
دیگر است و این موجودات باید چندین
بار در روز ،با دماهای متغیر و تشعشعات
خ��ورش��ی��د ،دس��ت و پنجه ن��رم کنند.به
گزارش ایسنا ،این باغ وحش  18ماه در
فضا و خارج از ایستگاه بین المللی خواهد ماند.دمای این باغ وحش
هنگام عبور ایستگاه از میان سایه زمین ،تا منفی  12درجه سانتی گراد
کاهش و در اوقات دیگر تا  40درجه سانتی گراد افزایش می یابد .این
باغ وحش شامل اتاقک های متعددی است که با مولکول های زیستی
و ارگانیسم هایی پر شده است.

برندگان ج��ای��زه رق��اب��ت جهانی طراحی
تایرهای آینده مشخص شدند..به گزارش
مهر،جایزهنخستاینرقابتبهطرحجالبی
موسومبه Dakarاهداشد.اینتایرازساختار
داخلی 6ضلعیبرخورداراستکهدرهریک
ششم تشکیل دهنده آن ،حجم مشخصی
هوا به طور جداگانه تزریق شده است .حین
حرکتخودرودرجاده،بهویژهمسیرهایپردستانداز،بلوکهایسازنده
این تایر حرکت نرمی در مجاور یکدیگر دارند و بدین ترتیب مقاومت تایر
در برابر جاده به حداقل می رسد.نکته جالب توجه این است که در صورت
پنچرشدنهریکازبخشهایتشکیلدهنده6ضلعیتایر،بهتعویضکل
ساختار نیازی نیست و خودرو همچنان به حرکت خود ادامه می دهد.

یکی از مخترعان کشورمان با استفاده
گفت وگو
از عناصر معدنی و شیمیایی ،موفق به
عرفانی
ساخت محصولی شده است که بین ۱۵
تا  ۴۰و حتی ۵۰درصد در مصرف آب برای آبیاری فضای
سبز صرفه جویی می کند.
محمدرضاسعید افخم شعرا،مخترعبابیاناینخبردرگفت
وگوباخراسانافزود:یکیازهزینه هایسنگینشهرداری
مربوطبههزینه هایآبیاریفضایسبزاستواگربتوانیمبا
اعمالبیشترتنشآبیاریازطریقدوره هایآبیاری،مصرف
آبراکاهشدهیم،شاهدصرفهجوییقابلتوجهدرمصرف

آبخواهیمبود.دراینراستابااستفادهازعناصرشیمیایی
ومعدنیموفقبهساختمحصولیباعنوان«آبیار»شده ایم
که برای گیاهان غیرزراعی و غیرباغی است .در واقع این
محصولبرایگیاهانفضایسبزوگیاهانغیرمثمرکاربرد
داردکهسرسبزیوماندگاریآن هااهمیتدارد.
این دکترای منابع طبیعی تصریح کرد :با استفاده از این
محصول می توان به جای هر ۶روز یک بار و هر ۱۰روز یک
بار آبیاری را انجام داد و می توان به جای ۵نوبت آبیاری
در ۳۰روز۳ ،نوبت فضای سبز را آبیاری کرد و این یعنی
۴۰درصد صرفه جویی در مصرف آب.

وی گفت :عناصر تشکیل دهنده «آبیار» عناصری مانند
پتاسیم،بورو رویاستکهموجبمی شودگیاهتنش های
مختلف زیستی را تحمل کند .تنش های مختلفی که در
طبیعت وجود دارد مانند حرارت ،گرما و خستگی است که
به صورت پیوسته با هم اتفاق می افتد ،تنش شوری ،تنش
سرما و یخبندان و تنش برخورد ریشه درختان با سنگ ها
نیز از دیگر تنش های زیستی است .این محصول نمونه
مشابه داخلی ندارد .وی اضافه کرد :افزودن یک لیتر از
این محصول به هزار تا ۱۰هزار لیتر آب ،موجب کاهش
مصرف آب آبیاری بین  ۱۵تا ۴۰درص��د می شود .این
محصول از طریق افزایش مقاومت گیاه به تنش خشکی
و همچنین ماندگاری بیشتر رطوبت در اندام های گیاه
باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود .به عنوان

نمونه۲۰ ،میلیون مترمکعب در سال برای آبیاری فضای
سبز مشهد موردنیاز است که تقریبا ۵۰درصد آن توسط
تانکر تأمین می شود ،اما اگر از این محصول در آبیاری
فضای سبز این شهر استفاده ش��ود ،حداقل ۳میلیون
مترمکعب آب صرفه جویی می شود.
وی تصریح کرد :محصول «آبیار» را برای گیاهان فضای
سبز چند شهرداری در فصول گرم سال استفاده کرده
و موفق شده ایم با اعمال کاهش دوره آبیاری از  ۷روز به
۱۰روز ۳۴درصد مصرف آب را کاهش دهیم .تست های
این محصول در فردوس و بیرجند نیز موفقیت آمیز بوده
و همچنین این محصول در نهال کاری مناطق بیابانی
که یک پروژه بین المللی است۲۵ ،درصد مصرف آب را
کاهش داده است.

خواندنی

تولیدنسخهمدرنیکخودرویتاریخی

پایانعمرالمپها با کاغذهاینورانی

به مناسبت پنجاهمین سالگرد تولید یکی از محبوب
ت��ری��ن خ��ودروه��ای اس��پ��رت در ت��اری��خ خ��ودروس��ازی
جهان 50 ،دستگاه جدید از "کبرا  "427افسانه ای
این بار با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری های
روز خودروسازی تولید شد.این خ��ودرو که  50سال
پیش به دنیا معرفی شد حاال با اق��دام جالب شرکت
سازنده ،جاودانه تر از هر زم��ان دیگری شده است.
م��ه��ن��دس��ان  Carroll Shelby Internationalب�����ه
تولید  50دستگاه دیگر از این خودرو اقدام کرده اند.
به گزارش مهر،خودروهای جدید  120هزار دالری با
استفاده از فناوری شیشه کربنی در بدنه تولید شده اند.

محققانآمریکاییطرحجدیدیارائهداده اندکهمی تواند
به معنی پایان المپ و تبدیل همه چیز در خانه به چراغ
باشد.به گزارش ایسنا ،محققان از «کاغذ نوری» رونمایی
کرده اندکهشاملروشیبرایچاپورقه هایکاغذدارای
ال ای دی های ریز است.به گفته محققان ،این کاغذها را
می توانرویدیوارهاوحتیرویوسایلدیگرچاپکردتا
همهچیزنورانیشود.همچنیناینفناوری،باریک تریننور
جهانباقابلیتچاپومنعطفاست.اینشرکتبانمایش
کاغذهای دیواری ،لگوهای خودرو و حتی اسنوبوردهای
مجهز به این کاغذ نور اظهار کرد :روش های نورپردازی
امروزی نیازمند افزودن ال ای دی به صفحه مدار است

همه چیز در این خودرو منطبق بر حال و هوای  50سال
پیش ارائه شده با این تفاوت که از استانداردهای امروز
برای به روزرسانی های الزم در آن بهره گرفته شده است.

محتوای الکترونیکی خود را
به محتوای آموزشی استاندارد تبدیل کنید
فارس-سازمان ها و افراد می توانند با مراجعه به سامانه
ساخت محتوای الکترونیکی به صورت آزمایشی ثبت نام و
محتواینمونهخودرابدونپرداختهزینه،استانداردسازی
و در قالب محتوای آموزشی اج��را کنند.قائم مقام دبیر
شورای عالی اطالع رسانی ضمن بیان این مطلب افزود:
سازمان هاییکهقصداستفادهازسامانه رادارندمی توانند
به بخش "تماس با ما" در وبگاه scormmakers.scict.ir
مراجعهوبامشخصشدننوعکاربریدرخواستیوپرداخت
هزینه های آن ،کاربری مورد نظر را فعال کنند.

پیل سوختی پلیمری در کشور ساخته شد
ایسنا -محققان پژوهشکده انرژی های نو در دانشگاه
صنعتی امیرکبیر با حمایت مالی سازمان انرژی های نو
ایران موفق شدند طی یک طرح پژوهشی برای اولین بار در
کشور ،طراحی و ساخت پیل سوختی پلیمری را با رویکرد
ساختبومیاجزایکلیدیپیل سوختیبهانجامبرسانند.

ساخت قطعات تلسکوپ ملی
از اوایل سال آینده آغاز می شود
تایرهای آینده

محصولی برایکاهشآبمصرفیگیاهانفضایسبز

ایسنا-دبیرشورایعالیانقالبفرهنگیبرلزومتخصیص
اعتبارات الزم برای اجرای نقشه جامع علمی کشور تاکید
کرد.دکتر مخبر دزفولی در پنجاه و هفتمین جلسه ستاد
راهبری نقشه جامع علمی کشور که روز سه شنبه برگزار
شد،اظهارکرد:برایاجراینقشهجامععلمیحتمابودجه
و اعتبار الزم است و خوشبختانه با همکاری نمایندگان
مجلس تاکنون در بودجه های ساالنه ،مبالغ مناسبی به
این منظور تخصیص یافته است.

سند کالن و ملی انرژی کشور تهیه می شود

تازه های فناوری
دنباله دار الوجوی به حداکثر درخشش خود رسیده است و
درنخستینروزهایسالجدیدمیالدیباچشمغیرمسلحدر
آسمانقابلمشاهدهخواهدبود.بهگزارشایسنا،دنباله دار
الو جوی که توسط «تری الو جوی» منجم آماتور استرالیایی
کشفشد،ازساختارعجیبدمبرخورداراست.ایندنباله دار
از محلی به نام ابر اورت سرچشمه می گیرد که در فاصله10
هزاربرابردورترازفاصلهزمینتاخورشیدواقعشدهاست.الو
جویبهسرعتدرحالحرکتبهسمتخورشیداستوطی
چندروزآیندهبهنزدیک ترینفاصلهباخورشیددر 11هزارو
 500سالگذشتهمی رسد.از 4تا 7ژانویه14-17( 2015
دی) امکان مشاهده دنباله دار بدون نیاز به تلسکوپ فراهم
می شود ،اما امکان مشاهده الو جوی در روز هفتم ژانویه،
زمانیکهدنباله داردرفاصله 70میلیونکیلومتریاززمین
قرار دارد ،بهتر از دیگر زمان ها ست .دنباله دار الو جوی
هم اکنوندرصورتفلکیخرگوش()Lepusقراردارد.

لزوم تخصیص اعتبارات الزم
برای اجرای نقشه جامع علمی کشور

ایرنا – رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه
صنعتی امیرکبیر ،جایگاه ای��ران در تولید علم دنیا را مایه
افتخار خواند و گفت که اکنون رتبه  13تولید علم دنیا در
رشته های مهندسی را داری��م .دکتر گرمابی در افتتاحیه
چهارمین کنفرانس پوششهای حمل و نقل در دانشگاه
امیرکبیر گفت :با این وجود رتبه بین المللی تولیدفناوری
ایران در رده های  70تا  75قرار دارد و این وضعیت در شأن
مردموکشورمانیست.

ساخت 7دستگاه لیزر پزشکی در کشور

رادیوداروهایموردنیازبیشاز 140مرکزدرمانیدرسطح
کشور اشاره کرد .وی همچنین از ساخت  7دستگاه لیزر
پزشکیدرمرکزملیعلوموفنونلیزرایرانخبردادوگفت:
به منظور تداوم بخشیدن به این رویکرد اصولی ،مجموعه
صنعتهسته ایاجرایبرنامه هایتحقیقاتیگسترده ای
را سامان داده و در این میان پژوهش در حوزه لیزرهای
پزشکیرادردستورکارخودقراردادهاست.درحالحاضر
این مرکز ساخت 7دستگاه لیزر پزشکی را با موفقیت به
انجامرساندهاست.ساختلیزرهولمیوموهارمونیکدوم
با کاربرد جراحی برای درمان پروستات و اجرای فرآیند
سنگ شکنی ،ساخت لیزر اربیوم و دیودی برای استفاده
در دندان پزشکی و همچنین ساخت لیزر فرکشنال برای
کمک به درم��ان بیماری های پوستی و ساخت دستگاه
لیزرتراپیبرایبهکارگیریدرفیزیوتراپیدرزمرهتازهترین
دستاوردهای مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران قرار دارد.
مدیریتاینمرکزتحقیقاتیاستانداردهاوتاییدفنیالزمرا
از مراجع ذی صالح دریافت کرده و مجوز تولید این لیزرها
از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت صادر
شدهاست.یکیدیگرازبرنامه هایکالناینمرکزنیزانتقال
این فناوری به شرکت های دانش بنیان برای تولید انبوه
تجهیزاتموردنیازجامعهپزشکیاست.

اخبارکوتاه داخلی

ایران در رتبه  13جهان در تولید علم
رشته های مهندسی

صالحیاعالمکرد:

فاطمی-رئیسسازمانانرژیاتمیازتامینرادیوداروهای
موردنیازبیشاز 140مرکزدرمانیدرسطحکشورخبرداد
و گفت :همچنین در مرکز ملی علوم و فنون لیزر 7دستگاه
لیزر پزشکی برای درمان پروستات  ،بیماری های پوستی،
سنگ کلیه و خدمات دندان پزشکی و فیزیوتراپی تولید
شده است که به دنبال انتقال فناوری ساخت این لیزرها
به شرکتهای دان��ش بنیان هستیم .به گ��زارش ایسنا،
دکتر علی اکبر صالحی در پیامی به کنگره کاربردهای
لیزر پزشکی اعالم کرد :با ورود لیزر به قلمرو علوم پزشکی
بسیاریازمحدودیت هایجامعهپزشکیدردرمانبیماران
ازجملهتشخیصامراضوجراحیهابرطرفشدهاست.
درادامهپیامآمده است:باوجودگذشتبیشاز 50سالاز
تولداولیندستگاهلیزروباتوجهبهساختاولیندستگاهلیزر
گازیبهدستدانشمندایرانیپروفسورعلیجوان،انتظار
می رفتکهسهممادردستیابیبهآخریندستاوردهایاین
فناوریبیشازسطحفعلیباشد.
وی ادامه داد:طی سال های گذشته انتقال این فناوری به
لحاظ ارزش و اهمیت کاربرد آن با موانع و محدودیت های
بسیاریهمراهبودهاست،عالوهبراین،برخی دستگاه های
وارداتینیزبهصورتمحدودوبرایکاربردهایخاصبدون
انتقال دانش فنی و با وابستگی شدید به پشتیبانی و تامین
قطعات یدکی در اختیار پژوهشگران و کاربران ایرانی قرار
گرفته است .در این میان برخی پزشکان به دلیل نداشتن
آشنایی کافی با کارکردهای متنوع دانش لیزر ،استفاده از
آنرابیشتردرمحدودهاپراتوریدردستورکارقرارداده انداز
اینروضرورتآشناییعمیقباظرایفاینفناوریبهصورت
آکادمیکوتدریسمبانیوکارکردهایاینشاخهازدانش
جدیددردانشگاه هایپزشکیکشورامریاجتنابناپذیر
است.معاونرئیسجمهورهمچنینبااشارهبهبرنامه های
سازمان انرژی اتمی در یک دهه گذشته خاطرنشان کرد:
تحققاهدافنظامدرحوزهسالمتهموارهدرصدرفهرست
برنامه هایکالن متخصصانصنعتهسته ایکشورقرار
داشته و طی سال های گذشته سرمایه گذاری مناسبی در
اینزمینهانجامشدهکهنتایجیرانیزبههمراهداشتهاست
کهازآنجملهمی توانبهبرنامه ریزیانجامشدهبرایتامین
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حاجیان _ نقشه های جزئی طراحی تلسکوپ ملی آماده
شدهاستوازاوایلسالآیندهساختقطعاتتلسکوپملی
آغاز می شود.دکتر منصوری مدیر پروژه رصد خانه ملی در
گفت و گو با خراسان با اعالم این مطلب افزود :آمادگی الزم
برای ساخت قطعات تلسکوپ ملی از اوایل سال  93فراهم
شده بود اما متاسفانه به دلیل نبود اعتبارات کافی این کار
متوقف شد وامیدواریم با توجه به وعده هایی که برای تامین
اعتبارموردنیازپروژهرصدخانهملیدادهشدهاست،بتوانیم
تمامی بخش های این پروژه را به موازات هم پیش ببریم .

ایران در تولید خون و فرآورده های خونی
خودکفا شده است
ایرنا  -مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور گفت :با توجه
به این که از هر هزار ایرانی  27نفر خون اهدا می کنند ،در
تولید خون به خودکفایی رسیده ایم و باید برای افزایش
کیفیت آن برنامه ریزی کنیم.پورفتح ا ...افزود :ساالنه 2
میلیون و 100هزار واحد خونی در کشور تولید می شود ،از
این مقدار خون اهدا شده بیش از  3میلیون و  500فرآورده
بیمارستانی و بین  120تا  150هزار پالسمای مازاد بر
چرخهفعالیتداریمکهبرایتولیدبرخیفرآوردههایخونی
همچون فاکتور  8و آلبومین در اختیار مراکز معتبر خونی
بین المللی قرار می دهیم.اکنون در تولید فرآورده هایی
همچون فاکتور  9و آی وی آیژی به خودکفایی رسیده ایم.

کوتاه از جهان علم
تولید نانوحامل ضدسرطان از چای سبز
ایسنا -محققان ب��ا اس��ت��ف��اده از م���اده ف��ع��ال در چای
سبز ،نانوحاملی ب��رای مبارزه با سرطان تولید کردند؛
نتیجه آزمایش های اولیه این نانوحامل روی حیوانات
رضایت بخش بوده است.یکی از اصلی ترین اجزای چای
سبز EGCG ،است که یک ماده آنتی اکسیدان با خواص
درمانی برای مبارزه با سرطان است .با استفاده از این
سیستم دارویی ،مقدار داروی وارد شده به سلول سرطانی
 2برابر افزایش می یابد و همچنین مقدار تجمع دارو در
کلیه و کبد 70 ،درصد و در ریه  40درصد کاهش می یابد.

شبیه سازی کهکشان ها با کمک ابررایانه

و اکنون می توانید نور را روی هر چه که می خواهید،
چاپ کنید.کاغذ نوری بیشتر یک پلتفورم نوری است
که ما حتی نمی دانیم چگونه از آن استفاده خواهد شد.

مهر-برای نخستین بار در تاریخ ،اخترشناسان عالم را به
گونه ای شبیه سازی کرده اند که در آن کهکشان ها از حیث
ابعاد،قدمتوتودهتشکیلدهندهشباهتحیرتانگیزیبا
عالم واقعی دارند.این پروژه توسط گروهی از اخترشناسان
بین المللی و با استفاده از ابررایانه هاانجام شده است.
CMYK

