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10کار و دانش

چاپ رشته های پیچ خورده  به 
جای ماهیچه مصنوعی!

دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
با  هاروارد«  »دانشگاه  پژوهشگران 
سه بعدی،  چاپ  فناوری  از  استفاده 
چند  حاوی  پیچ خورده ای  رشته های 
می توانند  که  کرده اند  ابداع  ماده 
داشته  را  مصنوعی  ماهیچه  عملکرد 

باشند.
اگرچــه چاپگرهــای ســه بعدی چندمــاده ای از پیــش 
وجود داشــته اند اما رشــته ای که آنها بیــرون می ریزند، 
معموال شــامل یک ماده در هر نقطــه ای از فرآیند چاپ 
اســت. یــک سیســتم جدیــد، رشــته های چندمــاده ای 
واقعــی را تولیــد می کنــد کــه از طراحــی مارپیــچ بســیار 

سودمندی برخوردار هستند.
این سیســتم آزمایشی توسط گروهی از پژوهشگران 
بــه   )Harvard University(»هــاروارد »دانشــگاه 
 Jennifer(»لوئیــس »جنیفــر  پروفســور  سرپرســتی 
Lewis(، پروفســور »دیویــد کالرک«)David Clarke( و 
»ناتالی الرســون«)Natalie Larson(، دانشجوی فوق 

دکتری این دانشگاه ابداع شد.
ایــن چاپگــر دارای چهــار کارتریــج مجــزا اســت که هر 
یک از آنها جوهر متفاوتی را شــامل می شــوند. هر چهار 
کارتریج به یک نازل متصل می شــوند که یک رشــته را از 
میان رشته های پیوسته همه جوهرها بیرون می کشد.

از آنجــا کــه نازل در طــول فرآیند بیــرون ریختن مواد 
می چرخــد، رشــته ها در یــک الگوی پیچشــی بــه صورت 
مارپیچ به دور یکدیگــر می چرخند. همین الگو اغلب در 
طبیعت دیده می شــود و بــه فیبرهــای عضالنی امکان 
انقبــاض و بــه ســاقه های گیــاه امــکان تغییــر شــکل را 
می دهــد. همچنیــن، ایــن شــکلی اســت که رشــته های 

DNA به دست می آورند.
عضلــه  رشــته های  آزمایــش،  یــک  در  پژوهشــگران 
مصنوعی را ابداع کردند که در آن چند رشته االستومری 
رســانا که به عنــوان دو الکتــرود عمل می کننــد، در یک 
ماتریــس االســتومری نــرم بــه دور یکدیگــر می چرخند. 
هنگامــی کــه ولتاژ به رشــته ها اعمــال می شــود، آنها با 
انقبــاض پاســخ می دهنــد. میــزان انقبــاض به ایــن امر 
بســتگی دارد که الکترودهای مارپیچ هنگام چاپ چقدر 

محکم سیم پیچی شده اند.
از  متشــکل  شــبکه ای  ســاختارهای  پژوهشــگران، 
رشــته های متقاطع را به وجــود آوردند که به عنوان فنر 
عمــل می کردند. بــا تغییر دادن میزان پیچش رشــته ها 
می توان فنری بودن رشته ها را در کل شبکه تنظیم کرد. 
چنین ســاختارهایی می توانند به عنوان لوال یا اتصاالت 

در دستگاه های رباتیک نرم مورد استفاده قرار بگیرند.
ایــن گــروه پژوهشــی اکنــون در حــال اصــالح کــردن 
فنــاوری بــا توجه بــه ســایر کاربردهای ممکن هســتند. 
بــا  نازل هایــی  ســاخت  و  طراحــی  بــا  گفــت:  الرســون 
ویژگی های داخلی بیشــتر، وضــوح، پیچیدگی و عملکرد 
این ســاختارهای الهام گرفته از زیســت می تواند بیشــتر 

افزایش یابد.

برای نصب پنل های خورشیدی؛

2 فضانورد پیاده روی فضایی 
انجام دادند

شب  دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
گذشته دو فضانورد ساکن در ایستگاه 
 7 روی  پیاده  یک  بین المللی  فضایی 
دادند.  انجام  دقیقه ای   21 و  ساعت 
) فضانورد  نیکول مان  عملیات  این  در 
ژاپنی  ) فضانورد  واکاتا  کیوچی  ناسا(و 

شرکت کردند.
آنهــا راهپیمایــی فضایی خود را در حالــی تمام کردند 
که ســرهم بندی پنــل خورشــیدی جدید تکمیل نشــد. 
یک جای پای چســبنانک و همچنین یک پایه نامناســب 
مشــکالتی در راهپیمایی فضایــی دو فضانورد به وجود 

آورد.
ایــن عملیــات جهــت آماده ســازی ایســتگاه فضایــی 
بین المللی )ISS( برای افزودن دو پنل خورشــیدی ارتقا 

یافته دیگر انجام شد.
این جدیدترین پیاده روی فضایی است که برای ارتقای 
کانال هــای انــرژی پیچیــده ایــن ایســتگاه فضایــی انجام 
 iROSAمی شــود و طی آن قرار بود پنل های خورشــیدی
نصــب شــوند. هــدف اصلی مــان و واکاتا تکمیــل فرایند 

نصب دو پلتفرم مخصوص قرار گرفتن پنل ها بود.
آوری  جمــع  و  پایه هــا  نصــب  از  پــس  فضانــوردان 
ابزارهایشــان کار در بخش های دیگــر را آغاز کردند. واکاتا 
 iROSAنخست روی سفت کردن پیچ ها روی پلتفرم نصب
تمرکــز کــرد. همزمان مــان نیــز ابزارهــا و تجهیــزات برای 

سرهم بندی یک پایه پشتیبانی دیگر را فراهم می کرد.
پنل هــای خورشــیدی جدیــد در جلوی بال هــای پنل 
خورشــیدی موجــود نصــب می شــوند. البتــه پنل هــای 
قدیمی کمی تخریب شــده اند. هنگامــی که از پنل های 
خورشــیدی جدیــد به صورت پشــت ســر هم اســتفاده 
می شــود و زمانــی کــه هــر iROSA 6 در جای خــود قرار 
می گیرنــد، سیســتم قــدرت ارتقــا یافتــه و ذخیــره بــرق 
ایســتگاه فضایــی بین المللــی را تــا 20 درصــد افزایــش 

می دهد.
تــا بــه امــروز 4 پنــل iROSA نصــب و فعــال شــده 
انــد. کانال هــای بــرق 1A و B 1 نیــز ارتقا خواهنــد یافت. 
پنل هایی که به این دو کانال متصل می شــوند در سال 
جــاری میــالدی به ایســتگاه فضایــی بین  المللی ارســال 

می شوند.

خبر

تأثیر طوفان خورشیدی بر زمین
سپهرغرب، گروه کار و دانش:    این روز ها پالسمای پرسرعت خورشید در سراسر منظومه شمسی داخلی به سمت زمین در حال حرکت است. خطوط میدان مغناطیسی اطراف لکه خورشیدی AR3182 )یکی از چندین لکه خورشیدی( در 14 ژانویه، فوران و از تاج خورشیدی جرم هایی را خارج 

کردند. پالسمای پرسرعت از خورشید به سمت زمین در حال حرکت است، البته بخش اعظم آن از سیاره ما دور خواهد شد؛ اما موج ذرات برزمین تاثیر خواهد گذاشت.
اثرات طوفان خورشیدی بیشتر در روز های پنجشنبه و جمعه همین هفته )29 و 30 دی( تجربه خواهد شد، اما برخی تغییرات در آب و هوای فضایی اطراف زمین از چهارشنبه )28 دی( شروع خواهد شد. افزایش ذرات باردار منجر به وقوع شفق قطبی بیشتر در سه روز آخر هفته خواهد بود.
دانشمندان توضیح می دهند که پدیده هایی از این نوع منجر به اختالالت کوچک در خطوط الکتریکی و عملکرد ماهواره ها و همچنین تغییرات احتمالی در رفتار حیوانات مهاجر شود؛ برخی اختالالت رادیویی فرکانس باال و جی پی اس نیز امکان پذیر است؛ اما سازمان ملی اقیانوسی و جوی 

هنوز هیچ هشداری برای این موضوع اعالم نکرده است.

و  کار  گروه  سپهرغرب، 
اساس  بر  که  حالی  در  دانش: 
 2025 سال  در  پیش بینی ها 
به  نانویی  زخم پوش های  بازار 
خواهد  دالر  میلیارد   11.2 رقم 
شرکت های  از  برخی  رسید، 
وارد  حوزه  این  در  ایرانی 
درمان  برای  را  نانویی  محصوالت  و  شدند 
حاد،  دیابتی  زخم های  حاد،  سوختگی های 
بازار  به  مزمن  زخم های  و  حاد  بستر  زخم های 

معرفی کرده اند.
عضــوی  بیرونی تریــن  و  بزرگتریــن  پوســت 
اســت کــه کل بدن را پوشــانده اســت، بنابراین 
اصلــی پوســت محافظــت  مهمتریــن وظیفــه 
و  رباط هــا  اســتخوان ها،  زیریــن،  عضــالت  از 
زیســتی،  عوامــل  برابــر  در  داخلــی  اندام هــای 
شــیمیایی، مکانیکــی و فیزیکی خارجی اســت؛ 
عالوه بر این، پوست در ایجاد احساس، تنظیم 
اتــالف آب و ســنتز  از  دمــا، ایمنــی، جلوگیــری 

ویتامین D3 نیز نقش دارد.
بــا این حــال، ســاختار و عملکردهــای انجام 
شــده توســط ایــن انــدام می تواند تحــت تأثیر 
بریدگی هــا، ســوختگی ها، برش هــای جراحی یا 
بیماری هایــی ماننــد دیابت قرار گیــرد، بنابراین 
بعــد از بــه خطــر افتادن ســاختار پوســت، باید 
ع وقت برای  ســاختار و عملکردهای آن در اســر

اطمینان از هموستاز بدن دوباره احیا شود.
برای رسیدن به این هدف فرایند ترمیم زخم 
تقریبا بالفاصله پس از آســیب دیدگی پوســتی 
آغــاز می شــود تــا از خطــر آلودگــی باکتریایــی 

جلوگیری شود.
آلودگــی  نــوع  ایــن  بــروز  از  پــس  معمــوال 
زخم هــای غیــر قابــل بهبــود اتفــاق می افتند و 
از ســوی دیگــر عفونت هــای پوســتی بافت نرم 
شایع ترین انواع عفونت ها هستند و تقریبا هر 
ساله در امریکا 14 میلیون نفر را مبتال می کنند. 
میکروبــی،  حملــه  شــدت  و  علــت  بــه  بســته 
می تواننــد باعث عفونت های جزئی ســطحی و 

یا تهدیدکننده زندگی باشند.
فنــاوری نانــو یــک زمینــه نوظهور اســت که 
در بســیاری از برنامه های زیســت پزشــکی برای 
اســتفاده  مختلــف  بیماری هــای  از  جلوگیــری 
می شود. فناوری نانو شاخه ای از فناوری است 
که ماده را در مقیاس مولکولی یا ســطح اتمی 
دســتکاری می کنــد و آن دســته از مــوادی کــه 
اندازه مولکولی آنها از یک تا 100 نانومتر اســت، 

به عنوان نانو تعریف می شوند.
خصوصیــات مکانیکی، حرارتــی و کاتالیزوری 
مــواد نانــو بــه راحتــی و بــا افزایش یــا کاهش 
نســبت ســطح بــه حجــم تغییــر می کنــد و این 
از مــواد  ویژگی هــای جدیــد امــکان اســتفاده 
نانــو را در بســیاری از زمینه های زیســتی فراهم 

می کند.
در نانوپزشــکی از فناوری نانو در کاربردهای 
توســعه  ماننــد  می شــود  اســتفاده  پزشــکی 
دارورســانی  سیســتم های  و  جدیــد  داروهــای 
نانــو  زیســتی  حســگرهای  ایجــاد  مؤثرتــر، 

الکترونیکی و تصویربرداری درون  تنی.
با توســعه ایــن فناوری پیش بینی می شــود 
کــه بــازار پانســمان  زخــم  تــا ســال 2025 از 7 
میلیارد دالر در ســال 2020 به رقــم 11.2 میلیارد 
بــازار عمدتــا ناشــی از  ایــن  دالر برســد. رشــد 
بــروز  افزایــش  جــاده ای،  تصادفــات  افزایــش 

زخم های مزمــن، جراحی و زخم هــای ترومایی، 
میــزان بــاالی ســزارین در زنان مســن، افزایش 
پیشــرفت های  و  ســوختگی  آســیب های  بــروز 

فناوری در پانسمان زخم است.

 جزئیاتی از بازار زخم پوش ها
در ســال 2019 امریــکای شــمالی بیشــترین 
ســهم از بازار زخم پوش ها را به خود اختصاص 
داده اســت و انتظــار مــی رود این روند تا ســال 
2025 ادامه یابد. افزایش جمعیت ســالمندان، 
افزایــش  مزمــن،  زخم هــای  شــیوع  افزایــش 
بهداشــتی و حضــور  هزینه هــای مراقبت هــای 
بازیگــران اصلــی بــازار زخم پوش  در ایــن ناحیه 
باعث شــده است سهم عمده  امریکای شمالی 

را در بازار جهانی زخم پوش ها شاهد باشیم.
ســوئد،  انگلســتان،  امریــکا،  کشــورهای 
دانمارک از بازیگران برجســته بازار زخم پوش ها 
هســتند و ایــن کشــورها بــرای افزایــش ســهم 
بیشــتر خــود در بــازار پانســمان زخــم روی راه 
اندازی خط تولید و خرید محصول تمرکز دارند.

 درمان های فعلی زخم های مزمن
درمان فعلی زخم هــای مزمن، به علت زخم 
بســتگی دارد. در همه موارد تمیــز کردن کافی 
و زدودن زخــم، کنتــرل عفونت هــای احتمالی و 

استفاده از پانسمان  زخم مورد نیاز است.
درمان های NHPU شــامل پانســمان هایی 
اســت کــه ترمیم زخــم را تســریع کرده و فشــار 
بافت را تســکین می دهند، با این حال DFU ها 
و VU روی پانســمان که محیط مرطوب را برای 
بهبود زخم و فشرده سازی حفظ می کند، تمرکز 

می کنند.
ضــد  عامــل  کــه  پیشــرفته  پانســمان های 
میکروبــی آزاد می کننــد، ماننــد یــد یــا نقــره در 
مؤثــر  زخــم  محــل  در  باکتریایــی  بــار  کاهــش 

هستند.
پپتیدهــای ضــد میکروبــی قــادر بــه کنتــرل 
التهاب و عفونت باکتریایی هســتند و به عنوان 
پپتیدهــای ترمیــم کننــده زخم عمــل می کنند. 
این خصوصیات در فرموالسیون های موضعی 
بــرای درمــان زخم هــای مزمــن بســیار  جدیــد 

مطلوب هستند.
درمــان  بــرای  فعلــی  درمانــی  روش هــای 
زخــم،  پوشــش  منظــور  بــه  مزمــن  زخم هــای 
محافظــت در برابر عفونــــت با کتریایــی، از بین 
و جــذب  رطوبــت  ایجــاد  مــرده،  بافــت  بــردن 

مایعات اضافه در موضع زخم است.
پلتفرم های فناوری نانو به دلیل ویژگی هایی 
کــه دارنــد، امیدواری ها و مزایــای جدیدی را در 
این زمینه نشان داده اند. پیشرفت های اخیر در 
فناوری نانو زمینه های جدیدی را در کاربردهای 
دارویــی فراهــم کرده اســت کــه امــکان انتقال 
مولکول هــای زیســتی ماننــد RNA /DNA یــا 
13GF را فراهــم می کند که می توانند در ترمیم 

مزمن زخم استفاده شوند.
خصوصیــات  و  کوچــک  انــدازه 
فیزیکوشیمیایی آنها باعث رهش داخل سلولی 
این مولکول های زیســتی یا داروها می شود، از 
ایــن عوامل در برابر تخریب محافظت می کند و 

نفوذ دارو را بــه داخل زخم افزایش می دهد.
در واقــع ایــن سیســتم نیمــه عمــر عوامل 
دارویــی را افزایــش و تعــداد دفعات اســتفاده 
و هزینه هــا را کاهــش می دهــد. عالوه بــر این، 

کپسوله کردن داروها و بیومولکول ها در داخل 
نانــو حامل هــا، پروفیل های مختلف رهاســازی 
دارو را امــکان پذیــر می کنــد کــه می توانــد بــا 

نیازهای ترمیم زخم مطابقت داشته باشد.

 بومی سازی زخم پوش های نانویی
باند پانسمان ضدباکتری: این پانسمان که در 
ســال 81 به تولید انبوه رســید، حــاوی نانو ذرات 
نقره بــا خاصیت ضدباکتری اســت. فرایند بهبود 
زخم ها توســط عفونت هــای باکتریایــی به تأخیر 
می افتــد، از ایــن رو پیشــگیری و درمــان عفونت 

بخش مهمی از بهبود زخم به شمار می رود.
از باند پانسمان حاوی نانوذرات نقره، جهت 
پانســمان زخم بــا ایجــاد خاصیت ضــد باکتری 

استفاده می شود.
ایــن گاز به دلیــل خاصیت ضــد باکتری قوی 
عفونــت  کنتــرل  منظــور  بــه  نقــره  ذرات  نانــو 
در محــل ســوختگی و زخــم کاربــرد دارد و بــا 
آزادسازی آهسته یون نقره اثرات ضد میکروبی 

و ضد التهابی خود را اعمال می کند.
ایــن بانــد پانســمان ضــد باکتــری در درمان 
ســوختگی های حــاد، زخم هــای دیابتــی حــاد، 
زخم های بســتر حــاد و زخم های مزمــن کاربرد 
ایــن محصــول از خصوصیاتــی  دارد؛ چــرا کــه 
چون دارا بودن نانوذرات نقره با اندازه زیر 100 
نانومتــر و فعالیــت ضدباکتری علیــه دو باکتری 

ایکوالی و استافیلوکوک اورئوس است.

 پد جاذب خون و آب حاوی نانو دندریمر
 این محصول در ســال 81 به تولید رســید و 
بــه منظور تســهیل در بهبود زخم، پیشــگیری از 
عفونــت، جلوگیــری از خونریزی و حفظ رطوبت 
زخــم و حفاظــت از ناحیه آســیب دیــده در برابر 
صدمــات مکانیکــی ماننــد ضربــه یا خــراش در 
این فراینــد مواد شــوینده و ضدعفونی کننده 
به همراه چســب زخم، پنبه و گاز استریل و پد، 

مورد استفاده قرار می گیرد.
پــد الیه هایی از پنبه، گاز و یــا پارچ های دیگر 
اســت که قدرت جذب ترشــحات را دارد و اغلب 
در معــرض عوامل بیماری زا و میکروبی اســت. 
از ایــن رو اســتفاده از یــک وســیله جایگزین که 

بــرای مصــرف  و عفونــی  مشــکالت میکروبــی 
ضرورت هــای  از  یکــی  نکنــد،  ایجــاد  کننــدگان 
حــوزه پزشــکی اســت. بــا اصــالح ســاختار این 
پدهــا بــا اســتفاده از درختســان ها کــه نوعــی 
مولکول نانومقیاس و دارای ســاختار متقارن، 
همگــن و کروی ســه بعــدی هســتند، راندمان 
پدهای پزشــکی در جذب خون، ایجاد خاصیت 
رطوبــت  جــذب  و  اســتحکام  ضدمیکروبــی، 

افزایش پیدا می کند.

 تولیدات نانویی زخم پوش ها در دنیا
پانســمان های هیدروکلوئید دارای ســاختار 
دو طرفــه اســت کــه الیــه داخلــی آن ژالتیــن، 
پکتیــن، کربوکســی متیل ســلولز، االســتومرها 
و الیــه بیرونی آن یک الیه ضد آب اســت و برای 

درمان زخم های دیابتی کاربرد دارد.
ایــن زخم پــوش بدون درد از زخم برداشــته 
می شــود، ضمــن آنکــه رطوبــت زخــم را حفــظ 

خواهد کرد.
پانسمان هیدروژل نیز برای درمان زخم های 
مزمــن خشــک، زخــم بــا بافــت نکــروزی، زخــم 
متوســط یــا عمیق، زخم های بســتر و سایشــی 

استفاده می شود.
فــوم نیز نــوع دیگری از زخم پوش اســت که 
در درمان زخم های بســتر، سایشی و سوختگی 

نوع 2 کاربرد دارد.
انقــالب  بــه طــور کلــی در ســال های اخیــر 
فنــاوری نانــو بــر تمــام زمینه هــای زندگی بشــر 
تأثیر گذاشته است. در زمینه پانسمان زخم ها، 

مواد نانو ابعاد، نقش ویژه ای در چندین زمینه 
مختلف دارند.

خصوصیــت مهــم نســبت ســطح بــه حجم 
زیاد مواد نانو، تعامل بســیار خــوب با ترکیبات 
مهــم در محیــط زخــم را امکان پذیــر می کنــد. 
سلول های میزبان به طور طبیعی با ماتریکس 
خارج ســلولی )ECM( تعامل دارند که توســط 
مــواد در مقیــاس نانــو بهتــر می تواننــد تقلید 

شوند.
پانســمان های زخم باید دارای اندازه منافذ 
مناســب باشــند تا امکان پخش مناســب آب و 

گازها فراهم شود.
بخــش مهــم عملکــرد پانســمان های زخــم 
ســلول های  تخریــب  و  عفونــت  از  جلوگیــری 
میکروبــی اســت کــه موفــق بــه نفوذ بــه زخم 
شده اند. همچنین فعالیت ضدمیکروبی، ذاتی 
مــواد نانو کامال شــناخته شــده اســت. انتقال 
سلول های زنده به محل زخم راهی جدید برای 

مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی است.
بــدون شــک نانوپزشــکی نقــش مهمــی در 
طراحــی و ســاخت پانســمان های زخــم حــاوی 
ســلول های زنده خواهد داشــت. بــا این حال، 
هزینه تولید و قیمت نهایی، یک عامل غیر قابل 

انکار در پانسمان زخم های تجاری است.
در  نانــو  محصــوالت  تولیــد  در  پیشــرفت 
مقیــاس بزرگ، تحــت تأثیر طیف گســترده ای از 
کاربردهــای مدرن صنعتی، ادامه خواهد یافت 
و انتظــار می رود که باعث تولید پانســمان های 

اقتصادی و با کیفیت باال شود.

هاروارد

ایرانی زخم پوش های  نانو   ود  ور
سوختگی و زخم های مزمن و حاد بستر  به حوزه درمان 

نانو

پد الیه هایی از پنبه، گاز و 
یا پارچ های دیگر است که 
قدرت جذب ترشحات را دارد 
و اغلب در معرض عوامل 
وبی است.  بیماری زا و میکر
و استفاده از یک  از این ر
وسیله جایگزین که مشکالت 
وبی و عفونی برای  میکر
مصرف کنندگان ایجاد نکند، 
ورت های حوزه  یکی از ضر
پزشکی است. با اصالح 
ساختار این پدها با استفاده 
از درختسان ها که نوعی 
مولکول نانومقیاس و دارای 
ساختار متقارن، همگن و 
وی سه بعدی هستند،  کر
راندمان پدهای پزشکی در 
جذب خون ...

راهپیمایی 
فضایی

و  کار  گروه  سپهرغرب، 
تازه  بیگانه  سیاره  یک  دانش: 
همجوشی  فرآیند  شده  کشف 
خود  هسته  در  را  هسته ای 

نشان می دهد.
بین المللــی  گــروه  یــک 
ســیاره  دانشــمندان،  از 
فراخورشــیدی جدیــدی یافته انــد کــه بــه لطف 
مســتقیم  شــکل  بــه  گایــا  فضایــی  تلســکوپ 
تصویربرداری شده است و به نظر می رسد روند 

همجوشی هسته ای در هسته آن وجود دارد.
گــروه تیــم بــه سرپرســتی پروفســور ساشــا 
هینکلــی در دانشــگاه اکســتر انگلســتان، ایــن 
ســیاره فراخورشــیدی را کشــف کردنــد کــه در 
میلیــون   483( مایلــی  میلیــون   300 فاصلــه 
کیلومتــری( از ســتاره HD 206893 کــه حــدود 
130 سال نوری از زمین فاصله دارد و حدود 30 

درصد بزرگتر از خورشید ماست، می چرخد.
این ســتاره یک قرص از مواد و گرد و غبار در 
اطــراف خود دارد و کاندیدای خوبی برای یافتن 

ســیارات فراخورشــیدی جدیــد در نظــر گرفتــه 
شده است.

مأموریت گایا از ســوی آژانــس فضایی اروپا، 
اندازه گیری های بسیار دقیقی از مکان ستارگان 
در هنــگام حرکت در آســمان انجــام می دهد و 
بــا داده هــای نجومی کــه ارائه می کنــد، وجود 
سیارات فراخورشیدی را می تواند با اندازه گیری 

لرزش ستارگان استنباط کند.
ســتاره شناســان با پیگیری داده های گایا، از 
ابزار گرانش در تلسکوپ بسیار بزرگ در صحرای 

آتاکامــا در شــمال شــیلی اســتفاده کردنــد تــا 
مســتقیمًا حضور این ســیاره تازه کشــف شده 
معــروف بــه c 206893 HD را تأیید کنند. عالوه 
بر این، این رصد همچنین به پژوهشگران اجازه 
داد تــا طیــف نــوری جــو ایــن ســیاره را تجزیه و 

تحلیل کنند.
ســتاره شناســان می گویند نــور ظاهری این 
ســیاره نشــان می دهــد که هســته این ســیاره 
غــول پیکــر در حــال همجوشــی هســته ای بــا 
استفاده از دوتریوم -ایزوتوپ هیدروژن حامل 

یک نوترون- است.

این ســیاره فراخورشــیدی تازه کشــف شده 
احتماًال 13 برابر بزرگتر از ســیاره مشــتری است. 
اندازه عظیم و شواهد همجوشی هسته ای در 
هسته آن به این معنی است که در مرز بین یک 
ســیاره و یک ســتاره کوتوله قهوه ای قــرار دارد 
و در واقــع یــک جــرم کیهانی جالب اســت که به 
همان شیوه ستارگان عادی شکل می گیرد، اما 
جــرم الزم بــرای حفظ همجوشــی هســته ای در 

تمام سطح خود را ندارد.
کــه  می گوینــد  پژوهشــی  گــروه  اعضــای 
بــرای  جدیــدی  بینــش  می توانــد  کشــف  ایــن 
دانشــمندان فراهــم کنــد تــا بیــن ســیاره های 
عظیم و کوتوله های قهوه ای تمایز قائل شوند.
 c  206893  HD کشــف  گفــت:  هینکلــی 
لحظــه ای واقعــًا مهــم بــرای مطالعه ســیارات 
فراخورشیدی است، زیرا کشف ما ممکن است 
اولین کشــف مستقیم یک سیاره فراخورشیدی 

توسط گایا باشد.
این کشــف نشــان می دهد که گایا می تواند 
راه را برای کشف ســیارات فراخورشیدی بالقوه 
نشــان دهد که ســپس می توانند مســتقیمًا با 
مشــاهدات بعدی، چه روی زمین یا توسط یک 
تلســکوپ فضایی مانند تلسکوپ فضایی جیمز 
وب ناســا شناسایی شــوند. هینکلی این کشف 
را اوایــل ماه جــاری در کنفرانــس انجمن نجوم 

آمریکا در سیاتل ارائه کرد.

کشف یک سـیـــاره با ویـــژگی خاص!

گایا

این کشف نشان می دهد که گایا 
می تواند راه را برای کشف سیارات 

فراخورشیدی بالقوه نشان دهد 
که سپس می توانند مستقیمًا با 

وی زمین  مشاهدات بعدی، چه ر
یا توسط یک تلسکوپ فضایی 

مانند تلسکوپ فضایی جیمز وب 
ناسا شناسایی شوند. هینکلی این 

کشف را اوایل ماه جاری ...
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آموزش جراحــــی با 
واقعیت مجازی

سپهرغرب، گروه کار و دانش: محققان 
استفاده  با  فناور  شرکت های  از  یکی 
آموزش های   BR و   AR فناوری های  از 
که  کردند  ارائه  پزشکی  حوزه  در  مجازی 
می توانند  آن  از  استفاده  با  دانشجویان 
را در اتاق عمل  چهار نوع جراحی مجازی 

مجازی اجرایی کنند.
مدیــر اجرایی این شــرکت فنــاور تولیــد محصوالتی در 
حوزه آموزش پزشــکی و ســالمت بــا اســتفاده از فناوری 
واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده را از دســتاوردهای 
فناورانــه این شــرکت نــام برد و گفــت: با اســتفاده از این 
فنــاوری روز دنیــا مــا اقدام بــه تولید یکســری محصوالت 
آمــوزش  ارائــه  بــرای  کــه  کردیــم  درمانــی  و  آموزشــی 
پروســیجرهای )روش( آموزشــی پزشــکی و درمانی مورد 

نیاز کاربرد دارند.
حیــدر پرماه ادامه داد: با اســتفاده از نرم افزارهایی که 
برای این فناوری نوشــته شــده اســت، برای دانشــجویان 
امکان اجرای پروســیجرهای پزشکی که اجرای آن بر بالین 

بیمار در شرایط واقعی وجود ندارد، فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه این شــیوه آموزش در محیط مجازی 
ارائــه می شــود، یــادآور شــد: کاربران بــا زدن یــک عینک، 
وارد محیــط مجــازی می شــود و در یــک بیمارســتان و یــا 
اتاق عمل قرار می گیرند و در آن دانشــجویان رشــته های 
مختلف پزشــکی به صورت مجازی، اعمال جراحی تعریف 

شده برای این سامانه را اجرایی می کنند.
بــه گفته وی این محیط، یک محیط مجازی ســه بعدی 
شبیه ســازی شــده نزدیــک به واقعیــت اســت و هر عمل 
جراحــی کــه در ایــن محیــط مجازی طراحی شــده باشــد، 
دانشــجویان می تواننــد آن را در محیــط مجــازی اجرایــی 

کنند.
مدیــر اجرایی این شــرکت فناور، خاطر نشــان کرد: این 
ســامانه برای پروســیجرهای جراحی چــون "مایع نخاعی 
)LP("، "کشــیدن مایــع شــکمی"، "بی حســی نخاعــی" و 
"جراحی الپاروسکوپی EP یا بارداری خارج از رحم" تعریف 

شده است.
وی اضافــه کــرد: عــالوه بــر آن در این حــوزه، اقدام به 
توســعه اپلیکیشــن حرکــت درمانی جهت بهبــود بیماران 
نقــص عصبی صــورت گرفت و از این طریــق امکان انجام 
حــرکات و تمرینات کاردرمانی بــرای بیماران مبتال به انواع 
فوبیــا ماننــد تــرس از ارتفــاع، پارکینســون و افــراد دچــار 
عوارض ناشــی از ســکته های مغزی در منزل فراهم آمده 

است.
وی ادامــه داد: نرم افــزار پروســیجرهای توانبخشــی با 
استفاده از فناوری AR است و طی آن با طراحی یک بازی، 
بیماران می توانند کاردرمانی های خود را در منزل اجرایی 

کنند.
پرمــاه ادامــه داد: آمــوزش مجــازی ما نمونه مشــابه 
در ایــران نــدارد، ولــی در حــوزه واقعیــت مجــازی )VR( و 

واقعیت افزوده )AR( برخی صنایع وارد شده اند.
وی با بیان اینکه برخی از دانشگاه های علوم پزشکی از 
این ابزار استفاده کرده اند، گفت: همچنین در بیمارستان 
امام خمینی)ره( مستقر شده و تعداد دوره های آموزشی 
را با اســتفاده از این نرم افزار تعریف کردیم که متقاضیان 

می توانند از این دوره ها بهره مند شوند.

فراگیری متاورس تا چند 
سال آینده

دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
متاورس  فناوری  گفت:  متا  مدیرعامل 
هوشمند  گوشی های  مثل  به زودی 

مهم خواهد شد.
از  کــه  بــود  شــرکتی  اولیــن  متــا 
برنامه هــای خــود بــرای توســعه دنیای 
ایــن  حــاال  و  برداشــت  پــرده  متــاورس 
شــرکت امیدوار اســت که به موفقیت بزرگی در این حوزه 
دســت یابد. کریس کاکس مدیر ارشــد محصوالت متا در 
جریــان کنفرانــس داووس گفت که متــاورس به زودی به 

اندازه گوشی های هوشمند مهم خواهد شد.
کاکس معتقد اســت که دنیای متاورس و فناوری های 
مرتبــط آن ظــرف چنــد ســال آینــده فراگیر خواهد شــد و 
میزان استفاده از آن در بین کاربران، همانند گوشی های 

هوشمند خواهد شد.
به گفتــه کاکــس، متــا در تــالش اســت تــا محصــوالت 
مرتبــط با این فناوری را در ســال های آینده توســعه دهد 
و این فناوری قرار اســت بخش های مختلفی از گیمینگ و 
فیتنس گرفته تا پزشکی و روابط اجتماعی را در بر بگیرد.

البتــه خیلــی از کارشناســان هنــوز نســبت بــه آینــده 
متاورس مردد هســتند بــا این حال، برخی نیــز معتقدند 
که تا سال 2025 این فناور فراگیر خواهد شد. با این حال، 
فــروش  میــزان  کــه  می دهنــد  نشــان   2022 ســال  آمــار 
هدســت های واقعیت مجازی کاهش یافته اســت. در یک 
نظرســنجی نیــز اکثــر نوجوانــان گفته اند که عالقــه ای به 

دنیای متاورس ندارند.
بــه نظر کاکس یکی از مشــکالت فعلی تو ســعه دنیای 
متاورس این است که ارتباط این فناوری با سایر پلتفرم ها 
فراهــم نیســت؛ بنابراین ایــن موضوع برای فراگیر شــدن 

متاورس بسیار حائز اهمیت است.
مــارک زاکربرگ، مدیرعامل متا نیز هنوز معتقد به پروزه 
متــاورس اســت و فکر می کند کــه در ســال های آینده این 
فناوری شکوفا خواهد شــد. متا تاکنون 16 میلیارد دالر در 
این حوزه سرمایه گذاری کرده و باید منتظر بمانیم و ببینیم 

که یابد شرکت تا حد در این زمینه موفق خواهد بود.

دریچه

کار و دانش کاربرد دستگاه ایرانی منبع تغذیه ولتاژ باال از حوزه شیمی تا پزشکی
سپهرغرب، گروه کار و دانش:   بسیاری از دستگاه ها و تجهیزات در صنایع مختلف به عنوان مثال صنایع پزشکی برای کار کردن به ولتاژهای باال نیازمند هستند. در گذشته این منابع در ابعاد و وزن بسیار باال ساخته می شدند و تعمیرات و تجهیز آنها بسیار زمانبر بود.

اما امروزه با پیشرفت علم الکترونیک قدرت، ابعاد این منابع بسیار کوچک شده و از طرف دیگر کیفیت ولتاژ تامین شده توسط منبع تغذیه ولتاژ باال بسیار مطلوب تر از گذشته است، به نحوی که استفاده از این تجهیزات را بسیار آسان تر کرده است.
از آن جایی که نوسان ولتاژ درون مدارها، باعث ایجاد تغییرات خاص و نتایج متفاوت می شود، مهندسین یکی از شرکت ها منبع ولتاژ تغذیه ای را طراحی کردند تا بتوانند ولتاژ درون منبع را کنترل کرده و به نتایج دلخواه برسانند.

فربد گلشنیان از محققان یکی از شرکت های دانش بنیان منبع تغذیه ولتاژ باال را از محصوالت تولیدی این شرکت دانست و گفت: این دستگاه دارای کاربردهای مختلفی از نظامی و شیمی تا پتروشیمی است و در آب دوست کردن سطوح و از بین بردن آلودگی ها کاربرد دارد.

بررسی جایگاه ایران در تحقیق و توسعه

ی خواهد رسید؟ وهش ایران به ایستگاه فناور پژ مسیر 

سپهرغرب، گروه کار و دانش: 
محرک  یک  توسعه  و  تحقیق 
مهم برای رشد اقتصادی است 
تحقیق  در  که  دالری  یک  هر  و 
سرمایه گذاری  توسعه  و 
در  دالر  دو  تقریبًا  می شود، 
می آید.  به دست  آن  ازای 
تحقیق  جهانی  شاخص های  در  ایران  جایگاه 
به  ایران  در  پژوهش  آیا  کجاست؟  توسعه  و 

فناوری ختم خواهد شد؟
مفهــوم  میــالدی  بیســتم  قــرن  اوایــل  از 
»تحقیــق و توســعه« )R&D( کــه در اروپــا بــا 
نــام »پژوهــش و توســعه فناورانــه« شــناخته 
می شــود، تبدیــل بــه یــک کلیــدواژه جهانی در 
کــه  نوآوری هایــی  شــد.  صنعتــی  کشــورهای 
منجر به محصوالت جدیــد و فرآیندهای جدید 
می شــوند، معمواْل ریشــه در تحقیقات دارند و 
مسیر آن از ایده آزمایشگاهی شروع و به تولید 
در مقیــاس بــزرگ و معرفــی بــه بازار می رســد. 
اساس هر نوآوری، یک اختراع است و اختراعات 
از تحقیقات به دســت می آیند. در اروپا، آمریکا و 
ژاپــن مفهوم واحد تحقیق و توســعه، بخشــی 
جدایی ناپذیــر از برنامه ریــزی اقتصادی دولت و 

بخش های صنعتی خصوصی بوده است.
در ســال های اخیر موضوع پژوهش، فناوری 
و نــوآوری در ایــران مــورد توجــه قــرار گرفتــه و 
سیاســت گذاری هایی در این مســیر انجام شده 
اســت. با این حال؛ مسیر پژوهش به فناوری در 
کشــور، حل مســائل و نیازهای کشــور از طریق 

فناوری، با چالش هایی مواجه است.
بــرای واکاوی بیشــتر ایــن موضــوع، جایگاه 
ایــران را در برخی شــاخص های مهم پژوهش و 

فناوری مورد بررسی قرار دادیم.

تولید  یا  علمی  مقاله های  انتشار  آمار   
علم

یکــی از بخش هــای مهم حــوزه پژوهش که 
در ســال های اخیر سیاســتمداران و مســئوالن 
کشور توجه زیادی به آن داشته اند، آمار انتشار 
مقاالت علمی اســت که از آن بــا عنوان »تولید 

علم« یاد می شود.
داده هــای مربــوط بــه انتشــارات علمــی در 
دو پایــگاه علمــی بین المللــی وب آو ســاینس 
)WOS( و اســکوپوس در دســترس هســتند. 
بــر اســاس آخرین آمــار پایــگاه WOS؛ ایــران از 
نظر انتشــارات علمی و تولید علم در جایگاه 16 

جهان و اول منطقه قرار دارد.
پایــگاه  آمــار  آخریــن  بررســی  همچنیــن 
اسکوپوس نشان می دهد ایران رتبه 15 جهان 
و اول منطقه را از نظر انتشــارات علمی به خود 
اختصــاص داده اســت و رتبه جهانی انتشــارات 
علمی ایران در پایگاه وب آو ســاینس در ســال 
2021 یــک رتبــه نســبت بــه ســال قبــل کاهــش 

داشته است.

شده  منتشر  مقاالت  کیفیت  وضعیت   
در ایران

بایــد توجــه داشــت کــه اگرچــه آمار انتشــار 
یــک کشــور، می توانــد حائــز  ســاالنه مقــاالت 
اهمیــت باشــد، ولــی از آن مهم تــر، توجــه بــه 
کیفیــت مقاله هــا اســت. در دنیای علــم، یکی از 
شــاخص هایی کــه کیفیــت انتشــارات علمــی و 
مقاالت را مشــخص می کند، تعداد اســتنادات 
مقاالت اســت. منظور از اســتنادات مقاالت آن 
اســت که یک مقاله علمی، پس از انتشــار مورد 
توجه پژوهشگران دیگر قرار بگیرد و در مقاالت 

خود به آن مقاله استناد کنند.
از آن جــا کــه تعــداد مقــاالت منتشــر شــده 
تعــداد  و  کشــور  یــک  پژوهشــگران  توســط 
اســتنادات آن ها به تنهایی نمی تواند پیشرفت 
و کیفیــت علمی را نشــان دهنــد، در دنیای علم 
 )H-index( »شــاخصی بــه نــام شــاخص »اچ
طراحی شده اســت که کمیت و کیفیت مقاالت 

را همزمان مورد سنجش قرار می دهد.
پایــگاه  داده هــای  آخریــن  اســاس  بــر 
 )1400 اســفندماه  بــه  )مربــوط  اســکوپوس 
شــاخص H ایران، برابر 376 است و در جایگاه 

40 جهان قرار دارد.
همچنیــن در بیــن کشــورهای منطقــه نیــز 
ایران از نظر شاخص H رتبه چهارم منطقه را به 
خود اختصاص می دهد و پس از رژیم اشــغالگر 
قدس، ترکیه و عربستان سعودی قرار می گیرد.

 دیپلماسی علمی و همکاری های علمی 
بین المللی

بــه  سیاســت گذاران  اخیــر  ســال های  در 
دیپلماســی علمــی تاکیــد زیــادی داشــته اند و 
دســتیابی بــه مرجعیــت علمــی و دیپلماســی 
علمــی یکــی از اولویت هایــی اســت کــه وزارت 

علوم در دولت سیزدهم، تعریف کرده  است.

ظرفیــت  از  اســتفاده  علمــی  دیپلماســی 
کشــورهای  پژوهشــگران  بیــن  همکاری هــای 
مختلــف و مشــارکت در حــل مســائل علمــی 
اســت. از طریق دیپلماســی علمی و مشــارکت 
علمی پژوهشگران، گوناگونی دارد که می توان 
بــه افزایــش تفاهم متقابــل در طرفیــن همکار 
و کاهــش فاصلــه بیــن پژوهشــگران، کاهــش 
هزینه های پژوهشــی، افزایــش مهارت و دانش 
پژوهشگران، افزایش حوزه های میان رشته ای، 
کم رنگ شــدن مرزهای جغرافیایی در پدیدآوری 
دانش و نگارش آثار علمی و... رسید. همچنین 
بررسی ها نشــان داده است که تحقیقاتی که با 
همــکاری بین المللــی انجام می شــوند، کیفیت 
بهتــری دارند، رویت پذیری آن ها بیشــتر اســت و 

استنادهای بیشتری نیز دریافت می کنند.
بررســی آخرین آمــار از وضعیت ایــران از نظر 
همکاری های علمی بین المللی در پایگاه وب آو 
ساینس نشــان می دهد که پژوهشگران ایرانی 
در ســال 2021 میــالدی، 24 هــزار و 456 اثر را با 
همکاری پژوهشــگران کشــورهای دیگر منتشر 
کرده انــد و می تــوان گفــت که میــزان همکاری 
علمــی بین المللــی ایران 39.10 درصد اســت و 
بیشــترین همکاری علمی پژوهشــگران ایرانی، 

به ترتیب با آمریکا، چین و کانادا بوده است.

 ثبت اختراع یا پتنت
از  یکــی  فنــاوری،  تــا  پژوهــش  مســیر  در 
بخش هــای مهــم کــه می توانــد نشــان دهنده 
جایــگاه تحقیق و توســعه در کشــورها باشــد، 
تعــداد »ثبــت اختــراع یــا پتنــت« اســت. تعداد 
پروانه هــای ثبت اختراع، عالوه بــر قدرت علمی 
و فنــاوری کشــورها، تــوان صنعتی آن هــا را نیز 

نشان می دهد.
 »WIPO« ســازمان جهانــی مالکیت فکــری
به طور ســاالنه گزارشــی از اظهارنامه های ثبت 
اختراع در کشورها را منتشر می کند. پروانه ثبت 
اختــراع؛ مجموعه ای از حقوق انحصاری اســت 
کــه قانون بــرای کاربرد و اختراعات نــو به افراد 
می دهــد و ایــن حق بــرای مدت زمــان محدود 

بهره برداری تجاری از اختراع است.
جهانــی  »ســازمان  گــزارش  اســاس  بــر 
مالکیــت فکــری« در ســال 2021 دربــاره تعــداد 
اظهارنامه هــای ثبت اختراع شــرکت ها در ســال 
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کشور جهان دارد.
ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه در ســال 

2020 میالدی ایرانی هــا 11 هزار و 520 اظهارنامه 
ثبــت کرده اند که 11 هــزار و 396 اثــر از آن ها در 
دفترهــای ایرانــی ثبت اختــراع و 154 اثر از آن ها 
در دفترهــای کشــورهای دیگــر ثبــت شــده اند. 
همچنیــن 634 اظهارنامــه ای کــه در ایران ثبت 
شــده اند، مخترعانی داشته اند که ساکن ایران 

نبوده اند.
بــر اســاس ایــن گــزارش؛ ایــران از نظــر ثبت 
میــان  در  را  دوم  رتبــه  اختــراع  اظهارنامــه 

کشورهای منطقه دارد.

 شاخص جهانی نوآوری
در حــوزه فنــاوری شــاخص های زیــادی کــه 
نشــان دهنده وضعیت کشــورها از نظر فناوری 
حــوزه  پژوهشــگران  و  نــدارد  وجــود  باشــند، 
ســنجش علــم و فنــاوری، بــه دنبــال طراحــی 
یکــی  هســتند.  زمینــه  ایــن  در  شــاخص هایی 
توســعه  و  رشــد  در  کلیــدی  شــاخص های  از 
کشــورها، نــوآوری اســت و یکــی از گزارش های 
جهانی که با استفاده از شاخص ها و معیارهای 
متفــاوت، وضعیت نوآوری در کشــورها را مورد 
بررســی و مقایســه قــرار می دهــد، »شــاخص 

جهانی نوآوری« است.
یــا  نــوآوری  جهانــی  شــاخص  گــزارش  در 
فضــای   Global Innovation Index-GII
نــوآوری و برون دادهــای خالق کشــورها پایش 
و ارزیابی می شــود. در شــاخص جهانی نوآوری 
بیــش از 80 ســنجه که در 21 شــاخص و 7 ُبعد 
قــرار  بررســی  مــورد  می شــوند،  تقســیم بندی 
می گیرنــد. 7 ُبعــد کلیدی این گــزارش در مورد 
»نهادســازی«، »ســرمایه انســانی و پژوهش«، 
»زیرســاخت«، »پیشــرفتگی بــازار«، »پیچیدگی 
کســب وکار«، »بــرون داد دانــش و فنــاوری« و 
»آثــار خالقانــه« اســت. ایــن گزارش بــه صورت 
ســاالنه توســط ســازمان جهانی مالکیت فکری 
)WIPO( و بــا همــکاری دانشــگاه آمریکایــی » 
 »INSEAD «و موسســه فرانســوی »Cornel

منتشر می شود.
بر اساس گزارش شاخص جهانی نوآوری در 
ســال 2022 میالدی؛ ایران در جایگاه 53 جهان 
قــرار گرفتــه اســت. در این گــزارش 132 کشــور 
ارزیابی و رتبه بندی شده اند. بررسی این گزارش 
نشان می دهند که جایگاه ایران در سنجه های 
ُبعد »نهادســازی« پایین تر از دیگر ابعاد است و 
در ُبعدهایی مانند پیشرفتگی بازار، آثار خالقانه 
و بــرون داد دانش و فنــاوری، بهتر از دیگر ابعاد 

است.
تحلیــل ســامانه ِنمــا ایرانــداک در خصوص 
گزارش شــاخص جهانی نوآوری در ســال 2022 
این است که جایگاه ایران در سنجه هایی که به 
علم و پژوهش پیوند دارند، بهتر از ســنجه های 
وابســته بــه فضــای کســب وکار و قانون گذاری 
اســت. همچنیــن رونــد جایــگاه ایــران در ابعاد 
مختلف نشــان می دهد کــه پیشــرفت ایران در 
ســال های گذشــته، در دو بعد پیشــرفتگی بازار 
و آثــار خالقانــه، چشــم گیر بوده اســت. بهترین 
رتبه هــای ایران در ســنجه »اظهارنامه های ثبت 
عالئم تجاری« و پایین ترین رتبه ها نیز در سنجه 

»کیفیت قانون گذاری« بوده است.
بر اساس گزارش شاخص جهانی نوآوری در 
ســال 2022؛ ایــران در میان کشــورهای منطقه 
رتبه ششــم را پس از کشــورهای رژیم اشغال گر 
قــدس، امارات متحده عربی، ترکیه، عربســتان 
ســعودی و قطر دارد. پنج کشــور برتر جهان در 
این گزارش، سوئیس، آمریکا، سوئد، انگلستان 

و هلند هستند.

تولید  از  توسعه  و  تحقیق  سهم   
ناخالص داخلی

یکی از شاخص های مهم برای رصد وضعیت 
حمایت از پژوهش و فناوری، تقویت آن و ایجاد 
نظام هایی برای پشــتیبانی از آن سهم تحقیق و 
توسعه از تولید ناخالص داخلی )GDP( است.

 Statista وب ســایت  داده هــای  براســاس 
در ســال 2022، مقایســه ســهم بودجه تحقیق 
و توســعه )R&D( کشــورها از تولیــد ناخالص 
داخلی )GDP( نشان می دهد که رژیم اشغالگر 
قــدس بــا 4.8 درصد از تولیــد ناخالص داخلی، 
بیشــترین هزینــه را صــرف تحقیــق و توســعه 
می کنــد و پــس از آن کشــورهای کــره جنوبــی، 
ســوئیس، آلمــان و ســوئد، پنــج کشــور اول از 
نظر هزینــه تحقیق و توســعه از تولید ناخالص 

داخلی هستند.
در سیاســت های کلی علم و فناوری و اسناد 
باالدســتی موجود در ایران، بر افزایش بودجه 
تحقیــق و پژوهش تاکید شــده و عنوان شــده 
کــه بودجــه این بخش تــا پایان ســال 1404، به 
حداقــل چهــار درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی 
برســد و ســهم بودجــه تحقیــق و توســعه در 
بخش دولتــی نیز معادل دو درصــد پیش بینی 
شــده اســت. همچنین در قانون برنامه ششم 
توســعه نیــز میــزان ایــن شــاخص بــرای پایان 

ســال برنامه ششم توســعه؛ یعنی سال 1400، 
معادل 1.5 درصد هدف گذاری شده است.

عملکرد شاخص اعتبارات تحقیق و توسعه 
سینوســی  تغییــرات  مختلــف،  ســال های  در 
داشــته و از 0.54 درصد در سال 1394 به 0.42 
درصــد در ســال 1401 رســیده اســت. باالتریــن 
میــزان ایــن شــاخص در ســال 1396 و میــزان 

0.75 درصد بوده است.
با وجود تاکید بسیار بر افزایش سهم تحقیق 
و توسعه از GDP، آمارها حاکی از این است که 

در ایران، این سهم تقریبًا نیم درصد است.
گفتنی اســت در ســال های اخیر، مســئولین 
و  نیازمحــور  موضــوع  بــه  سیاســت گذاران  و 
مســئله محور شــدن پژوهش های تاکید زیادی 
می کننــد و اصــرار بــر ایــن دارند کــه پژوهش ها 
باید بر اســاس یک نیاز واقعی در کشــور انجام 
شــوند و تلویحْا عنوان می شــود که تحقیقاتی 
کــه کاربــردی در فضــای بیــرون از دانشــگاه و 

موسسه پژوهشی ندارند، بی فایده هستند.
بررســی های شاخص های مختلف که در این 
گــزارش به تعــداد اندکی از آن ها اشــاره شــده 
اســت؛ نشــان می دهد کــه پژوهشــگران ایرانی 
علی رغــم محدودیت هایــی کــه داشــته اند، در 
بخــش تحقیقات، بســیار خوش درخشــیده اند 
و آمــار تعــداد انتشــارات و اســتنادات مقــاالت 
گویــای ایــن وضعیــت اســت ولــی رســیدن بــه 
فناوری و توســعه با چالش هایی همراه بوده و 

در این بخش مشکالتی وجود درد.
رســیدن به فنــاوری از راه تحقیق و پژوهش، 
محــرک مهمــی بــرای رشــد اقتصــادی اســت و 
اهمیت ارائه دستاوردهای پژوهشی به جامعه 
و صنعت نیز بر هیچ کسی پوشیده نیست. برای 
رسیدن به رشــد اقتصادی نیازمند این هستیم 
کــه پژوهش بــه مرحله کاربرد و فناوری برســد؛ 
ولــی توجــه به ایــن نکته نیــز ضروری اســت که 
بخش دولتی و بخش خصوصی نیز باید ســهم 
خود را به پژوهشگران و تحقیق و توسعه کشور 
بپردازنــد و هدایــت و حمایــت از پژوهش ها، بر 
عهده سیاســت گذاران و مســئولین اســت ولی 
بــه نظر می رســد کــه سیاســت گذاران بــه جای 
آن کــه به دنبال راهی بــرای پرداخت بدهی های 
خود به بخش تحقیق و توســعه کشور باشند، 
راه پیدا کردن مشــتری را به پژوهشــگران نشان 

می دهند.
و  حمایــت  نیازمنــد،  توســعه  و  تحقیــق 
ســرمایه گذاری اســت. تاکنــون نیــز بســیاری از 
پژوهشــگران با دســت خالی و برخی با پرداخت 
هزینه های تحقیق از جیب خودشان، افتخارات 
بزرگــی به دســت آورده انــد. با توجه بــه این که 
در ســال های اخیــر هزینه های انجــام پژوهش، 
نگهــداری  و  تعمیــر  و  آزمایشــگاه ها  تجهیــز 
چشــم گیری  افزایــش  دســتگاه ها  از  بســیاری 
داشته اند، بی شک بدون حمایت ویژه از بخش 
پژوهــش و فناوری، نه تنها مســیر دســتیابی به 
فنــاوری هموارتــر نمی شــود، بلکه بــا توجه به 
سرمایه گذاری های هنگفتی که دیگر کشورهای 
بخــش  ایــن  در  عربســتان  ماننــد  منطقــه 
داشــته اند، بیــم ایــن وجــود دارد کــه رتبه های 
علمــی بین المللی که با خون دل پژوهشــگران 
و محققان کشــور به دســت آمده نیز از دســت 

برود.
ســفید  کاخ  فنــاوری  و  علــم  ملــی  شــورای 
ایاالت متحده آمریکا در فوریه 2022 )بهمن ماه 
فناوری هــای  از  فهرســتی  گزارشــی  در   ،)1400
حوزه هــای  کــرد.  اعــالم  را  نوظهــور  و  حیاتــی 
»مــواد  پیشــرفته«،  »محاســبات  فناورانــه 
مهندســی پیشــرفته«، »فناوری های پیشــرفته 
موتــور توربیــن گازی«، »هــوش مصنوعــی«، 
»انــرژی  رباتیــک«،  و  خودمختــار  »سیســتم ها 
اقتصــادی«،  »فناوری هــای  هدایت شــده«، 
تجدیدپذیــر«،  انرژی هــای  ذخیــره  و  »تولیــد 
اطالعــات  »فناوری هــای  »هایپرســونیک«، 
سیســتم های  و  »فناوری هــا  و  کوانتــوم« 
فضایی«؛ نمونه هایی از این فناوری های حیاتی 

و نوظهور هستند.
بــه نظــر می رســد مشــکالتی کــه در حــوزه 
پیونــد پژوهش و فناوری در کشــور وجود دارد، 
از جملــه کمبــود بودجــه  و نحــوه تامیــن مالی 
پژوهش و فناوری، ناشی از سیاست گذاری های 
نادرســت در این حوزه اســت. بر همین اساس 
ضروری است سیاست گذاران و مسئولین حوزه 
پژوهــش و فنــاوری در کنــار حمایت هــای ویــژه 
مالی و معنــوی، با برنامه ریــزی و اولویت بندی 
فناورانــه  و  تحقیقاتــی  حوزه هــای  صحیــح، 
مــورد نیــاز در کشــور را کــه بــه حــل مســائل و 
گسترده شــدن مرزهای دانش در این سرزمین 
کمــک می کنــد، ابــالغ کنند تــا هم از هــدر رفت 
منابــع جلوگیری شــود و هم شــاهد دســتیابی 
پژوهشــگران بــه جایگاه هــای مختلــف علمی و 

فناورانه باشیم.

پژوهش و فناوری

در ســال های اخیــر سیاســت گذاران بــه دیپلماســی علمــی تاکید زیادی داشــته اند و دســتیابی بــه مرجعیت علمی و دیپلماســی علمــی یکی از 
اولویت هایی است که وزارت علوم در دولت سیزدهم، تعریف کرده  است.

وهشــگران کشــورهای مختلف و مشــارکت در حل مســائل علمی اســت. از طریق  دیپلماســی علمــی اســتفاده از ظرفیــت همکاری هــای بین پژ
وهشــگران، گوناگونی دارد که می توان بــه افزایش تفاهم متقابل در طرفین همــکار و کاهش فاصله بین  دیپلماســی علمــی و مشــارکت علمی پژ
وهشــگران، افزایش حوزه های میان رشــته ای، کم رنگ شــدن مرزهای  وهشــی، افزایش مهــارت و دانش پژ وهشــگران، کاهــش هزینه هــای پژ پژ
جغرافیایی در پدیدآوری دانش و نگارش آثار علمی و... رســید. همچنین بررســی ها نشــان داده اســت که تحقیقاتی که با همکاری بین المللی 

ویت پذیری آن ها بیشتر است و استنادهای بیشتری نیز دریافت می کنند. انجام می شوند، کیفیت بهتری دارند، ر

متاورس

واقعیت  مجازی



حضرت أباعبدٱهّٰلل ٱلُحَسین علیه ٱلّسالم می فرمایند: 

. َبٰاِع ٱْلَحّقِ ّلَٰ ِبٱّتِ َلٰ َیْکُمُل ٱْلَعْقُل! ِإ
کمال نخواهد رسید.  عقِل انساِن عاقل، جز با پیروى از حّق به 
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با هدف واقعی تر کردن تقاضاها؛

محدودیتی جدید در 
آخرین نفس های قرعه کشی 
ایران خودرو اعمال می شود

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: گروه 
صنعتی ایران خودرو تصمیم گرفته که 
محدودیتی  خود،  آتی  طرح های  برای 
کند  اضافه  ثبت نام  شروط  به  جدید 
تقاضاهای  از  هم  باز  ترتیب  بدین  و 
کاذب بکاهد تا آمار ثبت نام ها واقعی تر 
پس  این  از  جدید  تصمیم  با  شود؛ 
تنها کسانی می توانند ثبت نام کنند که وجه خودرو در 
حساب هایشان موجود باشد و از طریق بانک مسدود 
شود  اعمال  است  قرار  حالی  در  محدودیت  این  شود؛ 
که دوره قرعه کشی ها به پایان خود )طبق وعده وزارت 

صمت( نزدیک می شود.
صبح روز شــنبه کیوان پناهی، مدیر عملیات فروش 
ایران خودرو ضمن اشــاره به ثبت نــام 9 میلیون و 600 
هــزار نفــر در چهل و دومیــن طرح فــروش فوق العاده 
محصوالت این گروه خودروســازی، اظهــار کرد: در این 
مرحلــه از فروش، 21 هزار دســتگاه خودرو عرضه شــد 
کــه 50 درصــد ظرفیت به طــرح جوانــی جمعیت و 50 
درصــد هــم بــه مشــتریان عــادی اختصاص پیــدا کرده 
اســت. با توجه به حجم تقاضای شــکل گرفته و تعداد 
خودروهــای عرضــه شــده، شــانس برنده شــدن افراد 

پایین آمده بود.
این مقام صنعتی اعالم کرد: ایران خودرو قصد دارد 
بــا هماهنگی نهادهــای ذی ربط، مجوز الزم اخذ شــود 
تــا تنها افرادی که وجــه خودرو در حســاب بانکی آن ها 
موجود و توســط بانک مســدود شــده اســت، بتوانند 
در فرآینــد ثبت نــام شــرکت کننــد. ایــن محدودیــت بــا 
ایــن هــدف برنامه ریزی شــده اســت کــه شــرایط برای 
مصرف کننده واقعی مهیا شــود. بر اساس تکالیفی که 
تعریف شــده اســت، این روش از ثبت نام ادامه خواهد 
داشــت اما آنچه که به نظر می رســد بایستی در شرایط 
ثبت نام لحاظ شــود، این اســت که به ســمت واقعی تر 
واقعــی  مصرف کننــده  بهره منــدی  و  تقاضاهــا  شــدن 

حرکت کنیم.
وی در رابطه با تداوم عرضه خودروها در بورس کاال، 
گفــت: برنامه ریزی ها بر این اســاس اســت که خودروها 
هم در قالب بورس کاال و هم در قالب طرح های شــرکت 
عرضه شــوند. به زودی در تمامــی ثبت نام ها، خودروها 

به هر دو شکل عرضه شوند.
بحــث باال بودن میزان تقاضا در طــرح اخیر، در حالی 
مطرح اســت که اخیرًا ســخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نیز معتقد بــود آمار تقاضای اعالمی خودروها 

جای تأمل دارد.

 ایران خودرو در حال تعامل و بررسی موضوع با 
بانک هاست

موضــوع اعمال محدودیت جدیــد را از گروه صنعتی 
ایران خــودرو مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ایــن شــرکت 
در پاســخ اعــالم کــرده: ایران خــودرو در حــال تعامل با 
بانک هاست و موضوع در دست بررسی است و به زودی 
)بــازه حــدودًا 45 روزه زمان الزم اســت( اجرایی خواهد 

شد.
ایــن شــرکت در پاســخ بــه این ســوال که چــه میزان 
پــول و در چــه مــدت زمانــی بایــد در حســاب مشــتری 
باشــد تا امکان ثبت نام فراهم شــود؟ اعالم کرد: درصد 
موجودی ریالی در حســاب مشتری بسته به نوع خودرو 
احتماال متفاوت خواهد بود؛ این موضوع و زمان بلوکه 
مانــدن وجه ها در حســاب مشــتری نیــز از جمله همان 
مســائلی اســت که پس از تعامل با بانک ها مشــخص و 

اطالع رسانی خواهد شد.

سال  پایان  تا  است  قرار  دیگر  طرح  چند  مگر   
برگزار شود؟

گفتنــی اســت موضــوع اعمــال محدودیــت جدیــد 
بــرای ثبت نام هــای ایران خــودرو در حالــی مطرح اســت 
کــه طبق تاکیــد وزارت صنعــت، معدن و تجــارت، وعده 
حــذف قرعه کشــی تــا پایــان امســال همچنان بــر قوت 
خود باقیســت و قرعه کشی ها تا پایان امسال به صورت 

کامل، از دستور خارج خواهد شد.
با توجه به اینکه از امروز دقیقا دو ماه تا پایان سال 
بیشــتر باقــی نمانده و در خوشــبینانه ترین حالت ســه 
طــرح در بهمــن ماه و ســه یا چهار طرح هم در اســفند 
مــاه برگــزار می شــود، بــر ایــن اســاس یــا خــروج تمام 
محصــوالت ایران خــودرو از چرخه قرعه کشــی تــا پایان 
ســال کان لــم یکــن خواهــد بــود ) بدین ترتیــب وعده 
قطعــی وزارت صمــت عملــی نخواهــد شــد( یــا اینکــه 
قرعه کشــی تــا پایان ســال بــه آخــر می رســد، بنابراین 
وعده اجــرای محدودیت جدید، به عمر قرعه کشــی ها 

قد نخواهد داد.

 ظرفیت طرح جاگزینی خودروهای فرسوده چه 
شد؟

همچنین شــایان ذکر اســت که موضوع مطرح شده 
توســط مدیــر عملیــات فــروش ایران خــودرو مبنــی بــر 
اینکــه از تعــداد خودروهــای عرضه شــده در طــرح اخیر 
ایران خــودرو 50 درصد ظرفیت به طرح جوانی جمعیت 
و 50 درصد هم به مشــتریان عادی اختصاص پیدا کرده 
اســت، اینکه با توجه به اجرای هفتمین طرح جایگزینی 
خودروهــای فرســوده در طــرح اخیــر، پــس 10 درصــد 
ظرفیــت اختصاص یافتــه به طرح جاگزینــی خودروهای 
فرســوده چــه شــد؟ از ســوی خبرگــزاری ایســنا در حال 

پیگیری است.

ایران و جهان

ایرانخودرو

سپاه پاسداران

ایران  گروه  سپهرغرب، 
خصمانه  اقدام  جهان:  و 
ارائه  در  اروپا  پارلمان  اخیر 
سپاه  قرارگیری  پیشنهاد 
موسوم  لیست  در  پاسداران 
تروریستی  سازمان های  به 
ضد  تبعات  دارای  می تواند 
اتحادیه  عضو  کشورهای  برای  جدی  امنیتی 

اروپا باشد.
ناکامی غــرب در آشــوب های ســازمان یافته 
در ایــران، آن هــا را واداشــته بــرای تحــت فشــار 
قرار دادن جمهوری اســالمی به پرونده ســازی، 
اتهــام زنــی و روندهــای نامتعــارف در تضــاد بــا 
همچنانکــه  بیاورنــد.  روی  بین الملــل  حقــوق 
پنج شــنبه هفتــه گذشــته پارلمــان اروپــا پیش 
نویــس قطعنامه ای را به تصویب رســاند که در 
آن خواســتار قرار دادن ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در فهرســت »گروه هــای تروریســتی« 

اتحادیه اروپا بود.
یــک  تنهــا  اروپــا  پارلمــان  تصمیمــات  البتــه 
پیشــنهاد محسوب می شــود که تصمیم نهایی 
در بــاره این موضوع را باید شــورای اروپا بگیرد. 
شــورای اروپا هم در خصوص مواردی نظیر این 
مــورد بر مبنای اجماع و نه اکثریت تصمیم گیری 
می کند. در واقع قطعنامه پارلمان اروپا سندی 
غیــر الــزام آور اســت و نمی تواند شــورای اروپا را 

ملزم به اجرای آن کند.
حال شــورای اروپا درحالی روز دوشــنبه قرار 
اســت درباره طرح پیشنهادی »قرار گرفتن سپاه 
پاســداران در لیست تروریســتی« تصمیم گیری 
کند که خبرها حاکــی از اختالف در اتحادیه اروپا 
بــر ســر ایــن طــرح اســت. همچنانکــه »رویترز« 
خبــر داده اســت کــه ایــن تصمیــم فعــًا و بنابر 
مصالحــی آمــاده و اجرایــی نخواهــد شــد. این 
رسانه انگلیســی به نقل از یک دیپلمات اروپایی 
نوشــته اســت که »اتحادیه اروپا دوشــنبه 37 
فــرد را به فهرســت تحریم ها علیه ایــران اضافه 
خواهد کرد. اما فعًا کل ســازمان ســپاه تحریم 
نخواهد شد. اگر این کار انجام شود باید مبنای 
حقوقــی صحیحــی داشــته باشــد و ایــن چیزی 
اســت که در حال بحث اســت. اما برای دوشنبه 

آماده نخواهد شد.«
اختــالف در اتحادیــه اروپا بر ســر قــرار دادن 
ســپاه در لیســت تروریســم تــا جایــی اســت کــه 
الرنــس نورمــن خبرنگار »وال اســتریت ژورنال« 
شــب گذشــته در توئیتــی نوشــته اســت: »یــک 
مقام ارشــد اتحادیه اروپا در پاســخ به پرسشی 
درباره قرار دادن ســپاه در لیســت سازمان های 
تروریســتی گفت: »فکر می کنــم این ایده خوبی 
نیســت، زیــرا شــما را از پیشــبرد مســائل دیگــر 
بــاز مــی دارد.« ایــن خبرنــگار افــزود: بنابرایــن 
دیدگاه های متفاوتی در بروکسل وجود دارد.«

یکــی از دالیــل تعلــل اروپایی هــا در مقابلــه 
رســمی و قطعــی بــا ســپاه، منافعــی اســت که 
آنهــا در منطقه غرب آســیا دارند کــه حتم دارند 
تحت مخاطره قرار خواهند گرفت. چه آنکه وزیر 
امور خارجه کشورمان چندی پیش در گفتگوی 
تلفنی با بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپــا، صریحــًا اعــالم کــرد کــه تصمیــم پارلمان 
اروپــا در تروریســتی خوانــدن ســپاه، شــلیک به 
هشــداری  در  امیرعبداللهیــان  اروپاســت.  پــای 
بــه پارلمان اروپا گفــت که به تبعــات منفی این 
رفتــار احساســی خــود بــر اروپــا بیندیشــد و بــر 
مســیر دیپلماســی، تعامل ســازنده و عقالنیت 
تمرکز کند چراکه پاســخ و واکنش ایران متقابل 

خواهد بود.

احیای  مذاکرات  تعلیق  طرح  شکست   
برجام

البتــه همزمان بــا ارائه این طرح بــه پارلمان 
اروپــا، برخــی از نماینــدگان بــه دنبــال تصویــب 
طرح دیگری بــرای تعلیق مذاکرات برجام بودند 
کــه رأی نیــاورد. ایــن موضــوع به خوبی نشــان 
می دهــد غرب در میــدان عمل، ناتــوان و فاقد 
هرگونــه دســتاوردی اســت و در نهایــت نیاز به 
گفتگو با تهــران دارد اما در عرصــه پروپاگاندای 

رسانه ای پرهیاهو است.
نکتــه قابــل توجه دیگــر امتناع جــوزف بورل 
از همراهــی بــا اقدام نماینــدگان پارلمــان اروپا 
است. موضوعی که در جریان تماس تلفنی وی 
بــا وزیــر امور خارجه کشــورمان بــه نوعی بر آن 
تاکیــد کرد و گفت: اگرچــه پارلمان اروپا یک نهاد 
کامــًا مســتقل اســت اما ایــن قطعنامــه فاقد 
ظرفیــت اجرایــی اســت و صرفــًا بازتــاب دهنده 

نگرانی های اروپا است.
البتــه تجربــه نیــز ثابت کــرده کــه در اینگونه 
اقدامات خصمانه اروپا در قبال ایران، همیشــه 
طرف های مقابل بوده اند که پشــیمان شده اند 
کرده انــد.  نشــینی  عقــب  خــود  مواضــع  از  و 
همچنانکــه در ماجرای قطع روابــط دیپلماتیک 
و تــرک خــاک ایران توســط ســفرای کشــورهای 
ایــن  »میکونــوس«،  موضــوع  در  اروپایــی 
دیپلمات های غربی بودند که دســت از پا درازتر 

به سفارت خانه هایشان بازگشتند!

صریح  طور  به  اروپا  پارلمان  اقدام   
مخالف اصول کلی حقوق بین المللی است

در همیــن زمینــه هیبــت اهلل نژنــدی منــش 
عضــو هیئــت علمــی گــروه حقــوق بیــن الملل 
دانشــگاه عالمه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار 

مهــر ضمن اشــاره به لزوم پیگیــری حقوقی این 
اقــدام پارلمــان اتحادیــه اروپــا گفــت: نیروهای 
مســلح یک کشــور جزو ارگان رســمی آن دولت 
اســت لیکن دارای مصونیت هســتند و بنابراین 
ایــن اقــدام اوًال نقــض مصونیــت آن دولــت و 
همچنیــن نقض برابری حاکمیت هــا و در نهایت 
مداخلــه در امــور داخلــی دولت هــا اســت زیــرا 
اروپایی هــا با این اقدام در واقع می خواهند یک 
دولــت را مجبور کنند سیاســت و رویه باب میل 
آن ها را اتخاذ کند و خود تصمیم گیرنده نباشد.
وی افــزود: لــذا ایــن اقــدام پارلمــان اروپا به 
طــور صریــح مخالــف اصــول هفتگانه مقــرر در 
منشــور ســازمان ملــل و همچنین اصــول کلی 
حقوق بین المللی اســت. در حقیقت این اقدام 
بر خالف مأموریت اصلی ســازمان ملل اســت و 
طبیعتًا صرفًا یک پروپاگاندای سیاســی اســت تا 

اینکه بخواهد اثر حقوقی داشته باشد.
این حقوقــدان بین المللی همچنین تصریح 
کــرد: بایــد اعتــراض صریح و رســمی خــود را از 
طریق ســازمان ملل متحد اعالم کنیم و از طرف 
دیگــر مجمــع عمومــی و جنبش عــدم تعهد را 
نســبت به این موضوع فعال کنیم. در موضوع 
اقــدام خصمانه مشــابه آمریــکا، اشــتباهی که 
کردیم این بود از مکانیســم های حقوقی داخل 
آمریــکا اســتفاده نکردیــم لــذا بــه نظــرم باید از 
مکانیســم های حقوقــی کــه در اتحادیــه اروپا و 
یا کشــورهای عضو وجود دارد استفاده کنیم تا 
بتوانیــم جلوی این بدعت ضــد حاکمیت قانون 

را بگیریم.

 هم کاسه شدن نمایندگان پارلمان اروپا 
و تروریست ها

پارلمــان  نماینــدگان  می رســد  نظــر  بــه 

اروپایــی کــه عمدتــًا افــراد فاقــد تجربــه کاری 
در زمینه هــای راهبــردی و بین المللی هســتند 
تحــت تأثیــر پروپاگانــدای رســانه ای معاندین 
جمهوری اســالمی ایران و همچنین ربات های 
در  منافقیــن  تروریســتی  ســازمان  مجــازی 
کــه  حالــی  در  گرفتنــد،  قــرار  مجــازی  فضــای 
تأمیــن  بــر  مؤثــر  مؤلفه هــای  از  درکــی  هیــچ 
امنیت کشــورهای اروپایــی و اقدامات امنیت 
ســاز ســپاه پاســداران در منطقه غرب آسیا و 

ندارند. خود  همسایگی 
در همیــن راســتا فــواد ایزدی عضــو هیئت 
علمــی دانشــگاه تهــران در گفتگــو بــا خبرنگار 
مهــر بــا تاکید بــر دنبالــه روی اتحادیــه اروپا از 
سیاســت های ایاالت متحده گفــت: اروپایی ها 
االن با روسیه درگیر هستند و خود را از منابع 
انرژی روســیه محروم کردند؛ لذا اگر به ســمت 
درگیــری با ایــران روند خــود را از منابــع انرژی 
در غرب آســیا نیز محروم می کنند و این قطعًا 
بــه نفــع آن هــا نخواهد بــود و اشــتباه بزرگی 
اســت که آن هــا مرتکــب می شــوند. البته این 
یک پیشــنهاد برای ارائه در اجالس وزرای امور 
خارجه اســت و فعــًا معلوم نیســت که عملی 

گردد.

 ایزدی: اروپا وابسته به منابع انرژی غرب 
آسیا است

ایــن کارشــناس روابــط بیــن الملــل افــزود: 
آمریکایی هــا وابســتگی کم تــری به منابــع انرژی 
در غــرب آســیا دارنــد امــا وابســتگی اروپایی ها 
بیش تر اســت و آنها حضور اقتصــادی و نظامی 
در این منطقه دارنــد. از طرف دیگر ایران ارتباط 
خــاص اقتصادی بــا اروپا نــدارد، لذا ایــن اقدام 
پارلمان اروپا که تحت ســیطره البی صهیونیسم 

و ســعودی ها انجام شــد، به ضرر آن ها خواهد 
شد.

حســین کنعانی مقدم کارشــناس مســائل 
سیاســی بــه ادعــای اروپایی هــا در خصــوص 
مبــارزه بــا تروریســم اشــاره می کنــد و تاکیــد 
تحــت  اروپــا  پارلمــان  شــد  مشــخص  دارد: 
تأثیــر البی صهیونیســم و معانــدان جمهوری 
اســالمی ایــران تمام شــعارهایی کــه تاکنون 
مطــرح  را  تروریســم  بــا  مبــارزه  بــا  رابطــه  در 
می کــرد را نقض کردند؛ به خاطر اینکه ســپاه 
پاســداران یکی از مهم ترین و شــاخص ترین 
ســازمان های ضد تروریســتی در دنیا اســت و 
تاکنــون ثابت شــده کــه چگونــه با تروریســم 

است. جنگیده 
کــه  اســت  ایــن  بعــدی  نکتــه  افــزود:  وی 
پارلمــان اروپــا هیچ وجاهــت قانونــی ندارد و 
توانایــی اینکه یک ســازمان رســمی و مســلح 
ســازمان  عنــوان  بــه  را  اســالمی  جمهــوری 
تروریســتی اعالم کنــد را ندارد. زیرا قاعده این 
اســت که این تصمیــم پارلمان باید به تصویب 
کشــورهای تک تک اعضای عضو اتحادیه اروپا 
برســد و در آن کشــورها نیــز تبدیل بــه قانون 

شود.
این کارشــناس مســائل سیاســی در ادامه 
تصریح کرد: در صورتی که این اقدام از ســوی 
اروپایی هــا انجام شــود، در مقابــل این اقدام 
کلیــه پایگاه هــای ناتــو در منطقــه و همچنین 
نیروهای مســلح آن ها از طرف ایران به عنوان 
نیروهــای تروریســتی شــناخته خواهــد شــد و 
این اجــازه وجود خواهد داشــت که مانند آن 
اتفاقــی که بــرای پایــگاه آمریکایی عین االســد 

رخ داد، برای آن ها نیز انجام شــود.

را  اروپا بیش ترین ضرر   کنعانی مقدم: 
کرد خواهد 

وی افزود: به نظر می رســد همانند گذشته 
کــه یــک بــار اتحادیــه اروپــا ســفرای خــودش 
را از ایــران فــرا خواســت و بعــد از مدتــی بــا 
سرشکســتگی و پشــیمانی مجبور به بازگشت 
شــدند، ایــن اقدام نیــز موقتی باشــد و قطعًا 

بیشــترین ضرر را اروپا خواهد کرد.
می داننــد  خوبــی  بــه  اروپایــی  مقامــات 
تــوان  اروپــا  اتحادیــه  حــوزه  کشــورهای  کــه 
رویارویــی با چالش هــای جدید را نــدارد و به 
همیــن دلیل بــه اقداماتــی روی می آورند که 
اگرچــه پرســر و صــدا و هیاهــو اســت امــا در 
صحنــه عمل فاقد قدرت اجرایی اســت. غرب 
و اروپــا از نقــش ســپاه پاســداران در برقراری 
امنیــت و مبــارزه با تروریســم در منطقه غرب 
لــذا  آگاه هســتند،  آســیا و همســایگی خــود 
اگــر خدشــه ای بــه جایــگاه ســپاه پاســداران 
پایتخت هــای  در  روزانــه  بایــد  شــود  وارد 
و  تروریســم  جملــه  از  چالش هایــی  بــا  خــود 

افراطی گرایی نیــز تقابل کنند.
همیــن  در  پاریــس  ماننــد  پایتخت هایــی   
روزهــا نیــز وضعیــت مطلوبــی ندارنــد و بنابــر 
اعالم وزارت کشــور فرانســه در روز پنج شــنبه 
بــه  نفــر  هــزار   200 و  میلیــون   1 ژانویــه(   19(
خیابان هــا آمدنــد و علیه سیاســت های دولت 

شعار سر دادند.
بایــد منتظــر مانــد و رفتــار وزرای خارجــه 
ایــن اتحادیه را در نشســت آتــی ارزیابی کرد. 
سیاســت های  از  پیــروی  در  اروپاییــان  آیــا 
آلمــان  فرانســه،  کشــور  ســه  خصمانــه 
نوکــران  بــه  مبــدل  را  خــود  انگلیــس  و 
رژیــم  و  ســفید  کاخ  چهــارم  و  ســوم  دســت 

کرد؟ خواهند  صهیونیســتی 

ی علیه ایران ل فشار حداکثر وپــــا قربانی جدید پاز امنیت ار

وپا بگیرد. شــورای  وپا تنها یک پیشــنهاد محســوب می شــود که تصمیم نهایی در باره این موضوع را باید شــورای ار البته تصمیمات پارلمان ار
وپا ســندی غیر  وپــا هــم در خصــوص مــواردی نظیر این مورد بر مبنای اجمــاع و نه اکثریت تصمیم گیــری می کند. در واقع قطعنامه پارلمان ار ار

وپا را ملزم به اجرای آن کند. الزام آور است و نمی تواند شورای ار
وریستی« تصمیم گیری کند  وز دوشنبه قرار است درباره طرح پیشنهادی »قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تر وپا درحالی ر حال شورای ار
ویترز« خبر داده اســت که این تصمیم فعاًل و بنابر مصالحی  وپا بر ســر این طرح اســت. همچنانکه »ر که خبرها حاکی از اختالف در اتحادیه ار
وپا دوشنبه 37 فرد را به فهرست  وپایی نوشته است که »اتحادیه ار آماده و اجرایی نخواهد شد. این رسانه انگلیسی به نقل از یک دیپلمات ار
تحریم ها علیه ایران اضافه خواهد کرد. اما فعاًل کل ســازمان ســپاه تحریم نخواهد شــد. اگر این کار انجام شــود باید مبنای حقوقی صحیحی 

داشته باشد و این چیزی است که در حال بحث است. اما برای دوشنبه آماده نخواهد شد.«

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
در  ایران  سینماهای  جهان: 
بسیار  فروش  گذشته  هفته 
خوبی را نسبت به ایام گذشته 
که  سه شنبه  از  کردند،  تجربه 
جمعه ای  تا  زد  فروش  رکورد 
فروش  میلیارد  2ونیم  که 
سینمای  دیگر  بار  می دهد  نشان  این  داشت، 
به  بازگشت  حال  در  اخیر  اتفاقات  از  بعد  ایران 

روزهای خوب خود است.
بر اســاس آمار ســمفا ســینماهای ایــران در 
هفته گذشــته تنها برای اکــران فیلم های ایرانی 
)بــدون هنــر و تجربــه و فیلم هــای خارجــی( 8 

میلیارد و 768 میلیون تومان فروش داشتند.
 3 بــا  »بخارســت«  فیلــم  پرفروش تریــن 
میلیــارد تومان بود، فیلم هــای بعدی »مالقات 
خصوصــی« و »چــپ راســت« بود کــه به ترتیب 
2 میلیــارد و 332 میلیــون و 1 میلیــارد و 500 

میلیون تومان فروش کرد.

 در هفته گذشه 284 هزار و 699 نفر به 
سینما رفتند.

روز سه شنبه هفته گذشــته پرمخاطب ترین 

روز ســینما در 6 ماه گذشــته بود که بالغ بر 80 
هزار نفر به ســینماهای کشور رفتند و سینماها 
بیش از 1 میلیــارد و 500 میلیون تومان فروش 
کردنــد؛ این رقــم بعد از ناآرامی هــای اخیر قابل 

توجه بود.
نکتــه جالــب ایــن هفته فــروش خــوب روز 
گذشــته بود که ســینماهای کشــور 2 میلیارد 
و نیــم فروش کردنــد و 65 هزار و 357 نفر به 
ســینماها رفتنــد، این رقم نســبت بــه فروش 
جمعــه دو هفتــه قبل کــه ســینماها 1 میلیارد 
و 400 میلیــون تومان فروختند نشــان دهنده 
اســت،  بــوده  ســینما  مخاطبیــن  افزایــش 
همچنیــن فــروش دو هفتــه قبل ســینماهای 
کشــور 5 میلیــارد و 900 میلیــون تومــان بود 
کــه در قیــاس بــا فــروش ســینمای ایــران در 
در  ســینما  کــه  می دهــد  نشــان  قبــل  هفتــه 
هفته گذشــته در فروش و مخاطب افزایشــی 

است. داشته  قابل قبول 
 4 در  ایــران  ســینمای  این کــه  مهــم  نکتــه 
ماه گذشــته چنین تجربه ای را نداشــته است. 
بعــد از آغــاز ناآرامی هــا در هفته آخر شــهریور 
شــاهد  ایــران  ســینمای  مهرمــاه،  ابتــدای  و 
افــت فروش چشــمگیر خود بود. ســینماها از 

19 شــهریور تــا 25 شــهریور 11 میلیــارد و 700 
میلیــون تومــان فــروش کردنــد کــه یــک رقم 
بســیار درخشــان بــود، اما متأســفانه بــا آغاز 
ناآرامی ها این درخشــش خیلی زود افول کرد 
و شــاهد فروش 5میلیــاردی در هفته بعد آن 
یعنــی از 26 شــهریور تــا 1 مهــر بودیــم، یعنی 
افــت 6میلیــاردی در یــک هفتــه! ایــن کاهش 
فــروش در هفته اول مهــر ماه خیلی زود خود 
را نشــان داد به طــوری که ســینماها 1 میلیارد 
و 700 میلیــون تومان فــروش کردند، اما حاال 
بــا حضور ســه فیلــم پرمخاطــب در ســینماها 
و چنــد فیلــم کــودک و نوجوان شــاهد حضور 
در  مخاطبیــن  و  خانواده هــا  پیــش  از  بیــش 
خجســته  اتفــاق  یــک  کــه  هســتیم  ســینماها 

است.
ایــن اتفــاق می توانــد در هفته هــای بعد تا 
رســیدن بــه جشــنواره فیلــم فجر ادامــه پیدا 
کنــد که در این صورت شــاهد حضــور بیش از 
پیش مــردم در جشــنواره فیلم فجــر خواهیم 

بود.
الزم بــه ذکر اســت که ســینماهای ایران در 
دی مــاه نزدیک به 27 میلیــارد تومان فروش 

و 884 هزار و 195 نفر مخاطب داشــتند.

رکـــورد سینمای ایران در 4 ماه گذشته شکست

سینما


