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فنآوری

خبر کوتاه
رئیس پارک فناوری پردیس :

نقشآفرینی جدی تر در اکوسیستم
فناوری کشور

رئیس پارک فناوری پردیس معاونت علمی ،از اقدامات
قابلتوجه این پارک برای مستحکمتر کردن زنجیره
کارآفرینی در کشور خبر داد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
مهدی صفاری نیا نقطه قوت پارک فناوری پردیس را در
سال  ، ۹۶رویکرد نقشآفرینی در زنجیره ایده تا محصول
دانست و گفت :صاحبان ایده ،صاحبان اختراع ،استارتاپ
ها ،تیمهای جوان کاری ،شرکتهای بالغ ،صنایعی که در
کشور فعال هستند ،هرکدام بهنوعی در این زنجیره قرار
گرفتند .وی افزود :ما سعی کردیم در هر بخش نقشآفرینی
خود را بهطور جدی داشته باشیم ،تا این زنجیره اتصال و
پیوند بهتری داشته باشد.
به گفته صفاری نیا ،پارک فناوری پردیس در سال ۹۷
با افزایش اقدامات تکمیل و تقویتکننده این زنجیره تالش
خواهد کرد تا نقشآفرینی جدیتری را در عرصه فناوری و
نوآوری کشور داشته باشد.
وی ادامه داد :تالش میکنیم تا در نظام ملی نوآوری
کشور و اکوسیستم کارآفرینی کشور پارک فناوری پردیس
معاونت علمی نقش جدیتری داشته باشد؛ امیدواریم این
پارک بتواند بیشاز پیش به زایش شرکتهای دانشبنیان
تازه و استارتاپ های نو کمک کند.
صفاری نیا تقویت بهتر شرکتهای دانشبنیانی که در
پارک فناوری پردیس معاونت علمی مستقر هستند را نیز
اقدامی مهم در تقویت این زنجیره دانست.

سوشی با چاپ سه بعدی هم به بازار آمد!

یک شرکت ژاپنی با استفاده از فناوری منحصر به فرد
خود موفق به عرضه سوشی هایی شده که با استفاده از
فناوری چاپ سه بعدی تولید می شوند و کیفیت بسیار
باالیی دارند .به گزارش دیجیتال ترندز ،شرکت اوپن میلز
که این فناوری را ابداع کرده می گوید چاپگرهای سه بعدی
این شرکت قادر به تولید سوشی های  ۸بیتی هستند.
شرکت یادشده قصد دارد از این طریق تغییراتی بنیادین
در شیوه تولید و توزیع غذای انسان در سال های آینده
ایجاد کند .اگر چه در سال های اخیر استفاده از چاپگر سه
بعدی برای تولید انواع گوشت ،بستنی و حتی میوه های
ترکیبی متداول شده ،اما سوشی های تولیدی اوپن میلز را
می توان با دقت چند میلیمتر طراحی کرده و برای افزودن
مواد غذایی مختلف به آنها برنامه ریزی کرد .در چاپگر
سه بعدی تولیدی این شرکت از یک سیستم تولید سوشی
مبتنی بر آب برای افزودن انواع طعم دهنده ها ،مواد غذایی
و افزودنی و حتی رنگ استفاده می شود و لذا نتیجه کار
سوشی هایی بسیار متنوع و خوش طعم است .اوپن میلز
می گوید با ارتقای این فناوری در آینده غذاهایی با طعم،
بافت ،رنگ ها ،افزودنی ها و ابعاد بسیار متنوع تولید می
شوند که نظر همگان را تامین خواهند کرد .در چاپگر سه
بعدی این شرکت از یک بازوی رباتیک هم برای افزایش
دقت فرایند تولید سوشی استفاده شده است.

یافته جدید محققان کشور؛

جمعآوری آلودگیهای نفتی از دریا توسط باکتری های گرافنی

محققان کشور در یک پژوهش
آزمایشگاهی توانایی یک نوع باکتری در
جمعآوری مشتقات نفتی از آب دریا را با
فناوری نانو مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش ستاد توسعه فناوری نانو،
ایران با توجه به برخورداری از سهم باالیی
از منابع نفتی جهان و محصوالت پتروشیمی
و همچنین بیش از  ۲۵هزار کیلومتر
خطوط انتقال نفت و گاز ،بهشدت در
معرض آلودگیهایی زیستمحیطی از جمله
آلودگیهای دریایی قرار دارد.
از آنجاییکه آالیندههای نفتی خطرات
زیادی برای سالمت آبزیان و در نتیجه
سالمت انسان ایجاد میکند ،مسئله حذف
این آالیندهها از محیطهای دریایی بسیار
ضروری است.
فرزین نکوئی ،مجری این طرح پژوهشی
که در خصوص بررسی توانایی یک نوع
باکتری در جمعآوری مشتقات نفتی از آب
دریا است اظهار کرد :هدف از انجام این
پژوهش آزمایشگاهی سنتز نانوذراتی ایمن و
دوست دار محیط برای جمعآوری مشتقات
نفتی از محیطهای دریایی است.
وی افزود :در این طرح از یک نوع
باکتری برای تجزیه آالیندههای نفتی کمک
گرفته شده و عملکرد این باکتریها به کمک

نانوذرات کربنی بهینه شده است.
این محقق ادامه داد :از آنجاییکه
این باکتری ها در طبیعت موجود هستند،
بنابراین استفاده از این طرح موجب کاهش
هزینه خواهد شد .از سوی دیگر سرعت عمل
و کارایی این باکتری بهوسیله یک نانوذره
کربنی بیخطر بهبود یافته است.
وی با بیان اینکه در این طرح از
قابلیت یک نوع باکتری به نام الکانیوراکس
برکومنسیس استفاده شده است ،خاطر نشان
کرد :در واقع این باکتری از مشتقات نفتی

گوگل و آمازون وضعیت روحی کاربران را رصد میکنند

گوگل و آمازون حق امتیاز اختراع هایی را ثبت کرده اند که براساس آن دستگاه های
مختلف به محاورات کاربران گوش می دهند و همه چیز را از وضعیت روحی تا سالمت
او را رصد می کنند .آمازون و گوگل قصد دارند تمام حرکات کاربران خود را رصد کنند.
درهمین راستا مجموعه ای از حق امتیاز اختراع های مختلف دو شرکت نشان می
دهد احتماال آنها در آینده از بلندگوهای هوشمند برای گوش دادن به محاورات کاربران
استفاده می کنند .این اختراع ها نشان می دهند دستگاه های «گوگل هوم» و «آمازون
اکو» همه چیز را از وضعیت روحی تا وضعیت سالمت کاربر رصد و براساس این اطالعات
تبلیغات هدفمند ارائه می کنند .در حق امتیاز اختراع گوگل به چگونگی استفاده از سیگنال
های صوتی و بصری برای درک بهتر حاالت روحی و وضعیت سالمت کاربر اشاره شده است.
دستگاه ها به تن صدای کاربر توجه می کنند ،شیوه تنفس او را رصد می کنند .همچنین
عطسه و سرفه کاربر را نیز ردیابی می کنند .عالوه بر این موارد دستگاه می تواند لباسی در
کف کمد کاربر با عکس یک هنرپیشه را رصد کند .در مرحله بعد این داده را با تاریخچه
مرورگر اینترنتی کاربر و جستجوی او برای نام هنرپیشه ترکیب می کند .به این ترتیب
گوگل تماشای یک فیلم را به کاربر توصیه می کند .گوگل در یک حق امتیاز اختراع دیگر
دستگاهی را شرح می دهد که به والدین مشاوره ارائه می کند تا رابطه با فرزندانشان را
بهبود دهند یا هنگامیکه کودکان در خانه تنها هستند از بروز هرگونه مشکلی جلوگیری
می کند .آمازون نیز در یک حق امتیاز اختراع توضیح داده چگونه الگوریتم «رصد صوت»
در دستگاه های مختلف صوت را به طور واقعی تحلیل می کند.
در این حالت دستگاه با شنیدن کلماتی مانند «نفرت» یا «عشق» تبلیغاتی مرتبط را
با افکار و تمایالت کاربر ارائه می کند .در تصویر مربوط به آن نیز نشان می دهد چگونه
با رصد یک تماس میان دو دوست به یکی از آنها عضویت در یک کلوب ورزشی و دیگر
تخفیف بازدید از باغ وحش سن دیه گو ارائه می شود.

بهعنوان یک منبع غذایی استفاده میکند و
این آالیندهها را تجزیه میکند.
نکوئی عنوان کرد :الکانیوراکس
برکومنسیس در حضور نیتروژن و فسفر
قابلیت باالتری را به نمایش میگذارد،
هرچند قدرت و سرعت عملکرد این
باکتری کماکان پایین گزارش شده است.
در این طرح با سنتز و اصالح نانوذرات
گرافن با تزریق نیتروژن و فسفر در ساختار
آنها ،یک بستر مناسب برای تکثیر و رشد
باکتری فراهم شده است.

این محقق در خصوص دیگر مزیت
حضور گرافن گفت :نانوصفحات اصالح
شده گرافن به دلیل برخورداری از خاصیت
آبگریزی مواد نفتی را بر روی سطح خود
جذب کرده و سطح مقطع باالتری را برای
تجزیه مواد نفتی در اختیار باکتریها قرار
میدهد .همچنین ،حضور اکسیژن برای
عملکرد تجزیهای باکتریها ضروری است
که وجود گروههای اکسیژندار در ساختار
نانوصفحات گرافن ،موجب تسهیل فرایند
تجزیه میشود.
به گفته نکوئی ،این روش در مقایسه
با سایر روشهای حذف آالیندههای نفتی
گزارش شده ،حدود ده برابر سرعت و ۸
برابر بازدهی باالتری را از خود به نمایش
میگذارد.
فرزین نکوئی و شهرام نکوئی –
دانشآموختگان مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران و
عضو فعلی باشگاه پژوهشگران و نخبگان
واحد علوم تحقیقات تهران در انجام این
طرح همکاری داشتهاند .نتایج این کار در
مجله Materials Chemistry A
 Journal ofبا ضریب تأثیر ( ۸.۸۶۷جلد
 ،۵شماره  ،۴۶سال  ،۲۰۱۷صفحات ۲۴۴۶۲
تا  )۲۴۴۷۱منتشر شده است.

گام محققان در ژن درمانی با بررسی سلول های قرمز خونی

محققان با بررسی مکانیسم مولکولی کم خونی دیاموند-بلکفان ،به کشف جدیدی در
مورد عوامل تکوین سلول های قرمز خونی بالغ از سلول های بنیادی خون ساز رسیدند که
می تواند گامی در ژن درمانی باشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سلول بنیادی ،کم خونی دیاموند-بلکفان یک اختالل
خونی شدید ،نادر و مادرزادی است که تولید سلول های قرمز خونی را مختل می کند و
انتقال اکسیژن در سراسر بدن را تحت الشعاع قرار می دهد.
برای اولین بار محققان ارتباط بین ماشین سلولی موسوم به ریبوزوم که در تولید
پروتئین در سلول های بدن نقش دارد را با تمایز سلول های بنیادی خونی نشان داده اند
و مسیر درمانی جدید و بالقوه ای را برای درمان کم خونی دیاموند-بلکفان ارائه کردند.
آن ها نشان دادند که این بیمار روی تمایز سلول های بنیادی خونی به سلول های قرمز
خونی بالغ اثر می گذارد.
چندی قبل محققان ،پروتئینی موسوم به  GATA۱را به عنوان یک فاکتور کلیدی
در تولید هموگلوبین شناسایی کردند و در ادامه آنالیزهای ژنتیکی نشان داد که برخی
از بیماران مبتال به دیاموند-بلکفان دچار موتاسیون هایی می شوند که تولید طبیعی
 GATA۱را بلوک می کند.
اما اخیرا دکتر ساناکاران و همکارانش در بیمارستان کودکان بوستون ،با ارزیابی
دقیق نمونه های سلولی انسانی گرفته شده از بیماران مبتال به کم خونی دیاموند-بلکفان،
دریافتند که کمیت ریبوزوم های درون پیش سازهای سلول های خونی به طور مستقیم
روی توانایی آن ها برای تولید سطوح موثر  GATA۱تاثیر می گذارد.
آن ها نشان دادند که تعداد کاهش یافته ریبوزوم ها منجر به کاهش تولید GATA۱
درون سلول های بنیادی خونی می شود و در نتیجه تمایز این سلول های بنیادی خونی به
سلول های قرمز خونی بالغ را مختل می کند.
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ساده شدن پارک کانتینرهای غول پیکر
با یک ربات کوچک

پارک کردن کانتینرهای غول پیکر با استفاده از
آینه های وسیله نقلیه به خصوص در نواحی شلوغ و دارای
فضای محدود کار ساده ای نیست ،اما ربات ها این کار را
ساده کرده اند.
به گزارش دیجیتال ترندز ،ربات یادشده که تریلر والت
نام دارد ظاهری شبیه به یک تانک کوچک دارد و می تواند
با دقت و سهولت این وظیفه را بر عهده بگیرد.
بدنه این ربات که بر حسب مدل خود دارای دو یا
چهار موتور است ،از جنس آلومینیوم بوده و با استفاده از
یک بازوی قدرتمند ولی کوچک به کانتینر هدف متصل می
شود و برای جابجایی و پارک آن اقدام می کند.
هدایت این ربات از راه دور و از فاصله حداکثر
 ۱۲متری ممکن است .ربات یادشده بر روی سطوح
مختلف و از جمله آسفالت ،خاکی ،سنگی و حتی در
صورت وجود گرد و خاک هم قادر به ادامه فعالیت است.
این ربات بعد از هر بار شارژ تا  ۳۰دقیقه قادر به ادامه
فعالیت است.
در مجموع سه مدل از این ربات با  ۲۰تا  ۳۵کیلوگرم
وزن تولید و عرضه شده که برای جابجایی و پارک
تریلرهایی با حداکثر  ۲۴۹۵ ،۱۵۸۸و  ۴۰۸۲کیلوگرم وزن
مناسب هستند .قیمت ساده ترین مدل این ربات ۲۱۰۰
دالر و قیمت پیشرفته ترین مدل آن  ۴۱۰۰دالر است.

تخته موج سواری هم برقی شد

یک شرکت تجاری موفق به تولید تخته های موج
سواری تازه ای شده که برقی هستند و البته قرار است با
قیمتی نه چندان باال روانه بازار شوند.
به گزارش نیواطلس ،شرکت بلی شارک قصد دارد دو
مدل از این تخته های موج سواری را تولید کند که یکی
ورزشی و دیگری مناسب کارهای نمایشی است.
تخته موج سواری مناسب فعالیت های نمایشی از
پلیمر تقویت شده تولید شده و همراه با باتری  ۳۰کیلوگرم
وزن داشته و حداکثر سرعت آن به  ۳۲کیلومتر در ساعت
می رسد .مدل ورزشی این محصول که در تولید آن بیشتر
از فیبر کربنی بهره گرفته شده با سرعت  ۴۸کیلومتر در
ساعت حرکت می کند.
باتری های مورد استفاده در این تخته های موج
سواری بعد از  ۱.۵تا  ۲ساعت شارژ می شوند و هر بار می
توان به مدت  ۴۰الی  ۷۰دقیقه از آنها استفاده کرد.
کنترل این محصول با استفاده از یک دستگیره متصل
به دریچه گاز صورت می گیرد و توقف سریع حرکت تخته
موج سواری نیز با استفاده از کمربند دارای دکمه خاص
خاموشی ممکن است .آموزش استفاده از این محصول حتی
برای افرادی که هرگز از آن استفاده نکرده اند به  ۵دقیقه
زمان نیاز دارد.
قرار است قیمت مدل نمایشی و ورزشی این محصول
به ترتیب  ۶و  ۹هزار دالر باشد ،این در حالی است که مدل
هایی غیربرقی از این محصول با قیمت بیش از  ۱۵هزار
دالر هم در بازار عرضه می شوند.

