
»همدان۲۰۱۸«نقشهآمریکاییها
راخنثیمیکند

| اتاق بازرگانی ایران پرونده همدان 
پایتخت گردشگری آسیا در سال ۲۰۱۸ را با 
باور تحول در صنعت گردشگری و خنثی سازی 
نقشه های آمریکا برای ایران هراسی، در صورت 
اســتفاده از این فرصت باز کرد.سی ویکمین 
جلسه کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و 
اقتصاِد هنر اتاق ایران با حضور هیات رییسه و 

اعضا، استاندار همدان، رییس اتاق همدان، معاون گردشگری سازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری، دبیر کل و معاونان اتاق ایران، مدیران 
ســازمانهای دولتی و فعاالن بخش خصوصــی و صاحب نظران برگزار 
شــد.احمد اصغریـ  رییس کمیسیون گردشــگری، اقتصاد ورزش و 
اقتصاد هنر اتاق بازرگانی ایرانـ  با اشــاره به این که امروزه توسعه ی 
گردشــگری در تمام عرصه ها چه در سطح ملی و منطقه ای و حتی در 
سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی 
قرار گرفته است، گفت: برای کشورهایی مثل ایران، درآمدهای نفتی، 
یک رانت اقتصادی تلقی می شود که فاقد هرگونه اثرات القایی از لحاظ 
باال بردن ســطح تولید ملی در اقتصاد اســت.وی یادآور شد: صنعت 
گردشــگری به صورت زنجیره وار با بعضــی از فعالیت های اقتصادی، 
وابستگی دوجانبه دارد و رونق آن، از لحاظ افزایش درآمدها در اقتصاد 
کشــور میزبان، تأثیر به ســزایی دارد. در نتیجه توسعه ی گردشگری، 
اقتصاد کشــور را از حالت تــک محصولی خارج می کنــد و ثبات در 
درآمدهای ناشی از جذب گردشــگری را برای کشور به همراه خواهد 
داشت.به گزارش کائنات و به نقل از  ایسنا، رییس کمیسیون گردشگری 
اتاق ایران گفت: اگر راه برای بخش خصوصی باز نباشد، چگونه میتوان 
به این درآمدها دست یافت. لذا فرصت برگزاری همدان ۲۰۱۸ در دوره 
کنونی کشور یکی از بهترین راههای بهرهگیری از فرصتها برای استان 
همدان به عنوان میزبان و نهایتا کشورمان اســت.وی با بیان این که 
سال طالیی برای همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا آغاز شده 
و الزم اســت از فرصت پیش آمده برای معرفی و شناسایی ظرفیتهای 
گردشگری، تاریخی، فرهنگی، اقتصادی این استان به جهانیان نهایت 
استفاده را ببریم، افزود: بر این اساس باید با تبلیغات گسترده و طراحی 
مناسب لوگوی همدان ۲۰۱۸  فرصتها و جاذبههای گردشگری همدان 
را تبلیغ کرده و از تهیه بســتههای سرمایهگذاری برای مهمانان غافل 
نشویم.  اصغری سپس پیشنهاد کرد؛ میتوان همزمان با رویداد ۲۰۱۸ 
همدان، مســابقات ورزشی در ســطح بین المللی را با حضور تیمهای 
مختلف خارجی برنامهریزی کرد و از ظرفیتهای گردشــگری ورزشی، 
طبیعت گردی، کوه نوردی، صخره نوردی، دوچرخه سواری و اسکی 
در این اســتان بهره برد.علی اصغر زبردســتـ  رییس اتاق بازرگانی 
همدانـ  در این رابطه گفت: چنین رویدادهایی دســت کم۴۰ سال 
یکبار رخ میدهــد. امروزه unwc دارای بیش از ۱۵۰ عضو اســت و 
درحالی که شرکت علی صدر همدان عضو این مجموعه شده میتوان از 
این ظرفیت بهینه تر استفاده کرد.او با بیان اینکه اتاق ایران و همدان 
با آمادگی کامل این توانمنــدی را دارد که در کنار مجموعه مدیریتی 
اســتان زمینه تعامل خوبی را فراهم کند، افزود: امروزه آمریکاییها در 
تالش هستند، ایران اسالمی را منزوی کنند و این رویداد میتواند این 

نقشه را بیتاثیر کند. افتتاح رمپ و باند پروازی هوانیروز. عكس: اکبر توکلی 

موفقیتمحققاندانشگاهیدربازیابیو
استحصالوانادیوم

| محققان کشورمان با هدف طراحی یک 
واحد نیمه صنعتی موفق به بازیابی و اســتحصال 
وانادیوم )V( ۲O۵از ســرباره های آن در مقیاس 
آزمایشگاهی شــدند.طرح »بازیابی و استحصال 
وانادیوم )V( ۲O۵از ســرباره های آن در مقیاس 
آزمایشگاهی با هدف طراحی واحد نیمه صنعتی 
آن«، با حمایت مالی ســازمان توسعه و نوسازی 
معــادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و با تالش پژوهشــگر دانشــگاه 
بین المللی امام خمینی)ره( قزوین انجام شــد و در زمره یکی از طرح های 
صنعتی برتر دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشــور قرار گرفت.در این طرح، 
فرآیندهای خردایش )سنگ شــکنی و آسیای سرباره(، لیچینگ مقدماتی 
با اســید هیدروکلریدریک )HCl(، عملیات تشویه نمکی با نمک کربنات 
ســدیم )دمای ۸۵۰ درجه ســانتی گراد(، لیچینگ کربناتی در دمای ۸۵ 
درجه سانتی گراد در حضور بی کربنات سدیم )NaHCO3( و در نهایت 
فرآیندهای تغلیظ/تخلیص )استخراج حاللی(، استریپینگ و ترسیب جهت 
تولید کیک )رســوب( قرمز متاوانادات سدیم )Na۴V6O۱7( انجام شد 
و بر اساس نتایج به دســت آمده از این طرح، وانادیوم موجود در سرباره با 
بازیابی لیچینگ مقدماتی HCl ۸۵,9۸ درصد و بازیابی لیچینگ قلیایی 
در حضور بی کربنات سدیم معادل ۴3,9۴ درصد و بازیابی ترسیب معادل 
۵۰,9۲ درصد استحصال شد.تولید کیک )رسوب قرمز( متاوانادات سدیم 
برای اولین بار از سرباره فوالدســازی از محلول لیچینگ قلیایی دستاورد 
ویژه این پژوهش اســت.به گزارش کائنات و به نقل از ایســنا، همچنین 
اجرای طرح داخلی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( قزوین تحت عنوان 
»بررسی روش های مختلف حذف ناخالصی های موجود در محلول لیچینگ 
وانادیوم«، مذاکره و توافق با شرکت ذوب آهن برای اجرای طرح در مقیاس 
نیمه صنعتی )Pilot Plant( و مذاکره با یک شــرکت صنعتی و معدنی 
جهت استفاده از تجارب طرح برای استحصال وانادیوم از منابع اولیه سنگ 
آهن مرکزی ایران- یزد از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح بوده است.
وجود درصد قابل توجه وانادیوم در سرباره کنورتور فوالدسازی و حجم زیاد 
سرباره تولیدی و همچنین با توجه به کاهش اثرات زیست محیطی وانادیوم، 
انجام این طرح، باعث اتخاذ تصمیمات جدیدتر در ارتباط با تولیدات جانبی 

صنعت فوالد و سرمایه گذاری در این بخش می شود.

کسبرتبهاولایراندربخشکسبوکار
المپیادجهانیفناورینانو

| بــر اســاس رای داوران بین المللــی 
کره جنوبــی در بخش نــوآوری، ایران در بخش 
کسب وکار، مالزی در بخش علم وفناوری و تایوان 
برترین  تیم های نخســتین المپیــاد بین المللی 
فناوری نانو شناخته شدند.اولین المپیاد جهانی 
فناوری نانو با معرفی برنــدگان رقابت ها به کار 
خود خاتمه داد. بر اساس رای داوران بین المللی 
کره جنوبی در بخش نــوآوری، ایران در بخش کســب وکار، مالزی در 
بخش علم و فناوری و تایوان در بخش امتیازات کل، رتبه اول را به دست 
آوردند.در مراســم اختتامیه ایــن المپیاد دکتر علــی بیت اللهی، مدیر 
کمیته راهبری المپیاد پروژه ها و چالش های مطرح شده در این المپیاد 
را در ســطح باالیی توصیف کرد و گفت: از سوی دیگر ایده های مطرح 
 شده توسط تیم ها برای رفع این چالش ها بسیار جالب توجه بوده است.
وی ادامه داد: این ایده ها به  صورت مســتقیم با چالش های مطرح شده 
مرتبط بودند و با توجه به دوره ها و کارگاه های مربوط به تجاری ســازی 
و راه اندازی شــرکت در این المپیاد، این ایده ها می تواند از حالت ایده 
آزمایشــگاهی به صنعتی تبدیل شــوند.بیت اللهی یکــی از اهداف این 
المپیاد را کمک به شرکت کنندگان خالق برای خارج کردن این ایده ها 
از حالت ذهنی و پیاده سازی آن در مقیاس صنعتی دانست و یادآور شد: 
از جمله نکات مثبت این المپیاد، کار تیمی و گروهی شــرکت کنندگان 
بود که موجب هم افزایی در ایده پردازی و پیاده سازی ایده ها برای حل 

چالش های این المپیاد  شد.
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حمایتبیلگیتسازتوسعهجهانی
روشاصالحژن

| بیل گیتس در مقاله ای از لزوم 
حمایت از فناوری های ویرایش ژن تاکید 
کرد.بیل گیتس بنیانگذار مایکروســافت، 
این بــار در قامــت یک حامــی فناوری 
ویرایش ژن درآمده اســت.وی که اکنون 
»بنیاد بیل و ملینــدا گیتس« را مدیریت 
می کند، یک مقاله طوالنی برای ســایت 
خارجی »Foreign Affairs« نوشته 
اســت که در آن چگونگی نحوه توســعه جهانی تکنیک های ویرایش ژن مانند 
»کریسپر«)CRISPR( را روشــن می کند.بنیانگذار مایکروسافت می نویسد: 
این یک فاجعه خواهد بود که فرصت را از دست بدهیم.گیتس پیشنهاد می کند 
که ویرایش ژن می تواند مسائل مربوط به امنیت غذایی را حل کند و پیشگیری 
از بیماری را بهبود بخشــد.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ، گیتس نوشت: 
ریشه کن کردن بیماری های پایدار و عامل فقر به اکتشافات علمی و نوآوری های 
تکنولوژیک نیاز دارد. کریســپر کشف و توســعه نوآوری ها را بسیار سریع تر و 
دقیق تر می سازد.کریســپر به معنای »تناوب های کوتاه پالینــدروم فاصله دار 
 Clustered Regularly Interspaced Short(»منظم خوشــه ای
Palindromic Repeats( اســت که بخشــی از دی .ان .ای پروکاریوت 
هســتند که حاوی تناوب های کوتاه توالی های بنیادین هستند.کریسپر نوعی 
سیستم ایمنی تطابق پذیر در باکتری ها است که آن ها را قادر به کشف دی .ان .

ای ویروس و بعد نابودی شان می کند. بخشی از سیستم کریسپر، پروتئینی به نام 
َکسCas9( 9( است که قابلیت جستجو، برش زدن و سرانجام استحاله دی .ان .

ای ویروس را به روشی خاص دارد. فناوری کریسپر به دانشمندان اجازه می دهد، 
تغییراتی در دی .ان .ای سلول ها ایجاد کنند.کریســپر در زمینه های مهندسی 
ژنوم، به سیستم های مختلفی برمی گردد که دانشمندان می توانند دی .ان .ای را 
در مکان های دقیق ویرایش کنند. این سیستم همچنین می تواند به عنوان ابزار 
تشخیصی مورد استفاده قرار گیرد.اســتفاده از کریسپر و دیگر تکنولوژی های 
ویرایش ژن منشا بسیاری از بحث های فلسفی در مورد چگونگی نفوذ انسان ها 
بر جهان طبیعی است.گیتس از نظر پیشگیری از بیماری ها می گوید که ویرایش 

ژن چگونه می تواند ماالریا را ریشه کن کند.

ضرورتاختصاصبودجههایدولتی
بهامرتحقیقاتپزشکی

| دبیــر بازآموزی نخســتین همایش 
بین المللی پزشــکی آکادمیک ایران به ضرورت 
اختصــاص بودجه های دولتی بــه امر تحقیقات 
پزشکی اشــاره کرد و گفت: به شــرایط ایده آل 
و مطلــوب در حوزه تحقیقات بالینی در کشــور 
نرســیده ایم.دکتر میترا علی نژاد خرم در آستانه 
برگزاری نخســتین همایش بین المللی پزشکی 
آکادمیک ایران در ارتبــاط با جایگاه تحقیقات و 
آموزش پزشکی، گفت: علیرغم اینکه ایران رتبه خوبی در این زمینه دارد؛ ولی هنوز به جایگاه 
و شرایط ایده ال نرسیده ایم و به ویژه در حوزه بالین انتظار داریم تحقیقات بیشتری صورت 
گیرد و استعداد اساتید به مرحله ظهور برسد.وی با اشاره به اینکه توجه به امر تحقیقات و 
آموزش در حوزه پزشکی یکی از اهداف اصلی برگزاری نخستین همایش بین المللی پزشکی 
آکادمیک ایران است، بیان کرد: نبود امکانات مالی سبب شده که پزشکان دغدغه مالی داشته 
و فرصت کمتری به امر تحقیقات اختصاص دهند.رئیس گروه داخلی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد علوم پزشکی تهران به ضرورت اختصاص بودجه های دولتی به امر تحقیقات اشاره کرد 
و افزود: در صورت تحقق این مسئله تغییرات چشمگیری در حوزه تحقیقات پزشکی رخ 
خواهد داد. در حال حاضر متأسفانه پزشکان اکثر زمان خود را به کار درمانی اختصاص داده 
به دلیل مسائل مالی کمتر می توانند به امر تحقیقات بپردازند.علی نژاد خرم با اشاره به اینکه 
این همایش توسط دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران از ۲9 فروردین ماه جاری به 
مدت سه روز در بیمارستان فرهیختگان برگزار می شود، گفت: این همایش با همکاری اساتید 
برجسته پزشکی دانشگاه های آکسفورد و کمبریج و پژوهشکده علوم و فناوری پزشکی شهید 
بهشتی و جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران، دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش کائنات و به نقل از ایســنا، دبیر بازآموزی نخستین همایش بین المللی پزشکی 
آکادمیک ایران ادامه داد: هدف از این همایش بیان آخرین یافته های تحقیقاتی در خصوص 
بیماری های داخلی، غدد، اعصاب، عفونی و مسمومیت ها است و مهم تر از آن به روز رسانی 

اطالعات همکاران در این حیطه ها و بهبود ارتباطات بین المللی در حوزه پزشکی است.

حذفقارچهایبیماریزاازاسکناس
بانانوذرات

ه   نشــگا ا د  3 ن  محققــا  |
با بررســی اثرات نانــوذرات در حذف 
قارچ های موجود در اســکناس های رد 
و بدل شــده در ۴ محیط اثبات کردند 
نانوکریســتال های ســلولز و نانوالیاف 
کیتوزان پوشش داده شده قادر به جذب 
عوامل بیماری زا از اســکناس هستند.

اسکناس، ســکه و قبوضی که بین افراد 
رد و بدل می شوند، حاوی 3 هزار نوع باکتری هستند؛ از این رو در سال های 
اخیر به  منظور کاهش خطر ابتال به بیماری از طریق اسکناس، افزودنی های 
ضد میکروب و ضد قارچ به ساختار کاغذ اسکناس اضافه می شود.در این راستا 
محققان دانشگاه تهران با همکاری دانشــگاه های شهید بهشتی و گرگان با 
بررســی اثرات نانوذرات بر روی قارچ های موجود در اسکناس ها پیشنهادی 
را در این زمینه ارائه کردند.دکتر مهدی جنوبی، عضو هیات  علمی دانشــگاه 
تهران با اشاره به توانایی بالقوه اسکناس در نگهداری و انتقال عوامل بیماری زا 
از جمله باکتری ها و قارچ ها به انســان،  گفت: میزان و نوع آلودگی اسکناس، 
دو مساله حائز اهمیت به شمار می رود که ممکن است برای هر مکان متفاوت 
باشد.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا، وی اضافه کرد: مثال اسکناس های 
مورد اســتفاده در نانوایی، بیمارستان و یا پایانه مســافربری به باکتری های 
متفاوتی آلوده هستند.جنوبی، خاطر نشان کرد: از این رو در این تحقیق ابتدا 
به بررسی قارچ های موجود در اســکناس های مورد استفاده در چهار مکان 
مختلف پرداخته شد و سپس تأثیر حضور تکی و همزمان دو نانو ماده بر رشد 
و تکثیر قارچ ها مورد ارزیابی قرار گرفت.ایــن محقق با بیان اینکه نانو ذرات 
ضد میکروب مورد استفاده در این طرح منشأ طبیعی دارند و نسبت به سایر 
افزودنی قیمت پایین تری دارند، اظهار کرد: از سوی دیگر به دلیل اینکه این 
افزودنی ها در مقیاس نانومتری اســتفاده  شــده اند، اثر ضد میکروبی و ضد 

قارچی به مراتب باالتری را از خود به نمایش گذاشته اند.

جریمهرانندگانگوشیبهدست
بهصورتنامحسوس

| پلیس اســترالیا با کمک سیستم 
هــوش مصنوعی جدید می توانــد به صورت 
نامحســوس، رانندگانی را که پشت فرمان از 
گوشی استفاده می کنند، تشخیص دهد.پلیس 
نیو ســاوت ولز اســترالیا با کمک یک روش 
جدید به مقابله با معضل اســتفاده از گوشی 
حین رانندگی برخاسته است.سیستم هوش 
مصنوعــی جدید خواهد توانســت تصاویری 
واضح تر از همیشــه از مجرمین بگیرد و در دست داشــتن گوشی را تشخیص دهد.
پلیس استرالیا می گوید: نسل بعدی آشکارسازهای)دوربین ها( کنار جاده ای به زودی 
رانندگانی را که حین رانندگی از گوشی هوشمند استفاده می کنند، شناسایی خواهد 
کرد. دوربین های با تکنولوژی پیشــرفته در آینده نزدیک می توانند وجود ابزارهای 
الکترونیکی را در دست رانندگان تشخیص دهند.رانندگانی که پشت فرمان با تلفن 
صحبت می کنند یا پیامک ارســال می کنند، یکی از بزرگترین خطرات در جاده ها 
هســتند و فناوری جدید می تواند به جلوگیری از این عمــل کمک کند.به گزارش 
کائنات و به نقل از ایسنا ، دقیقا مشخص نیســت که دوربین ها چگونه کار خواهند 
کرد، اما به نظر می رســد که آنها از نرم افزار هوش مصنوعی برای تشخیص تصاویر 
استفاده می کنند.پلیس نیو ساوت ولز یکی از نیروهای موجود در سراسر جهان است 
که با توجه به امکانات ارائه شــده توســط فناوری جدید هوش مصنوعی، به دنبال 
حل این مشــکل است.نسخه های اولیه این فناوری به وســیله تکنولوژی تشخیص 
اتوماتیک)ANPR( تاثیر شگرفی در کمک به شناسایی و جلوگیری از ارتکاب جرم 
داشته است.هنگامی که صحبت استفاده از گوشی هوشمند در حین رانندگی به میان 
می آید، پیشرفت در دوربین دوربرد و تصویربرداری با کیفیت باال به این معنی است 

که تصاویری واضح تر از همیشه می توانند گرفته شوند.

گوشه و کنار
چه خبر

اینفوگرافی


