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تولید پاک کننده سطوح نانویی 
محققان در یک ش��رکت دانش بنیان موفق 
ب��ه تولی��د پاک کنن��ده تبل��ت، موبایل و س��ایر 
س��طوح ش��دند که ترکیبات گیاهی دارد و مانع 
انتقال باکتری می ش��ود. به گزارش مهر، بررسی 
محصوالت نانو و ارائه تاییدیه نانو مقیاس به آنها 
از جمله فعالیت های مهم س��تاد توسعه فناوری 
نانو از ۳ سال گذشته بوده است. در واقع بررسی 
مواد و محصوالت تولید و عرضه ش��ده در حوزه 
فناوری نانو، سبب شفافیت بازار محصوالت نانو 
شده و به  ارتقای کیفی این محصوالت و افزایش 
اعتماد مصرف کنندگان کمک می کند. یکی از این 
محصوالت که توسط یک شرکت دانش بنیان به 
تولید رسیده اس��ت، نانو امولسیون پاک کننده و 
آنتی باکتریال تبلت و موبایل اس��ت. تلفن همراه 
می تواند خطرناکترین وس��یله انتق��ال و ابتال به 
انواع بیماری ها باشد. زیرا موبایل مکان مناسبی 
برای رش��د باکتری  ها اس��ت. آزمایش ها نشان 
می دهند که تلفن های همراه همانند دس��تگیره در 
و پول به طور معمول حامل میکروب های زیادی 
هس��تند و می توانن��د بیماری ه��ای رایجی مثل 
آنفوالنزا، اس��هال و عفونت های چشمی را ایجاد 
کنند. از این رو پاک کننده موبایل و تبلت و ... که 
توسط محققان ایرانی به تولید رسیده، پاک کننده 
آنتی باکتریال و تمیز کنن��ده کامال گیاهی بر پایه 
تکنولوژی نانو است که برای تمیز کردن موبایل، 

تبلت و لپتاب مناسب هستند. 

 اعالم آخرین مهلت ارسال مدارک 
به جشنواره برترین های نانو

تفاهم- گروه فناوری: موسسات پژوهشی 
و دانش��گاه ها و محققان فن��اور تا ۲۰ مردادماه 
۹۶ فرصت دارند مدارک خود را برای ش��رکت 
در دوازدهمی��ن دوره جش��نواره برترین ه��ای 
فناوری نانو ارس��ال کنند. جشنواره برترین های 
فناوری نانو هر س��اله ب��رای ارزیابی و تقدیر از 
دستاوردها و فعالیت های دس��ت اندرکاران این 
فناوری از سوی ستاد توسعه فناوری نانو برگزار 
می ش��ود. تاکنون یازده دوره از این جش��نواره 
برگ��زار ش��ده  و نهادهای برت��ر فناوری نانو در 
س��ال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ معرفی ش��ده اند. در 
این راستا دوازدهمین دوره این جشنواره مربوط 
به ارزیابی فعالیت ها و دس��تاوردهای نهادها و 
متخصصان فعال در حوزه فناوری نانو در س��ال 
۱۳۹۵ برگزار خواهد ش��د. موسسات پژوهشی 
و دانشگاه ها و محققان فناور می توانند با ارسال 
مدارک و مستندات مربوط به فعالیت های خود 
در ح��وزه فناوری نانو در س��ال ۱۳۹۵، در این 

ارزیابی شرکت کنند.

خبرنامه

 طراحی بکسل مغناطیسی 
جهت جمع آوری زباله  های فضایی 

تفاهم- گ��روه فناوری: آژانس فضایی اروپا 
برای جلوگیری از ازدیاد زباله های فضایی طرحی 
را برای مقابله با این مش��کل ارائه داده اس��ت که 
 در آن یک ماهواره به نام »بکس��ل مغناطیس��ی« 
زباله های فضایی را جمع آوری خواهد کرد. بیش 
از ۵۰۰ هزار زباله فضایی در مدار زمین وجود دارد 
که با س��رعت ۲۹ هزار کیلومتر در ساعت در فضا 
سرگردان  هستند که در این شرایط برخورد یکی از 
قطعات زباله های فضایی به فضاپیماها، ماهواره ها 
و ایستگاه فضایی بین المللی خسارات جدی را به 
همراه خواهد داشت. زباله های فضایی مانعی برای 
رسیدن به ستاره ها هس��تند.از هزاران قطعه پیچ و 
مهره  ی فضاپیماها گرفته تا دستکش های فضانوردان 
و بازمانده ه��ای قطعات فضاپیماهای قبلی، اطراف 
زمین را تبدیل ب��ه زباله دان کرده ان��د. در صورتی 
که ای��ن زباله ها کمی پایین تر از ج��و زمین بودند، 
می سوختند و از بین می رفتند اما در مدار زمین این 
زباله ها برای سال ها باقی  می مانند. برای حل مشکل 
زباله های فضایی ایده های زیادی هست که یکی 
از بهترین راه حل ها ارسال آنها به جو زمین است 
که باعث می شود زباله ها سوخته و نابود شوند و 
همچنین قرار دادن زباله ها در مدار گورستان که 

پایین  ترین مدار زمین است.

 همکاری ۲۰ دانشگاه داخلی 
با ۲۲ دانشگاه اروپایی 

قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل با اشاره 
ب��ه ورود بزرگترین هیات علمی- فناوری اتحادیه 
اروپا، گفت: در نشس��تی که اخیرا با هیات علمی- 
فناوری اتحادیه اروپا  برگزار شد، زمینه های گسترش 
فعالیت های علمی و آموزشی بین جمهوری اسالمی 
ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بررسی شد. 
حسین ساالرآملی در گفتگو با مهر ادامه داد: همچنین 
نماینده  ۲۲ دانشگاه اروپایی با نمایندگان حدود ۲۰ 
دانشگاه داخلی، تفاهم نامه هایی را در زمینه امکان 
انجام پروژه های مش��ترک و تبادل استاد و دانشجو 
منعق��د کردند ک��ه در صورت تایی��د توافق نامه ها، 
هزینه اجرای آن توس��ط اتحادیه اروپا و کشورمان 
 تامین می ش��ود. قائم مق��ام وزیرعل��وم در امور 
بی��ن الملل تصریح کرد: اتحادی��ه اروپا با توجه به 
کیفیت علمی دانش��گاه های داخل کشور حساب 
ویژه ای بر روی کش��ور ایران باز کرده همچنین با 
توجه به سطح امنیت کشور ما در منطقه، پتانسیل، 
ظرفیت و دانشمندانی که ایران دارد، آنها نیز تمایل 
دارن��د با کش��ورهای قوی کار کنن��د. بنابراین این 
همکاری ها در حوزه آم��وزش عالی ادامه خواهد 

یافت.

خبرنامه

تفاهم- گروه گزارش: مراسم فاز سوم شبکه ملی 
اطالعات با حضور محم��ود واعظی- وزیر ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات، علی ربیعی- وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، حجت االسالم محمدحسن ابوترابی فرد- 
نایب رئیس سابق مجلس شورای اسالمی، ابوالحسن 
فیروزآب��ادی- دبیر ش��ورای عالی فض��ای مجازی، 
حجت االس��الم پورمحم��دی- وزی��ر دادگس��تری، 
حجت االس��الم آقامیری- مدیرعامل مؤسس��ه تبیان 
و نمایندگان مجلس برگزار ش��د. در این مراسم، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات به لزوم ارائه بس��ته های 
ترکیبی صوت و دیتا توس��ط اپراتورهای موبایل تاکید 
ک��رد. محمود واعظی با بی��ان اینکه در ایران، ش��اهد 
دستاوردهای خوبی هستیم، گفت: در ذهنیت برخی این 
است که اگر اپراتورها سرمایه گذاری کنند، باید تنها برای 
خدمات صوت و دیتا اس��تفاده ش��ود. در حالی که در 
خارج از کشور، از شبکه حداکثر بهره برداری را می کنند. 
وی با اشاره به اهمیت کم کاری دولت، بخش خصوصی 
و دانشگاه ها اظهار کرد: این سه بخش باید با یکدیگر 
همکاری کنند، زی��را در غیر این صورت نمی توانند به 
توس��عه فعالیت ها بپردازند. دول��ت نیز هر چه قانون و 
مقررات و منابع داشت باشد، به تنهایی توسعه نمی یابد و 

به همکاری بخش خصوصی و دانشگاه ها نیازمند است. 
وی اظه��ار کرد: ما باید به تولید، توجه ویژه ای داش��ته 
باشیم تا به سمت اشتغال گام برداریم. در این راستا برای 
حمایت از تولید داخل، قراردادی امضا شده برای اینکه 
شبکه توانا کامال از تجهیزات بومی داخل کشور استفاده 
کن��د. وی ادامه داد: علی رغ��م قیمت باالی تجهیزات 
بومی، ما تصمیم گرفتیم به تولید و تحقیق داخل بها دهیم. 
امروز دستاورد یکی از شرکت هایی که با ما قرارداد دارد 

این است که تایید نمونه گرفته و آماده بهره برداری است 
و شرکت ارتباطات زیرساخت هم اعالم آمادگی کرده 
که از تجهیزات این شرکت استفاده کند. وی با اشاره به 
ش��بکه ملی اطالعات، به عنوان اولویت این وزارتخانه 
بیان کرد: همراه اول نیز بر اساس سیاست های دولت، 
برنامه های خود را در راس��تای شبکه ملی اطالعات 
گذاشته است. باید در همین چارچوب به دنبال تولید 
محتوای فاخر برویم و امنیت ش��بکه را باال ببریم. بر 

اساس این گزارش، دبیر شورای عالی فضای مجازی 
نیز، با انتقاد از سیاست فیلترینگ برای کسب و کارها 
گف��ت: موضوع فیلترینگ کس��ب و کارهای نوپا در 
هفته گذش��ته، باعث اخالل در فعالی��ت ۲۰۰ هزار 
استارتاپ مالی طی مدت ۵ روز طی شد. ابوالحسن 
فیروزآبادی با تأکید ب��ر اینکه باید راه برای فعالیت 
کس��ب و کاره��ای اینترنتی باز باش��د، گفت: دولت 
یازده��م تأکید ویژه ای بر اهمیت کس��ب و کارهای 
حوزه فضای مجازی دارد و توسعه این کسب و کارها 
در دنی��ا نیز روز به روز ش��دت می یابد. وی تصریح 
کرد: فناوری اطالع��ات و ارتباطات هم اکنون نقش 
حکمرانی در اقتصاد بس��یاری از کشورها دارد و به 
جرأت می توان گفت مردمی ترین اقدام صورت گرفته 
در توسعه کشور، به توسعه شبکه ارتباطات و پهن باند 
برمی گردد. گفتنی است؛ در این مراسم تفاهم نامه ای 
بین همراه اول و دانش��گاه شریف برای توسعه پروژه 
های مربوط به نس��ل پنجم اینترنت )۵G( امضا شد. 
همچنین سامانه ارائه محتوای چند رسانه ای و تلویزیون 
همراه، سامانه گنج انسان، نسل پیشرفته چهارم موبایل 
و نسل جدید آدرس های اینترنتی در بستر شبکه ملی 

اطالعات راه اندازی شد.

 انتقاد دبیر شورای عالی فضای مجازی 
از سیاست فیلترینگ کسب و کارهای اینترنتی

 حمایت بیمه ای 
از شرکت های دانش بنیان

تفاهم- گ��روه فناوری: رییس امور ش��رکت ها و مؤسس��ات 
دانش بنی��ان با اش��اره ب��ه ضرورت کاهش ریس��ک ش��رکت های 
دانش بنی��ان گف��ت: معاونت علمی و فناوری در راس��تای توس��عه 
ش��رکت های دانش بنی��ان، حمایت های بیمه ای را به این ش��رکت ها 
اختصاص داده است. سید محمد صاحبکار گفت: پیگیری های الزم 
در جه��ت حمایت های بیمه ای در دو س��رفصل بیمه های اجتماعی 
و بیمه ه��ای اختی��اری )بازرگانی( انجام ش��ده اس��ت. رییس امور 
ش��رکت ها و مؤسس��ات دانش بنیان با بیان این که ب��ا همکاری بیمه 
مرک��زی در تالش هس��تیم در آینده با ش��رکت های مختلف بیمه ای 
برای صدور بیمه های مورد نیاز ش��رکت های دانش بنیان وارد تعامل 
شویم، افزود: پس از انجام مطالعات تطبیقی برای شناسایی تجربیات 
س��ایر کش��ورها در زمینه صدور بیمه های نوین برای ش��رکت های 
فن��اور، هماهنگی ب��ا بیمه ایران برای صدور بیمه نامه مس��ئولیت و 
کیفی��ت کاال برای تع��دادی از محصوالت دانش بنیان، توس��ط امور 
شرکت ها و مؤسس��ات دانش بنیان انجام شده است. وی به طراحی 
و تدوین بس��ته حمایتی بیمه ای آزمایش��گاه های عضو شبکه اشاره 
کرد و گفت: در تعامل با شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری نیز مقدمات طراحی و تدوین بسته  بیمه ای 
برای آزمایش��گاه های عضو ش��بکه فراهم شد که در آینده جزئیات 

آن اعالم خواهد شد.

9هزار کانال تلگرامی 
شناسنامه دار شدند

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی  درباره شناسنامه دار شدن 
کانال های تلگرامی بیان کرد: در حال حاضر طبق آخرین آمار، بیشتر 
از ۹ ه��زار و ۸۷۰ کانال از کانال هایی که در این زمینه فعال هس��تند، 
 خود را ثبت کردند و شناس��نامه دار ش��دند و مشغول فعالیت هستند. 
امیر خوراکیان در گفتگو با ایسنا، با اشاره به تعداد کانال های موجود در 
تلگ��رام اظهار کرد: حدودا بیش از ۴۰۰ هزار کانال داریم و کانال هایی 
که بیش از ۵۰۰۰ عضو دارند تقریبا بیش از ۱۵ هزار هس��تند. البته از 
آنجایی که تمامی کانال ها بیش از ۵۰۰۰ عضو ندارند مشمول مصوبه 
ش��ورای عالی نیستند اما برخی از کانال هایی که کمتر از ۵۰۰۰ عضو 
دارند هم که دیدند این مس��یر قانون مند شدن است، خودشان عالقمند 
شدند و خود را ثبت کردند. وی با اشاره به حمایت هایی که از کانال های 
ثب�ت ش��ده صورت می گیرد، اظهار کرد: ما در آینده بحث تبلیغات را 
داریم. در حال حاضر براس��اس سند مصوب در شورای عالی فضای 
مجازی، وزارت ارشاد موظف شده که در ارتباط با نظارت بر محتوای 
ای��ن کانال ها و هم موضوع تبلیغات آیین نام��ه ای را تهیه کند. پس از 
تصویب این آیین نامه، طبیعتا کانال هایی مشمول آن ضوابط می شوند و 
می توانند تحت حمایت های حوزه تبلیغات و انتشار محتوای مجاز مورد 
اعتماد مردم فعالیت کنند که قبال به ثبت رسیده باشند. وی درباره تصمیم 
ب��رای کانال هایی که بیش از ۵۰۰۰ عضو دارند و هنوز شناس��نامه دار 

نشدند، گفت: تصمیم قطعی برای این کانال ها گرفته نشده است.

 افزایش 3 برابری 
میزان مستندات به مقاالت

تفاهم- گروه فناوری: معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت 
با بیان اینکه توسعه زیرساخت های پژوهش را به صورت جدی در 
دس��تور کار قرار داده ایم، گفت:  وزارت بهداش��ت تنها وزارتخانه ای 
اس��ت که طی دو سه س��ال گذش��ته بودجه یک درصد پژوهش را 
تخصیص داد. رضا ملک زاده در مراسم گردهمایی معاونین تحقیقات 
و فناوری دانش��گاه های علوم پزش��کی سراسر کشور، با بیان اینکه 
برای دس��تیابی به پیش��رفت باید به امر تحقیقات توجه کنیم، اظهار 
ک��رد: طبق گزارش عملک��ردی که ارائه دادیم، تاکنون توانس��ته ایم 
بیش��تر اهداف باالدستی را محقق کنیم که ارتقای کیفیت پژوهش ها 
یک��ی از این اه��داف بود. وی افزود: ارتق��ای کیفیت پژوهش ها در 
حالی محقق ش��د ک��ه چالش های زیادی در این زمینه داش��تیم، اما 
با این وجود توانس��تیم به این امر دس��ت یابیم. از سال ۹۲ تاکنون 
میزان اس��تناد به مقاالت ما س��ه برابر شده اس��ت، که این موضوع 
می تواند در آینده کمک زیادی به کشور کند. وی ادامه داد: همچنین 
بخش عمده ای از وقت و انرژی خود را در این دوره صرف توس��عه 
زیرساخت های پژوهش کرده ایم که اثرات این اقدام در ۵ سال آینده 
مش��خص می ش��ود. وی اظهار کرد:  از طرف��ی ۲۵۰ میلیارد تومان 
از این یک درصد بودجه وزارت بهداش��ت، صرف تحقیقات ش��د و 
نزدیک به ۳۰۰ میلیارد از بودجه یک درصد پژوهش دانشگاه های 

علوم پزشکی در بخش تحقیقات هزینه شد.

    

    


