
موانع توسعه گردشگری دریایی 
مازندران

| امیررضا اصغرزاده - يك كارشناس 
گردشــگرى گفت: وجود حريم هاى ساحلى 
آزاد نشده دولتى و خصوصى مهم ترين چالش 

گردشگرى دريايى مازندران است.
نازنيــن تبريزى، عضو هيئــت علمى گروه 
گردشگرى دانشــگاه مازندران از دو چالش و 
مانع ديگر بر سر راه توسعه گردشگرى دريايى 

نام بــرد و اظهاركرد: وجود حريم هاى ســاحلى آزاد نشــده دولتى و 
خصوصى مهم ترين چالش گردشگرى دريايى مازندران است، زمانى 
كه در ساحل آزادى وجود نداشته باشد، قطعا گردشگرى دريايى شكل 

نگرفته و گسترش نخواهد يافت.
وى از تناقض موجود قوانين در بين سازمان هاى مختلف و مرتبط به 
عنوان يكى ديگر از چالش هاى تاثيرگذار بر گردشگرى دريايى ياد كرد 
و افزود: سازمان هايى وجود دارند كه ظاهرا بايد در يك راستا حركت 

كنند اما تضاد منافع و قوانين دارند.
استاد جغرافيا و برنامه ريزى گردشــگرى لزوم يك مديريت برابر و 
يكپارچه براى ســازمان هاى مرتبط به هم را ضرورى دانست و خاطر 
نشان كرد: حركت به سمت يك هدف كلى نيازمند برنامه و چشم انداز 
واحد دارد تــا در كنار آن اصالح قوانين صــورت گيرد و يك مديريت 

جامع به دست آيد.

نبود طرح جامع گردشگری در استان مازندران
تبريزى، مازندران را جز استان هايى دانست كه طرح جامع گردشگرى 
ندارد و اضافه كرد: اوليــن و بهترين راه براى طــرح جامع، مطالعات 
بنيادى و وسيع و نه جزئى در حوزه گردشگرى است كه بايد در دستور 

كار قرار گيرد.
وى با اشاره به اينكه متاسفانه در بسيارى از موارد معيار تصميم گيرى 
ما براى وسعت مطالعات تحقيقاتى، ميزان هزينه كرد است، گفت: بايد 
يك بار با هزينه مناسب سند راه تنظيم و در اين سند گردشگرى يا طرح 
جامع پتانسيل هاى متنوع استان ديده شود. بايد در طرح جامع براى 
هر بخش، اهداف و چشم انداز تعريف و مشخص شده سپس سازوكار 

اجرايى مناسب اجرا شود.
تبريزى بــا بيان اينكه بايد افق هاى گردشــگرى ترســيم شــود، 
خاطرنشان كرد:مى توان از تجارب و نظرات كشورها و شخصيت هاى 
علمى كه صاحب سبك هستند استفاده كرد و در كنار آن بايد عزم اراده 
جدى براى عملياتى كردن اهداف در مســير صحيح براى نيل به يك 

گردشگرى پايدار وجود داشته باشد.
وى تصريح كرد: بســيارى از كشورهاى پيشــرفته دنيا سرانه ملى 
خود را از طريق اين صنعت تامين كــرده و عمده اقتصاد آنان بر محور 

گردشگرى استوار است.
وى با اشاره به اين كه اكثر كشورهاى صاحب صنايع و بزرگ در دنيا 
نظير ژاپن، فرانسه، آلمان و غيره نيز در زمينه گردشگرى توانمند بوده و 
اين صنعت در رديف هاى اول تا سوم اقتصاد آن ها قرار دارد، خاطرنشان 
كرد: بر اين مبنا امروزه نگرش كشــورها به گردشگرى نه تنها اقتصاد 
محور بوده بلكه به عنوان يك ويژگى مثبت در توســعه هاى فرهنگى، 

اجتماعى، تبليغى و حتى توليدى توجه خاص به آن مى شود. تبریک روز خبرنگار به تحریریه روزنامه کائنات . عكس: سالیا شهریاری  

 انتصاب مدیر روابط عمومي معاونت
برون مرزي

| مديــركل روابط عمومي صدا و ســيما ، 
شيدا اســالمي را به عنوان مدير روابط عمومي در 

معاونت برون مرزي اين سازمان منصوب كرد.
به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومي برون 
مرزى صدا و ســيما ، محمد حســين رنجبران در 
حكم انتصاب شيدا اسالمي ، بر برنامه ريزي و زمينه 
سازي براي تحقق اهداف كالن سازمان، طراحي و 
تدوين برنامه اي دقيق براي تقويت تعامل بــا مخاطب ، برنامه ريزي براي 
حضور موثرتر در فضاي مجازي و اطالع رساني به موقع درباره فعاليت هاي 

شبكه هاي تلويزيوني و راديويي برون مرزي تاكيد كرده است  .
وي همچنين از تالش هاي حســيني خبير ، كه پيش از اين مدير روابط 

عمومي معاونت برون مرزي صدا و سيما بود قدرداني كرده است .
شيدا اسالمى پيش از اين مدير روابط عمومى شبكه جهانى سحر ، مشاور 

رئيس مركز صبا و مشاور مدير شبكه پرس تى وى بوده است .

راه اندازی شبکه اجتماعی )شعاع(
| فاطمه زارع – رئيس مركز آموزش هاى 
الكترونيكى دانشــگاه تهران از راه اندازى «شــعاع» 
(شــبكه علمى آموزش عالى) به عنوان اولين شبكه 
اجتماعى براى برقــرارى ارتباطــات علمى در اين 
دانشگاه خبر داد.به گزارش كائنات، دكتر سيد اميد 
فاطمى به تشــريح و معرفى «شبكه علمى آموزش 
عالى» با عنوان شبكه اجتماعى «شعاع»  پرداخت و 
گفت: در واقع «شعاع» مخفف شبكه علمى آموزش عالى است كه در اين شبكه 
اجتماعى دانشجويان، اســتادان، دانش آموختگان، كارشناسان و يا صنعت كه 
موضوع علم، دغدغه آنها است فعاليت خواهند كرد. در اين شبكه مفهوم علم، 
گستره اى از آموزش، پژوهش، فناورى، نوآورى و فرهنگ را شامل مى شود.وى 
همچنين با تاكيد به توصيف ويژگى هاى شبكه هاى اجتماعى «شعاع» پرداخت 
و افزود: افراد در شــبكه اجتماعى داراى يك پروفايل هستند كه وضعيت آنها 
را مشخص مى كند. اين پروفايل ها قابليت مشــاهده، جستجو و ايجاد ارتباط 
شبكه اى و تشــكيل گروه را دارند؛ هم چنين ما در شبكه اجتماعى بايد امكان 
تعامل با افراد ديگر را ايجاد كنيم. البته مى توان اين سه مورد را از ويژگى هاى 
مشترك شبكه هاى اجتماعى برشمرد.به گفته وى در شبكه اجتماعى شعاع 
به اين سه ويژگى مشترك، علمى بودن نيز اضافه مى شود و افراد مى توانند در 
زمينه هاى علمى مختلف با يكديگر ارتباط برقرار كنند.رئيس مركز آموزش هاى 
الكترونيكى در ادامه به بيان تفاوت پيام رســان و شــبكه اجتماعى پرداخت و 
گفت: در پيام رسان ها پروفايل وجود ندارد، اما در شبكه هاى اجتماعى به ويژه 
«شعاع» كه رويكرد علمى دارد افراد مى توانند در پروفايلى كه ايجاد مى كنند 
زمينه فعاليت هاى علمى، عاليق، كتاب ها و يا مقاالت خود را به اشتراك بگذارند. 
هم چنين فعاليت گروه ها و جســتجو در پيام رسان ها بسيار محدود است. كار 
پيام رسان انتقال و رساندن پيام لحظه اى است كه در شبكه هاى اجتماعى هم 
بايد از آن استفاده شود.دكتر فاطمى با اشاره به اينكه شبكه اجتماعى «شعاع» 
ساخت و طراحى دانشگاه تهران است، خاطرنشان كرد: در اين شبكه اجتماعى 
علمى قابليت پيام رسانى هم وجود دارد. شعاع در دانشگاه تهران راه اندازى به 
زودى راه اندازى مى شود و مورد استفاده قرار مى گيرد.وى در ادامه علمى بودن 
شبكه اجتماعى «شعاع» را وجه تمايز آن از ديگر شبكه هاى اجتماعى توصيف 
كرد و گفت: اجتماعى بودن يكى از مباحث مهم مطرح در آينده است. در وب 1 
اطالع رسانى مورد توجه بود اما بعد از آن و در وب 2 اجتماعى بودن مطرح شد، 
يعنى در اين نوع از وب همه افراد نقش مشاركتى دارند و فقط دريافت كننده 
نيستند. اين اتفاق در پروسه ياددهى و يادگيرى نيز رخ داده است. يك زمان 
فقط استاد در كالس تدريس مى كرد، اما در حال حاضر به گونه اى شده كه افراد 
از اجتماع با يكديگر ياد مى گيرند.رئيس مركز آموزش هاى الكترونيكى دانشگاه 
تهران ادامه داد: در حيطه پژوهش نيز رويكــرد متفاوت و جديدى جايگزين 
شده و اكنون به نحوى است كه پژوهشگران مى توانند زمينه هاى پژوهشى خود 
را به اشتراك بگذارند تا افراد ديگر آن را مشــاهده كنند، در مورد آن نظر و يا 
اينكه بخشى از آن را مورد استفاده قرار دهند كه اين خود نشان دهنده حركت 

زمينه هاى پژوهشى به سمت اجتماعى شدن است.
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تغییر میزان وام برای شرکت های دانش 
بنیان در تالطمات ارزی اخیر

| رييس صندوق نوآورى و شكوفايى 
از تغيير ميزان وام در تالطمــات ارزى اخير 
براى شركت هاى دانش بنيان خبر داد و گفت: 
در صورتى كه شــركتى بعد از خريد خارج با 
تغيير ارز مواجه شده باشد و اين تغييرات در 
قيمت نهايى آنها تاثيرگذار باشــد، ميزان وام 

درخواستى آنها تغيير خواهد كرد.
به گزارش كائنات ، دكتر بهزاد سلطانى با تاكيد بر اينكه براى دوران 
تحريم در حال برنامه ريزى هاى خاص براى شــركت هاى دانش بنيان 
هستيم، افزود: شركت هاى دانش بنيان كه وام آنها در صندوق مصوب 
شده باشد و از ســوى ديگر اگر اقدام به خريد مواد اوليه از خارج كرده 
باشند و تغيير نرخ ارز موجب شود كه در قيمت نهايى محصوالت آنها 
اثرگذار باشد، اين دسته از شركت ها مى توانند به صندوق مراجعه كنند 

و ما با بررسى، ميزان وام آنها را تغيير دهيم.
وى با تاكيد بر اينكه در دوران تالطمات ارزى شركت هاى دانش بنيان 
مشــروط بر اينكه خريد خارجى داشته باشــند و وام آنها در صندوق 
مصوب شده باشد، در چتر حمايتى صندوق قرار خواهند گرفت، اظهار 
كرد: عالوه بر آن در شرايط بحرانى كنونى خدمات اشتغال زايى ايجاد 

كرديم.
سلطانى ايجاد ارتباطات شــركت هايى دانش بنيان داخلى و خارجى 
را از ديگر خدمات صندوق در شرايط تحريم نام برد و افزود: ايجاد اين 
ارتباط در دوران تحريم بسيار مهم اســت. عالوه بر آن در صورتى كه 
شركت ها در دوران تحريم با مشكالتى مواجه شوند و توانايى عودت وام 
را نداشته باشند ما به آنها امهال مى دهيم. اين همان اقدامى است كه 

تاكنون انجام داده ايم.
وى با بيان اينكه وضعيت اين شــركت ها مورد بررســى قرار خواهد 
گرفت و بر اساس ارزيابى ها، زمان بازپرداخت را براى شركت ها تمديد 
مى كنيم، در عين حال تاكيد كرد: اين حمايت ها مشمول همه شركت ها 
نخواهد شد و داراى شرايط خاصى است.اولويت هاى صندوق در شرايط 
بحرانيرييس صندوق نوآورى و شكوفايى با اشــاره به برنامه هاى اين 
صندوق در حوزه هاى اولويــت دار مانند بحران كم آبى، گفت: در حوزه 
آب، حمايت از شــركت هاى فعال در حوزه آب شيرين كن ها از جمله 
اولويت هاى اين صندوق اســت؛ از اين رو با شناسايى اين شركت ها به 
طور خاص به آنها تسهيالت اعطا مى كنيم.وى حوزه هاى اولويت دار اين 
صندوق را «آب» و «ريزگردها»،  ذكر و خاطر نشان كرد: حوزه «انرژى 
تجديدپذير» از ديگر اولويت هاى ما اســت. در حال حاضر تعدادى از 
شركت ها در حوزه توليد پنل هاى خورشــيدى فعال هستند كه جزو 
اولويت هاى ما است و ما از آنجايى كه مى دانيم اين شركت ها دانش بنيان 
هستند، تسهيالت را در اختيار آنها قرار خواهيم داد.سلطانى، حمايت از 
شركت هايى را كه اقدام به كاهش مصرف انرژى در ساختمان مى كنند، 
از ديگر اولويت هاى اين صنــدوق نام برد.ســرمايه گذارى خارجى و 
فعاليت هاى بين المللرييس صندوق نوآورى و شكوفايى در پاسخ به اين 
ســوال كه آيا اين صندوق مجاز است وارد سرمايه گذارى هاى خارجى 
شــود، ادامه داد: در اين زمينه براى ما صراحتى در قانون وجود ندارد، 
ولى ما اعتقــاد داريم كه بايد وارد اين حوزه شــويم و در اين زمينه به 
دنبال اصالح مقررات هستيم.وى با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: 
در سازمان تجارت بين الملل عضو هستيم تا سرمايه هاى ايرانيان خارج 
از كشــور را جذب كنيم، اين اقدام مشكل اســت ولى اين برنامه را در 
دستور كار قرار داديم.ســلطانى ارتباط ميان شركت هاى دانش بنيان 
داخلى با خارجى را از ديگر برنامه هاى اين صندوق عنوان كرد و افزود: 
با كشورهايى چون هند و چين اين برنامه در حال اجرا شدن است.وى، 
فعاليت ذيل پيمان هاى بين الملل مانند اسكپ،  ارتباط با صندوق هاى 
شبيه صندوق نوآورى و شــكوفايى مانند TBE و NRDC هند، فينپ 
برزيل، VPR  فرانســه و صندوق آلمان و پيگيرى عضويت در اتحاديه 
صندوق هاى مشابه در اتريش را از ديگر برنامه هاى اين صندوق دانست 
و گفت: عضويت در اتحاديه هاى بين المللى به ما اعتبارات هم مى دهد 
مانند هياتى كه از صندوق اسكپ سازمان ملل به ايران آمده بود و به ما 

پيشنهاد راه اندازى صندوق مشترك در ايران را داد.

دریچه

اینفوگرافی

 در آموزش محیط بانان
ضعیف هستیم

| فرمانده يگان حفاظت اداره محيط 
زيست استان تهران با اظهار تاسف از اينكه 
طى يك هفته دو محيط بان شهيد شده اند، 
از به نتيجه نرسيدن اليحه حمايت از محيط 
بانان و ضعف در آمــوزش محيط بانى انتقاد 
كرد.به گزارش كائنــات ، نقى ميرزاكريمى 
با اشــاره به اينكه محيط بان على خواجويى 
كه در استان كرمان به شهادت رسيد، صد و 
بيست و دومين محيط بانى است كه براى حفاظت از آب، خاك و حيات وحش كشور 
شهيد شده است، اظهار كرد: يگان حفاظت سازمان محيط زيست بعد از نيروهاى 

انتظامى و نظامى بيشترين شهيد را تقديم عرصه هاى طبيعى كشور كرده است.
وى با اظهار تاســف از اينكه طى يك هفته دو محيط بان شهيد شده اند، گفت: 
واقعيت ها و سختى هاى شغل محيط بانى بايد بدون چشم پوشى بيان شود. تاسف بار 
اســت كه پس از اين اتفاقات و اين تعداد شهيد هنوز اليحه حمايت از محيط بانان 

به نتيجه نرسيده است و حمايت الزم از يگان حفاظت محيط زيست نمى شود.
فرمانده يگان حفاظت اداره محيط زيست استان تهران با اشاره به اينكه بايد تيمى 
تشكيل شود تا علت شهادت محيط بانان را بررســى كند، تصريح كرد: در مناطق 
تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست، اعزام محيط بان براى دستگيرى شكارچى 

تابع استاندارهايى است.

 کشف ستاره
غنی از لیتیوم

| اخیرا اخترشناسان چینى موفق 
به کشف یک ســتاره غول پیكر غنى 
از لیتیوم شــده اند.به گزارش کائنات، 
اخترشناسان چینى موفق به کشف یک 
ستاره غول پیكر غنى از لیتیوم شده اند. 
میزان لیتیوم این ســتاره 3000 برابر 
میزان لیتیوم یک ستاره معمولى است. 
این ستاره در صورت فلكى «مارافسای» 
(Ophiuchus) در سمت شمالى دیسک کهكشانى و در فاصله 4500 سال 
نوری از زمین یافت شد. ماراَفســای یا «حوا» یكى از 88 صورت فلكى 
آسمان است.کشف این ستاره توســط ستاره شناسان نامى «انجمن ملى 
نجوم چین» (NAOC) آکادمى علوم چین انجام شــد. آنها این کشف را با 
تلسكوپ «LAMOST» مستقر در «رصدخانه شیانگ النگ» شمال استان 
هه بى چین، انجام دادند.بنابر نظریه بیگ بنگ، لیتیوم، هیدروژن و هلیوم 
جز سه عنصری هستند که اولین لحظات داغ هستى جهان شكل گرفته اند. 
فراوانى این سه عنصر به عنوان مهم ترین شواهد بیگ بنگ شناخته شده 
است.نظریه مه بانگ یا بیگ بنگ، مدل کیهان شناسى پذیرفته شده جهان 

و از کهن ترین دوران شناخته شده و تكامل آن در مقیاس بزرگ است.

 بهینه سازی فرآیند غشای مایع
برای تصفیه پساب

| داود پیشكار- محققــان دانشگاه 
علم و صنعت ايران تالش كردند با بهره گيرى 
از فنــاورى نانو، فرايند غشــاى مايع را براى 
تصفيه پساب بهينه ســازى كنند به گونه اى 
كه بر اســاس گفته اين محققان با استفاده از 
اين روش موفق به حذف مواد رنگى از پساب 
به ميزان زياد شدند. به گزارش كائنات، دكتر 
تورج محمدى، عضو هيات علمى دانشگاه علم 
و صنعت ايران، فناورى غشاى مايع را يكى از مقرون  به  صرفه ترين فناورى هاى غشايى 
خواند و افزود: در اين طرح به  منظور بهينه سازى هر چه بيشتر فناورى غشاى مايع، از 
دو نوع نانوذره آب دوست و آب گريز استفاده شد و نتايج مربوط به هركدام مورد مقايسه 
قرار گرفت.وى سادگى، ارزانى و مصرف انرژى كم را از مزاياى اين فناورى عنوان كرد 
و يادآور شد: با توجه به اين مزايا فناورى غشاى مايع اين پتانسيل را دارد كه جايگزين 
بسيارى از فناورى هاى رايج شــود.به گفته اين محقق، فناورى غشاى مايع (فناورى 
غشاى مايع نگهداشته شده) فناورى است كه بار اصلى تصفيه پساب بر دوش يك  فاز 
مايع است و اين فاز كه به آن فاز حامل نيز گفته مى شود، مواد آالينده را جذب مى كند.
محمدى اضافه كرد: حضور نانوذرات آب گريز در ساختار غشاى مايع موجب مى شود 
تا مكان هاى فعال جهت جذب آالينده بر روى سطح غشا افزايش و ميزان رسوخ آب 
به درون فاز غشايى كاهش يابد و اين موضوع افزايش بازدهى جداسازى را در پى دارد.

  وقتى در روز خبرنگار با بنر تبریک
  از طرف شهرداری مواجه شدیم
  فهمیدیم هنوز هم از یاد نرفته ایم!
  هنوز هم روزنامه زنده است!
 ما روزنامه نگارها زنده ایم


