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فصل نوینی از روابط ایران و 
تاجیکستان درحال رقم 

خوردن است

مشارکت نیروهای حشد شعبی 
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زائران اربعین در کربال
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یژه: پیشنهاد  و

محلول افزایش ماندگاری میوه تا دو برابر تولید شد
سپهرغرب، گروه کار و دانش:  محققان در یک شرکت دانش  بنیان موفق به تولید یک پوشش خوراکی برای کاهش چشمگیر ضایعات بخش کشاورزی و افزایش طول عمر دو برابری میوه 

شدند.
مدیر عامل یک شــرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری اســتان مرکزی اظهار کرد: از آنجایی که ســاالنه نزدیک به 30 درصد از محصوالت کشاورزی در ایران و جهان در مراحل مختلف 

تولیــد تــا مصرف از بین می رود موفق شــدیم یک محلول کاهش دهنده ضایعات بخش کشــاورزی تولید کنیم.

صفحه 10
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امکان  و  نشاط  امید،  پیام  شما  قهرمانی  پیام 
است نشدنی  به ظاهر  کارهای  تحقق 

12

رهبر انقالب اسالمی در دیدار مدال آوران ایران در رقابت های المپیک و پارالمپیک توکیو:
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10کار و دانش

متوسط جهانی سرعت 
اینترنت موبایل و ثابت 

رشد کرد
دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
اینترنت  سرعت  از  گزارش  جدیدترین 
مختلف  کشورهای  ثابت  و  موبایل 
ای  ثانیه  بر  مگابیت   3 رشد  از  حاکی 
همچنین  است.  ثابت  اینترنت  سرعت 
ایران جایگاه خود در رده بندی سرعت 

اینترنت موبایل حفظ کرده است.
جدیدترین گزارش ماهانه وب ســایت اســپید تست 
متوســط  میــادی   2021 آگوســت  در  می دهــد  نشــان 
ســرعت موبایــل در سراســر جهــان 56.74 و متوســط 

اینترنت ثابت 110.24  مگابیت بر ثانیه بوده است.
با توجه به آمارهای پیشــین ســرعت اینترنت موبایل 
نســبت به ماه جوالی )55.07 مگابیــت برثانیه( اندکی 
رشــد کرده است. البته رشد سرعت اینترنت ثابت نسبت 
به ماه گذشــته )107.50 مگابیت برثانیه( بیشتر و حدود 

3 مگابیت برثانیه است.

بدون  ثابت  اینترنت  بندی  رده  در  ایران  جایگاه   
تغییر ماند

طبق گزارش منتشــر شــده متوسط ســرعت اینترنت 
موبایل ایران در ماه آگوســت 32.30 و ســرعت اینترنت 

ثابت کشور 21.35 مگابیت بر ثانیه بوده است.
هرچنــد جایــگاه ایــران در رده بنــدی جهانی ســرعت 
اینترنــت ثابــت تغییــر نکــرده و مانند ماه جــوالی در پله 
134 قــرار دارد، امــا جایــگاه ایران در رده بنــدی اینترنت 
موبایــل یــک پلــه ســقوط کــرده و در رده هشــتادم قرار 

گرفته است.

با  کشورهایی  بندی  رده   در  نروژ  پله ای   3 رشد   
بیشترین سرعت موبایل

آمــار منتشــر شــده نشــان می دهــد در رده بنــدی 
ســرعت اینترنت موبایل کشــورها، امارات متحده عربی 
و کــره جنوبی مانند ماه گذشــته رده هــای اول و دوم را 
به خود اختصاص داده اند. ســرعت اینترنت موبایل این 
دو کشــور بــه ترتیــب 195.52 و 192.16 مگابیــت برثانیه 

بوده است.
در رده ســوم ایــن فهرســت نروژ با متوســط ســرعت 
173.54 مگابیــت برثانیه قــرار دارد. جایگاه این کشــور 
نســبت بــه مــاه قبــل 3 پله رشــد کــرده اســت. امــا در 
رده های پنجم و ششم دو کشور قطر )169.17 مگابیت 
برثانیــه( و چیــن )163.45 مگابیــت برثانیه( قــرار دارند. 
جایگاه هر دو این کشــورها در رده بندی یک پله سقوط 

کرده است.
در رده ششــم و هفتم به ترتیب عربســتان ســعودی 
)149.95 مگابیــت بر ثانیــه( و کویــت )141.46 مگابیت 
برثانیه( قرار دارند. جایگاه آنها در رده بندی کشــورهایی 
با بیشــترین متوسط ســرعت اینترنت موبایل نسبت به 

ماه قبل یک پله ارتقا یافته است.
در رده هشــتم قبــرس بــا ســرعت اینترنــت موبایــل 
136.18 مگابیــت برثانیــه قرار دارد. جایگاه این کشــور در 
رده بندی نسبت به ماه گذشته 3 پله سقوط کرده است.
در رده های نهم و دهم نیز استرالیا )126.97 مگابیت 
برثانیــه( و بلغارســتان )126.21 مگابیــت برثانیــه( قــرار 
دارنــد. ایــن کشــورها جایــگاه خــود در رده بنــدی مــاه 

گذشته را هم چنان حفظ کردند.

ترین های  سرعت  پر  فهرست  صدر  در  سنگاپور   
اینترنت ثابت

در رده بندی کشــورهایی با بیشترین سرعت اینترنت 
ثابــت در ماه هشــتم میادی، ســنگاپور و هنگ کنگ هر 
دو با یک پله رشــد در رده های اول و دوم قرار گرفته اند. 
متوسط ســرعت اینترنت ثابت سنگاپور 262.20 مگابیت 
برثانیه و هنگ کنگ 254.40 مگابیت برثانیه بوده است.
در رده ســوم موناکو با سرعت اینترنت ثابت 242.89 
مگابیــت برثانیــه قــرار دارد. جایــگاه ایــن کشــور در رده 
بنــدی مــاه آگوســت نســبت به مــاه قبل 2 پله ســقوط 
کرده است. در رده چهارم نیز سوئیس با سرعت اینترنت 
222 مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در رده 

بندی نسبت به ماه قبل 2 پله رشد کرده است.
در رده هــای پنجــم و ششــم بــه ترتیــب تایلنــد )221 
مگابیت برثانیه( و رومانی )217.91 مگابیت برثانیه( قرار 
دارند. جایگاه هر دو این کشورها نسبت به ماه قبل یک 

پله سقوط کرده است.
کــره جنوبی با ســرعت اینترنت ثابــت 216.67 مگابیت 
برثانیــه ماننده مــاه گذشــته در رده هفتم این فهرســت 
قرار گرفته اســت. اما دانمارک بــا اختافی اندک )216.13 
مگابیت برثانیه( در رده هشتم قراردارد. البته جایگاه این 

کشور نسبت به ماه گذشته یک پله رشد کرده است.
شــیلی )209.61 مگابیــت برثانیه( و فرانســه )201.61 
مگابیــت برثانیه( بــه ترتیب در رده های نهــم و دهم قرار 
دارنــد. هرچنــد جایــگاه شــیلی نســبت به مــاه قبل یک 
پله ســقوط کــرده اما طبق آمار به دســت آمــده جایگاه 

فرانسه یک پله رشد کرده است.

دریچه

تولید پهپاد با قابلیت حمل 300 کیلوگرم بار
سپهرغرب، گروه کار و دانش:  شرکت بی ای ای سیستمز در آمریکا با همکاری شرکت انگلیسی مالوی آئروناتیکس پهپاد جدیدی به نام تی 650 تولید کرده که می تواند بسته های 300 کیلوگرمی را در مسافت های حداکثر 30 کیلومتری حمل کند..

در صورتی که پهپادهای یادشده فاقد بار باشند، این مسافت به 80 کیلومتر افزایش می یابد. حرکت این پهپادها به طور خودکار یا با استفاده از سیستم کنترل از راه دور ممکن است. حداکثر سرعت این پهپادها به 140 کیلومتر در ساعت می رسد.
در بدنه این پهپاد از فیبر کربن ســبک اســتفاده شــده و بازوهای مجهز به پره آن برای جاســازی بار قابل باز و بســته کردن هســتند. از این پهپاد که با اهداف نظامی تولید شده، برای نقل و انتقال تجهیزات، تخلیه نیروهای کشته و زخمی از میدان جنگ، مقابله با 

زیردریایی ها، کنترل و نظارت، اقدام بر ضد مین های دریایی و پشتیبانی هوایی در حین حمله به دشمن استفاده می شود.

گروه  سپهرغرب، 
مدیرکل  دانش:  و  کار 
اطالعات  فناوری  دفتر 
وزارت  ارتباطات  و 
با  پرورش  و  آموزش 
نسخه  در  اینکه  بیان 
اتاق  شاد،  جدید 
گفت وگوی صوتی ایجاد شده، آخرین 
بستر  و  شاد  تغییرات  درباره  جزئیات 

آموزش را تشریح کرد.
در آســتانه آغاز سال تحصیلی جدید 
و بــا توجه بــه اینکــه در مهر مــاه عمده 
آموزش هــا بــا تمرکــز بــر فضــای مجازی 
انجــام خواهــد شــد و طبــق گفته هــای 
پــرورش،  و  آمــوزش  وزارت  سرپرســت 
70درصد دانش آموزان مهر را با شاد آغاز 
خواهند کرد و از آبان شــاهد بازگشــایی 
حضوری تدریجی مــدارس خواهیم بود 
تامیــن زیرســاخت های آمــوزش مجازی 
یکــی از مســائل کلیــدی اســت. در 1.5 
سال گذشته، شبکه شاد به عنوان بستر 
اصلی آمــوزش مجازی دانش آمــوزان با 

مشکاتی هم همراه بود.
ضعف زیرســاختی شــبکه شاد، کند 
بودن سرعت، تعاملی نبودن آن و... از 
مهمترین چالش هایی بود که در مدت 
اخیــر مدارس بــا آن مواجــه بودند اما 
برای سال تحصیلی جدید چه تغییراتی 
در زیر ســاخت های شــبکه شــاد انجام 

خواهد شد؟
وزارت  سرپرســت  گفته هــای  طبــق 
آمــوزش و پــرورش، با همراهــی وزارت 
جدیــد  تحصیلــی  ســال  در  ارتباطــات 
بــرای  شــاد  شــبکه  از  اســتفاده  نیــز 
بــا  همــراه  معلمــان  و  دانش آمــوزان 
هزینه رایگان است همچنین قرار است 
نســخه جدید شــاد با امکاناتی بیشــتر 

رونمایی شود.
 3.5 حــدود  نداشــتن  دسترســی 
میلیون دانش آموز بــه موبایل و تبلت 
برای بهره مندی از آموزش های مجازی 
چالــش مهم دیگری اســت کــه احتماال 

در ســال تحصیلی جدید تکــرار خواهد 
شــد و همیــن موضوع نگرانــی از بابت 
ترک یا بازماندگی از تحصیل جمعیت از 

دانش آموزان را جدی تر می کند.

تجهیزات  تهیه  برای  وام  ارائه   
آموزش مجازی

موضوع توســعه آموزش و پرورش 
مجازی در در جلســه نخســت شــورای 
عالــی فضای مجــازی دولت ســیزدهم 
نیز مورد بررســی قرار گرفت و مقرر شد 
که سامانه شــاد ذیل وزارت آموزش و 
پرورش مسئول ارائه آموزش عمومی 
رایگان باشــد همچنین سازمان برنامه 
و بودجــه در قانــون بودجــه ســنواتی 
ردیــف مشــخصی بــه منظور توســعه 
پــرورش  و  آمــوزش  کیفــی  و  کمــی 
مجــازی در نظر گرفته و بــرای معلمان 
و دانش آمــوزان کمتر برخــوردار، کمک 
مالــی و تســهیات ارزان قیمــت بانکی 

جهت تامین تجهیزات در نظر بگیرد.
محمد حبیبی؛ مدیرکل دفتر فناوری 
اطاعــات و ارتباطــات وزارت آمــوزش و 
پرورش درباره حل مشکات شبکه شاد 
بــرای آغاز ســال تحصیلی جدیــد گفت: 
نظرات تمام حوزه ها و سطوح مختلف 
کاس هــای  شــدن  برگــزار  بهتــر  بــرای 
درس در شــاد دریافــت شــده اســت و 
در چنــد بعد اقداماتــی را انجام دادیم، 
نخســت بعد دسترســی اســت بسیاری 
از دانش آمــوزان مشــکل دسترســی به 
آموزش مجازی دارند، ســامانه هدایت 
طراحــی شــده اســت تــا دانش آموزانی 
را که به شــبکه شــاد دسترســی ندارند 

شناسایی و به آنها کمک کنیم.
وی افزود: سامانه هدایت در اختیار 
مدیران مدارس اســت و دانش آموزان 
نیازمند حمایت بیشــتر جهت استفاده 

از شــبکه شــاد را شناســایی کرده 
ایــن  در  را  اطاعاتشــان  و 

می کننــد،  ثبــت  ســامانه 
بــا  پــرورش  و  آمــوزش 

استفاده از نهادهای حمایتی، امکانات 
آموزشــی و تجهیــزات را در اختیــار این 
گــروه از دانش آمــوزان قــرار می دهــد. 
هــدف ایــن اســت از آمــار 30 درصدی 
دانش آموزانــی کــه بــه ابــزار آمــوزش 
مجازی دسترســی ندارند تا حدممکن 
بکاهیم، سال گذشته حدود 300 هزار 
تبلــت بین دانش آموزان در بخش های 

مختلف کشور توزیع شد.
مدیــرکل دفتــر فنــاوری اطاعات و 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  ارتباطــات 
هــدف  بــا  آموزشــی  اطلــس  گفــت: 
آموزشــی  وضعیــت  شــدن  مشــخص 
تمام دانش آموزان کشــور تهیه شــده 
اســت، در برخــی مناطــق کاس هــای 
و  می شــود  تشــکیل  حضــوری  درس 

حضــوری  آمــوزش 

در  دارد،  مناطــق  شــرایط  بــه  بســتگی 
کــه  اطلــس مشــخص می شــود  ایــن 
دانش آموزان به چه شــیوه ای آموزش 
می بیننــد و اگــر آمــوزش مجازی اســت 
از چه بستری اســتفاده می کنند، با این 
اقــدام بــر نحوه آمــوزش نظــارت کامل 

خواهیم داشت.

نسخه  از  استفاده  آموزش   
جدید شاد

حبیبــی بــا اشــاره بــه آماده شــدن 
نســخه جدیــد شــاد متذکــر شــد: هــر 
چقــدر آموزش کافــی درباره اســتفاده 
داشــته  شــاد  شــبکه  ظرفیت هــای  از 
باشــیم، کیفیت آمــوزش باالتر خواهد 
بــود بنابراین دوره آموزشــی به منظور 
بــا قابلیت هــای جدیــد شــاد  آشــنایی 

بــرای معلمان تدوین شــده اســت که 
بــه صورت مجــازی برگزار خواهد شــد، 
ســایت راهبران شــاد را ایجــاد کردیم و 
هدف این اســت، فرهنگیان و کارکنانی 
که به شــاد مسلط تر هستند به عنوان 
راهبر شــاد برای آموزش و رفع اشکال 
سایر معلمان به ما کمک کنند و بیش 
از دو هزار نفر که تخصص فنی خوب و 
نگرش آموزش الکترونیک قابل قبولی 

دارند، عضو راهبران شاد هستند.

 تولید محتوا برای شبکه شاد
وی دربــاره تولید محتوای آموزشــی 
آموزشــی  معاونت هــای  کــرد:  مطــرح 
و  شــده اند  فعــال  محتــوا  تولیــد  در 
قطب هــای آموزشــی در کشــور شــکل 
گرفته اســت که بــرای ابتدایــی 6 قطب 
ومتوســطه 17 قطــب در کشــور فعال 
شــده اند و وظیفــه طراحــی الگوهــای 
تدریــس اســتاندارد را برعهــده دارنــد، 
ایــن محتوا بــر روی شــاد قــرار می گیرد 
عنــوان  بــه  می تواننــد  معلمــان  و 
محتوای رســمی از آن بــرای آموزش به 
دانش آموزان اســتفاده کنند. ســازمان 
پژوهش امســال رمزینه هایــی را بر روی 
کتــب درســی طراحــی کــرده اســت کــه 
بــا اســتفاده از بارکــد، دانش آمــوزان و 
معلمــان می تواننــد به صــورت آناین 
به محتواهای کمک درســی دسترســی 
داشته باشند و همه اینها فعالیت هایی 

در راستای تقویت شاد است.
حبیبــی دربــاره اینکه نســخه جدید 
بیــان  دارد،  ویژگی هایــی  چــه  شــاد 
جدیــدی  ســرویس های  دربــاره  کــرد: 
کــه بــه شــاد اضافه می شــود، ســعی 
را  موجــود  ســرویس های  کردیــم 
آســیب شناســی کنیــم و کیفیــت را باال 
ببریــم، اقدام دوم این اســت که چند 
پرکاربــرد طراحــی شــده و  ســرویس 
قرار اســت به شــاد اضافه شود از 
جمله سرویس آزمون ساز 
بــرای  کــه  بســیارقوی 

اســتفاده  مــورد  آنایــن  امتحانــات 
قــرار می گیــرد و ســرویس دیگــر اتــاق 
گفتگوی صوتی اســت، ســال گذشــته 
سرویس هایی مانند تماس تصویری و 
تماس صوتی دو ســویه را برای تعامل 
داشــتیم اما در نســخه جدید شاد این 
امــکان فراهــم اســت که معلــم بتواند 
با تعــدادی از دانش آمــوزان به صورت 
باشــد،  داشــته  گفت وگــو  همزمــان 
دانش آمــوزان مختلــف همزمــان نظــر 
بدهنــد و تقریبــا حالت تعامل داشــته 
باشد تا بیشــتر کاس درس واقعی در 

فضای مجازی شبیه سازی شود.
وی دربــاره ســرعت پاییــن اینترنــت 
کــه باعث قطع شــاد و اخال در کاس 
درس می شــود، مطــرح کــرد: ســرعت 
بســتگی  مختلــف  عوامــل  بــه  پاییــن 
کردیــم  ســعی  گذشــته  ســال  دارد، 
کــه  تــا جایــی  را  زیرســاخت های شــاد 
ممکــن اســت افزایــش دهیــم، اوایــل 
مشــکات شــبکه شــاد زیاد بــود اما از 
دی مــاه به بعــد کیفیت ارائــه خدمات 

افزایش یافت.
و  اطاعــات  فنــاوری  مدیــرکل 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  ارتباطــات 
ادامه داد: شــاد مشکاتی داشت و به 
مرور زمان ســعی شــد زیرســاخت ها و 
ســرورها افزایش یاید، بررسی ها نشان 
می دهــد بــرای امســال در اســتفاده از 
شــاد افزایش جمعیت خواهیم داشت 
بنابرایــن ســعی کردیم زیرســاخت های 
شــاد درطــول تابســتان افزایــش پیــدا 
کند و اگر احســاس شود در طول سال 
تحصیلــی بــه افزایــش زیرســاخت نیاز 

است، اقدام خواهد شد.
حبیبی در پایان درباره دسترســی به 
نسخه جدید شــاد مطرح کرد: تصمیم 
این است نســخه جدیدی نصب نشود 
و از آپدیت نسخه قبلی استفاده کنیم، 
قســمت پشــتیبانی بر روی شبکه شاد 
نیز درج شده است و در صورت مشکل 

می توانند با آن تماس بگیرند.

گروه  سپهرغرب، 
محققان  دانش:   و  کار 
دانش  شرکت  یک  در 
تولید  به  موفق   بنیان 
خوراکی  پوشش  یک 
چشمگیر  کاهش  برای 
بخش  ضایعات 
دو  عمر  طول  افزایش  و  کشاورزی 

برابری میوه شدند.
شــرکت  یــک  عامــل  مدیــر 
دانش بنیــان در پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان مرکزی اظهــار کــرد: از آنجایی 
کــه ســاالنه نزدیــک بــه 30 درصــد از 
و  ایــران  در  کشــاورزی  محصــوالت 
جهــان در مراحــل مختلــف تولیــد تــا 
مصــرف از بیــن می رود موفق شــدیم 
یــک محلول کاهش دهنــده ضایعات 

بخش کشــاورزی تولید کنیم.
منوچهــر بهــزادی ادامــه داد: البتــه 
زیان های مالی تنها بخشی از مشکات 
پیرامــون ایــن معضــل اســت و اتــاف 
آب  مکعــب  متــر  میلیاردهــا  ســاالنه 
و منابــع انــرژی بــه کار رفتــه بــرای این 
محصــوالت و نیز تولیــد میلیون ها متر 
از  ناشــی  گلخانــه ای  گازهــای  مکعــب 
دفن این محصوالت در محیط زیســت 
از ســایر پیامدهای متعاقب این چالش 

به شمار می رود.
محلــول  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
می توانــد ماندگاری میــوه را به میزان 
دو برابــر افزایــش دهــد، خاطر نشــان 
کــرد: با پوشــش دهی میــوه و صیفی 
جــات به وســیله ایــن محلــول، میزان 
اکسیداســیون  از  ناشــی  ضایعــات 

درصــد   50 تــا  زدگــی  قــارچ  طبیعــی، 
کاهش می یابد.

وی بــا بیــان اینکــه تا کنــون برای 
پوشــش های  از  میــوه  مانــدگاری 
روغنــی همچــون پارافیــن اســتفاده 
شــده، افــزود: البتــه بــه دلیــل عدم 
از  بســیاری  دهــی  پوشــش  امــکان 
پارافیــن  بــا  کشــاورزی  محصــوالت 
نیــاز به چنین محلولی حس می شــد 
زیــرا پارافیــن فقــط مختــص مرکبات 

است.
بنیــان  دانــش  شــرکت  مدیرعامــل 
افــزود: طی ســالهای اخیــر تاش هایی 
نیــز برای ورود پوشــش های غیر روغنی 
و  گرفتــه  صــورت  تجــاری  مرحلــه  بــه 
محلول ارائه شــده توســط این شرکت 
نیــز در چارچــوب همین رویکــرد، تولید 

شده است.
بــه عــدم  بــا اشــاره  وی 

طعــم  و  ظاهــر  در  تغییــر 
محصوالت پوشــش داده 
محلــول،  ایــن  بــا  شــده 

گفــت: بــا اســتفاده از ایــن 
محلول کــه برای اکثر میوه ها 

قابــل اســتفاده اســت، افزایش 
در  کشــور  صادراتــی  ظرفیت هــای 

صــدور  امــکان  و  کشــاورزی  بخــش 
محصوالت صادراتی کشور به بازارهای 

دورتر فراهم می شود.
وی ایجاد بســترهای رشــد و تجاری 
ســازی فناوری هایی از این دســت را به 
عنــوان کلید حل بســیاری از مشــکات 
گفــت:  و  دانســت  کشــور  زیربنایــی 
فقــط میــزان آب هدر رفته بــر اثر اتاف 

محصوالت کشــاورزی به تنهایی حدود 
4 برابر کل آب مصرفی کشور در بخش 
شــهری اســت از ایــن رو بایــد بــا تولید 
بیشــتر این محصول مانع از بین بردن 

میوه ها شویم.

به گفتــه وی، این موضوع می تواند 
قبیــل  از  محیطــی  زیســت  معضــات 
در  آب  منابــع  کمبــود  و  خشکســالی 
کشــور را در صورت تدویــن راهبردهای 

بلند مدت و چند جانبه حل کند.

فیس بوک از آسیب اینستاگرام به نوجوانان آگاه بوده است

دختر  کاربران  به  اینستاگرام  آسیب  از  فیس بوک  جدید  گزارشی  طبق  دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
آگاه بوده اما سودآوری را بر سالمت کاربران ترجیح داده است. درهمین راستا یک کمیته سنای  نوجوان 

آمریکا درباره این امر تحقیق می کند.
پس از آنکه گزارشــی در نشــریه وال اســتریت ژورنال نشــان داد فیس بوک از آســیب احتمالی اینستاگرام 
به دختران نوجوان آگاه اســت، کمیته بازرگانی ســنای آمریکا تصمیم گرفته تحقیقاتی در خصوص وضعیت 

حمایت از کاربر در فیس بوک انجام دهد.
ریچــارد بلومنتال و مارشــا بلک برن )ســناتورهای آمریکایی( طی بیانیه ای از آغــاز تحقیقات در فیس بوک 
خبر دادند. آنها فاش کردند که با یک افشــاگر فیس بوک در ارتباط بوده اند و به دنبال اســناد و شــاهدان جدیدی علیه این 

شرکت فناوری هستند.
نمایندگان ســنا در این باره می گویند: پر واضح اســت که فیس بوک نمی تواند مسئولیت خود در این زمینه را قبول کند. 
جزئیــات این گزارش نشــان می دهد مدیران فیس بوک فقط روی رشــد کســب و کار به هر بهایی تمرکــز کرده اند که طبق آن 
سود بر سامت و زندگی کودکان و نوجوانان ارجحیت دارد. وقتی به آنها فرصتی داده می شود تا درباره اطاعاتشان از تأثیر 
اینســتاگرام بر کاربران جوان اعتراف کنند، مدیران این شــرکت جواب هایی گمراه کنند دادند و شــواهد واضح از آســیب های 

قابل توجه را ال پوشانی کردند.
قانونگــذاران آمریکایــی همچنیــن بــه دلیل گــزارش جدید وال اســتریت ژورنــال از فیس بوک انتقــاد کردنــد. نمایندگان 
جمهوریخــواه نیــز خواهان اصاح موارد مصرف بودجه 3.5 هزار میلیارد دالری شــدند که قرار اســت به کمیســیون تجارت 
فــدرال آمریــکا قرار گیــرد تا درباره رویه هــای فریبنده و ناعادالنه در ارتباط با حریم شــخصی، امنیت داده ها، ســرقت هویت، 
سوءاستفاده از اطاعات و امور مرتبط تحقیقاتی انجام شود. به طور دقیق تر آنها خواستار آن هستند که بخشی از بودجه 

برای تأثیر فناوری ها بر نوجوانان صرف شود.
کن باک نماینده جمهوری خواه و عضو کمیته آنتی تراست )زیر مجموعه کمیته قضائی سنا( در توئیتی نوشت: شرکت های 

فناوری به شرکت های بزرگ دخانیات شبیه شده اند. فیس بوک درباره آسیب رسانی محصولش به نوجوانان دروغ می گوید.
گروهی از نمایندگان دموکرات نیز نامه ای به فیس بوک نوشتند و با توجه به این گزارش از شرکت خواستند تا طرح های 

خود برای عرضه اینستاگرام مخصوص کودکان را اجرا کند.

مقایسه تاثیر کووپارس و سینوفارم آغاز شد

سپهرغرب، گروه کار و دانش: سخنگوی موسسه تحقیقات و واکسن سازی رازی با بیان اینکه تاکنون 
به 2 هزار داوطلب در فاز سوم تست بالینی، واکسن کووپارس تزریق شده است، گفت: این فاز با تست 

روی 10 هزار نفر به اتمام می رسد.
خصــوص  در  مهرآبــادی  فــاح  محمدحســین  دکتــر 
آخریــن وضعیــت کارآزمایــی بالینــی واکســن کووپارس 
اظهار کرد: فاز سوم کار آزمایی بالینی واکسن کووپارس 

از دو هفته پیش در تهران و البرز آغاز شــده است.
فاح مهر آبادی با بیان اینکه باید در فاز سوم مطالعات بالینی، 10 هزار 
نفر داوطلب را مورد تســت قرار دهیم، گفت: بــا توجه به اینکه به نیمی از 
این تعداد واکســن سینوفارم تزریق می شود می توانیم اثربخشی، کارایی 

و ایمنی کووپارس را مورد مقایسه قرار دهیم.
سخنگوی موسســه تحقیقات و واکسن سازی رازی با بیان اینکه طی 

ایــن مــدت زمــان، دو هزار نفر در این تســت بالینی داوطلب شــدند، گفت: بر اســاس پیگیری هایی کــه از داوطلبان داریم 
تاکنون عارضه ای وجود نداشــته اســت.پنجاه درصد این مطالعه تزریق واکســن ســینوفارم و 50 درصد کووپارس بوده 

است.
فاح مهرآبادی با اشــاره به زمان اتمام فاز ســوم کارآزمایی بالینی واکسن ضد کرونا کووپارس، گفت: این پروسه بستگی 

به داوطلب گیری دارد؛ هر چه روند داوطلب گیری ســریع تر باشد این مرحله با سرعت پیش می رود.
وی افزود: برطبق پروتکل، بعد از تزریق به 10 هزار نفر، نتایج آنالیز بینابینی را به سازمان غذا و دارو ارسال خواهیم کرد.

فــاح مهرآبادی با بیان اینکه این داوطلبان تا شــش ماه تحت مراقبت هســتند، خاطر نشــان کــرد: البته تاکنون ده هزار 
نفر واجد شــرکت در مطالعه بالینی فاز ســوم واکســن کووپارس بوده اند که بنا داریم روند کارآزمایی را با این افراد به اتمام 

برسانیم.
ســخنگوی موسســه تحقیقات و واکســن ســازی رازی با بیان اینکه اکنون یک میلیون و چهارصد هزار دوز آماده عرضه 

داریم، ادامه داد: در صدد هستیم از مهرماه، سه میلیون دوز در ماه به تولید برسانیم.

اسپید تست

محققان کشور

محمد حبیبی

فالح مهرآبادی آسیب اجتماعی

محلول افزایش ماندگاری میوه تا دو برابر تولید شد

شـــاد در مهر 1400 چه تغییراتی دارد؟
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مواد اولیه کاتد باتری های 
لیتیمی تولید شد

دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
بومی سازی  به  موفق  کشور  محققان 
کاتد  اولیه  مواد  تولید  و  فنی  دانش 

باتری های لیتیمی شدند.
عضو هیئت علمی دانشــکده شیمی 
رئیــس  و  امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه 
مرکــز تحقیقــات انرژی های تجدیــد پذیر 
گفت: به تازگی شــرکت های خودروســازی در کل جهان، 
متقاضی اصلی باتری های لیتیم یون در راســتای کاهش 

مصرف انرژی شده اند.
دکتــر مهــران جوانبخت افــزود: عاوه بر ایــن، انتظار 
مــی رود اجــرای مقــررات ســختگیرانه در مــورد انتشــار 
گازهــای گلخانــه ای از خودروهــای فســیلی، تقاضا برای 
خودروهای برقــی را افزایش دهد، که به نوبه خود، نیاز 

به باتری های لیتیم یون را بیشتر می کند.
بــازار باتری هــای لیتیــم یــون در  وی عنــوان کــرد: 
ســال 2019 برابــر بــا 36.7 میلیــارد دالر بوده اســت و 
پیش بینــی می شــود که تا ســال 2027 بــه 130میلیارد 

دالر برسد.

جوانبخــت خاطرنشــان کــرد: ایــن باتری هــا در حــال 
حاضــر بهترین ترکیب از نظــر چگالی انرژی، چگالی توان، 

بازده، سیکل پذیری و قیمت هستند.
وی بــا بیان اینکــه فناوری تولید مواد پیشــرفته یکی 
از کلیدی تریــن فناوری  باتری های لیتیمی اســت، افزود: 
بــا توجه بــه کاربــرد گســترده ی باتری هــای لیتیومی در 
سیســتم حمــل و نقل الکتریکــی، تولید و فــرآوری مواد 

مورد نیاز از اهمیت باالیی برخودار است.
بــه گفتــه عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیر، امروزه کشــورهای محــدودی در دنیا قادر به 
تولید ســلول های لیتیمی هســتند زیرا بــرای تولید این 
مواد چالش های مختلفی از جملــه تامین منابع لیتیم 
وکبالــت، تولیــد مواد کلیــدی اولیه گریــد باتری، دانش 
فنــی تولیــد موادپیشــرفته و قیمت تمام شــده وجود 

دارد.
وی افــزود: بــه همیــن دلیــل درصــدد برآمدیــم بــا 
همکاری مرکز تحقیقات انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه 
صنعتــی امیرکبیر مواد اولیــه باتری های لیتیمی را تولید 

کنیم. 
نمک هــای  باتــری  گریــد  شــامل،  تولیــدات  ایــن 
آلومینیــوم ســولفات، لیتیــم ســولفات، لیتیــم کلریــد، 
 )II(کبالــت ســولفات،   )II(نیــکل کلریــد،   )II(نیــکل
ســولفات، منگنز)II( ســولفات و ســدیم دی هیدروژن 

فسفات می شود.
جوانبخــت افزود: این مواد بایســتی عــاری از حضور 
فلزات مضر بوده و درجه خلوص 99.95درصد داشــته 
 NCA باشــند تــا بــه منظــور رســوب دهی پیــش مــاده
)لیتیم نیــکل کبالــت آلومینیوم اکســید(، NCM )لیتیم 
نیکل کبالت منگنز اکســید(، LCO )لیتیم کبالت اکسید(، 
LMO )لیتیم منگنز اکسید( و LFP )لیتیم آهن فسفات( 

مورد استفاده قرار بگیرد.
بــه گفتــه وی، از جملــه مــواد کاتــدی تولیــدی این 
شــرکت دانش بنیــان نیز می تــوان به تولیــد نانومواد 
LMO و نانوکامپوزیت هــای پایــه NCM و LFP اشــاره 
کــرد که نتایــج آنها بــه صورت چنــد مقالــه بین المللی 
و دو اختــراع )US Patent( در ســال 2020 ثبت شــده 

است.

نگاه

کار و دانش مایکروسافت ورود بدون پسورد را برای کاربرانش ایجاد کرد
ســپهرغرب، گروه کار و دانش:   مایکروســافت اعام کرد: تمام کاربرانش می توانند بدون نیاز به پســورد و با استفاده از روش های دیگر مانند اثر انگشت یا اپلیکیشن های احراز هویت، وارد حساب های های خود شوند.

این اقدام جدید مایکروسافت در حالی اجرا می شود که در ماه مارس سال جاری ویژگی مذکور برای مشتریان تجاری شرکت ارائه شده بود. به گفته مایکروسافت تقریبًا تمام کارمندانش از ویژگی ورود به حساب کاربری بدون نیاز به پسورد استفاده می کنند.
یکی از مشــکات پســورد آن اســت که فرد ممکن اســت آن را فراموش کند یا از وی ســرقت شود. اما با استفاده از اثر انگشت یا اپلیکیشن های احراز هویت، فقط کاربر می تواند وارد حساب خود شود. البته هنوز مشخص نیست درصورتیکه اپ احراز هویت هک 

شود یا موبایل فرد سرقت شود، حساب کاربری فرد تا چه اندازه ایمن می ماند.
از سوی دیگر ویژگی ورود بدون پسورد روی دستگاه ها و پلتفرم های قدیمی تر از جمله کنسول های ایکس باکس 360، آفیس 2010 و ویندوز 8.1 و قبل از آن کار نمی کند.

31330
سازمان آگهی و بازرگانی 

کار  گروه  سپهرغرب، 
و  پاک  انرژی  دانش:  و 
توجه به محیط زیست 
است  مسائلی  از  یکی 
که در قرن حاضر به آن 
تولید  و  می شود  تاکید 
از  یکی  بی سیم  برق 
نوع  این  تولید  باعث  که  است  مواردی 

انرژی می شود.
بــرق بی ســیم یــک رویــای 100 ســاله 
اســت کــه ممکــن اســت در ســال های 
آینده بــه واقعیــت تبدیل شــود. ظهور 
شــارژ بی سیم، وسایل نقلیه الکتریکی و 
فنــاوری 5G نیاز به پایداری بیشــتر برق 
دارنــد که منجر به فشــار برای توســعه 
تکنولــوژی انتقال برق بی ســیم در نقاط 

مختلف جهان شده است.
شــرکت های Wave Inc در آمریــکا، 
 Japan-based Space شــرکت ژاپنــی
شــرکت  و   Power Technologies
energy startup Emrod در نیوزیلنــد 
تعدادی از شــرکت هایی هســتند که در 
حــال حاضــر بــر روی تکنولــوژی انتقــال 
قدرت بی ســیم کار می کنند. تست های 
میدانــی نیــز بــرای برخی از سیســتم ها 
آغــاز شــده اســت و جالب خواهــد بود 
کــه ببینیم چــه کســی در این مســابقه 
بــرای اولین بار یک راه حل برق بی ســیم 
کارآمــد، اقتصادی و قابل اعتماد را ارائه 

می دهد.

 تاریخ و علم پشت انتقال قدرت 
بی سیم

قبل از اینکه مــا به ابتکارات مختلف 
وارد  بی ســیم  بــرق  مــورد  در  انقابــی 
شــویم، مهــم اســت کــه منشــاء آن را 
درک کنیــم و مفهــوم پایه ای پشــت این 
تکنولوژی که آن را انتخابی قابل اعتماد 
بــرای نیاز هــای بــرق آینــده می ســازد را 

بشناسیم.
ع  در ســال 1891، نیکوال تســا، مختر
را  صربســتانی-آمریکایی، کویــل تســا 
طراحی کرد. یک دستگاه منحصر به فرد 
که براساس اصل رزونانس الکتریکی کار 
می کرد و قادر به انتقال برق بدون سیم 
بود. با این حال، کویل می توانست برق 
را به صورت بی سیم در طول فاصله های 
کوتاه جا به جا کند و به دلیل پتانســیل 
محدود آن، این امر به عنوان یک کاربرد 
عملــی برای انتقــال برق بی ســیم مورد 

استفاده قرار نگرفت.
در  تســا  آن،  از  پــس  ســال های  در 
ساخت یک ایستگاه انرژی کار می کرد که 
می توانست انتقال قدرت بی سیم ولتاژ 
بــاال )WPT( را انجــام مــی داد. از طریق 
ایــن آزمایــش، تســا بــا هــدف انتقــال 
پیام های بی ســیم در فواصــل طوالنی، 
بــا اســتفاده از یــک ســری از برج هــای 
موقعیت های استراتژیک یا یک سیستم 
بالن هــای معلــق، انتقــال پیام هــا را به 

صورت بی سیم انتقال داد.
او یک ایســتگاه انتقال بی ســیم را در 
النگ آیلند ســاخت )به نام Tesla یا برج 
نگهدارنــده( و معتقد بــود که می تواند 

نشــان دهــد انتقــال بــرق بی ســیم دراز 
مــدت امــکان پذیــر اســت. متأســفانه، 
سرمایه گذار J.P. مورگان حاضر به ارائه 
بودجه های بیشــتری برای آزمایش های 
 1906 ســال  در  پــروژه  ایــن  و  نشــد  او 

تعطیل و بعد از آن تخریب شد.
نیکوال تســا در سال 1943 با رویای 
برق بی ســیم ناتمام خــود خداحافظی 
کرد، اما در 100 ســال گذشته، تعدادی 
از آزمایشــات و مطالعــات ثابــت کــرده 
ع نابغــه ممکن  اســت کــه ایــن مختــر
اســت در مسیر درســت در رویکرد خود 
بــرای انتقال برق بی ســیم قرار داشــته 

باشد.
امــروزه روش هــای مختلــف انتقــال 
قدرت بی ســیم در حال توسعه است و 
تحقیقــات در حال اجرای ایــن موارد در 

مقیاس بزرگ شامل موارد زیر است:

 انتقال ماهواره خورشیدی
ایــن یــک روش امیدوار کننده اســت 
از ماهواره هــای  کــه شــامل اســتفاده 
اســت.  زمیــن  مــدار  در  خورشــیدی 
ماهواره، نور خورشید را به انرژی تبدیل 
می کنــد؛ این انرژی از امــواج مایکروویو 
تشکیل شــده است. این ســیگنال های 
مایکروویــو بــه یــک آنتــن روی زمیــن یا 
به یــک ایســتگاه شــبکه اصلــی منتقل 
می شــوند. از آنجــا، ســیگنال ها بــه یک 
ایســتگاه پایه شــبکه منتقل می شوند 
کــه امواج را به بــرق DC تبدیل می کند. 
در ایســتگاه گرید، برق نیز به بسته های 
انــرژی تبدیــل می شــود کــه شــبیه بــه 
بســته های داده هــای اینترنتــی کــه بــه 
خانــه منتقل می شــود و در یک گیرنده 

انرژی ذخیره می شوند.
کــرده  اعــام   Caltech تازگــی،  بــه 
اســت که دونالد برن که صاحب شرکت 

ســرمایه گذاری اماک و مســتغات یک 
شــرکت اســت حــدود 100 میلیــون دالر 
 Caltech برای پــروژه انرژی خورشــیدی
SSPP(( اهــدا خواهــد کــرد. ایــن پروژه 
بلندپروازانــه بــا هدف ایجاد یک شــبکه 
انــرژی بی ســیم مبتنــی بــر ماهــواره و 
مایکروویو اســت کــه می توانــد به طور 
مــداوم قــدرت را در هــر نقطــه از زمین 

عرضه کند.

 انتقال قدرت مایکروویو
در این روش، تابش امواج مایکروویو 
بــا کمــک گیرنــده مایکروویــو و یکســو 
کننده DC به توان الکتریکی DC تبدیل 
می شــود. باالترین بازدهی که با انتقال 
توان مایکروویو به دست آمد 84 درصد 
بود که در ســال 1975 توســط تیمی در 
ژاپن ثبت شد، اما سیستم هایی با توان 
خروجــی باالتــر کارایی کمتری داشــتند. 
هدف بعدی دســتیابی بــه انتقال انرژی 
بــا بــازده بــاال در مســافت های طوالنی 

خواهد بود.
در   2021 آگوســت  در  کــه  تحقیقــی 
منتشــر  ژاپــن  تســوکوبای  دانشــگاه 
شــد، نشــان می دهــد که تشعشــعات 
مایکروویــو بــا انــرژی بــاال می توانــد به 
عنــوان منبــع بی ســیم قــدرت کارآمــد 
برای پرتاب موشــک بــه فضا عمل کند. 
هنگامی که یک موشــک به فضا ارسال 
می شــود، ســوخت حــدود 90 درصــد 
وزن آن را تشــکیل می دهــد و ایــن بــار 
را می تــوان با اســتفاده از ایــن فناوری 
انــرژی بی ســیم مبتنی بــر مایکروویو از 

بین برد.

 انتقال لیزری
کارآمدتریــن مبدل هــای DC بــه لیزر 
دیود های لیــزری حالت جامد هســتند، 

ماننــد دیود هــای لیــزری حالــت جامــد 
مانند آن هایی که در ارتباطات فیبر نوری 
و لیــزر فضای آزاد اســتفاده می شــوند. 
انتقــال لیــزری بــه گیرنــده فتوولتائیــک 
اجازه می دهد تا پرتو های لیزر را دریافت 
کــرده و از همــان منبع بــرق تولید کند. 
شایســتگی انتقال قدرت مبتنــی بر لیزر 
این اســت کــه پرتو های لیــزر را می توان 
برای انتقال برق بی سیم دوربرد راحت تر 

کنترل کرد.

 برق بی سیم دیگر برای نیوزیلند 
رویا نیست

اســتارتاپ انــرژی Emrod بــه زودی 
نمونه اولیه راه اندازی زیرســاخت انرژی 
بی ســیم را در نیوزلنــد آزمایش می کند. 
در صــورت موفقیــت آمیــز بــودن ایــن 
آزمایــش، ایــن پــروژه می توانــد فشــار 
بزرگی بــرای برنامه های دولــت نیوزیلند 
به منظور ایجاد انتقال انرژی بی سیم در 

سراسر این کشور باشد.
شــرکت Emrod یــک فنــاوری انــرژی 
بی ســیم منحصر به فرد را طراحی کرده 
آنتن هــا  از شــبکه بی ســیم  کــه  اســت 
اســتفاده  اصاح کننــده(  )آنتن هــای 
امــواج  شــکل  بــه  را  انــرژی  و  می کنــد 
الکترومغناطیســی دور بــرد از نقطه ای 
به نقطه دیگــر منتقل می کند. در ابتدا، 
الکتریســیته از طریــق آنتن ها به شــکل 
یک پرتوی غیر یونیزه و دارای فرکانســی 
هدایــت  رادیویــی  امــواج  معــادل 

می شود.
ایــن شــرکت ادعــا می کنــد کــه ایــن 
کوهســتانی  مناطــق  بــرای  فنــاوری 
می توانــد  و  اســت  مناســب  نیوزیلنــد 
شــرایط مختلف آب و هوایــی منطقه را 
تحمل کند. فناوری انتقال برق بی ســیم 
مبتنــی بــر رکتــن نیــز بــرای مناطقی که 

یــا  مالــی  محدودیت هــای  دلیــل  بــه 
جغرافیایــی نمی تــوان شــبکه های برق 
سنتی را نصب کرد، یک مزیت محسوب 

می شود.
 Emrod گرگ کوشــنیر، مدیرعامــل
از دولــت نیوزیلنــد پشــتیبانی و پیــش 
بینــی می کنــد که مردم با برق بی ســیم 
 5G همانطــور که نســبت بــه فنــاوری
او  می کننــد.  مخالفــت  دارنــد،  شــک 
واقعــی  چالــش  کــه  اســت  معتقــد 
مربــوط به این پــروژه این اســت که به 
مــردم اطمینان دهیم که برق بی ســیم 
امــرود بــه هیــچ گونــه تشعشــع مضر 
منجر نمی شــود. این شرکت همچنین 
یــک دفتــر در بوســتون دارد و احتمال 
زیادی وجود دارد که پروژه برق بی سیم 
بعــدی ایــن شــرکت در ایــاالت متحده 

انجام شود.

ابتکارات  از  دیگر  برخی   
پیشگامانه برای انتقال قدرت بی سیم

دهــه جدیــد تقاضــای قــرن 21 برای 
راه حل هــای انرژی پــاک و بی حد و حصر 
بــرق بی ســیم  را افزایــش داده اســت. 
که بــه عنوان یــک جایگزیــن عالی برای 
می توانــد  اســت  ســنتی  بــرق  منابــع 
انقابی در بخش انــرژی پاک ایجاد کند. 
ایــن نیــز دلیل آن اســت کــه بســیاری از 
پیشرفت های جالب در بخش WPT رخ 

می دهد.
 Wireless Advanced شــرکت 
 ،)Vehicle Electrification )WAVE
آمریکایــی اســت  یــک شــرکت فنــاوری 
کــه راه حل هــای انــرژی بی ســیم را برای 
خودرو هــای برقــی متوســط   و پرقــدرت 
شــارژ  سیســتم های  می کنــد.  تولیــد 
ارائــه شــده توســط Wave می تواننــد 
در  یــا  جاده هــا  زیــر  در  زمیــن،  زیــر  در 

محــل پارکینگ نصــب شــوند و توانایی 
تــا 1 مــگاوات  را  بــرق بی ســیم  انتقــال 
دارد. گزارشــات اخیر نشــان می دهد که 
کامیون برقی آینده تسا Semi ممکن 
اســت از فنــاوری شــارژ بی ســیم القایی 
Wave بــرای برآوردن نیاز های برق خود 

استفاده کند.
شرکت Beyond Earth یک موسسه 
تحقیقاتی غیر انتفاعی اســت که چشم 
قــدرت  انتقــال  سیســتم  ایجــاد  انــداز 
ماهواره ای خورشــیدی کامــًا کاربردی 
را ارائــه کرده اســت. این موسســه ادعا 
می کند که سیستم بی سیم پیشنهادی 
می توانــد بــه کاربرد های صنعتــی روی 
زمین و همچنین به پروژه انسان در ماه 

کمک کند.
دارای  پیشــنهادی  انــرژی  سیســتم 
یــک  بــود.  خواهــد  اصلــی  واحــد  دو 
ماهــواره خورشــیدی فضایی کــه انرژی 
از  و  می کنــد  دریافــت  خورشــید  از  را 
طریــق فتوولتائیک، متمرکــز کننده ها و 
واحد هــای فرعــی WPT و یــک گیرنــده 
مســتطیلی که برحســب نیاز انــرژی را به 
زمیــن یا مــاه منتقــل می کنــد، دریافت 
می کند. این موسســه توصیــه می کند 
سیستم برق بی سیم مبتنی بر ماهواره 

خورشیدی تا سال 2030 تکمیل شود.
ایندیانــا  نقــل  و  حمــل  گــروه 
)INDOT( بــا دانشــگاه پردو و شــرکت 
دســت   Magment آلمــان  ســیمانی 
به دســت هــم داده انــد تــا جاده های 
ســیمانی مغناطیســی را که می توانند 
خودرو هــای برقــی را هنــگام حرکت در 
آن هــا شــارژ کننــد، آزمایــش می کننــد. 
آزمایشــات  پــردو  اول،  مرحلــه  در 
پایــداری  تأییــد  بــرای  را  آزمایشــگاهی 
پیشــنهادی  مغناطیســی  جاده هــای 
انجام می دهد. پس از تأیید دانشــگاه، 
یک بزرگراه آزمایشــی با ارتفاع 400 متر 
مغناطیســی  ســیمان  از  اســتفاده  بــا 
Magment ساخته می شود و سپس 
آزمایشــات جاده ای با کامیون های 200 
کیلوواتــی انجــام می شــود. در صورت 
موفقیت آمیز بودن آزمایش ها، دولت 
از فنــاوری بیشــتر بــرای توســعه معابر 
عمومــی اســتفاده خواهــد کــرد. ایــن 
پــروژه شــارژ بی ســیم زمینی بخشــی از 
از  پایــداری  )پیشــرفت   ASPIRE طــرح 
طریــق زیرســاخت های بــرق بــرای برق 
رســانی به جاده( است که توسط بنیاد 
موسســات  از  بســیاری  و  علــوم  ملــی 
خصوصــی دیگــر پشــتیبانی  و  دولتــی 

می شود.
شــرکت  یــک   ،WiTricity شــرکت 
مســتقر در ایاالت متحده، روی فناوری 
پــارک و شــارژ کار می کنــد کــه هدف آن 
طریــق  از  برقــی  نقلیــه  وســایل  شــارژ 
در  مغناطیســی  کننده هــای  تشــدید 
 IoT حین پارک خودرو ها اســت. در کنار
و AI، انتقــال قــدرت بی ســیم نیــز یــک 
پیشــرفت تکنولوژیکــی اجتنــاب ناپذیر 
کــه بشــریت در ســطوح کامــًا  اســت 
جدیدی در سال های آینده آن را تجربه 

خواهد کرد.

خانه متحرک با تکنولوژی نوین

سپهرغرب، گروه کار و دانش: خریدار جدیدترین محصول ولکنر، می تواند با پرداخت 7٫7 میلیون دالر 
شود.  شیرون  بوگاتی  ابرخودرو  صاحب  هتل،  مشابه  امکانات  با  سوپرلوکس  و  متحرک  خانه ای  عالوه بر 

ولکنر موبیل )Volkner Mobil( شرکتی آلمانی است.
خریــدار جدیدترین محصــول ولکنر، می تواند 
بــا پرداخــت 7.7 میلیــون دالر عاوه بــر خانــه ای 
متحــرک و ســوپرلوکس با امکانات مشــابه هتل، 
صاحــب ابرخــودرو بوگاتــی شــیرون شــود. ولکنر 
موبیــل )Volkner Mobil( شــرکتی آلمانی اســت. این مجموعه 
بــا قدمــت بیــش از ده ســال، یکــی از تولیدکننده هــای برتــر خانه 
متحرک با امکانات متنوع محســوب می شــود. عمده محصوالت 
مدرن ولکنر، با اســتفاده از اتوبوس های اندازه کوچک و متوسط 

مرسدس بنز تولید می شوند.

 گران ترین خانه متحرک جهان
اتوبوس لوکس ولکنر از پیشرانه دیزلی 430 اسب بخاری برخوردار است. این مدل 18 تن وزن و حدود 13 متر طول دارد. 
بوگاتی شــیرون ســه میلیون دالری که با ظرافت داخل بدنه پرفرمنس S جای می گیرد، 1480 اســب بخار قدرت تولید می کند. 
ولکنــر پیش ازاین هم خودروهای اســپرت مثل بی ام و i8 و پورشــه 911 را داخل محصوالتش جاســازی کــرده و فروخته بود. 
البته گاراژ داخل اتوبوس می تواند برای وســایل نقلیه ی کوچک تر، مثل قایق، جت اســکی، دوچرخه و متورسیکلت استفاده 

شود.
ولکنر برای جدیدترین محصولش ســراغ فناوری های مدرن رفته اســت. روی سقف سلول های خورشیدی وجود دارند 
تا به کمک پیشــرانه و ژنراتور داخلی، 8 کیلووات انرژی تأمین کنند. برق ذخیره شــده در باتری های لیتیومی، برای گرم کردن 
آب حمــام، دســتگاه های آشــپزی مثــل اجــاق مایکروویــو، یخچــال، تلویزیون و سیســتم گرمایش و ســرمایش اســتفاده 

می شود.

ابداع درمان محقق ایرانی برای زخم های قدیمی

سپهرغرب، گروه کار و دانش: گروهی از محققان با رهبری یک پژوهشگر ایرانی وصله ای حاوی ریز سوزن 
برای درمان زخم های قدیمی ابداع کرده اند.

رحیم رحیمی محقق ایرانی و استادیار دانشکده مهندسی مواد در دانشگاه پردو یک کامپوزیت پلیمری 
انعطاف پذیری حاوی ریز ســوزن ها ابداع کرده که قادر اســت به بیوفیلم باکتریایی فیزیکوشــیمیایی که در 
زخم های مزمن ایجاد می شــود، نفوذ کند و از ســوی دیگر به طور همزمان مواد ضد باکتری و اکســیژن را 
برای زخم فراهم کند. نتایج تحقیق رحیمی و همکارانش در ACS Applied Bio Materials منتشــر شــده 

است.
وی در ایــن بــاره می گویــد: بیوفیلــم یا زیســت الیــه مانند یک 
محافظ عمل می کند و اجازه نمی دهد آنتی بیوتیک به ســلول ها 
و بافــت عفونــی برســد. هنگامیکــه ریــز ســوزن ها وارد ایــن الیه 
می شــوند، مایــع زیرین را جذب و حــل می کننــد. در نتیجه آنتی 

بیوتیک به طور مستقیم به سلول ها و بافت ملتهب می رسد.
بــه گفته این محقق، روش های ســنتی برای دور زدن بیوفیلم 
ایجاد شده روی زخم، تراشیدن آن توسط پزشک است که عملی 
دردناک اســت. هممچنین ممکن اســت طی ایــن عملیات بافت 
ســالم نیز تراشــیده شــود. او در این باره می افزاید: ریز سوزن ها 
هیــچ دردی ایجاد نمی کنند زیر آنها به اندازه بلند نیســتند که به 

اعصاب برسند.
در تحقیق منتشر شده محققان ریز سوزن ها را روی زخم های مدل آزمایش کردند. آنها در کمتر از 5 دقیقه حل شدند و 

آنتی بیوتیک به محل زخم منتقل و پس از آن وصله برداشته شد.
فقدان درمان مناســب برای زخم ها به عفونت و انتقال باکتری در خون منجر می شــود و به همین دلیل زخم های مزمن 
یکــی از دالیــل مهــم قطع عضو به حســاب می آیند. مرحله بعدی توســعه ریز ســون ها فراتــر از آزمایش های اولیــه و انجام 

آزمایش های بالینی است.

رحیم رحیمی

5G فناوری

ولکنر

مهران جوانبخت

آمدید ق بی سیـــم خوش  به عصر بــــر
از انتقال برق توسط امواج مایکروویو تا جاده هایی که خودروهای برقی را شارژ می کنند
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کنید مرا اسکن 

آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور 

وز شنبه پس از دیدار  ر
دوجانبه با امامعلی 

رحمان، مذاکرات 
مشترک هیئت های 
عالی رتبه دو کشور 

و همچنین امضای 
اسناد همکاری های 

دوجانبه، در نشست 
خبری مشترک با 

همتای تاجیک خود 
با تأکید بر اینکه دو 

کشور از ظرفیت های 
فراوانی برای همکاری 

برخوردارند، بر استفاده 
از همه ظرفیت ها 

وابط  برای توسعه ر
در زمینه های مختلف 

سیاسی، اقتصادی، 
تجاری و فرهنگی تأکید 

کرد.
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مشارکت نیروهای حشد 
شعبی دیالی در تأمین امنیت 

زائران اربعین در کربال

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
عراق  شعبی  حشد  به  وابسته  منابع 
دیالی  شعبی  حشد  نیروهای  اعزام  از 
امنیت  تأمین  به منظور  کربال  به 
در  عملیاتی  آغاز  نیز  و  اربعین  زائران 
خبر  منظور  همین  به   بابل  جرف النصر 

دادند.
محمد التمیمی از فرماندهان حشــد شــعبی عراق از 
اعزام نیروهای حشــد شــعبی دیالی به کربا در راســتای 

تأمین امنیت زائران اربعین حسینی)ع( خبر داد.
وی افزود: به دســتور فرماندهی محور دیالی حشــد 
شــعبی، نیروهــای رزمــی به کربــا اعــزام شــده اند تا در 
تأمیــن امنیــت زائــران در چارچــوب طــرح امنیتــی ویژه 

اربعین مشارکت داشته باشند.
التمیمی تأکید کرد: مشــارکت نیروهای حشد شعبی 
دیالــی در حمایــت از زائــران اربعین در کربا در راســتای 
طــرح هماهنگــی مشــترک به منظــور ســهیم شــدن در 
تقویت امنیت و ممانعت از بروز هرگونه مشــکلی است 
به ویــژه کــه میلیون ها زائــر از اســتان های مختلف عراق 

به سمت کربا می روند.
وی افــزود: نیروهــای حشــد شــعبی تحــت فرمــان 
فرماندهی عملیات کربا حشــد شعبی به طور مستقیم 

عمل می کنند.
یــادآور می شــود کــه چنــد روز قبــل نیروهای حشــد 
شــعبی عراق با انجام یک عملیــات امنیتی دقیق موفق 
شدند نقشــه تروریســت ها برای هدف قرار دادن زائران 

مراسم اربعین حسینی را خنثی کنند.

در  شعبی  حشد  پیشدستانه  عملیات   
جرف النصر برای تأمین مراسم اربعین

از ســوی دیگــر فرماندهی عملیات الجزیــره و گردان 
عاشــورای حشــد شــعبی، از عملیاتــی پیشدســتانه در 
جرف النصــر در اســتان بابــل عــراق در راســتای تأمیــن 

امنیت زائران اربعین خبر داد.
اداره اطاع رســانی حشــد شــعبی عــراق اعــام کــرد: 
نیروهــای فرماندهی عملیات الجزیــره و البادیه و گردان 
عاشــورای حشــد شــعبی امروز عملیاتی پیشدستانه در 
جرف النصر برای تأمین امنیت مراسم اربعین آغاز کردند.

در این بیانیه آمده اســت: نیروهای حشــد شعبی طی 
ساعات اولیه از عملیات ضمن پاکسازی سه کیلومترمربع، 
موفق به کشف برخی مخفیگاه های داعشی شدند که در 

آن اقام لجستیک تکفیری ها قرار داشت.
اداره اطاع رســانی حشد شعبی عراق اعام کرد: این 
مخفیگاه ها در مناطق »هور حسین« و »الخنافسه« در 

جرف النصر کشف شد.

ایران و جهان

 ، ب غر سپهر
جهان:  و  ایران  گروه 
توسعه  رئیس جمهور 
با  روابط  تعمیق  و 
و  دوست  کشور 
همزبان تاجیکستان را 
و  داد  قرار  تأکید  مورد 
گفت: فصل نوینی از روابط دو کشور 
امیدوارم  و  است  خوردن  رقم  درحال 
و  روابط  در  عطفی  نقطه  سفر  این 

همکاری های تهران ـ دوشنبه باشد.
رئیســی  ابراهیــم  ســید  آیــت اهلل 
رئیس جمهور روز شــنبه پــس از دیدار 
دوجانبه با امامعلی رحمان، مذاکرات 
دو  عالی رتبــه  هیئت هــای  مشــترک 
اســناد  امضــای  همچنیــن  و  کشــور 
در نشســت  همکاری هــای دوجانبــه، 
خبری مشترک با همتای تاجیک خود با 
تأکید بر اینکه دو کشور از ظرفیت های 
فراوانــی بــرای همــکاری برخوردارنــد، 
بــر اســتفاده از همــه ظرفیت هــا برای 
توســعه روابط در زمینه هــای مختلف 
سیاســی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی 

تأکید کرد.
وی اســناد همکاری امضاشــده در 
این ســفر بین ایــران و تاجیکســتان را 
گواهی بر اراده دو کشور برای توسعه 
روابط دانســت و در عین حال تصریح 
کــرد: مهم تــر از قراردادهــای مکتوب، 
اراده و تصمیم دو کشور برای توسعه 
مناسبات در حوزه های مختلف است.

رئیس جمهور با اشــاره به پیشــینه 
روابــط بیــن ایــران و تاجیکســتان بعد 
گفــت:  اســامی،  انقــاب  پیــروزی  از 
تاکنــون  کــه  همــکاری  قراردادهــای 
بین دو کشــور منعقد شــده نشــان از 
اراده جــدی بــرای توســعه و تعمیــق 
ایــن مقطــع  در  و  اســت  همکاری هــا 
ارتبــاط  از  نوینــی  کــه فصــل  تاریخــی 
نیــز  امــروز  می خــورد  رقــم  مــا  بیــن 
قراردادهایــی بــرای همــکاری منعقــد 

کردیم.
آیت اهلل رئیســی بــا تاکید بر ضرورت 
برنامه ریزی مناســب برای اســتفاده از 
همه ظرفیت های دوکشور در راستای 
توسعه و تعمیق روابط، گفت: ظرفیت 
تجــاری و اقتصادی که امروز بین ایران 
و تاجیکستان است قابل قبول نیست 
و حتمًا این ظرفیت باید توسعه یافته 

و به یک مرحله قابل قبول برسد.
وی بــا بیــان اینکــه در بنــدر چابهار 
زمینه هــای  ایــران  عبــاس  بنــدر  و 
خوبــی برای توســعه و افزایش ارتباط 
تاجیکســتان  بــا  تجــاری  و  اقتصــادی 
وجــود دارد، اظهار داشــت: دو کشــور 

در زمینــه مناســبات فرهنگــی و هنری 
نیــز از زمینه های خوبــی برای همکاری 
برخوردارنــد کــه می تواند به توســعه 

روابط بیانجامد.
رئیس جمهــور همچنیــن از بخــش 
کشــاورزی بــه عنــوان بخــش  مهمــی 
کــه در همکاری دو کشــور بایــد مورد 
توجــه قرار بگیــرد نام برد و افــزود: در 
این زمینه نیز قراردادی بین دو کشــور 
منعقد شــد که اجرای آن می تواند به 
توسعه مناسبات بین دو کشور منجر 

شود.
رئیســی در ادامه بــه همکاری های 
منطقــه ای بیــن ایــران و تاجیکســتان 
اشــاره کرد و بــا بیان اینکــه نظرات دو 
نزدیــک  افغانســتان  درمــورد  کشــور 
است، گفت: هر دو کشور اعتقاد داریم 
که دخالــت بیگانــگان در افغانســتان 
موجب باهای بســیاری بر این کشــور 
از  را  بیگانــگان  دســت  بایــد  و  شــده 

افغانستان قطع کرد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بیگانــگان 
بــرای  نتوانســتند  عنــوان  هیــچ  بــه 
و  بیافریننــد  امنیــت  افغانســتان 
امنیت ســاز نبودنــد، گفــت: بیگانگان 
افغانســتان  ملــت  بــرای  نتوانســتند 
مشــکلی را حل کنند و ادامه حضور و 

نقش آفرینی بیگانگان را نمی پذیریم.
کــرد:  خاطرنشــان  رئیس جمهــور 
مسأله افغانســتان باید توسط مردم 
ایــن کشــور و با همــکاری کشــورهای 
همســایه و کشــورهایی که در منطقه 
نســبت به افغانســتان علقه ای دارند 
حل شود و همکاری ما با تاجیکستان 
افغانســتان  همســایه  کشــورهای  و 
اینکــه  بــرای  را  زمینــه  می توانــد 
افغانســتانی ها سرنوشت خود را رقم 

بزنند، فراهم کند.
رئیسی تاکید کرد: معتقدیم مسأله 
افغانستان را باید خود افغانستانی ها 
حــل کننــد یــک مذاکــرات بیــن افغان 
باید شــکل بگیرد البته با تســهیل گری 
و آمــاده کردن فضــا بــرای اینکه خود 

افغان ها تصمیم  بگیرند.
وی با بیان اینکه حکومت و دولتی 
که بخواهد در افغانســتان برپا شــود 
باید دولتی فراگیر باشد، گفت: دولتی 
کــه فقط بــه یک قوم و گروه سیاســی 
مســایل  نمی توانــد  باشــد  متعلــق 
افغانســتان را حــل کنــد و دولــت این 
کشــور بایــد فراگیــر باشــد به گونه ای 
که همــه اقــوام و گروه های سیاســی 
در ایــن دولــت احســاس نقــش کنند 
و ایــن دولــت هم بتوانــد از همه ملت 

افغانستان نمایندگی کند.

رئیس جمهــور در ادامــه بــا تاکیــد 
در  تروریســت ها  حضــور  اینکــه  بــر 
افغانســتان نه فقط برای افغانســتان 
بلکــه بــرای منطقــه خطرنــاک اســت، 
گفت: آمریکایی ها با تشکیل داعش و 
شــرارتی که در منطقه ســوریه و عراق 
انجام دادند، امروز به ســمت استقرار 

در افغانستان رفته اند.
رئیســی با بیــان اینکــه بایــد زمینه 
حضور هرگونه جریان تروریســتی را در 
افغانســتان از بیــن برد، تصریــح کرد: 
بــا حضــور هرگونــه جریانــی که بســتر 
بــرای رشــد جریان هــای تروریســتی در 
افغانســتان باشــد، مخالفیــم و بایــد 
بــه  شــود.  برخــورد  قاطعانــه  آن  بــا 
هیچ وجــه نمی پذیریــم در کنــار مرز ما 
جریان تروریســتی و داعشــی بخواهد 
خانــه کنــد و بــه کشــور مــا، منطقه و 

افغانستان ضربه بزند.
وی بــا اشــاره به اینکه افغانســتان 
و  آرامــش  و  دارای صلــح  امنیــت،  بــا 
دوســتی و پیشــرفت را قبــول داریــم، 
جمهــوری  حضــور  داشــت:  اظهــار 
اســامی در منطقه امنیت ســاز بوده 
اســت ولی حضور بیگانگان در منطقه 
حضــور مخــرب و تخریب کننده امنیت 

بوده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه همواره 
تــاش  مــا ایــن بوده اســت کــه مردم 
افغانستان، خودشان برای خودشان 
تصمیــم بگیرنــد، تاکیــد کــرد: راه حــل 
مســأله افغانســتان بــا یــک کشــور و 
یک قــوم و یک گــروه نیســت، راه حل، 
تشــکیل دولتی فراگیر و دولتی اســت 

که بتواند همه اقوام را در بر بگیرد.
آیت اهلل رئیســی افزود: کشــورهای 

دیگــر بایــد کمــک کننــد و مــا هــم در 
جمهوری اســامی حتمًا این سیاست 
را دنبال می کنیم که مردم افغانستان 
بتوانند برای شکل  دادن حکومتی که 
اداره افغانســتان را در آینــده تضمین 

کند، تصمیم بگیرند.
وی در بخــش پایانی ســخنان خود 
اظهــار داشــت: امــروز رهبــری معظم 
خامنــه ای  امــام  اســامی،  انقــاب 
حفظــه اهلل، برای همه مــردم منطقه 
عالــم  سراســر  در  مســلمان  مــردم  و 
نگران هســتند که مردم مســلمان در 
جای جای این منطقــه بتوانند زندگی 
همــراه بــا آرامش، رشــد، پیشــرفت و 

تعالی داشته باشند.
همــواره  افــزود:  رئیس جمهــور 
ایشان در ســخنان، دیدگاه ها و اعام 
موضع شــان به عنوان رهبر جمهوری 
بایــد  اینکــه  بــه  نســبت  اســامی، 
ملت های مســلمان، رشــد، پیشــرفت 
و تعالی داشته باشــند تأکید کرده اند 
و در جهت همین سیاســت معتقدیم 
کشــور دوســت، برادر، هــم دین و هم 
بیشــتر  هرچــه  تاجیکســتان  فرهنــگ 
راه های توسعه و پیشرفت را طی کند.

کوچک تریــن  کــرد:  تاکیــد  رئیســی 
منطقــه  و  تاجیکســتان  در  ناامنــی 
ناامنــی کشــور ماســت و پیشــرفت و 
و کشــورهای  تاجیکســتان  در  تعالــی 
مــا  پیشــرفت  منطقــه  مســلمان 
محســوب می شــود و پیشــرفت همه 
پیشــرفت  منطقــه،  در  را  کشــورها 

خودمان می دانیم.
وی بــا قدردانــی از میهمان نــوازی 
گرم دولــت و مــردم تاجیکســتان ابراز 
امیــدواری کــرد روابــط خــوب بین دو 

کشور بتواند گامی در جهت منافع هر 
2 کشور و دو ملت باشد.

رئیس جمهــور تاجیکســتان نیــز در 
ایــن نشســت خبــری مشــترک از ایران 
به عنــوان کشــور دوســت و همزمان 
تاجیکســتان نــام بــرد و بــا اشــاره بــه 
اشــتراکات فــراوان فرهنگــی و دینــی 
میان دو ملت ایران و تاجیکســتان، بر 
توســعه و تعمیق هر چه بیشتر روابط 

تاکید کرد.
افــزود:  رحمــان"،  "امامعلــی 
اســناد همــکاری امضــا شــده در ایــن 
ســفر موجــب توســعه بیــش از پیش 
شــد  خواهــد  کشــور  دو  مناســبات 
مذاکــرات  و  دیدارهــا  امیــدوارم  و 
افزایــش  و  کشــور  دو  مقام هــای 
همکاری هــا در آینــده تــداوم داشــته 

باشد.
گســترش  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
همکاری هــا با ایران در همــه زمینه ها 
اعــم از سیاســی، اقتصــادی، تجــاری، 
علمی و فرهنگــی را ضروری می دانیم، 
گفــت: ســفر آیــت اهلل رئیســی رئیــس 
جمهوری اســامی ایران به دوشــنبه، 
فصل نوینی از روابط دو کشــور را رقم 

می زند.
امامعلی رحمان همچنین با اشاره 
به تحوالت اخیر در کشور افغانستان، 
و  صلــح  اســتقرار  خواهــان  گفــت: 
ثبــات کامــل در افغانســتان هســتیم 
افغانســتان  در  آرامــش  معتقدیــم  و 
ضامــن تامیــن امنیــت منطقه اســت 
و تاســیس یــک دولــت فراگیــر و همه 
شمول در افغانستان را عامل کلیدی 
بــرای اســتقرار صلــح و ثبات پایــدار در 

این کشور می دانیم.

حشد الشعبی

آیت اهلل رئیسی

وابط ایران و تاجیکستان درحال رقم خوردن است فصل نوینی از ر

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
انقالب  رهبرمعظم  جهان: 
دیدار  در  شنبه  روز  صبح  اسالمی 
و  المپیک  بازی های  مدال آوران 
قدردانی  با  توکیو،  پارالمپیک 
کشورمان  قهرمانان  از  صمیمانه 
قهرمانی  پیام  مهم ترین  گفتند: 
صحنه های  در  کشور  افتخارآفرین  ورزشکاران 
بین المللی، امکان تحقق کارهای به ظاهر نشدنی 
و انتقال پیام ایستادگی و امید و نشاط به جامعه 

و جوانان است.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ایــن پیــام را بــرای 
جامعه، آورده بســیار مهمــی خواندند و افزودند: 
مشــغول  بســیاری  دســتگاه های  حالی کــه  در 
برنامه ریــزی برای ســلب امیــد و نشــاط از جامعه 
بویــژه از جوانــان هســتند، قهرمانــی ورزشــکاران 
ایرانی، پیــام امید را به کل جامعه تزریق می کند و 

این موضوع بسیار ارزشمند است.
ایشــان با اشــاره به پیام های کوتاه تشکر خود 
بعــد از قهرمانی ورزشــکاران، خاطر نشــان کردند: 
بدانیــد ایــن پیام هــا از عمــق جــان اســت و قدر و 

اهمیت حرکت شما را می دانیم.
رهبــر انقاب با اشــاره به قهرمانی ورزشــکاران 
بــا وجــود برخــی محدودیت هــا، گفتنــد: اینکــه با 
وجــود ایــن محدودیت هــا پرچم کشــور بــاال برده 
از  نشــان  می شــود،  فتــح  جهانــی  ســکوهای  و 
اراده قوی و عزم راســخ اســت و این عــزم، اراده و 
قهرمانــی و امیدآفرینــی نه تنهــا در ورزش بلکه در 
عرصه هــای علم، فناوری، هنــر و ادبیات نیز وجود 

دارد کــه یکــی از وظایــف مهــم مســئوالن نشــان 
دادن صادقانه این افتخارآفرینی ها است.

ایشــان در ادامه به نمونه هایــی از قهرمانی ها 
و نشــان آوری های ناســالم در ورزش جهان اشاره 
کردند و افزودند: عاوه بر ناداوری ها، رشــوه و زد 
و بندهای سیاسی و استفاده از مواد نیروزا، کسب 
نشان به واســطه وطن فروشی و خود فروشی نیز 

از نمونه های قهرمانِی ناسالم است.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تجلــی ارزش هــای 

انسانی و دینی و معنوی در کنار قهرمانی را بسیار 
ارزشــمند خواندنــد و بــا اشــاره بــه نمونه هایی از 
ایــن مــوارد در رقابت هــای المپیــک و پارالمپیــک 
گفتند: نام گذاری کاروان ورزشــی به نام شــهیدان 
بویژه شهید ســلیمانی، اهدای نشان از طرف چند 
قهرمــان بــه شــهیدان خــاص، اســتفاده از چفیه 
به عنــوان نمــاد ایثــار و مقاومــت و ســجده برآن، 
رعایــت حجاب و پوشــش بخصــوص اســتفاده از 
چادر در پرچمداری کاروان، ابراز عشق و محبت به 

پرچم ایــران، صحنه های نماز خوانــدن، درآغوش 
گرفتــن حریف مغلوب و صحنه احترام تیم والیبال 
پارالمپیــک بــه مــادر شــهید بابایــی، جلوه هایی از 
ارزش هــای اســامی و معــّرف هویــت ملــت ایران 

هستند.
ایشــان تأکید کردند: بانوان ورزشــکار ایرانی در 
این رقابت ها ثابت کردند که حجاب اســامی مانع 
درخشــش در عرصــه ورزش نیســت همانگونه که 
ایــن موضــوع را در عرصه هــای سیاســت و علم و 

مدیریت نیز ثابت کرده اند.
رهبــر انقــاب اســامی خاطــر نشــان کردنــد: 
بــرای  را  راه  ایرانــی،  زن  ورزشــکاران  حجــاب 
ورزشکاران زن کشورهای اسامی نیز هموار کرده 
اســت به گونه ای که اکنون بانوان ورزشــکار بیش 
از 10 کشــور اســامی، با رعایت حجــاب در میادین 

ورزشی حاضر می شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای موضوع به رســمیت 
نشــناختن رژیم جنایتکار صهیونیســتی در میادین 
ورزشی را موضوعی بسیار مهم دانستند و گفتند: 
رژیم ســّفاک، نسل ُکش و نامشــروع صهیونیستی 
تــاش دارد بــا حضــور در میدان هــای بین المللی 
و  کنــد  مشــروعیت  کســب  خــود  بــرای  ورزشــی 
مســتکبرین جهانــی نیــز بــه او کمــک می کنند اما 
مســئوالن محتــرم ورزشــی و ورزشــکاران نباید در 

این حوزه، به هیچ وجه منفعل شوند.
ایشــان بــا اشــاره بــه اقدامــات متقابــل رژیــم 
صهیونیســتی و حامیانــش بــرای محــروم کــردن 
ورزشــکاران، تأکیــد کردنــد: وزارت ورزش و وزارت 
امــور خارجــه و دســتگاههای حقوقــی بایــد ایــن 
موضوع را از راههای حقوقی دنبال و از ورزشکاران 
کشــور و حتی ورزشکاران مســلمان دیگر کشورها 
همچون ورزشــکار الجزایری که اخیرًا محروم شد، 

حمایت کنند.
رهبر انقاب اســامی با تأکید بر اینکه ورزشکار 
ســربلند ایرانــی نمی توانــد بخاطــر یــک نشــان بــا 
نماینده رژیم جنایتکار دســت بدهد و عمًا او را به 
رســمیت بشناســد، افزودند: این موضوع سابقه 
از  کشــورها  ورزشــکاران  هــم  گذشــته  در  و  دارد 

مسابقه با نمایندگان رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی 
امتناع می کردند و بعد از مدتی هم آن رژیم از بین 

رفت و رژیم صهیونیستی نیز نابود خواهد شد.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای چند توصیــه نیز به 

مسئوالن ورزشی داشتند.
»کیفی سازی ورزش بین المللی و تکیه به اعزام 
ورزشــکار در رشــته های نشــان آور«، »برنامه ریزی 
بــرای ارتقــاء رتبــه ایــران در المپیــک«، »تجلیــل از 
درخشــش یک نشــان ایرانی پوشــاک در المپیک و 
لزوم حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی در 
داخل«، »توجه بیشتر به ورزش های اصیل ایرانی 
همچون چوگان و اســتفاده از این موقعیت برای 
جذب گردشــگران خارجی«، »اســتفاده از مربیان 
ایرانــی تــا جــای ممکــن«، »رســیدگی جــدی بــه 
مسائل و مشــکات کاری و معیشــتی قهرمانان« 
و »ارتقــاء عدالت ورزشــی« جــزو توصیه های رهبر 

انقاب به مسئوالن ورزش کشور بود.
پیــش از ســخنان رهبر انقــاب اســامی، آقای 
ســجادی وزیر ورزش و جوانان گزارشــی از کاوران 
اعزامــی ایران بــه بازی هــای المپیــک و پارالمپیک، 
مدال های کسب شــده و جایگاه کشورمان در این 

رقابت ها بیان کرد.
قهرمــان  متقیــان  هاشــمیه  خانــم  همچنیــن 
پارالمپیــک در پرتــاب نیــزه و آقــای جــواد فروغــی 
و  نــکات  تیرانــدازی،  در  المپیــک  قهرمــان 
پیشــنهادهایی دربــاره حمایــت برابــر از قهرمانان، 
و  ورزش،  در  فرهنگــی  فعالیت هــای  توســعه 
بومی ســازی ورزش قهرمانــی بــر اســاس مناطق، 

بیان کردند.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار مدال آوران ایران در رقابت های المپیک و پارالمپیک توکیو:

پیام امید، نشاط و امکان تحقق کارهای به ظاهر نشدنی است پیام قهرمانی شما 

رهبر انقالب


