اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات
از ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺳﺮﯾﻌﺎ آﻏﺎز
ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺴﺎرات ﺳﯿﻞﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺟﺪﯾﺖ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﯿﻞ
ﺑﻮﯾﮋه ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارده ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزان را ﻻزم داﻧﺴﺘﻨﺪ و از دوﻟﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺳﺮﯾﻌﺎً اﻗﺪاﻣﺎت
ﻻزم را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی وﺿﻌﯿﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز،
ﺑﺮداﺷﺖ از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺑﺎ ﺳﻼم و ﺗﺤﯿﺖ،
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺮﻗﻮم ﺷﻤﺎره /۹۸ – ۶۳۶م ﻣﻮرخ  ۱۳۹۸ /۱ /۱۸آنﺟﻨﺎب
اﺷﻌﺎر ﻣﯿﺪارد:
ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻞ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﻮﯾﮋه در ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪ ّی از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺴﺌﻮل ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺟﺒﺮان ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدم و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دوﻟﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺣﻘﺎً ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﻣﻮﺟﺐ
ﺳﭙﺎس و ﻗﺪرداﻧﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارده ﺑﻪ
آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺸﺎورزان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﺳﯿﻞزده را ﺟﺒﺮان
ﮐﻨﺪ و ورود دوﻟﺖ ﻻزم اﺳﺖ .ﻣﻄﻠﻌﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرت ﻣﺴﺪود ﺑﻮدن راﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮﯾﻌﺎً از ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن:
ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻣﻘﺮر در ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺣﻮادث
•
ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
•
•

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ردﯾﻒﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ
ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی وﺿﻌﯿﺖ ،در
ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﺑﺮداﺷﺖ از ﺻﻨﺪوق ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻢ:
 -۱ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ واﺣﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،اﻧﺴﺠﺎم ،ﭘﯿﮕﯿﺮی،
ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،آﻣﺎدﮔﯽ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ،
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
 -۲ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎء از ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﯿﻼب اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮآورد دﻗﯿﻖ ﺧﺴﺎرات و ﻧﯿﺎزﻫﺎ و رﺻﺪ
ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﻤﮏﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺒﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺮع وﻗﺖ اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد.
 -۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی و زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺎر ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 -۴اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﻮری اﻓﺮاد
ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﯿﻼب ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرات ﮐﺸﺎورزان در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
 -۵ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر روﻧﻖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞزده ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ
ﻻزم و ﻓﻮری ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ و اﯾﻤﻦ واﺣﺪﻫﺎی آﺳﯿﺐدﯾﺪه
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﻫﻤﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران را ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺳﯿّﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای
 ۲۳ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

ﺻﺪای ﺑﺎد ﻣﺮﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-ﮐﺎوﺷﮕﺮ اﯾﻨﺴﺎﯾﺖ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از
ﻓﺮود در ﻣﺮﯾﺦ ،ﺻﺪای ﺑﺎدﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺎره را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ،ﮐﺎوﺷﮕﺮ
اﯾﻨﺴﺎﯾﺖ ﺻﺪای ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨﯽ را
ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  JPLﻧﺎﺳﺎ ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ از ﺻﺪای ﺑﺎد ﻣﺮﯾﺦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻮاﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎوﺷﮕﺮ
ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد در ﻣﺮﯾﺦ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ۱۶ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ وزﯾﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺻﻮات ﻣﺮﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮش اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺷﻨﯿﺪن آن اﺳﺖ.
دان ﺑﻨﺴﻔﯿﻠﺪ از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻮرﻧﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺻﺪا ﻣﺮا
ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﺎدﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻋﺼﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﯽ اﻧﺪازد.
اﯾﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﺪای ﺑﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﯾﻨﺴﺎﯾﺖ ﻣﯽ
وزد و ارﺗﻌﺎﺷﯽ در ﮐﻞ ﮐﺎوﺷﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺻﻮات ﺑﺎد ﻣﺮﯾﺨﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻫﻮا درون ﮐﺎوﺷﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دﺳﺘﮕﺎه زﻟﺰﻟﻪ ﺳﻨﺞ روی ﺑﺪﻧﻪ آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.

 ۳.۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن
آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-

ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿﺮ  ۳.۹ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﻧﻔـﺮ
در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن آﻧﻼﯾـﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی  ۵۱.۲درﺻﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن از »ورﻟﺪ واﯾﺪ وب«
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﯾﻠﯽ ﻣﯿﻞ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۳.۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آژاﻧﺲ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ) ( ITUدر ﮔﺰارﺷﯽ اﻋﻼم
ﮐﺮده ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی  ۵۱.۲درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن از world wide
 webاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻮﻟﯿﻦ ژو ﻣﺪﯾﺮ  ITUدر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی ﻣﯿﺰان
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ  ۵۰/۵۰ﻣﯽ ﮔﺬرد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﺪه
زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری
و ﺗﺠﺎری ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.
ﻃﺒﻖ

ﮔﺰارش  ITUرﺷﺪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .در  ۲۰۰۵ﻣﯿﻼدی ۵۱.۳
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ
رﻗﻢ ﺑﻪ  ۸۰.۹درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارد .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۴۵.۳درﺻﺪ از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ۱۳ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻓﻘﻂ  ۷.۷درﺻﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ درﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳ﺳﺎﻟﻪ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و از  ۲۱درﺻﺪ

ﺑﻪ  ۲۴.۴درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯿﺰان اﺷﺘﺮاک ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ  ۱۲.۴درﺻﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﺮاک ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﺷﺘﺮاک ﻫﺎی ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از
 4اﺷﺘﺮاک در ﻫﺮ  100ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  2007ﺑﻪ  69.3در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن  5.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه وﺟﻮد دارد.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ۹۶درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن اﮐﻨﻮن در ﮔﺴﺘﺮه ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد 3G

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و  ۹۰درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﯽ
ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺗﻮاﻧﻨﺪ

از

ﻃﺮﯾﻖ

ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺑﻪ روش ﻃﺒﯿﻌﯽ /ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﻫﺎ آب را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ روﺷﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺘﺮات ﻣﻮﺟﻮد در آب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﮐﻢ آﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ
از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزی و اﻧﻮاع ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رود از
اﯾﻦ رو در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﻼش ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺸﻮر و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی آﺑﯽ ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ اﻃﻼع

رﺳﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮدارﯾﻢ.
ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات از آب
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮد و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﯽ دارﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع آب ،ﺗﯿﺮﮔﯽ و ﮐﺪورت آب ،ذرات ﻣﻌﻠﻖ در
آب ،ﺳﺨﺘﯽ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آب ،رﺳﻮبﮔﺬاری آب و … ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﯿﺘﺮات ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۵ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات از آب
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح »ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات از آب ﻫﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﻓﺎﺿﻼب« اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در ﺟﻬﺎن و
اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﭘﺴﺎب ﻫﺎی ﺣﺎوی ﻧﯿﺘﺮات ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ،
»ﻧﯿﺘﺮات« ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺳﻄﺤﯽ ورود ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در آﯾﻨﺪه ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺘﺮات در ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب ﻫﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻓﺰود :ﻧﯿﺘﺮات ﺳﻼﻣﺖ آب ﺷﺮب را ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری »ﻣﺘﻬﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻨﻤﯿﺎ« در ﻧﻮزادان و
ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و ﺳﺮﻃﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺘﺮات زداﯾﯽ از آب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ ،راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻀﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻏﻨﯽ از ﻧﯿﺘﺮات ،روش ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و روش ﻫﺎی
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﯽﺗﺮ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ آﺑﯽ در ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از
آب ﭼﺎه ﻫﺎ ،ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺘﺮات ﺑﻪ ﮔﺎز ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ رو در ﺻﺪ ﺑﺮآﻣﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺮوژه ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﻧﺠﺎم و ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و
ﻓﻨﺎوران ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺣﺬف ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﯿﺘﺮات از
آب ﻫﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،از دو راﮐﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در اﯾﻦ راﮐﺘﻮرﻫﺎ از
ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﻠﻘﯿﺢ اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد :در اﯾـﻦ دو راﮐﺘـﻮر ﺑـﺎﮐﺘﺮی ﻫـﺎی دﻧﯿﺘﺮﯾﻔـﺎﯾﺮ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺮﺑﻦ ،ﻧﯿﺘﺮات را ﺑﻪ ﮔﺎز ﻧﯿﺘﺮوژن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و در ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .در راﮐﺘﻮر اول ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی
»دﻧﯿﺘﺮﯾﻔﺎﯾﺮ« ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮده ﮔﺮاﻧﻮﻟﯽ و در راﮐﺘﻮر دوم اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ
ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ رﺷﺪ داده ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ دو راﮐﺘﻮر ﺑﺎ راﻫﺒﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮات در داﺧﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮده و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی ﻧﯿﺘﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﭘﺲ از راه اﻧﺪازی اوﻟﯿﻪ راﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﻫﺎی دﻧﯿﺘﺮﯾﻔﺎﯾﺮ ،ﮐﺎراﯾﯽ دو راﮐﺘﻮر در ﺣﺬف ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺘﺮات
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺮ دو
راﮐﺘﻮر ﺑﺎ ﻟﺠﻦ ﮔﺮاﻧﻮﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات
ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ را ﺗﺎ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ از  ۴۵ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻧﯿﺘﺮات
زداﯾﯽ از آب ﻫﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﻧﯿﺘﺮات را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﮐﻪ ﮔﺎز ﻧﯿﺘﺮوژن اﺳﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات از ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات از آب ﻫﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن
در ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎﯾﻠﻮت و ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻟﺠﻦ ﮔﺮاﻧﻮﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای
ﻧﯿﺘﺮات زداﯾﯽ از آب ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎراﻣﺪ و ﺑﺎ
راﻫﺒﺮی ﺳﺎده اﺳﺖ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎرﭼﻪ دوﺟﺪاره ﺑﺮای ﺟﺬب
آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺤﯿﻂ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﭘﺎرﭼﻪ
ﻫﺎی دوﺟﺪاره ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺬب آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ
ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ.

ﻣﺠـﺮی اﯾـﻦ ﻃـﺮح وﺟـﻮد ﺻـﺪاﻫﺎی
ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎر را ﯾﮑـﯽ از
آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﺎم ﺑﺮد و
ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ آﻟـﻮدﮔﯽ ﻣـﻮﺟﺐ ﺳـﻠﺐ
آﺳـﺎﯾﺶ اﻓـﺮاد ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑـﺮای رﻓـﻊ
اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ داودآﺑﺎدی ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﺎﮐﻦ را از ﺟﻤﻠﻪ روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی دوﺟﺪاره ﮐﻪ روی
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی ﺗﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎط ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﺻﻮت ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان

ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ
ﺻﻮﺗﯽ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
وی ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
از ﭘﺎرﭼﻪ دوﺟﺪاره ﺣﻠﻘﻮی ﺗﺎری ﺑﺎ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دادن ﻧﺦ ﺑﯿﻦ دو
ﻻﯾﻪ ﭘﺎرﭼﻪ در ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ،
ﺿﺨﺎﻣﺖ و وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺬب ﺻﻮت روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﯾﺎدآور
ﺷﺪ :از اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻓﻀﺎی داﺧﻞ آن ﺑﺎ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
وی اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ دﯾﻮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ
را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ،از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮد و اﻓﺰود:
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺬب ﺻﻮت را دارد.
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺼﺮف ﻧﺦ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎرﭼﻪ دوﺟﺪاره ﺣﻠﻘﻮی
ﺗﺎری ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺟﺬب ﺻﻮت اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮ اﻟﯿﺎف ﭘﻮﺷﺶ
داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ اﺻﻐﺮﯾﺎن ﺟﺪی از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﺟﻤﺸﯿﺪی اواﻧﮑﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

راه اﻧﺪازی اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری
داﻧﺸﮕـﺎه ﻋﻠـﻢ و ﺻـﻨﻌﺖ در ﻫﻔﺘـﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و
ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
و ﻓﻨﺎوری راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻘﺪﯾﺮ از دو دﺳﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ
ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی و ﮐﺎرﺑﺮدی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ

داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ آذر از ﺳﻮی ﺷﻮرای
ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﻧـﺎم روز
ﭘﮋوﻫـﺶ ﻧـﺎم ﮔـﺬاری ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
وزارت ﻋﻠـﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوری
ﻧﯿﺰ از ﺳﺎل  1379ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ
آذر ﻣﺎه را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺧﻮاﻧـﺪ و از ﺳـﺎل  1384اﯾـﻦ ﻧـﺎم
ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻣﺴﺎل روز ﺷﻨﺒﻪ  24آذر آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺳﯽ
ام اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری وزارت ﻋﻠﻮم،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری روز اول ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان داﻧﺶ آﻣﻮز ،آﻣﻮزش
و ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه و در آن از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد .روز دوم از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻓﻨﺎوران ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از
ﻇﻬﺮ ﻫﻤﺎن روز ﺳﻤﯿﻨﺎر ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری و رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روز ﺳﻮم روز ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و در
اﯾﻦ روز از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺳﻤﯿﻨﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ
آﻧﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮ و ﭘﮋوﻫﺶ و
ﻓﻨﺎوری ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﻨﺎوری و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎم روز ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺳﻤﯿﻨﺎری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار و در آن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ
آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ از
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻌﺎل

ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان روز دوﺷﻨﻪ در ﮔﻔﺖ
وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮﻧﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ
ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺗﻮرج ﻣﺤﻤﺪی اﻓﺰود :اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ از ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﺨﺸﯽ
از ﻓﻀﺎﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
و در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻤﻌﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﻮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ
در آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ ،ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اداﻣﻪ داد :ﻗﺼﺪ
دارﯾﻢ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻓﻀﺎﻫﺎ را ﻫﻢ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار
داده و ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻮاوری را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ.
وی در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻗﺪام دﯾﮕﺮی ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪه و ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎی اﻗﻤﺎری را از ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮑﺪه
ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻮاوری
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری در
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه
ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
***ﺗﻘﺪﯾﺮ از دو دﺳﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮر ﮐﺎرﺑﺮدی و
ﺑﻨﯿﺎدی
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ در ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :از دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ روﯾﻪ ای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در دو ﻣﺤﻮر؛ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ
و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دارﻧﺪ،
ﻓﻨﺎوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ را
در ﻫﺮ دو رﺳﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﻨﺎوری و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﻦ ﺑﺎزار ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .اﻣﺴﺎل
ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اراﺋﻪ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻮاد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان ﯾﺎ اﯾﺮان ﻟﺐ ﺳﻮم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ
دﯾﻤﺎه در ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎ
اﺷﮏ ﭼﺸﻢ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-ﯾﮏ اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﻠﻨﺪی ﺣﺴﮕﺮی ﺑﺮای اﻧﺪازه
ﮔﯿﺮی ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻓﻨﺮ اﺳﺖ و در ﭘﻠﮏ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﮏ ﻓﺮد ،ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ )Verilyﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻟﻔﺎﺑﺖ( ﭘﺮوژه ﻟﻨﺰ
ﭼﺸﻤﯽ رﺻﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ اﺳﺘﺎرت آپ
ﻫﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  ،Noviosenseﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮔﺠﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
رﺻﺪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ اﺳﺖ روی ﭘﻠﮏ
ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﺷﮏ ﭼﺸﻢ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺠﺖ
ﭼﻨﺎن دﻗﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ  ۹۵درﺻﺪ اﻃﻼﻋﺎت آن ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه از ﺗﺴﺖ ﺧﻮن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻀﺎد ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ اﺷﮏ اﻧﺴﺎن در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ  ۷۰درﺻﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺪاوم اﺷﮏ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻠﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺎم
ﻣﺎﯾﻊ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺠﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت روی ﭘﻠﮏ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽ ﺟﻬﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ .در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻘﻂ  ۶ﻧﻔﺮ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﻠﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﭼﺮخ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮﻣﯽ ﺧﻮدرو ﺑﺎﭘﺮﯾﻨﺘﺮ
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺮخ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮﻣﯽ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺮخ ﻫﺎ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺮخ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮﻣﯽ ﺧﻮدرو در دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﺮخ  +HRE3Dﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  EBMﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺷﻌﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮون ﭘﻮدر
ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم را ذوب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺗﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ CNCﺑﺴﺎزد.
ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم)ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻠﺰ روی زﻣﯿﻦ( ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارﻧﺪ.
ﭼﺮخ ﻫﺎ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮﻣﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد.
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﭼﺮخ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ روش ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﺷﻮد.

ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ  ۳ﺗﻨﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻓﻀﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -دﯾﺮوز ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی روﺳﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﺣﺪود  ۳ﺗﻦ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ
ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻣﻮﺷﮏ ﺳﺎﯾﻮز ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﻓﺖ.
ﯾﮏ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی رﺑﺎﺗﯿﮏ روﺳﯽ دﯾﺮوز ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رﺳﯿﺪ
ﺗﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ای  ۳ﺗﻨﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم  Progress۷۱روز ﺟﻤﻌﻪ از ﻣﻘﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ در
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻤﻮﻟﻪ  ۲۵۶۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ،

ﻏﺬا و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻧﻮردان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﻫﻤﺮاه
ﯾﮏ ﻣﻮﺷﮏ ﺳﺎﯾﻮز ﺑﻮﺳﺘﺮ FGﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﻓﺖ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺷﮏ ﺳﺎﯾﻮز اﮐﻨﻮن
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ روﺳﯿﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان
را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺒﺮد .ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲آذر)ﺳﻮم دﺳﺎﻣﺒﺮ(
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و  ۳ﺧﺪﻣﻪ را ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آن ﻣﮏ ﮐﻼﯾﻦ )ﻓﻀﺎﻧﻮرد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ( ،اوﻟﮓ ﮐﺎﻧﻮﻧﻨﮑﻮ
)ﻓﻀﺎﻧﻮرد روﺳﯽ( و دﯾﻮﯾﺪ ﺳﻨﺖ ژاک )ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ( ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۰ﺗﻦ ﺣﻮﻟﻪ آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ در ﮐﺸﻮر
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﺣﻮﻟﻪﻫﺎی آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ ﺑﻪ وزن ۱۰
ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﺘﻞﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات و ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ
ﺑﺮ ﺣﻮﻟﻪﻫﺎ از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮو و ﻧﺎﻧﻮﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﺑﺪﺑﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯽﺑﻮ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮارﯾﺖ ﻣﻮاد دارای ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﺟﻮد دارد .اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮﻟﻪ آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺟﺮمﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی درون
ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آنﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻓﺰودن ﻧﺎﻧﻮﻣﻮاد در اﻟﯿﺎف اﯾﻦ ﺣﻮﻟﻪﻫﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ آنﻫﺎ
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎریزا در آنﻫﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺳﻠﯿﻤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان  ۱۰ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻮﻟﻪﻫﺎی آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ از ﯾﮑﯽ از
ﻫﺘﻞﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ ﺳﻔﺎرش ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺣﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﻨﻮز آﻏﺎز ﻧﺸﺪه و ﻓﻌﻼ ً ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻤﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﯾﻢ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺣﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﻠﯿﻤﯽ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد ای ﺣﻮﻟﻪﻫﺎ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﻮﻟﻪﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺪ

ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﻮدن ،دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرچ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ در
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از  ۱۰۰ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻫﻨﻮز ﺧﻮاص آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﻟﯽ در اﯾﻦ
ﺣﻮﻟﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮنﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﺿﺪ ﻗﺎرچ ،ﺣﻮﻟﻪﻫﺎی آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ  E.Coliو S.Aureus
را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎﻧﻮﻣﻘﯿﺎس از ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺣﻮﻟﻪﻫﺎی آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ۱۰۰درﺻﺪ از اﻟﯿﺎف ﭘﻨﺒﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ آب ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻮﻟﻪﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

