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بازار PC

بورس به شدت مخالف ورود به موضوع
رمزارزهاست

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطالعات گفت:
سازمان بورس بر این عقیده است که نمیتواند نوسانات
رمزارزها را کنترل کرد و در جلسات مختلف هم مخالفت
خود را با این موضوع ابراز کرده است.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری
اطالعات ،اظهار داشت :موضوع رمزارزها یکی از موضوعاتی
است که طی جلسات مختلف به آن پرداخته شده و
مسؤولیت تدوین استاندارد رمزارزها برعهده وزارت
ارتباطات بود که این کار به صورت همکاری مشترک بین
سازمان فناوری اطالعات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی
انجام شد .وی افزود :جلسات متعددی با نمایندگان وزارت
نیرو و وزارت صنعت ،معدن و تجارت داشتهایم تا بتوانیم
مجوزهای رمزارز را تهیه و تنظیم کنیم.
معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطالعات در ادامه
تاکید کرد :متاسفانه بورس به شدت مخالف ورود به موضوع
رمزارزهاست و در این قضیه نمیخواهد دخالتی داشته
باشد .وی در پایان خاطرنشان کرد :سازمان بورس بر این
عقیده است که نمیتواند نوسانات رمزارزها را کنترل کرد و
در جلسات مختلف هم مخالفت خود را با این موضوع ابراز
کرده است .الزم به ذکر است ،موضوع استخراج رمزارزها
از ماه گذشته در دستورکار وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،وزارت نیرو و وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار
گرفته و بانک مرکزی نیز پیگیر آن است.
هشدار مرکز ماهر؛

بروز آسیب پذیری حیاتی
در یک سرویسدهنده ایمیل

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای
رایانه ای نسبت به آسیب پذیری حیاتی در سرویس دهنده
های ایمیل اکسیم ( ) EXIMهشدار داد.
به نقل از مرکز ماهر ،برای دومین بار در سال جاری،
آسیب پذیری حیاتی از نوع ( RCEبا امکان حمله از راه
دور) در سرویسدهنده ایمیل  EXIMشناسایی شده
است .با سوءاستفاده از این آسیبپذیری مهاجم می تواند
کدهای مخرب خود را با سطح دسترسی  rootروی سرور
میزبان اجرا کند .نسخه های آسیب پذیر معرفی شده،
شامل  ۴.۹۲.۱و همه نسخه های قبل از آن است.
در حال حاضر اطالعات بیشتری از این آسیب پذیری
به دست نیامده است .مرکز ماهر به کاربران توصیه کرد
که در صورت استفاده از این سرویسدهنده الزم است بی
درنگ نسبت به بهروزرسانی نسخه  Eximخود به ۴.۹۲.۲
اقدام کنند .عمده سرویس دهندههای آسیبپذیر متعلق به
شرکتهای میزبانی (هاستینگ) است Exim .یک ایمیل
سرور و مسئول انتقال پیام ( )MTAاست که برای سیستم
عامل های بر پایه یونیکس فعالیت می کند .اکسیم یک نرم
افزار رایگان است که تحت واژه های GNU General
 )Public Licenseنیز توزیع شده است و هدف آن
ایجاد یک خدمات ارسال ایمیل منعطف و عادی با امکانات
قابل توسعه برای بررسی ایمیل های دریافتی است.
 Eximبرای اکثر سیستم عامل های یونیکس-محور
تولید شده است و همچنین روی سیستم عامل مایکروسافت
ویندوز بر پایه  Cygwinنیز عمل خواهد کرد.

رونمایی از قدرتمندترین لپتاپ جهان

همزمان با برگزاری نمایشگاه ایفای  2016شرکت
ایسوس از قدرتمندترین لپ تاپ جهان با پردازنده گرافیکی
 24گیگابایتی به نام پرو آرت استودیوبوک وان رونمایی
کرد .به نقل از نیواطلس ،لپ تاپ پروآرت استودیو بوک وان
برای استفاده گرافیستهای حرفه ای ،مهندسان نیازمند
استفاده از نرم افزارهای پیشرفته ،تدوین گران و اجرای
کنندگان بازی های ویدئویی تولید شده است.
در لپ تاپ یادشده از پردازنده گرافیکی قدرتمند
کوآدرو آر تی ایکس  6000استفاده شده که توسط شرکت
ان ویدیا تولید شده است .باید توجه داشت که ان ویدیا
قبل از تولید این پردازنده گرافیکی هم عنوان تولیدکننده
برترین پردازنده گرافیکی جهان را با تولید و عرضه پردازنده
 16گیگابایتی  5000 Quadro RTXدر اختیار داشت.
از این لپ تاپ به راحتی می توان برای پردازش
ویدئوهای  ،8Kتولید انیمیشن های سه بعدی و غیره
استفاده کرد .پردازنده هشت هسته ای و  2.4گیگاهرتزی
 Core i9اینتل و  32گیگابایت رم و نیز یک ترابایت
حافظه اس اس دی از جمله دیگر امکانات این لپ تاپ
است .این لپ تاپ از نمایشگر  15.6اینچی  K4بهره مند
بوده و از فناوری خاصی برای خنک کردن سخت افزار
آن استفاده شده است .زمان عرضه و قیمت این لپ تاپ
هنوز مشخص نیست ،ولی باید توجه داشت که تنها قیمت
پردازنده گرافیکی مورد استفاده در این لپ تاپ به 3500
دالر می رسد.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است
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با مهندسی مولکولهای طال؛

محقق ایرانی درمان جدیدی برای سرطان ابداع کرد

گروهی از محققان به رهبری یک محقق
ایرانی مولکول های طال را مهندسی کرده اند
که سلول های سرطانی را هدف می گیرد و
به سلول های سالم آسیبی نمی رساند.
به نقل از ساینس دیلی ،کار آزمایی های
بالینی نشان داده اند مولکولها برای از بین
بردن سرطان  ۲۴بار موثرتر از داروهای ضد
سرطان عمل می کنند و رشد تومور را بهتر
متوقف می کنند.
مولکول های طال هدفمندتر و
گزینشی تر عمل می کنند و به این ترتیب
آنها گزینه هایی بهتر برای توسعه داروهای
جدید هستند که می توانند بدون از بین
بردن سلول های سالم ،سرطان را درمان
کنند .به طور خاص مولکول های مصنوعی
با قابلیت های مقاومتی-مقابله ای ساخته می
شوند تا طی گذر زمان کارآمد باشند.
در همین راستا گروهی از محققان
دانشگاه  RMITاسترالیا به رهبری ندا
میرزاده یک دانشمند ایرانی تحقیقی
انجام داده اند که در آن به  ۴مولکول فعال
زیستی و تاثیرگذاری آنها بر  ۵نوع سلول
سرطانی پرداخته شده است .این تحقیق
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 Journalمنتشر شده است.
میرزاده یکی از رهبران گروه مهندسی
مولکولی در دانشگاه  RMITاست که در
این باره می گوید :محدودیت های داروهای
شیمی درمانی (مبتنی بر فلز) نیاز به
کشف جایگزینی بهتر را نشان می دهد.
طی دهه های اخیر پیشرفت های مهمی در

گام محققان ایرانی برای تولید پانکراس انسان در بدن حیوان

محققان پژوهشگاه رویان در راستای تولید پروژه تولید اعضای بدن ،درصدد هستند
که پانکراس انسان را ابتدا در بدن حیوان به تولید برسانند.
دکتر مهدی حاجیان مدیرگروه پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان در
خصوص پروژه تولید اعضای بدن اظهار داشت :پروژه تولید اعضای بدن یک پروژه طوالنی
است و چندین فاز مختلف دارد.
وی در خصوص مراحل تولید اعضای بدن در پژوهشگاه رویان گفت :در فاز اول که
قصد داریم این ارگان ها را در داخل بدن حیوان ایجاد کنیم به همین دلیل الزم است که
ابتدا حیوانی داشته باشیم که این ارگان را نداشته باشد و از همین رو پانکراس انسانی را در
بدن بز ایجاد می کنیم .مدیرگروه پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان با بیان اینکه
بر آن هستیم که این پانکراس را در بدن بز ایجاد کنیم ،خاطرنشان کرد :در همین راستا
درصدد هستیم که اجازه ایجاد پانکراس در بدن بز را ندهیم؛ در حال حاضر سلول های آن
آماده و قرار است این سلول ها به پروسه شبیه سازی وارد شود .حاجیان خاطر نشان کرد:
در ادامه این اقدام باید جنینی تولید کنیم که ژن های تولید پانکراس را ندارند و این جنین
ها را به بزهای گیرنده انتقال دهیم؛ این مرحله تا شش ماه آینده انجام می شود و سلولهای
آن آماده است .این محقق عنوان کرد :ما شبیه سازی را انجام می دهیم و مطمئن هستیم
که سلول های مد نظر (سلول هایی که پانکراس گونه بز را ندارند) آماده کنیم و جنین آن
را به تولید برسانیم .وی با بیان اینکه ابتدا باید این مراحل انجام شود تا به مراحل تولید
ارگان در بدن انسان برسیم ،گفت :این اقدام کاری مشترک بین دو گروه مشترک پروتئین
های نوترکیب و جنین شناسی پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان است.

درمان سرطان انجام شده اما این بیماری
هنوز هم ساالنه در سراسر جهان بیش از
 ۹.۶میلیون نفر را به کام مرگ می فرستد
و دومین عامل اصلی مرگ و میر در جهان
به حساب می آید.
هر چند داروهای مبتنی بر فلزات
احتمال نجات بیماران را افزایش داده اند
اما تاثیرگذاری آنها به دلیل عوارض سمی،

مقاومت دارویی و همچنین ثبات کم ،اندک
است .اما مولکول هایی که ما مبتنی بر طال
طراحی کرده ایم گزینشی تر عمل می کنند
و ماندگاری بیشتری دارند.نتایج تحقیقات ما
نشان می دهد پتانسیل زیادی برای توسعه
درمان های مقابله با سرطان وجود دارد که
قدرتمندتر هستند و دقت بیشتری دارند.
این مولکول ها در تست های کارآزمایی
بررسی شدند و مشخص شد آنها سمیت
باالیی برای از بین بردن سلول های سرطان
کلون ،مالنوما ،رحم ،سینه و پروستات دارند.
همچنین آزمایش روی حیوانات به میزان
زیادی رشد تومور را کنترل کرد (۴۶.۹
درصد).
ترکیبات حاوی طال همچنین از فعال
شدن آنزیم سلول های سرطانی(تیوردوکسین
ردوکتاز) جلوگیری می کنند .این آنزیم با
پیشروی سرطان و ایجاد مقاومت دارویی
مرتبط است.
عالوه بر آن مولکول ها ویژگی های
ضد التهابی باالیی دارند که به تاثیر درمانی
و کاربرد آنها در درمان بیماریهای مزمن
التهابی از جمله التهاب مفصل کمک میکند.

مجوز فعالیت رسمی «تماشاخونه» صادر شد

آسیاتک با هدف ارائه سرویسهای جدید ارزش افزوده برای مشترکین و ارائه محتوای
مناسب ،تماشاخونه را به عنوان یکی از سایتهای تماشای فیلم و سریال کشور ،راه اندازی
کرد .به نقل از روابط عمومی آسیاتک ،محمدعلی یوسفیزاده مدیر عامل این شرکت ضمن
اعالم این خبر گفت :یکی از دغدغههای اصلی ما در آسیاتک عالوه بر ارائه راهکارهای
ارتباطی با کیفیت در سراسر کشور ،تامین و ارائه محتوای مناسب برای مشترکین و کمک
به استفاده بهینه از وقت گرانبهای آنها است .وی افزود :آسیاتک به عنوان یکی از برترین
شرکتهای ارتباطات ثابت کشور ،در راستای تکریم مشترکین و ارتقاء کیفیت زندگی
آنها ،همواره در اندیشه طرح ریزی و اجرای برنامههای جامع ،جذاب و آموزنده بوده است.
مدیر عامل آسیاتک ادامه داد :بر همین اساس سایت تماشاخونه با مجوز از سازمان تنظیم
مقررات صوت و تصویر فراگیر ،به عنوان یکی از برترین و پیشرفتهترین سایتهای VOD
کشور آغاز به کار کرد .وی اضافه کرد :از وجود فیلمهای روز ،استفاده از فیلمهایی با درجه
کیفیت فنی ،تکنیکی و ارزش هنری مناسب ،دوبله و زیر نویس حرفهای و امکان مطالعه
نقد و نظرات سایر بازدید کنندگان پیش از تماشای فیلمها به عنوان بخشی از ویژگیهای
این سایت خبر داد .یوسفیزاده همچنین گفت :از دیگر امکانات حائز اهمیت تماشاخونه
میتوان به پشتیبانی  ۲۴ساعته و تماشای فیلمها و سریالها با ترافیک و اشتراک رایگان
برای مشترکین آسیاتک در سراسر کشور اشاره کرد .همچنین کاربران سایر اپراتورها
میتوانند به مناسبت افتتاح این سایت ،پین تخفیف اشتراک رایگان این سایت را به عنوان
هدیه دریافت کنند .روابط عمومی آسیاتک در پایان اعالم کرد عالقهمندان برای استفاده از
سایت تماشاخونه میتوانند به آدرس  tamashakhoneh.irمراجعه کنند.

با تالش محققان کشور صورت گرفت؛

ساخت ظروف دوستدار محیط زیست برای بستهبندی محلولهای تزریقی و خوراکی پزشکی

محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در
اقدامی نوین موفق به طراحی و ساخت «ظروف
بهینهسازی شده برای تولید و بستهبندی
محلولهای تزریقی و خوراکی» شدند.
دکتر حمید رضا رحیمی ،عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و از اعضای این
پروژه تحقیقاتی با اشاره به اینکه ظروف و لوازم
پالستیک یک بار مصرف که در محیط زیست
نیز تجزیهناپذیر هستند ،تهدیدی برای سالمتی
محسوب میشوند ،اظهار کرد :با کمک تیم
تحقیقاتی «ظروف بهینهسازی شده برای تولید
و بستهبندی محلولهای تزریقی و خوراکی»
ساخته شده که با پنهان کردن در زیر خاک نیز
تجزیه میشوند که به نفع محیط زیست است.
رحیمی در خصوص توجه به تجزیهپذیر
شدن زبالههای بیمارستانی بویژه لوازم یک بار
مصرف پالستیکی ،تصریح کرد :یک مشکل
بزرگ در حوزه لوازم مصرفی پزشکی وسایل
پالستیکی یک بار مصرفی است که در این حوزه
استفاده میشود؛ این لوازم یک بار مصرف برای
بیمار استفاده میشود و بعد دور ریخته میشود
که حجم آن نیز عدد کوچکی نیست.
عضو تیم تحقیقاتی پروژه ساخت ظروف
بهینهسازی شده محلولهای تزریقی و خوراکی
با تاکید بر اینکه فقط در خصوص بطریهای
پالستیکی سرمها در سال نزدیک  ۱۲۰میلیون
بطری سرم یک لیتری از یک کارخانه در کشور
تولید و مصرف میشود ،ادامه داد :سرنگ،
سوند ،کیسه بگ ادراری ،دستکشها و  ...مواد
پالستیکی هستند که این مواد در سطح وسیعی
در کشور در حال تولید و مصرف است و همه

اینها تبدیل به زبالههایی میشود که دوباره قابل
استفاده نیست؛ زیرا بسیاری از این مواد مصرفی
به دلیل ارتباط مستقیم با بدن بیمار آلودگی دارد
و قابل بازیافت نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد با اشاره به اینکه باید کاری کرد که زبالهها
به چرخه طبیعت برگردند؛ یعنی زبالهای باشند
که زیست تجزیهپذیر باشند ،اظهار کرد :در جامعه
باب شده ظرفهای گیاهی تولید میشود؛ اما در
این تحقیق ظروف پالستیکی زیست تجزیهپذیر
میشوند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد با اشاره به اینکه استارت اولیه این تحقیق
توسط داروساز تیم زده شده بود که سابق بر این
مدیر عامل یکی از کارخانههای سرمسازی بود،
تصریح کرد :برای زیست تجزیهپذیر شدن ظروف
مادهای استفاده میشود که پس از مصرف لوازم،
با مدفون کردن زیر خاک این ظروف تجزیه شود.
وی تصریح کرد :در این طرح تحقیقاتی
شکل ظروف به نحوی طراحی شده تا بیمار به
راحتی بتواند از آن استفاده کند؛ بیمار وقتی راه
میرود پایه سرم به دست همراهی است ،اما یک
ظرف سرم در این پژوهش طراحی شده است
که دور گردن بیمار میافتد و بیمار برای رفت و
آمد در محیط بخش با مشکل نگه داشتن سرم
روبرو نیست.
رحیمی با اشاره به اینکه این اختراع برای
 ۲۰سال مورد حمایت اختراعات معنوی قرار
میگیرد ،گفت :این اختراع دو خاصیت دارد؛ یکی
شکل ظاهری ظرف سرم که تغییر کرده و دوم
اینکه موادی اضافه شده که زیست تجزیهپذیر

است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر
پژوهش در مرحلهای است که تستهای مختلف
از آن انجام میشود و داروهای مختلف داخل
این ظروف ریخته میشود و بررسی میشود
که واکنشی انجام نشود ،بیان کرد :هم اکنون با
دو شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی یکبار
مصرف صحبت شده و قرار است آن موادی که
میشود در حال حاضر این ماده را به آن اضافه
کرد مانند کیسه ادرار ،بطریهای باتل چس
تیوپ و بطریهایی که با بدن بیمار ارتباطی
ندارند ،تولید شود که برای این کار در مرحله عقد
قرارداد با شرکتها هستیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد با اشاره به اینکه اگر این اتفاق به زودی
رخ دهد ،امیدوارم بتوانیم ادعا کنیم که ۵۰
درصد وسایل تولیدی شرکت تبدیل به مواد
زیست تجزیهپذیر شده است ،تصریح کرد:
اگر اداره استاندارد و محیط زیست استفاده
از این وسایل را ضروری بداند ،حداقل تا ۵۰
درصد مواد شرکت تبدیل به مواد زیست
تجزیهپذیر می شود تا محیط زیست خود را
از بین نبریم.
رحیمی با بیان اینکه بعضی از کشورهای
دنیا برای این که از این مشکل فرار کنند ،ظروف
سرم را شیشهای کردند ،گفت :منشا ظروف
تجزیهپذیر از خود طبیعت و از بدن خرچنگ
است که این ماده در پوست خرچنگ نهفته است.
وی با اشاره به سختیهای مراحل کار
تحقیقاتی گفت :تمام موادی که تصور میشد
باعث زیست تخریبپذیر شدن مواد پالستیکی

شود ،یک به یک چک و بررسی شده است.
باکتری خاک را به آن ترکیب اضافه کردیم تا
بینیم این مواد میتوانند این ماده را از بین ببرند،
مثال تصور کنید  ۵۰ماده افزودنی کاندیدا داشتیم
که این  ۵۰ماده را کم کردیم تا به چند ترکیب
رسیدیم.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه حدود ۵
سال برای این تحقیق وقت صرف شده است،
گفت :اختراع  ۲۲فروردین  ۹۷انجام شده و
یک سال فرایند آزمایش اختراع انجام شده و
در دو مرحله داوری انجام شد که در نهایت
تیم داوری بیان کردند که این اختراع نوآوری
دارد و موضوعی است که در دنیا مشابه
خارجی ندارد.
وی ابا اشاره به حمایتهای دانشگاه علوم
پزشکی مشهد از طرح تحقیقاتی و مراحل
مختلف انجام کار ،اظهار کرد :صندوق پژوهش
و فناوری سالمت ثامن برای تجاریسازی این
اختراع تسهیالت با بهره پایین میدهد؛ عالوه
براین پیگیری بحث ضمانتنامه نیز از این طریق
انجام میشود .امیدواریم قرارداد با یک شرکت
تولیدکننده منعقد شود تا این اختراع وارد فاز
تولید شود.

افزایش  4برابری جهانی تولید انرژیهای تجدیدپذیر
طی  10سال

محققان اظهار کردند :سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر طی  10سال گذشته،
 4برابر ،رشد داشته است .به نقل از ارث ،بر اساس گزارش Renewable Energy
 ،2019 Investmentسرمایهگذاری جهانی در انرژیهای تجدیدپذیر طی دهه گذشته 2.6
تریلیون دالر بوده ،به طوریکه ظرفیت آن از  414گیگاوات در پایان سال  2009به 1650
گیگاوات تا پایان سال  2019میرسد که چهاربرابر خواهد بود .نویسندگان گزارش عنوان
کردند که اگر این انرژی سبز نبود ،انتشار گازهای دیاکسیدکربن جهان در سال گذشته حدود
دو گیگا تن بیشتر بود ،با این حال ،انتشار گازهای گلخانهای در جهان بین سالهای 2009
تا  2019حداقل  10درصد افزایش داشته است .سرمایهگذاری  3.1تریلیون دالری انرژی
خورشیدی در جهان از  25گیگاوات در آغاز سال  2010به  663گیگاوات در سال جاری رسیده
است .چشمانداز این موضوع ،تامین انرژی کافی برای تولید برق مورد نیاز  100میلیون از
 128میلیون خانوار در ایاالت متحده است .محققان اظهار کردند :میزان هزینههای انرژیهای
تجدیدپذیر طی  10سال گذشته بسیار کمتر شده است و از سال  2009به  81درصد در
بخش انرژی خورشیدی و  46درصد در حوزه انرژی بادی کاهش یافته است .افت شدید هزینه
در برق تولیدی از باد و خورشید طی سالهای اخیر ،انتخابی را پیش روی سیاستگذاران
قرار داده است ،این فناوریها همیشه کمکربن بوده و نسبتا سریع ساخته میشوند .در حال
حاضر در بسیاری از کشورهای جهان ،انرژیهای بادی یا خورشیدی از ارزانترین گزینهها
برای تولید برق هستند .چین بزرگترین سرمایهگذار در بخش انرژیهای تجدیدپذیر بوده و
بین سالهای  2010تا نیمه اول سال  758 ،2019میلیارد دالر سود برای این موضوع تعهد
کرده است .ایاالت متحده با سرمایهگذاری  356میلیارد دالری در رتبه دوم و بعد از آن ،ژاپن
با  202میلیارد دالر در جایگاه بعدی قرار گرفته است .فناوری استفاده از انرژی باد ،خورشید
یا زمینگرمایی در دسترس است .این انرژیها رقابتی و پاک هستند .طی  10سال گذشته،
آلمان توانسته دو سوم انرژی مورد نیاز را از انرژیهای تجدیدپذیر تولید کند .همه میدانیم که
انرژیهای تجدیدپذیر برای مقابله با تغییرات آب وهوایی و رشد اقتصادی منفعت دارند ،با این
وجود ،تقریبا به اندازه کافی در این بخش سرمایهگذاری نمیکنیم تا مصرف برق ،حمل و نقل و
گرما را کنترل کنیم و گرمایش جهانی را کاهش دهیم .محققان اظهار کردند :منابع تجدیدپذیر
توانستهاند  12.9درصد از برق جهانی را در سال  2018تامین کنند که به این طریق از انتشار
دو میلیارد تن دیاکسیدکربن هم جلوگیری شده است.

فنآوری
در یک شرکت دانش بنیان؛

سانتریفیوژ دکانتر ایرانی ساخته شد

محققان در شرکت دانش بنیان توانستد با استفاده از
دانش بومی سانتریفیوژ دکانتر ایرانی را بسازند .این سیستم
در عرصه های مختلف به کار گرفته می شود.
به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
سانتریفوژ دکانتر در صنایع مختلفی از جمله تولید آب میوه
و روغن مایع به کار گرفته میشود .این نوع سانتریفیوژ
جامد را از مایع جداسازی میکند و به همین خاطر در
تصفیه آب و فاضالب کاربرد فراوان دارد .یک شرکت دانش
بنیان ایرانی توانسته با تولید این محصول وارد عرصه رقابت
جهانی شود و آن گونه که مدیر عامل این شرکت میگوید
به زودی قرار است برای صادرات محصوالت خود با کشور
سوئد قرارداد منعقد کنند.
عظیم عظیمی نژادان مدیرعامل شرکت دانش بنیان
گفت :شرکت ما در زمینه تولید سانتریفیوژ دکانتر ،خط
تولید کامل کارخانجات قند چغندر و نیشکر ،بازیافت آب و
فاضالب فعالیت میکند.
عظیمی نژادان گفت :محصوالت ما در مقابل
محصوالت مشابه تولید کشورهای اروپایی تا  ۴۰درصد
ارزانتر است .به همین خاطر به راحتی میتواند مشتریان
خود را به دست آورد .ضمن اینکه محصوالت شرکت ما در
حال رقابت با بازار اروپایی و لیدرهای تولید این محصوالت
در جهان است.
وی ادامه داد :شرکت ما توانسته با اتکا به نیرویهای
متخصص ایرانی و استفاده از دانش بومی ،بسیاری از
محصوالت تولید شده توسط کشورهای اروپایی و چینی
را بومی سازی کند .برای این محصوالت تولید شده در
خاورمیانه رقیبی وجود ندارد و رقابت تنها در عرصه جهانی
انجام میشود.
وی افزود :در این شرکت تنها  ۲۰درصد از مواد خاص
برای تولید محصوالت خود را از خارج کشور وارد میکند و
 ۸۰درصد از مواد الزم برای تولیدات خود را از محصوالت
داخلی استفاده میکند .آن  ۲۰درصد از محصوالت خاصی
هم که از خارج کشور وارد میشود را با اتکا به دانش و
تخصص مهندسان ایرانی و کمک مسئوالن میتوانیم در
داخل کشور تولید کنیم و مانع از فرار سرمایه ارزی کشور
شویم.

تولید ماده ای کاربردی در کابل های
برق صنعتی توسط محققان کشور

یک شرکت تحقیقاتی ،تولیدی و صنعتی دانشبنیان
موفق شد «فایراستاپ» مادهای که در کابلهای برق
صنعتی برای جلوگیری از آتشسوزی استفاده می شود ،به
صورت کامال بومی سازی شده تولید کند.
به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
علی احمدی مدیر عامل یک شرکت تحقیقاتی ،تولیدی
و صنعتی درباره زمینه فعالیت این شرکت گفت :شرکت
ما بر مبنای نیروی تحقیق و توسعه فعال که از نیروی
انسانی دانشآموخته شکل گرفته ،توانسته است محصوالت
دانشبنیانی را که در ایران تولید نمیشوند و مبنای علمی
و فناورانه باالیی دارند ،تولید کند.
احمدی ادامه می دهد :تولیدات ما به دو گروه تقسیم
می شود .یک گروه رنگ های ضد حریق روی کابل ها
هستند و گروه دوم پلیمرهای مورد استفاده مهندسی
هستند .ما پلیمر تولیدی پتروشیمی ها را می گیریم و
فرایند شیمیایی روی آن ها انجام می دهیم و محصول
جدیدی که در صنایع پلیمری کاربرد دارد را تولید می
کنیم .مدیرعامل شرکت تحقیقاتی،تولیدی و صنعتی بیان
کرد :در این شرکت  ۱۵نفر به طور مستقیم بعالوه جمعی
از استادان دانشگاه و متخصصان مشغول به کار شده اند.
احمدی درباره وی ِژگی های محصول تولید شده این
شرکت عنوان کرد :تا پیش از این مواد فایر استاپ را شرکت
های خارجی که در ایران فعال بودند تولید می کردند و در
بازار ایران به فروش می رساندند .ولی حاال که این شرکت
ها از ایران رفته اند این محصول به طور کامل بومی سازی
شده و از سوی شرکت تحقیقاتی،تولیدی و صنعتی تولید
می شود .وی ادامه داد :ولی متاسفانه در کشور ما فرهنگ
پیشگیری وجود ندارد به همین خاطر خیلی توجهی به
مواد فایر استاپ استفاده شده در کابل ها نمی شود.
این فعال فناور ،درباره ویژگی مواد فایر استاپ گفت:
اگر کابل برق آتش بگیرد به مواد فایر استاپ که می رسد
که در این صورت از شعله ور شدن آتش به قسمت بعدی
جلوگیری می کند .این مواد را بیشتر شرکت های آلمانی
و انگلیسی تولید و در خاورمیانه عرضه می کنند که اکنون
ما هم با تولید این محصول وارد عرصه رقابت با این شرکت
ها شده ایم .احمدی با تاکید بر اینکه استفاده از مواد فایر
استاپ در کارخانجات صنعتی بسیار مهم است افزود :در
دهه هشتاد یک شرکت فوالد سازی به خاطر اینکه از این
مواد در کارخانه خود استفاده نکرده بودند طعمه حریق شد
و حدود  ۱۲میلیارد تومان خسارت دید .همچنین یکی از
کارخانه های سیمان نیز به همین خاطر دچار آتش سوزی
شد .باید این فرهنگ پیش گیری در صنعت ایران جا باز
کند.

نانوکاتالیست کربنی
برای حذف پالستیک از آب

کاتالیست فنری شکلی ساخته شده که میتواند
میکروپالستیکها را بهعنوان آلودگی آب از بین ببرد.
به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو ،محققان دانشگاه
آدالید راهبرد جدیدی ارائه کردند که میتوان با استفاده از
آن میکروپالستیکها را از آب جدا کرد بدون اینکه نیاز به
میکرواورگانیسمها باشد.
پسماندهای پالستیک مسیر خود را به سوی اقیانوس
پیدا میکند و این موضوع بهعنوان چالش زیستمحیطی
شناخته میشود که میتواند عالوه بر محیطزیست به
انسان و حیوانات نیز آسیب بزند.
پژوهشگران این پروژه روشی ارائه کردند که در آن از
مواد مغناطیسی مبتنی بر کربن که ساختاری شبیه به فنر
دارند برای شکستن میکروپالستیکها استفاده کرد .نتایج
این پروژه در نشریه  Matterبه چاپ رسیده است.
شائوبینگ وانگ از محققان این پروژه میگوید:
«میکروپالستیکها آلودگیهای فلزی و آلی را جذب
میکنند و در جریان آب به حرکت در میآیند و میتوانند
مواد خطرناک را به میکرواورگانیسمهای آبی منتقل کنند.
خورده شدن این میکروپالستیکها موجب تجمع آنها
در بدن ماهیها شده و از این طریق وارد چرخه غذایی
میشوند .نانوفنرهای کربنی به قدری استحکام داشته و
پایدار هستند که میتوانند میکروپالستیکها را شکسته
و به ترکیبات بیخطر تبدیل کنند ترکیباتی که برای
اکوسیستم دریایی تهدید محسوب نمیشوند.

