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10کار و دانش

محمدجواد دهقانی

جزئیاتی تازه از گوشــی های جدید شرکت شیائومی
سپهرغرب، گروه کار و دانش:    براساس اطالعات فاش شده شیائومی در حال ارتقای تلفن هوشمند Mi CC9 است و یک بار دیگر نیز از یک دوربین قدرتمند استفاده خواهد کرد. طبق یک منبع، Mi CC11 دارای یک دوربین 64 مگاپیکسلی خواهد بود و Pro Mi CC11 با 

یک لنز پریسکوپ امکان بزرگ نمایی 5 برابری عرضه می شود..
همچنین انتظار می رود گوشی هوشمند Xiaomi Mi CC11، دارای یک صفحه نمایش OLED با نرخ تازه سازی 90 هرتزی و یک چیپ ست اسنپدراگون 778G یا 780G باشد، در حالی که نسخه Pro با اسنپدراگون 870 اجرا می شود. همچنین این فرضیه وجود دارد که هر دو 
یک سنسور 1 / 1.3 داشته باشند. این منبع همچنین ادعا کرده سنسور دوربین 200 مگاپیکسلی شایعه شده، که انتظار می رفت توسط سامسونگ معرفی شود، به پرچمدار Mi 12 اختصاص دارد. تصور می شود سری Mi 12 شیائومی با تراشه  اسنپدراگون 895 و در اواخر 

سال 2021 معرفی و با اندکی تأخیر روانه  بازار شود. ظاهرًا پیش از آن، شیائومی Mi Mix 4 را به بازار عرضه خواهد کرد، اما به سنسور MP ISOCELL GN1 50 مجهز خواهد بود.

آزمایش فناوری mRNA برای 
واکسن آنفلوانزا

آزمایشات  به طور رسمی  کرد:  اعالم  مدرنا  شرکت  دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
واکسن  ساخت  برای  که  جدیدی  فناوری  با  را  آنفلوانزا  واکسن  تزریق  به  مربوط 

ویروس کرونا استفاده شده است، آغاز کرده است.
شرکت مدرنا اعالم کرد: به طور رسمی آزمایشات مربوط به تزریق واکسن آنفلوانزا را 
با فناوری جدیدی که برای ساخت واکسن ویروس کرونا استفاده شده، آغاز کرده است.
واکسن های mRNA دارای رشته هایی از ماده ژنتیکی به نام mRNA در داخل یک 
پوشش خاص است. این پوشش از mRNA در برابر آنزیم های بدن محافظت می کند 
تا تجزیه نشــود. واکسن هایی که با این فناوری توسعه می یابند دستورالعمل هایی را برای سلول ها 

ایجاد می کنند تا پروتئین بی ضرر بسازند.
ایــن شــرکت قصد دارد 180 شــرکت کننده را در آزمایشــات بالینــی ثبت نام کند، آزمایشــاتی که در 

مراحل اولیه هستند و از نظر ایمنی و اثربخشی بررسی می شوند.
ســازمان جهانی بهداشــت تخمین می زند که با وجود واکســن، بیش از 290 هزار نفر ساالنه بر اثر 

آنفوالنزا جان می بازند.
شــرکت مدرنــا در یک بیانیه جدید یادآور شــده، به اولین شــرکت کنندگان در یــک آزمایش بالینی که 
واکســن آنفلوانــزا را با اســتفاده از فنــاوری mRNA مورد بررســی قــرار داده، دزهایی داده اســت. قبل از 
همه گیری، فناوری mRNA شناخته شده بود اما به طور گسترده ای توسط دانشمندان کشف و استفاده 
نشــده بود.اکنون، بســیاری بر این باورند که این فناوری می تواند آینده واکســن ها را 
تغییر دهد و حتی پایه ای برای ایجاد واکســن های HIV / AIDS باشــد که مدرنا نیز در 

حال تحقیق در مورد آن است.

دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
چند روش به شما در این گزارش 
استفاده  با  که  داد  خواهیم  یاد 
خود  وقت  در  می توانید  آنها  از 
را  همراهتان  تلفن  و  صرفه جویی 
شارژ  ممکن  زمان  سریع ترین  در 

کنید.
را  زندگی مــان  راندمــان  تلفن هــای هوشــمند 
بســیار بیشــتر کرده اند، اما با همه محسناتشــان، 
یک ایراد دارند: اینکه باید شــارژ شوند. تنها در یک 
روز 13/5 میلیــارد نفــر در دنیا تلفــن همراه خود 
را شــارژ می کنند. اما چه می شــد اگر راهی بود که 

تلفن همراهمان کمی سریع تر شارژ می شد؟
در ادامــه چند روش به شــما یــاد خواهیم داد 
کــه بــا اســتفاده از آنهــا می توانیــد در وقــت خود 
صرفه جویــی و تلفــن همراهتان را در ســریع ترین 

زمان ممکن شارژ کنید.
1- از شارژ بی سیم استفاده نکنید

شــارژ بی ســیم روش نســبتًا جدیدی برای شارژ 
کــردن تلفن هــای همــراه اســت. این روش شــاید 
جالب به نظر برســد اما در واقع روش مؤثری برای 
شــارژ کردن نیست. در روش بی ســیم، شارژ کامل 
تلفن همراه می تواند دو برابر بیشــتر از روش های 

متداول زمان ببرد.
به زبان ســاده اینکــه: وقتی از کابل برای شــارژ 
کــردن تلفن همراهتــان اســتفاده می کنید جریان 
برق معموًال مســتقیم وارد دســتگاه می شود اما 
در حالت بی ســیم، بیشتر جریان برق به شکل گرما 
از دســت می شود. بنابراین به لحاظ صرف انرژی و 

زمان، استفاده از کابل روش بهتری است.
2- از کابل های شارژ سریع استفاده کنید

کابل های شــارژ ســریع اینگونه عمــل می کنند 
کــه ابتــدا شــارژ دســتگاه را بــه ســرعت بــه مقدار 
مشخصی می رسانند و سپس از آنجا سرعت شارژ 

را به میزان عادی کاهش می دهند.

یــک کابل یوِاس بــی 2.0 اســتاندارد، 5/2 وات 
خروجی دارد اما شــارژرهای جدیدتر و ســریع تر، از 
خروجــی ای بین 18 تــا 100 وات برخوردارند. هرچه 
میزان برق خروجی بیشــتر باشــد، تلفــن همراه در 

مدت  کوتاه تری به شارژ کامل می رسد.
بــا ایــن حــال، کابل های شــارژ ســریع تنها روی 
دستگاه هایی کار می کنند که این قابلیت برای آنها 
طراحی شــده باشــد، بنابرایــن قبــل از خرید کابل 
شــارژ ســریع باید از وجــود ایــن قابلیــت در تلفن 

همراه خود مطمئن شوید.
3- حالت ذخیره باتری را فعال کنید

قلب ما بی آنکه به آن فکر کنیم، به طور خودکار 
می تپــد. تلفــن همــراه ما هــم همین گونه اســت 
چون وقتی مشــغول استفاده از آن هستیم همه 
نــوع کاری در پس زمینــه انجام می دهد. به همین 
Power-( دلیــل اســت کــه حالــت ذخیــره باتــری
saving Mode( ممکــن اســت چنــد دقیقــه ای از 

زمان شارژ تلفن همراهتان بکاهد.
هــر تلفــن همراهــی تنظیمــات مخصــوص به 
خود را بــرای ذخیره باتری دارد. بــا این حال، اصل 
ماجــرا این اســت: حالــت ذخیــره باتــری چیزهایی 
مانند میزان روشنایی صفحه، عملکرد سی پی یو و 
مصرف اینترنت را کاهش می دهد و به این ترتیب، 
جریان برق بیشتر صرف شــارژ دستگاه می شود تا 

کار کردن آن.
مدیریت  را  دانلودهایتان  و  اپلیکیشن ها   -4

کنید
بعضی برنامه های موبایلی ممکن است بدون 
آنکــه بدانیــد در پس زمینــه دســتگاه هنــوز فعال 
باشند. با این حال، این بدان معنی نیست که باید 
 )Force Close( همه برنامه هایتان را فورس کلوز
کنیــد. فــورس کلوز کــردن ایــن برنامه هــا ممکن 
اســت باعث مصرف بیشــتر برق شود. به جای این 
کار، وارد بخــش تنظیمــات باتــری شــوید. در آنجا 
می توانید فهرســتی از برنامه های تلفن همراه تان 

را پیدا کنید که بشترین مصرف باتری را دارند. این 
برنامه ها را یا ببندید یا محدودشان کنید.

همچنیــن بررســی کنیــد و مطمئــن شــوید که 
برنامــه ای در حال دانلــود به روزرســانی های خود 
نباشــد چون این امر هم ممکن است باعث خالی 
شــدن باتری تلفن همراه شــود. مدیریت فعالیت 
برنامه هــای تلفــن همــراه بــه شــارژ ســریع تر آن 
کمک می کنــد چون به روزرســانی های غیر ضرور و 

عملیات ها برای باتری مفید نیستند.
5- دریچه شارژ را تمیز کنید

تــا بــه حــال بــه فکرتــان رســیده 
تلفــن  شــارژ  پــورت  بــه  نگاهــی 
همراهتــان بیندازید؟ بــه مرور زمان 
ممکن است داخل پورت شارژ گرد و 
خاک، پرز و آلودگی جمع شود و این 
امر ممکن اســت علت این باشد که 
دســتگاهتان آن طور که باید ســریع 
شــارژ نمی شــود. چون گــرد و خاک، 
پــرز و آلودگــی، رســانا نیســتند و در 
نتیجه، برق کمتــری از کابل به باتری 

دستگاه می رسد.
پــورت شــارژتان را می توانیــد بــا 

هوای فشــرده تمیز کنید. خالل دندان هم 
می تواند کارســاز باشــد اما به ریســکش نمی ارزد 
چــون فرو کردن اجســام تیــز به درون پورت شــارژ 
ممکــن اســت آســیب جــدی ای بــه بــار آورد. بهتر 
است از همان ابتدا نگذارید گرد و خاک و پرز داخل 
پــورت جمع شــود، کاری کــه با خرید یک پوشــش 

پورت شارژ به راحتی میسر است.
6- نگذارید تلفن همراهتان خیلی داغ شود

تلفن هــای همــراه یــک سیســتم کنتــرل دمای 
داخلی دارند. این سیستم دمای دستگاه را تنظیم 
می کنــد و مثــل یــک محافظ هــم عمــل می کند و 
مانــع از داغ شــدن بیــش از انــدازه تلفــن همــراه 
می شــود. مثًال اگــر تلفنتــان را در آفتــاب رها کنید 

یا هنگام شــارژ شدن گوشــی، قابش را درنیاورید، 
دســتگاه تالش بیشــتری برای کاهش دما خواهد 

کرد و به این ترتیب، دیرتر شارژ خواهد شد.
برای خنک نگه داشــتن تلفــن همراهتان چند 
کار هســت کــه می توانید انجام دهیــد، از جمله: 
دور نگه داشــتن تلفن از نور مســتقیم خورشید، 
خامــوش کــردن آن هنــگام شــارژ شــدن، شــارژ 
کــردن آن در یــک مکان خنــک، یا قــرار دادن آن 

در کنار یک فن.

 -7
را  باتری اش 

عوض کنید
لیتیومــی  باتری هــای 

از دســت  را  کارایــی خــود  مــرور  بــه 
می دهنــد. بنابرایــن اگر بــا انجام همــه روش های 
ذکــر شــده، تلفــن همراهتــان بــاز هــم دیــر شــارژ 
می شــود، ممکن اســت وقت تعویــض باتری اش 
رســیده باشــد. در بعضی تلفن های همراه امکان 
بررســی ســالمت باتــری وجــود دارد. در غیــر ایــن 

صورت، اپلیکیشن هایی هست که می توانید آنها 
را دانلود و نصب کنید و با استفاده از آنها ظرفیت 

و سالمت باتری دستگاهتان را بسنجید.
در بعضــی مــوارد می توانیــد صرفــًا باتــری را 
عــوض کنیــد و تلفن همراهتــان را نگــه دارید. با 
ایــن حــال، اغلــب تلفن هــای هوشــمند امــروزی 
باتــری قابــل تعویــض ندارنــد و بنابرایــن پاییــن 
آمدن ســرعت شــارژ اغلب نشــانه به سر رسیدن 

عمر دستگاهتان است.

جریمه 2میلیارد دالری در انتظار ماسک؛

ایالن ماسک به دلیل خرید شرکت سوالرسیتی 
به دادگاه رفت

سپهرغرب، گروه کار و دانش: الون ماسک مدیرعامل شرکت تسال مجبور شد با 
حضور در دادگاه در روز گذشته از خرید تازه 2.6 میلیارد دالری این شرکت دفاع کند.
تعــدادی از ســهام  داران ایــن شــرکت نســبت بــه اقدام تســال بــرای خرید شــرکت 
سوالرسیتی به شدت معترض هستند و به همین علت به دادگاه شکایت کرده اند.

ایالن ماســک در شــهادت اولیه خود هرگونه فشــار برای کنترل و اعمال نفوذ در 
جریان این معامله را رد کرده اســت. بر اســاس شــکایت طرح شــده این خرید که در 
ســال 2016 انجام شــده، بدان علت انجام شــده که شــرکت مذکور متعلق به اقوام 

ایالن ماسک در آستانه ورشکستگی بوده است.
سهام داران تسال می گویند هم ماسک و هم اعضای هیأت مدیره این شرکت و از جمله برادر وی 
از این معامله منتفع شــده اند اما این کار ســودی برای ســهام داران خرد شرکت تسال نداشته است. 

ماسک در زمان خرید سوالرسیتی 22 درصد از سهام این شرکت را هم در اختیار داشت.
این محاکمه در ویلمینگتون دالور آغاز شــده و انتظار می رود دو هفته طول بکشــد. جلســه اول 
محاکمــه یادشــده یک ســاعت طول کشــید. اگر ماســک در این پرونــده محکوم شــود باید حدود 2 

میلیارد دالر غرامت پرداخت کند. 
در نهایــت قاضــی مشــخص می کند که ماســک با این خریــد فقط به 
نفــع خود و اعضــای خانواده و هیأت مدیره تســال 
عمل کرده یا منافع کل شرکت تسال و سهام 
داران آن را مورد توجه قرار داده 

است.

670 درخواست همکاری توسط کارآفرینان ایرانی 
خارج از کشور ثبت شد

اعالم  علمی  معاونت  بین الملل  تعامالت  مرکز  دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
کرد: از ابتدای سال جاری 670 درخواست همکاری توسط متخصصان و کارآفرینان 

ایرانی خارج از کشور به ثبت رسید.
connect.isti.(برنامــه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشــور

ir( مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
که با هدف جذب و ترغیب ایرانیان خارج از کشور به بازگشت و تاثیرگذاری در توسعه 
و پیشــرفت فناورانه کشــور شــکل گرفته، نقش تعیین کننــده ای در پیوند توانمندی 
آنها به نیازهای کشور دارد. از ابتدای شروع این برنامه تاکنون 10 هزار و 56 مورد درخواست همکاری 

ثبت شده است.
این همکاری ها حجم باالیی از ظرفیت های تخصصی را به داخل کشور منتقل می کند. این برنامه 
غ التحصیالن دانشــگاه های برتر جهان با بیش از 150 مرکز علمی داخلی اســت.  پل ارتباطی میان فار
با اجرایی شــدن این برنامه مشــکالت و چالش های پیش روی بازگشــت متخصصان ایرانی به کشــور 

تسهیل شده است.
اجــرای برنامــه همکاری با متخصصــان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشــور در طی 5 ســال متوالی 
منجر به همکاری متخصصان و دانشمندان ایرانی خارج از کشور با بیش از 150 مرکز علمی و فناوری 
شامل برترین دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های فناوری و شرکت های دانش بنیان منتخب داخلی 

در کمترین زمان ممکن شده است.
همچنیــن در حــال حاضر 125 پایــگاه تخصصی همکار شــامل دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها، مراکز 

نوآوری و پارک های فناوری برتر کشور برای تسهیل گر این کار هستند.

مدرنا

تلفن های همراه

ایالن ماسک

کارآفرینی

ین زمان ممکن یع تر ژ گوشی موبایل در سر 7 ترفند برای شار
تلفن های هوشــمند راندمان 
زندگی مان را بســیار بیشتر 
کرده انــد، اما با همه 
محسناتشــان، یک ایراد 
ژ  دارند: اینکه باید شــار
وز  شــوند. تنها در یک ر
13/5 میلیــارد نفر در دنیا 
ژ  تلفن همراه خود را شــار
می کنند. اما چه می شــد 
اگر راهــی بود که تلفن 
یع تر  همراهمان کمی ســر
می شد؟ ژ  شار

سپهرغرب، گروه کار و دانش : موسسه استنادی علوم )ISC( و پایش علم و فناوری 
نتایج رتبه بندی پژوهشگاه ها در سال 99-98 را اعالم کرد.

رئیــس موسســه اســتنادی علوم )ISC( و پایــش علم و فناوری با اعــالم این خبر گفت: 
نتایــج رتبه بندی پژوهشــگاه ها در ســال 99-98 که بــا تصویب وزارت علوم توســط گروه 
رتبه بندی دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها در موسسه اســتنادی علوم و پایش علم و فناوری 

انجام شده، منتشر شد.
دکتر محمدجواد دهقانی گفت: موسســه اســتنادی علوم )ISC( از اواخر ســال 98 با 
ابالغ رســمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در عمل ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی 

کشور را با شاخص ها و معیارهای مصوب کارگروه تخصصی رتبه بندی در وزارت علوم آغاز کرد.
وی افزود: هرچند در طول 10 ســال گذشــته رتبه بندی دانشــگاه ها و موسسات پژوهشی کشور توسط 
گــروه رتبه بنــدی )ISC( انجام می شــد ولی در ســال 99 رتبه بندی و ارزیابی پژوهشــگاه ها و دانشــگاه های 
دولتی تحت نظارت وزارت علوم با معیارها و شاخص های جدید و نیز روش شناسی کامال متفاوت نسبت 
بــه قبل و نیز بــا هماهنگی و نظارت کامل کارگروه تخصصی رتبه بندی در وزارت علوم توســط )ISC( انجام 

گرفت.
رئیس موسســه اســتنادی علوم )ISC( و پایش علم و فناوری اظهار کرد: اطالعات مورد نیاز رتبه بندی 
دانشگاه ها و موسسات پژوهشی از سه طریق جمع آوری شده است؛ اطالعات پژوهشی که جمع آوری آن 
بر عهده گروه رتبه بندی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری است، خوداظهاری دانشگاه ها که 
از طریق تکمیل پرسشــنامه الکترونیکی رتبه بندی توســط رابطین در دانشــگاه ها به دست می آید و برخی 
اطالعات آموزشی که از طریق وزارت علوم یا سازمان های زیر مجموعه در اختیار گروه رتبه بندی قرار داده 

می شود.

وی افزود: به دلیل ماهیت متفاوت مراکز آموزشی و پژوهشی و تفاوت در ماموریت ها، ضرایب معیارها 
و شــاخص ها در رتبه بندی دانشــگاه ها و پژوهشگاه ها متفاوت اســت. مهم ترین تفاوت در معیار آموزش 

است که ضریب آن برای پژوهشگاه ها صفر در نظرگرفته است.
دهقانی ادامه داد: در رتبه بندی پژوهشگاه ها در سال 99-98 تعداد 30 پژوهشگاه حضور دارند که از 
این تعداد 19 پژوهشگاه از پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم هستند. بر این اساس نتایج نیز بر طبق 

همین تقسیم بندی اعالم شده است.
وی افزود: به این شــکل که یک رتبه بندی با نام درهمکرد اعالم شــده که تمامی 30 پژوهشگاه را با هم 
رتبه بندی می کند و یک رتبه بندی شــامل پژوهشــگاه های وزارت علوم اســت که 19 پژوهشــگاه با هم رتبه 
شــده اند. این رتبه بندی بر اســاس تقســیم بندی وزارت علوم شــامل 4 گروه علوم انسانی و معین، علوم 

بین رشته ای، علوم پایه و تجربی تخصصی است.
رئیــس موسســه اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فنــاوری )ISC( گفــت: در هــر دو بخــش درهمکرد و 
پژوهشــگاه های وزارت علــوم، بــا توجــه به نزدیک بــودن امتیــازات، بازه های رتبــه ای، به جــای رتبه مطلق 
پیشنهاد و اجرا شده است. بر این اساس، همه پژوهشگاه های حاضر در رتبه بندی به صورت بازه مشخص 
محاســبه و در هر بازه به صورت الفبایی اعالم شــده اســت. بازه رتبه ای 5 تایی برای پژوهشــگاه ها، درنظر 

گرفته شده است.

وی افزود: پژوهشگاه ها می توانند با مراجعه به پروفایل خود جزئیات عملکرد را در هر شاخص مالحظه 
کنند. نتایج رتبه بندی در وب سایت رتبه بندی به آدرس https://ur.isc.ac برای عموم در دسترس است 

و روش شناسی آن نیز به صورت واضح در همین وبگاه قرار داده خواهد شد.

براساس عملکرد سال 99-98؛

وهشگاه های کشور معرفی شدند پژ ین  برتر
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11 کار و دانش طرح رجیستری برای تبلت ها از دوم مرداد اجرا می شود
سپهرغرب، گروه کار و دانش :  پیمان قره داغی با اشاره به پروژه ملی پیاده سازی و اجرای فنی سامانه شناسایی تجهیزات دارای سیم کارت گفت: تبلت برند لنوو از دوم مرداد و سایر برندهای تبلت از نهم مردادماه مشمول طرح رجیستری می شوند.

وی عنوان کرد: پیش از این نیز با تصمیم کمیته راهبری طرح پیشــگیری از قاچاق گوشــی تلفن همراه و تجهیزات دارای ســیم کارت، رجیســتری ســاعت های هوشمند از دوازدهم تیر و تجهیزاتی مانند بارکد اسکنر، مبدل تلفن ثابت به سیار و PDA از نوزدهم تیر 
سال جاری آغاز شده است.

قره داغی افزود: آن دسته از تجهیزات دارای سیم کارت که تا قبل از اجرای طرح رجیستری فعال بوده اند، مشمول این طرح نمی شوند، اما تجهیزاتی که پس از تاریخ مشخص شده فعال شوند، مشمول رجیستری می شوند.
طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیم کارت )رجیستری( در سال 96 آغاز شد، در مرحله اول این طرح تمامی نشان های تجاری تلفن همراه تا اردیبهشت سال 97 مشمول طرح رجیستری شدند.

مایکروسافت 
یک شرکت امنیت سایبری خرید

سپهرغرب، گروه کار و دانش : مایکروسافت از توافق برای خرید استارتاپ امنیت 
سایبری ریسک آی کیو )RiskIQ( به مبلغ نامعلوم خبر داد.

ایــن خریــد جدیــد به مایکروســافت بــرای توســعه کســب و کار امنیتــی خود که 
ســریع تر از بخش های دیگر رشــد دارد، کمک می کند. مایکروسافت در ژانویه اعالم 
کــرد بیــش از 10 میلیارد دالر درآمد امنیتی در 12 ماه گذشــته داشــته که بیش از 40 

درصد رشد سال به سال نشان می دهد.
اریک دوئر، نایب رئیس امنیت ابری مایکروســافت در یک پســت وبالگ نوشــت: نرم 
افزار ایلومینیت شرکت ریسک آی کیو تهدیدها در سراسر فضای فناوری اطالعات یک سازمان را جمع آوری 
می کند تا متخصصان امنیتی به حساس ترین موارد بپردازند. این سیستم در سراسر سرویس ابری آزور 

مایکروسافت و سایر سرویس های ابری مانند خدمات وب آمازون )AWS( کار می کند.
مایکروســافت اخیرا با مســائل امنیتی شــامل بهره برداری هکرها از حفره های امنیتی نسخه های 
نرم افزار ایمیل و تقویم اکســچنج سرور این شــرکت روبرو شده است. این غول نرم افزاری پس از این 
که هکرها سال گذشته به پایگاه داده شرکت سوالر ویندز رخنه کردند، چندین شرکت را برای تقویت 
امکانــات امنیتی خود خریداری کرد. ماه میالدی گذشــته هم شــرکت ReFirm Labs را خریداری کرد 
که متخصص تاب آوری اینترنت اشــیاء اســت. نیاز به امنیت سازمانی بهتر اوایل ماه میالدی جاری در 
پی حمله هکرها به شــرکت کاســیا دوباره بارز شــد. اگرچه کاســیا تالش کرد شــدت این رویداد را کم 
اهمیت جلوه دهد اما شــرکت امنیت ســایبری هانتــرس برآورد کرد که هزاران شــرکت کوچک در این 

حمله هدف قرار گرفتند.

بــر اســاس گــزارش شــبکه سی ان بی ســی، ریســک آی کیــو در ســال 2009 تاســیس شــد و در 
سانفرانسیســکو مستقر است. این شــرکت بیش از 200 کارمند دارد و سرمایه گذارانش شامل باتری 
ونچرز و َمس موچوآل ونچرز هســتند. یکی از رقیبانش شــامل شــرکت مایم کســت است. ریسک آی 
کیو که با شرکت هایی نظیر فیس بوک و سرویس پستی آمریکایی برای شناسایی نقاط ضعفشان در 
برابر حمالت سایبری همکاری داشته است، عالوه بر نرم افزارش برای انتشار گزارش ساالنه ای به نام 
"اویــل اینترنت مینت" معروف اســت که به بررســی میزان فعالیت مخربــی می پردازند که در 60 ثانیه 

یا کمتر اتفاق می افتد.
پیشتر بلومبرگ به نقل از منابع ناشناس گزارش کرده بود مایکروسافت بیش از 500 میلیون دالر 

برای خرید شرکت ریسک آی کیو پرداخت خواهد کرد.

عصاره ای از پرده آمنیون جنین 
برای درمان زخم های مزمن تولید شد

سپهرغرب، گروه کار و دانش: محققان کشور موفق به تولید عصاره ای از پرده 
آمنیون جنین شدند تا بتوان به واسطه آن بهبود زخم های مزمن دیابتی را بدون 

جا گذاشتن اسکار یا رد زخم درمان کرد.
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه رویان و مجری طــرح »تولید عصاره آمنیون برای 
درمــان زخــم پای دیابتی« با بیــان اینکه در دوره جنینی پــرده آمنیوتیک جنین را در 
بر می گیرد، گفت: ســلول های تشکیل دهنده این غشــاء زیستی، ترکیباتی را ترشح 

می کنند که باعث التیام زخم در کوتاه ترین زمان ممکن می شود.
مرضیــه ابراهیمــی گفت: از 100ســال قبل پرده آمنیون بعنوان یک پانســمان زیســتی بــرای التیام 
زخم های وســیع همچون ســوختگی ها استفاده می شود. با این وجود استفاده از آن بطور عمومی 

با مشکالتی مواجه است.

وی ادامه داد: بر این اساس طی چندین سال تحقیقات علمی، عصاره آمنیون را از این غشا زیستی 
تولید کردیم. ابتدا آن را برای التیام زخم های قرنیه مورد استفاده قرار دادیم که نتیجه بخش بود.

عضــو هیئت علمی پژوهشــگاه رویان عنوان کــرد: این عصاره در ترمیم زخم منجــر به بهبود زخم 
بدون برجای گذاشتن اسکار یا به اصطالح رد زخم می شود.

ابراهیمــی افــزود: در فاز یــک کارآزمایی بالینی این پــروژه، تعدادی بیمار مبتال بــه زخم پای دیابتی 
درجه دو را انتخاب و اقدام به درمان آن ها با عصاره آمنیون کردیم و نتایج جالب توجهی بدست آمد. 
در حقیقت اســتفاده از این قطره بی خطر بود و همچنین باعث ترمیم زخم هایی شــد که برای ماه ها 

هیچ درمان یا پانسمانی باعث بهبودی آن ها نشده بود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان گفت: با وجود اینکه این پرده جنینی را به عصاره تبدیل کردیم 
همان خاصیت درمان کنندگی زخم ها را داشت و می تواند یک زخم پای دیابتی را طی یک هفته تا 10 
روز بهبود ببخشــد. وی با بیان اینکه اکنون این محصول برای تولید انبوه نیاز به ســرمایه گذار دارد، 
گفت امید داریم که با حمایت درست، بتوانیم این محصول را پس از اخذ مجوزهای الزم در دسترس 

عموم قرار دهیم.
وی تاکید کرد: به دلیل اثبات تاثیر پرده امنیون جنین در زخم ها، می توان این عصاره را به صورت 

انبوه و به صورت وسیع به تولید رساند.
گفتنــی اســت؛ این طرح توســط دکتر مرضیــه ابراهیمی، دکتــر مهین جمشــیدی ماکیانی، محمد 

عظیمی الموتی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجام گرفت.
نتایج این پژوهش که در مجله علمی پژوهشــی دیابت و متابولیســم ایران به چاپ رســیده است، 
نشــان داد، چهار هفته پس از آغاز درمان، زخم ها با توجه به مساحتشــان، 92 تا 98 درصد و پس از 

گذشت شش هفته از آغاز درمان تمام زخم ها به طور کامل التیام یافتند.

هوش مصنوعی 
از اختراع اینترنت هم مهم تر است!

سپهرغرب، گروه کار و دانش : ساندار پیچای در مصاحبه ای جدید به موضوعات 
مختلفی از جمله تهدید اینترنت آزاد، مهم ترین فناوری های 25 سال آینده پرداخت 

و اشاره کرد هوش مصنوعی حتی از اختراع اینترنت نیز تاثیرگذارتر است.
ســاندار پیچــای مدیر ارشــد اجرایی گــوگل در مصاحبه جدید خود هشــدار داده 
در کشــورهای مختلف اینترنت آزاد با تهدیدهایی روبرو اســت. به گفته او بســیاری از 

کشورها سعی دارند جریان اطالعات را محدود کنند.
او همچنین در این مصاحبه به چالش های مختلف مانند مالیات، حریم خصوصی 
و اطالعــات نیز اشــاره کرد. به گفتــه پیچای هوش مصنوعی اختراعی بســیار تأثیرگذار تر از آتش، برق 

یا حتی اینترنت است.
پیچــای به عنوان رئیس گوگل و آلفابت رهبری شــرکت ها و محصــوالت مختلفی مانند فیت بیت، 
دیــپ ماینــد و غیره را برعهــده دارد. او فقط در گوگل بر ســرویس های جی میل، گــوگل کروم، گوگل 

مپس، گوگل ارث، سیستم عامل اندروید و غیره نظارت دارد.
به گفته مدیر ارشد اجرایی این شرکت، طی 25 سال آینده دو تحول جهان را دگرگون می کنند که 
یکی از آنها هوش مصنوعی و دیگری رایانشــی کوانتومی اســت. او در این باره می گوید: به نظرم این 

دو عمیق ترین فناوری هایی هستند که انسان توسعه داده است.
بخش دیگری از مصاحبه بی بی سی با پیچای به وضع مالیات بر شرکت های بزرگ فناوری مربوط 
بــود. گــوگل به مدت چند ســال مبالغی کالن به حســابرس ها و وکال پرداخت کرد تا بــه طور قانونی 
مالیات این شــرکت را کاهش دهند. به عنوان مثال در ســال 2017 میالدی گوگل بیش از 20 میلیارد 

دالر را از طریق یک شرکت هلندی به برمودا منتقل کرد.
پیچــای در پاســخ به ســوالی در این باره گفت که گــوگل دیگر از چنین طرحی اســتفاده نمی کند و 
اکنــون یکــی از بزرگترین مالیات دهندگان جهان به حســاب می آید. به گفته او این شــرکت فناوری از 

قوانین مالیاتی در تمام کشورهای محل فعالیت خود پیروی می کند.
این درحالی است که او در خصوص تعیین حداقل مالیات شرکتی 15 درصد در سراسر جهان گفت 

که مشتاق گفتگو در این باره است.
دیگر موضوعات مهم پیشروی گوگل، چالش ادامه دار و فزاینده تحقیقات درباره اطالعات، حریم 
خصوصی کاربران و قدرت انحصاری این شــرکت در بازار جســتجو و غیر هســتند. پیچای در خصوص 

گفت: گوگل یک محصول آزاد است و کاربران می توانند از محصوالت دیگر نیز استفاده کنند.
این درحالی اســت که مارک زاکربرگ مدیر ارشــد اجرایی فیس بوک نیز در بحث قدرت انحصاری در 

بازار به همین مورد اشاره کرده بود.

بدون رد زخم مایکروسافتساندار پیچای

و  کار  گروه  سپهرغرب، 
شرکت  بازرگانی  مدیر   : دانش 
این  گفت:  مپوا  دانش بنیان 
تنها  و  نخستین  شرکت، 
اکسی متر"  "پالس  تولیدکننده 
تا  کرونا  از  بعد  و  است  ایرانی 
هزار   15 تا   12 حدود  در  امروز 

ارگان های مختلف داده ایم. را تحویل  دستگاه 
شــرکت  ایــن  کــرد:  اظهــار  صــدری  محســن 
نخســتین و تنهــا تولیدکننــده دســتگاه "پالــس 
اکسی متر" ایرانی است و جزو معدود گروه هایی 
پالــس  تکنولــوژی  شــدیم  موفــق  کــه  هســتیم 
اکســی متر یک طرفــه بــا سنســورهای رفرکتیــو و 

قابل شــارژ را تولید کنیم.
وی ادامــه داد:  امروز ورژن هایــی که در ایران 
موجــود هســتند، هیچکــدام از آنهــا دارای ایــن 
شــارژی  ورژن هــای  چراکــه  نیســتند  تکنولــوژی 
بســیار گــران هســتند و بســیاری از نســخه های 

حال حاضر ما ورژن شــارژی ندارند.
صدری با اشــاره به ویژگی هــای اقتصادی این 
دســتگاه گفــت: ایــن دســتگاه جــزو ارزان  تریــن 

حــال  عیــن  در  ولــی  اســت  دنیــا  دســتگاه های 
کیفیــت قابــل رقابتــی بــا نمونه هــای آلمانــی و 
حتــی نمونه هــای آمریکایــی دارد؛ تکنولوژی این 
دســتگاه را مرهون برنامه نویس ها و مهندسان 
داخلی هســتیم و به جز وارد کردن IC و قطعات 
در  دســتگاه  دیگــر  کارهــای  تمــام  الکترونیکــی، 

داخل کشور انجام می شود.
مدیر بازرگانی این شــرکت دانش بنیان با بیان 
اینکــه در این شــرکت بیش از 25 نفــر به صورت 
مســتقیم مشــغول به کار هســتند، تصریح کرد: 
از زمــان شــروع کرونــا ایــن دســتگاه وارد بــازار 
شــده اســت امــا 2 ســال قبــل از اســفند ســال 
1398 موضــوع تحقیق و توســعه این دســتگاه 
را شــروع کــرده بودیــم و از حــدود یکســال قبل 
از آن نیــز دســتگاه، نمونــه اولیــه اش آماده بود 
و تســت های بالینی و تســت های اســتاندارد آن، 
فراینــدی زمان بــر و هزینه بــر بــود کــه موفــق به 
انجــام آن نشــده بودیــم ولــی به لحاظ شــرایط، 
بعــد از کرونــا بــه خاطر نیاز شــدیدی کــه به این 
دســتگاه ایجــاد شــد، آن را در دســتور کار قــرار 

دادیم.

مجموعــه ای  نخســتین  مــا  داد:  ادامــه  وی 
هســتیم که تمام مجوزها و استانداردهای ملی 
و بین المللی را پاس کرده و پروانه ســاخت اداره 
کل تجهیــزات پزشــکی را دریافــت کرده ایــم و تــا 
امــروز در حدود 12 تا 15 هزار دســتگاه را تحویل 
ارگان هــای مختلف و حتی افراد عادی داده ایم.

بی رویــه  واردات  از  انتقــاد  بــا  صــدری 
کالیبراســیون خاطرنشــان  بــدون  دســتگاه های 
بــه دلیــل پشــتیبانی های بســیار خــوب و  کــرد:  
گارانتی بی قید و شــرطی که گذاشــته ایم و اینکه 
پایین تریــن قیمــت در بیــن دســتگاه های دارای 
مجــوز، مربــوط بــه شــرکت مــا اســت، جایــگاه 
خودمــان را در این حوزه حفــظ کردیم و اگر این 
حمایت ها بیشــتر شــود، می توانیــم در موضوع 
کشــورهای  بیــن  در  خوبــی  جایــگاه  صــادرات، 

باشیم. اطراف داشته 
نــام  "پالس اکســی متر"  تســنیم؛  گــزارش  بــه 
دســتگاهی اســت که از آن برای ســنجش میزان 
می شــود.  اســتفاده  خــون  اشــباع  اکســیژن 
نمایشــگر آن عــالوه بــر نمایــش SPO 2، تعداد 
ضربــان قلــب و منحنــی SPO 2 را نیــز نمایــش 

می دهــد. ایــن روش، روشــی غیرتهاجمــی اســت 
کــه میــزان مولکول هــای هموگلوبینــی را کــه بــا 
اکسیژن آمیخته شده اند، اندازه گیری و به درصد 

بیان می کند و میزان نرمال آن 95–97٪ اســت.
ایــن دســتگاه از یــک سنســور نوری تشــکیل 
شــده اســت کــه بــر روی شــریانچه های نبض دار 
اشــاره  انگشــت  روی  )معمــوًال  می گیــرد  قــرار 
عنــوان  بــه   LED دو  طــرف  یــک  در  شــخص( 
فرســتنده قرار گرفته اســت که 2 مــوج نور قرمز 
با طول موج660 نانومتر و مادون قرمز با طول 

موج 930 نانومتر انتشــار می دهد.
تقریبــًا 97 درصــد از مقــدار اکســیژنی کــه به 
بافت هــا می رســد، از طریق ترکیب شــیمیایی آن 
با هموگلوبین اســت. باقی 3 درصد آن از طریق 
حل شــدن آن در آب پالسما انتقال پیدا می کند. 
سســت  صــورت  بــه  هموگلوبیــن  بــه  اکســیژن 
متصــل می شــود و قابلیت بازگشــت دارد؛ یعنی 
واکنش آن تعادلی و بازگشــت پذیر بوده اســت. 
زمانــی کــه PO2 باال اســت، مثــًال در مویرگ های 
ریــوی، اکســیژن بــه هموگلوبیــن وصل شــده و 
وقتی فشار کم است، مثًال در مویرگ های اطراف 

بافت، اکســیژن از هموگلوبین آزاد می شود.
اســتفاده از این دستگاه نسبت به روش های 
ایــن  بــه  خــون  اکســیژن  درصــد  تعییــن  دیگــر 
ترتیــب اســت کــه ســریع تر و راحت تــر نســبت به 

روش هــای دیگــر از قبیل نمونه گیــری خونی و… 
می تــوان کمبود یا ازدیاد اکســیژن )هیپواکســی 
یا هایپراکســی( در خون را مشخص کرد و نتیجه 

کرد. را مشاهده  اکسیژن درمانی 

جزئیات تنها دستگاه پالس اکسی متر ایرانی

ساعت هوشمند Max Pro X4 با چه قیمتی عرضه می شود؟
شرکت   : دانش  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
جاری  سال  جوالی   18 در  دارد  قصد  ماکسیما 
 Max نام  به  انحصاری  هوشمند  ساعت  یک 
Pro X4 وارد بازار کند که دارای صفحه نمایش 
دایره ای شکل 1.3 اینچی TFT IPS تمام لمسی 

با روشنایی صفحه 380 نیت است.
ایــن ســاعت دارای یــک بند بســیار بــا کیفیت 
آبــی و خاکســتری در  رنــگ متفــاوت مشــکی،  اســت و در ســه 
اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. محصول ذکر شــده به تراشــه 
Realtek مجهز است بنابراین سرعت عملکرد بسیار باالیی دارد. 
کاربــران می توانند ضربان قلب و میزان اکســیژن خون خود را با 

استفاده از این گجت کنترل و مدیریت کنند.
شــرکت ســازنده اعالم کرده اســت که باتری ساعت هوشمند 
Max Pro X4 تــا 15 روز شــارژدهی دارد و از 10 حالــت ورزشــی 
پشــتیبانی می کنــد عالوه بــر ایــن گواهــی IP68 را دریافت کرده 
اســت که نشــان می دهد در برابــر آب و گرد و غبار مقاوم اســت. 
گجت ذکر شده با محصوالت مجهز به سیستم عامل اندروید 5، 
باالتر و همچنین نســخه های iOS9 و باالتر سازگار است بنابراین 
کاربــران می تواننــد با اســتفاده از ایــن محصول بــه تماس ها یا 
پیام های خود پاســخ دهند. اطالعات ارائه شــده نشان می دهد 

که این ساعت با قیمت 51 دالر عرضه خواهد شد.

کاوشگر ناسا نشانه های حیات در مریخ را بررسی می کند
سپهرغرب، گروه کار و دانش : کاوشگر »کنجکاوی« سنگ های مریخ را برای یافتن نشانه های حیات بررسی می کند.

تــالش بــرای یافتــن شــواهدی از زندگــی در مریخ یک مســئله ســاده نیســت. اگر زندگــی در مریــخ وجود داشــت، احتمــاًال میکروبی بود 
و میلیون هــا ســال پیــش زندگــی می کــرد. این بدان معناســت که بــرای یافتن شــواهدی از وجــود آن مریخ نوردانــی مانند »اســتقامت« و 
»کنجکاوی« باید به دنبال سرنخ های پنهان شده در نمونه های سنگ باشند، اما همه سنگ ها نشانه های حیات را ندارند؛ چراکه برخی مواد 
معدنی بهتر این ســرنخ ها را حفظ می کنند. اکنون یک مطالعه جدید با اســتفاده از داده های مریخ نورد کنجکاوی مشــخص کرده اســت که 
چه شاخص هایی از زندگی در طول تاریخ مریخ حفظ یا نابود شده اند. کنجکاوی در حال کشف یک بستر دریاچه خشک شده به نام دهانه گیل 
است که دارای الیه های رسی در پایین آن است. خاک رس در حضور آب تشکیل می شود و در حفظ نشانه های زندگی بسیار عالی است؛ بنابراین 
مکان خوبی برای جستجو است، اما به نظر می رسد که این مواد معدنی رسی در طول زمان ثابت نیست. محقق اصلی این تحقیق اظهار کرد: ما فکر می کردیم 

می مانــد و لحظه ای را که میلیاردها ســال که وقتی این الیه های مواد معدنی رس در پایین دریاچه در دهانه گیل تشکیل شود آن ها به همین ترتیب باقی 
کــرد. طــی ایــن فرآینــد که پیش تشــکیل شــده اند حفظ می کنند. اما بعدًا آب نمک در بعضی از نقاط این مواد معدنی رســی را خراب 
پاک می شود.»diagenesis« نامیده می شــود، مدرک و تاریخچه موجوداتی را که ممکن اســت در آنجا زندگی می کردند 

دارند. زیستگاه هایی در محققان مدلی از چگونگی جستجوی عالئم حیات در خاک رس را با مشاهده مکان های قابل مقایسه در زمین 
سیاره ما وجود دارد که به عنوان »زیست کره های عمیق« شناخته می شوند و میزبان میکروب ها در 

محیط های زیرزمینی اســت که مکان ها بســیار خوبی برای جستجوی شواهدی از زندگی باستان 
و ســکونت اســت. همه اینها بدان معنی اســت که جســتجوی مدارک مربوط به زندگی در 

مریخ حتی پیچیده تر از آن است که فکر می کردیم، اما غیرممکن نیست.

اکسیژن خون

مریخفناوری نوین
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حشدالشعبی عملیات تروریستی 
در سامراء را خنثی کرد

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
نیروهای داوطلب مردمی عراق موفق 
در  را  تروریستی  عملیات  یک  شدند 

سامراء خنثی کنند.
از  حشدالشــعبی عــراق روز دوشــنبه 
خنثی سازی یک عملیات تروریستی در جنوب 

سامراء در استان صالح الدین خبر داد.
بــر اســاس ایــن گــزارش نیروهــای حشدالشــعبی در 
جریان این عملیات موفق شدند یک مقر اقامت داعش و 
سالح های متعلق به تروریست های داعشی را در منطقه 
الصراة از توابع ناحیه یثرب در جنوب سامراء کشف کنند.
محمود الربیعی عضو دفتر سیاسی جنبش عصائب 
اهل الحــق عــراق روز دوشــنبه گفــت: وقــت آن رســیده 

است که خروج نیروهای آمریکایی از عراق آغاز شود.
وی افزود: این منطقی نیســت که حضور آمریکایی ها 
در عــراق ادامــه یابــد در حالــی کــه آنهــا امنیت عــراق را 

به بازی می گیرند.
ربیعــی اظهــار کــرد: زمان مناســب اســت و نیروهای 
ملــی بایــد بــرای خــروج نیروهــای آمریکایی از کشــور در 
ســریع ترین زمان ممکن تالش کننــد و اجازه ندهند که 

آمریکایی ها سرنوشت ملت را به بازی بگیرند.

هم به ایران فشار می آوریم 
و هم دنبال همکاری هستیم

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
هرگاه  اتحادیه  این  کرد:  اعالم  اروپا 
به  مختلف  حوزه های  در  باشد  الزم 
هرگاه  و  کرد  خواهد  وارد  فشار  ایران 
ازجمله  حوزه هایی  در  بداند،  الزم 
با  همکاری  دنبال  هسته ای  توافق 

ایران خواهد بود.
جــوزپ بــورل مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه 
اروپــا روز دوشــنبه اعالم کــرد که ایــن اتحادیه موضعی 

»متوازن« را در قبال ایران در پیش گرفته است.
بورل در خصوص مواضع اتحادیه اروپا در قبال ایران 
گفت: اتحادیه اروپا یک سیاست متوازن را در قبال ایران 
دارد کــه هرگاه الزم بداند، در بســیاری حوزه هــا ایران را 
تحت فشار سیاسی قرار خواهد داد، اما همزمان هرگاه 
الزم باشــد دنبــال همــکاری خواهد بود؛ مثــًال در زمینه 

توافق هسته ای.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که روز گذشته 
مدعــی شــده بــود کــه مواضــع ضدایرانی نخســت وزیر 
منافقیــن  تروریســتی  گروهــک  نشســت  در  اســلوونی 
موضــع رســمی اتحادیــه اروپا نیســت، بار دیگــر در این 
خصوص گفــت: »اظهارات او ]نخســت وزیر اســلوونی[ 
نشــان دهنده موضــع اتحادیــه اروپــا نیســت. من هیچ 
حرفی درباره نظرات نخســت وزیر اســلوونی ندارم. خود 

او مسئول ]اظهاراتش[ است.«

نامه فوری و مهم رئیس سازمان بورس به وزیر نفت:

اطالعات پاالیشی ها را اعالم کنید
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
نامه  ارسال  با  بورس  سازمان  رئیس 
خواهان  نفت  وزیر  به  مهم  و  فوری 
و  خوراک  به  مربوط  اطالعات  اعالم 
فرآورده ها به شرکت های پاالیشی شد 
این  ساالنه  مجمع  برگزاری  امکان  تا 

شرکت ها فراهم شود.
محمدعلــی دهقــان دهنوی در پی اعالم 6 پاالیشــگاه 
بورسی و فرابورسی مبنی بر عدم ارائه صورت های مالی در 
موعد مقرر که ناشــی از عدم اعالم نرخ های نفت خام سه 
ماهه پایانی ســال 99 از ســوی وزارت نفت اســت، نامه ای 
فوری و مهم به بیژن زنگنه وزیر نفت ارسال و خواهان رفع 

این مانع و امکان برگزاری مجمع ساالنه شد.
وی در این نامه تاکید کرده باید به منظور پیشــگیری 
از تضییــع احتمالــی حقــوق ذی نفعــان، بی اعتمادی به 
بازار سرمایه و جلوگیری از دریافت شکایت های متعدد، 
اطالعات مربوط به خوراک و فرآورده ها به شــرکت های 

پاالیشی اعالم شود.

ابراز همدردی وزارت خارجه ایران 
با دولت و مردم عراق

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
در  سوزی  آتش  دلخراش  حادثه  پی 
بیمارستان الحسین ناصریه، با دولت 
قربانیان  خانواده  بویژه  عراق  مردم  و 

ابراز همدردی کرد.
ســعید خطیــب زاده ضمــن اعــالم 
مراتب تسلیت دولت و ملت کشورمان به دولت و مردم 
عراق خصوصا خانواده قربانیان، برای در گذشتگان این 
حادثــه تلخ رحمت و غفــران الهی و بــرای مجروحین آن 

سالمتی مسئلت کرد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آمادگــی جمهــوری 
اســالمی ایران بــرای ارائه هرگونه مســاعدت درمانی و 
پزشــکی از ســوی کشــورمان در این زمینــه را نیز اعالم 

کرد.

ایران و جهان

عراق

جوزپ بورل

دهقان دهنوی

خطیب زاده

دیدار  در  کشورمان  منتخب  جمهور  رئیس  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
رساندن  فعلیت  به  الزامات  از  یکی  گفت:  آملی  جوادی  عبداهلل  آیت اهلل   با 
و  شخصی  نگاه های  گذاشتن  کنار  آبادانی،  و  پیشرفت  برای  کشور  ظرفیت های 

جناحی است.
ســید ابراهیــم رئیســی در دیــدار با آیــت اهلل العظمی عبــداهلل جــوادی آملی با 
تبریــک فرارســیدن مــاه ذی الحجه و تشــکر از نقــش آفرینی ایشــان در عرصه های 
مختلــف بویــژه انتخابات اخیر، با اشــاره به اینکه در پی انتخابــات اخیر مردم امید 
بــه تغییر وضعیــت پیدا کرده اند، تصریح کــرد: یکی از الزامات به فعلیت رســاندن 
ظرفیت هــای کشــور بــرای پیشــرفت و آبادانی این اســت کــه نگاه های شــخصی و 
جناحــی را کنار گذاشــته و هر کســی می تواند در مســیر پیشــرفت و تحول کشــور 

اثرگذار باشد، به میدان بیاید.

آیت اهلل جوادی آملی نیز با اشــاره بــه فرازهایی از نهج البالغه 
مردم را در نظر حضرت علی )ع( دو دســته دانســته و اظهار کرد: 
حضــرت اگر چــه رفتار و کردار مــردم کوفه را نکوهــش می کنند، 
امــا در نامــه مهمــی کــه بــه مالــک اشــتر می نویســند، مــردم را 
همچــون نماز ســتون دین و شایســته خدمت بی منــت معرفی 

می کنند.
ایــن مرجــع تقلید در بخــش دیگری از ســخنانش با اشــاره به 
آیاتــی از قــرآن کریــم تصریح کــرد: قرآن تاکیــد دارد که زیــر بار هر 
صلحــی نبایــد رفــت. برخــی سازش هاســت که ظاهرش ســازش، 
اما باطنش ســوزش است و لذا به دســتور قرآن نباید زیر بار آنها 

رفت.

پیشرفت است کنارگذاشتن نگاه های جناحی از الزامات حرکت کشور در مسیر 

اثبات کم کاری دولت در احداث نیروگاه 
پیگیر علت قطع برق هستیم

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به دستور رئیس دستگاه قضا برای بررسی 
علل قطعی برق گفت: دولت در خصوص احداث نیروگاه به طور کامل اقدام نکرده است.

غالمحســین اســماعیلی در مورد خاموشــی های اخیر کــه رئیس قوه قضائیه به دادســتانی کل و ســازمان 
بازرســی دســتور ورود داده اند، چه بررسی هایی انجام شــده، اظهار کرد: با بروز این مشکل ریاست قوه قضائیه 
به نهادهای نظارتی دســتورات الزم را دادند، هم بازرســی و هم دادستانی گزارش اولیه خودشان را ارائه دادند 

اما نهایی نیست.
وی افزود: در این گزارش اولیه اشــاره شــده به محورهایی که باعث خاموشــی های مکرر شــده است، مانند 
اینکه تکالیفی در خصوص احداث نیروگاه برای دولت پیش بینی شــده اســت اما بررسی ها حکایت دارد که به طور کامل انجام 

نشده است.
ســخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همچنین 
پیش بینی شــده بود که با خشکســالی مواجه 
بودیــم و ایــن موضــوع قابل پیش بینــی بود و 
می شــود که تدارک الزم بــرای جایگزینی انجام 

شود.
وی ادامــه داد: اورهــال و تعمیر نیروگاه ها، 
مصارف خانگی و موضوعات دیگر هم بررســی 
شــده اســت کــه بایــد گــزارش تکمیــل و اعالم 

شود.
اســماعیلی افــزود: اینکــه چقدر مشــکالت 
عمدی بوده و چقدر قصور و تقصیر است باید 
بررسی شود که در ادامه سازمان بازرسی ورود 
می کنــد و موضــوع را تــا نتیجــه نهایــی پیگیری 

می کنیم.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
مصرف  رویکرد  تغییر  جهان: 
سوخت  از  نفتی  فراورده های 
باعث  شیمیایی  مواد  به 
صاحبان  از  بسیاری  شده 
طرح های  دنیا  پاالیشی  صنایع 
را به جای  چندساله اخیر خود 
تغییر  پتروپاالیشگاه  به   پاالیشگاه  احداث 

دهند.
بــا تغییر رویکرد ســرانه مصــرف فرآورده های 
نفتــی از ســوخت بــه مواد شــیمیایی، بســیاری 
طرح هــای  دنیــا  پاالیشــی  صنایــع  صاحبــان  از 
چندساله اخیر خود را به جای احداث پاالیشگاه 
بــه صــورت پتروپاالیشــگاه تعریــف کرده انــد تــا 
بخشی از فراورده های پاالیشی به جای سوخت 

به مواد پتروشیمیایی تبدیل شود.
حاشیه سود یک پاالیشگاه در حالت مطلوب، 
حــدود 6 تــا 7 دالر بــه ازای هــر بشــکه اســت؛ 
درحالی کــه بــرای مــدل پتروپاالیشــگاهی، ایــن 
سود می تواند تا حدود 12 تا 14 دالر نیز افزایش 
یابــد. عــالوه بر این بــا احداث پتروپاالیشــگاهها 
می توان طیف وسیعی از محصوالت پاالیشی و 
پتروشــیمیایی )بیش از 30 نــوع فرآورده مایع و 
جامد با قابلیت انبارش راحت تر نســبت به نفت 

خام( را تولید کرد.
دسترســی به خــوراک و البته بازارهــای رو به 
گســترش مواد شیمیایی در آســیا موجب شده 
تا اغلب طرح های پتروپاالیشی دنیا، در این قاره 
تعریــف شــوند. بــه گفته مرکــز تحقیقاتــی وود 
مکنزی، بیش از نیمی از ظرفیت پتروپاالیشی که 
از ســال 2019 تا 2027 به جریان می افتد در آسیا 
اضافــه می شــود و 70 تــا 80 درصــد از آنها روی 
مواد شــیمیایی و پالســتیک متمرکز می شوند. 
اغلب کشــورهای اطراف ایران نیز رویکرد احداث 
پتروپاالیشــگاه ها و تولیــد مواد شــیمیایی ذیل 

آن ها را پیش گرفته اند.
در این گزارش به عنوان نمونه، سیاست های 
جــزو  کــه  عربســتان  و  چیــن  کشــور  دو  کالن 
کشــورهای پیشــرو در حــوزه توســعه ظرفیــت 

پتروپاالیشی هستند تشریح شده است.

 چین غول پتروپاالیشی جهان
کشــور چیــن با ظرفیــت پاالیشــی 16 میلیون 
 2021 ســال  تــا   2019 ســال  در  روز  در  بشــکه 
بزرگتریــن پاالیشــگر نفــت جهــان خواهد شــد. 
شــرکت پتروچاینــا و شــرکت ســاینوپک، عمــده 
عملیــات پاالیش را در این کشــور بر عهده دارند 
و روی هم رفته 31 درصد از ســهم پاالیشی را به 

خود اختصاص داده اند.
به نقل از بلومبرگ، چین 10 میلیارد دالر برای 
ســاخت چهار پاالیشــگاه بزرگ جدیــد با ظرفیت 
پاالیــش 1.4 میلیــون بشــکه نفــت خــام در روز 
هزینــه می کنــد آن هــم در شــرایطی کــه انتظار 
می رود تقاضا برای ســوخت در این کشور طی 5 
سال به اوج برسد و پس از آن رو به کاهش رود.
چیــن از ابتــدای 2019 یــک میلیون بشــکه در 
روز بــه ظرفیــت پاالیشــگاهی خــود اضافه کرده 
پاالیشــگاهی  جدیــد  ظرفیت هــای  ایــن  اســت. 
محصوالت پتروشــیمیایی و پالســتیک بیشــتری 
تولید خواهند کرد. شرکت ملی نفت چین پیش 
بینــی می کند تقاضای ســوخت پــس از 2025 رو 
بــه افول بــرود چــون خودروهای برقــی مصرف 
را کاهــش خواهند داد. از این رو پاالیشــگاه های 
جدید در دســت احداث قرار اســت نفــت خام را 
مستقیمًا به محصوالت پتروشیمی و پالستیک 

تبدیل کنند.

صنایع  موفقیت  عوامل  مهم ترین   
پتروپاالیشی چین را می توان عوامل زیر در نظر 

گرفت:
1- سیاســت گذاری و تنظیم گری مؤثر دولت: 
ارائه برنامه های 5 ســاله توسعه توسط دولت، 
اســتفاده دولــت از ســاز و کارهــای کمیســیون 
نظــارت و مدیریــت دارایی هــای دولتــی و کنترل 
استراتژی های سرمایه گذاری و برنامه ریزی مالی
خصوصــی،  شــرکت های  میــان  رقابــت   -2
دولتی و خارجی: شــرکت های پتروشیمیایی اعم 
از دولتــی، خارجی و خصوصــی در چین هرکدام 
بر مجموعــه فعالیت های خود تمرکز کرده اند و 
برنامه ریزی های بلندمدتی در برای فعالیت های 

انجام داده اند که بازار را رقابتی کرده است.

3- ادغــام وظایــف شــرکت های ملــی نفــت 
و پتروشــیمی چیــن: یکپارچه ســازی در وظایف 
شــرکت های ملــی نفــت و پتروشــیمی چیــن در 
ســال 1998 و افزایش دسترسی به منابع مالی، 

اعتبار بین المللی و رقابت پذیری خود
پارک هــای  اغلــب  مناســب:  مکانیابــی   -4
شــیمیایی چیــن در مناطق جزیره ای و ســاحلی 
قرار گرفته انــد. تا عالوه بر اینکه به تأمین منابع 
آب ارزان قیمــت کمک کند بــه دلیل دور بودن از 
سکونت گاه های شهری، دارای کمترین خطرات 

زیست محیطی باشد.
5- بازار داخلی مناسب: داخلی بودن بخش 
زیــادی از تولید و مصــرف صنایع پتروشــیمیایی 
چین حاصل کامــل بودن زنجیره های تولید این 
صنایــع در داخل کشــور اســت که ســبب شــده 
بیشتر محصوالت به شکل کاالی نهایی درآمده 

و سپس مصرف و یا صادر شود.

عربستان؛  پتروپاالیشگاه سازی  رویکرد   
مهم ترین رقیب منطقه ایران

این کشور دارای 9 پاالیشگاه نفتی با مجموع 
ظرفیت 2.9 میلیون بشکه است. شرکت آرامکو 
بــه صورت انحصــاری تعداد 6 پاالیشــگاه از این 
تعداد را در اختیار گرفته اســت و بقیه به صورت 

سرمایه گذاری مشترک می باشند.
بــرای  آنکــه  علیرغــم  ســعودی  عربســتان 
بــا هیــچ محدودیتــی مواجــه  نفــت  صــادرات 
نیســت و همچــون ایــران، هیچــگاه با مســاله 
تحریم نفتی نیــز روبرو نبوده اما برنامه مدونی 
بــرای کاهــش خــام فروشــی نفــت و توســعه 
پاالیشــی  پروژه هــای  دارد.  پتروپاالیشــگاه ها 
جدیــد عربســتان نشــان می دهــد همــه آن ها 
بــا هــدف تولیــد مــواد پتروشــیمیایی از نفت و 

تکمیــل زنجیــره ارزش مواد به صــورت احداث 
پتروپاالیشــگاه ها  ذیــل  شــیمیایی  پارک هــای 

تعریف شده است.
آرامکــو  پتروپاالیشــی  شــیمیایی  پــارک 
پــارک  دالر،  میلیــارد   20 ارزش  بــه  ســابیک   /
شــیمیایی پتروپاالیشی رابغ به ارزش 18 میلیارد 
الجبیــل  پتروپاالیشــی  شــیمیایی  پــارک  و  دالر 
برخــی  دالر  میلیــارد   10 ارزش  بــه   )SATORP(
بــرای  عربســتان  کشــور  ســرمایه گذاری های  از 
توســعه ظرفیت پترووپاالیشی و تکمیل زنجیره 

ارزش در این کشور هستند.

رشد  در  مؤثر  عوامل  برخی   
پتروپاالیشی  صنعت  توسعه  و  سرمایه گذاری 

عربستان عبارتند از:
صنایــع  یکپارچه ســازی  بــه  توجــه   -1
احــداث  طریــق  از  پتروشــیمی  و  پاالیشــگاهی 

پتروپاالیشگاه
احــداث  نظیــر  زیرســاخت ها  توســعه   -2
مناطــق ویــژه صنعتــی، انتقــال انــرژی و خوراک 
پتروشــیمی به ایــن مناطق، تأمیــن آب و نیرو و 

احداث و گسترش بنادر و شبکه راه های زمینی
3- فراهــم کــردن انــرژی و خوراک فــراوان و 

پایدار
4- وضع مشــوق های ســرمایه گذاری دولت 
عربســتان برای تشویق سرمایه گذاری در صنایع 
بروکراســی  کاهــش  بــه  تعهــد  و  پتروپاالیشــی 
از  حمایــت  بــرای  تــالش  و  ســطوح  تمــام  در 

سرمایه گذاری
مجتمع هــای  مناســب  مکانیابــی   -5
پتروپاالیشــی در نزدیکی ســواحل و بنــادر مهم 
این شکور در خلیج فارس و دریای سرخ و تمرکز 

در شهر صنعتی جبیل و ینبع

و  تنظیم گر  سیاست های  اتخاذ  لزوم   
مشوق برای توسعه پتروپاالیشگاهی در ایران

بررسی سیاســت های دو کشــور یاد شده در 
توســعه ظرفیت پتروپاالیشــی و تکمیــل زنجیره 
ارزش نشــان می دهــد توجــه به سیاســت های 
نقــش  می توانــد  زیــر  تشــویقی  و  تنظیم گــری 
مهمی در تسهیل توســعه ظرفیت پتروپاالیشی 

در کشور ما داشته باشد:
قطب هــای  بررســی  مناســب:  مکانیابــی   -1
پاالیشــی و پتروشــیمی کشــورهای دنیا نشــان 
می دهــد بســیاری از آن ها بــا تمرکــز و تجمع در 
سواحل مهم توسعه یافته اند. گسترش احداث 
مجتمع هــای  و  نفــت  پایین دســتی  واحدهــای 
پتروشــیمیایی در ســواحل جنوبــی کشــور ما با 
وجــود مزایــای فــراوان تاکنــون در ایــران مورد 
غفلــت قرار گرفته اســت. این در حالی اســت که 
ســواحل جنوبی کشــور از جملــه مناطقی مثل 
بنــدر گناوه، منطقــه ویژه پارســیان، بندرعباس 
و بندر جاســک مناطق مســتعدی برای توسعه 
پتروشــیمیایی  و  نفــت  دســتی  پاییــن  صنایــع 
هســتند. در ایــن میان بندر جاســک کــه در کنار 
ســواحل عمان )مکــران( و اقیانوس هند واقع 
شده است به دلیل موقعیت خود دارای مزایای 
فراوانــی اســت که بــه نوعــی می تــوان از آن به 

عنوان گنج پنهان صنایع نفتی ایران یاد کرد.
ســرمایه گذاری:  مشــوق های  اعمــال   -2
پتروپاالیشــگاه ها صنایع ســرمایه بری هســتند 
و دولت هــا بــه تنهایــی توانایــی تأمیــن مالــی 
آن هــا را ندارند. از این رو الزم اســت بــا در نظر 
کاهــش  ســرمایه گذاری،  مشــوق های  گرفتــن 
بروکراســی در صدور مجوزهــا و در نظر گرفتن 
ضمانت نامه ها مســیر مشــارکت سرمایه های 
را  پتروپاالیشــگاهها  توســعه  در  خصوصــی 

هموار کرد.
3- یکپارچه ســازی پاالیشــگاه و پتروشیمی: 
وجــه مشــترک دیگــر قطب هــای پتروپاالیشــی، 
پاالیشــگاه ها  ذیــل  پتروشــیمی ها  توســعه 
از  برخــورداری  دلیــل  بــه  پتروپاالیشــگاه ها  و 
مزیــت نســبی خــوراک پایــدار و در دســترس و 
صرفه جویی در هزینه های انتقال خوراک اســت. 
تمرکــز واحدهــای پتروپاالیشــی و شــیمیایی به 
دلیل برخورداری از فرصت هایی نظیر دســتیابی 
ســریع و کم هزینــه بــه خــوراک از طریــق ارتباط 
و نزدیکــی واحدهــا، ســرعت بــاالی اســتقرار و 
راه انــدازی فعالیت هــا در پــارک و البتــه صرفــه 
جویــی قابل مالحظــه در هزینه های ســرمایه و 
جــاری موجــب جــذب ســرمایه گذاران داخلی و 

خارجی می شوند.

گمرک تا پایان تیرماه به سامانه جامع 
تجارت متصل شود

سامانه  بویژه  سامانه ها  کلیه  اتصال  است  ضروری  گفت:  رئیس جمهور  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
گمرک به سامانه جامع تجارت تا پایان تیرماه نهایی شود.

دویســت و چهل و یکمین جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست حجت االسالم 
حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.

در ابتدای این جلســه وزیر راه و شهرســازی گزارشی از وضعیت روند ورود، بارگیری و ترخیص کاالها به ویژه 
کاالهای اساسی به تفکیک بنادر کشور ارائه کرد.

بر مبنای گزارش وزیر راه و شهرسازی، ناوگان حمل و نقل در بخش ریلی و جاده ای تقویت شده و ظرفیت 
حمل و نقلی در جهت تسریع بارگیری و انتقال کاال از بنادر و گمرکات افزایش یافته است.

رئیس جمهــور بــا اشــاره به گزارش های تأمیــن کاالهای اساســی و افزایش ظرفیت نــاوگان حمل و نقل درجهت تســریع در 
انتقــال کاال، گفــت: همــکاری همه دســتگاه ها در 
جهــت تســریع در ترخیــص کاالهــای موجــود در 

گمرکات کشور ضروری است.
روحانی افزود: راه اندازی سامانه جامع تجارت 
کشــور، ســاختار الزم برای شــفافیت و جلوگیری از 
معطلی کاال و ریشــه کنی فســاد و ســو اســتفاده 
رانت جویانه را فراهم کرده اســت و ضروری اســت 
اتصــال کلیه ســامانه ها بویــژه ســامانه گمرک به 

سامانه جامع تا پایان تیرماه نهایی شود.
در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت، 
همچنیــن رئیــس جمعیت هالل احمر گزارشــی از 
اقدامــات ایــن جمعیت بــرای تأمین بالگــرد مورد 
نیاز ارائه کرد و تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ 

شد.

روحانیاسماعیلی

رقابت کشورهای آسیایی در ساخت پتروپاالیشگاه

فراورده های نفتی


