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خروج نخبگان و متخصصان از کشور همواره به عنوان 
یکی از دغدغه های سیاستگذاران مطرح بوده است. 
این دغدغه عموما مربوط به کشورهایی است که به هر 
دلیلی توانایی نگهداشت و جذب این افراد را ندارند. 
پس از شکل گیری زیســت بوم فناوری و نوآوری در 
سراسر دنیا، کشورهای توسعه یافته به علت کمبود 
نیروی متخصص، تمرکز خــود را بر جذب نخبگان 
کشــورهای کمتر توســعه یافته یا در حال توسعه 
گذاشته اند. کشورهای توسعه یافته با ارائه مشوق های 
جذاب از قبیــل startup visa و tech visa و در 
اختیار قرار دادن تسهیالت متنوع و درآمدهای باال 
ســعی در جذب افراد و تیم های استارت آپی دارند. 
درواقع، این مشــوق ها باعث خالی شدن کشورهای 
کمترتوسعه یافته از سرمایه انســانی می شود. این 
در حالی اســت که بعضی کشــورها این چالش را 
به درستی درک کرده اند و تالش می کنند که از خروج 
ســرمایه انســانی خود جلوگیری کنند. همچنین 
برخی دیگر تالش می کنند که نیروهای نخبه ای را 
که طی سال های گذشته از دست داده اند، تشویق به 
بازگشت یا همکاری کنند. معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ایران هم از 3سال پیش با راه اندازی 
سامانه »همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی 
خارج از کشــور« تالش خود را معطوف به بازگشت 
قطعی یا همکاری های مقطعی این گروه از ایرانیان 
کرده است. »اشتغال در شرکت های دانش بنیان«، 
»نظام وظیفه تخصصی«، »وام مســکن«، »ودیعه 
مســکن«، »عضویت در هیأت علمی«، »برگزاری 
کارگاه های آموزشی و ســخنرانی«، »فعالیت های 
آموزشــی و پژوهشــی«، »فعالیت های فناورانه« 
و »فعالیــت به عنــوان اســتاد مدعو« بخشــی از 

حمایت هایی است که این معاونت ارائه داده است.

برنامه ای برای همکاری مشترک
پرویــز کرمی، رئیــس مرکــز فناوری هــای نرم 

و توســعه صنایع خالق معاونت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری آغاز برنامه همکاری با متخصصان و 
کارآفرینان ایرانی غیرمقیم را مربوط به 3سال پیش 
می داند. کرمی یادآوری می کند که معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری و بنیاد ملی نخبگان این 

برنامه را مشترکا اجرایی کردند.
او می گوید: »ما طی این برنامه یک همکاری مشترک 
بــا دانشــجویان، فارغ التحصیــالن، کارآفرینان و 
متخصصــان ایرانی مقیم ســایر کشــورها تعریف 

کرده ایم.«
کرمی با بیان اینکــه بعضی از این افــراد در طول 
همکاری مایل بودند که به کشور بازگردند، درعین 
حال، به گروهی دیگر اشــاره می کند که گاهی در 
کشور و گاهی در خارج از کشور اقامت دارند. درواقع، 
گروه دوم بــا هموطنان خود پروژه های مشــترک 
را اجرا، در دانشــگاه ها تدریس یا کارگاه تخصصی 

برگزار می کنند.

رابطان و پایگاه های همکار
رئیس مرکــز فناوری های نرم دربــاره فعالیت ها و 
فرایندهای این برنامه می گوید: »در برنامه اجرایی 
همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از 
کشور، کارشناسانی مشخص در ایران برای ارتباط 
با فارغ التحصیالن و کارآفرینان مقیم خارج از کشور 
تعیین می شــوند که با روش های مختلف با هم در 

ارتباط هستند.«
کرمی، وظیفه فرد رابط را پیگیری کارهای کارآفرین 
و متخصصی عنوان می کند که با توجه به عدم حضور 
او در ایران و ناآشــنایی با مناســبات و بوروکراسی 

ایران، ممکن است با مشکل مواجه شود.
او همچنین از حدود 120 »پایــگاه همکار« برای 
استقبال، جذب و استقرار متخصصان و کارآفرینان 
ایرانی خارج از کشور خبر می دهد که این پایگاه ها 
درواقع همان مراکز آموزش عالی، مراکز پژوهشی، 

دانشگاه ها یا شرکت های دانش بنیان هستند.
به گفته کرمی »به عنوان مثــال، فردی که در حوزه 
بیوتک کار می کنــد، می تواند در یکی از پایگاه های 
ما که مرتبط با این حوزه است و حتی ممکن است 

متعلق به بخش خصوصی هم باشد، فعالیت کند.«
رئیس مرکــز فناوری های نرم همچنیــن از امکان 
برگزاری کارگاه تخصصی، سخنرانی علمی ایرانیان 
غیرمقیم در دانشگاه های کشــور درباره موضوعی 
مشــخص و عضویت در هیأت علمی مراکز علمی و 

دانشگاهی خبر می دهد.
کرمی با اشــاره بــه اینکــه پیگیری ایــن امور و 
هماهنگی های الزم از ابتدا تا پایان کار و مانند آن بر 
عهده همان فرد رابط است، می گوید: »ما به گونه ای 
برنامه ریزی کرده ایم که متخصصان مثال 6 ماه یا یک 
سال، به طور آزمایشی به فعالیت مورد عالقه خود در 
پایگاه همکار مورد نظر بپردازند و اگر با آن مرکز به 

توافق رسیدند، به طور دائمی ماندگار می شوند.«

آمارها چه می گویند؟
ســخنگو و مشــاور رئیس بنیاد ملــی نخبگان از 
6500همکاری موفق در قالب این طرح خبر می دهد 
که از این تعداد، حدود 3500نفــر به طور کامل به 
کشور بازگشــته اند و در حوزه های مختلف مشغول 

به فعالیت هستند.
کرمی به حدود 9هزار درخواســت ثبت شــده در 
»سامانه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی 
خارج از کشــور« طی این مدت اشــاره می کند و 
می گوید: »حدود 3هزار نفر از آنها اقدام به تاسیس 
شرکت کرده اند و اکنون در شرکت های دانش بنیان 
خود مشــغول به فعالیت هســتند.« او همچنین 
با اشــاره به اینکه 350 تا 400 اســتاد دانشگاه در 
کشور مشغول به کار شده اند، ادامه می دهد: »حدود 
1300پسادکترا در همکاری مشترک با دانشگاه ها 
تعریف شده که این افراد در وضعیت رفت و برگشت 
قرار دارنــد و حدود 4هــزار نفر هم یا ســخنرانی 

داشته اند یا کارگاه آموزشی برگزار کرده اند.«
کرمی یکــی از فواید ایــن برنامه را انجــام ندادن 
هیچ گونــه تبلیــغ دولتــی بــرای آن می داند و 
اطالع رسانی برنامه »آی کانتکت« را از طریق خود 
متخصصان و ســایر ایرانی های غیرمقیم و از طریق 
شبکه های اجتماعی خود آنها عنوان می کند. البته 
وب سایت برنامه از سایت بنیاد ملی نخبگان و معاونت 

علمی هم قابل دسترسی است.

 تسهیالت و مشوق ها
آنگونه که رئیس مرکــز فناوری های نرم می گوید، 
وقتی یک ایرانی غیرمقیم از طریق »سامانه همکاری 
با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشــور« 
ثبت نام و برای کارها و پروژه های مختلف آمادگی 
یا بازگشت قطعی خود به کشور را اعالم می کند، با 
تسهیالتی مانند بلیت رفت و برگشت، حل مسئله 
سربازی، یافتن محل تدریس، پروژه همکاری، ارائه 
کارگاه، همکاری با شرکت های دانش بنیان، فعالیت 
در مراکز علمی، پژوهشــی یا آزمایشــگاهی مورد 

استقبال قرار می گیرد.
کرمی همچنین مشــوق های درنظر گرفته شــده 
از ســوی معاونت علمــی و بنیاد ملــی نخبگان را 
برای دانشــجویان، فارغ التحصیالن و متخصصان 
100دانشگاه برتر دنیا عنوان می کند که درصورت 

بازگشت به کشور در اختیار آنها قرار می گیرد.
او یادآوری می کند که این افراد در خارج از کشــور، 
دستمزدها و حقوق های بســیار باال می گیرند که با 
دریافتی های ایران قابل مقایســه نیست، اما حس 
وطن دوســتی آنها و کمک به هموطنان و بودن در 

ایران باعث می شود که به کشور خود برگردند.
رئیس مرکــز فناوری های نــرم با اشــاره به اینکه 
متناسب با رشته تحصیلی، مهارت و مدرک تحصیلی 
و براســاس توافقی که صورت می گیرد، برای آنها 
حقوق)در حد پســادکترا( درنظر گرفته می شــود 
و پــس از آن، فعالیت خود را آغــاز می کنند، ادامه 
می دهد: »درصورتی که آنها بخواهند یک شــرکت 
دانش بنیان راه اندازی کنند، مشــمول همه مزایای 

تاسیس شرکت های دانش بنیان می شوند.«
کرمی همچنین تأکید می کند که اگر این افراد نیاز 
به وام یا تسهیالتی داشته باشند، معاونت علمی این 
موضوع را پیگیری می کنــد. به گفته او »با توجه به 
اینکه آنها ســال ها در ایران نبوده اند، حمایت های 
ویژه ای برای اســکان و اســتقرار آنها درنظر گرفته 
می شود که این موارد از طرف معاونت علمی و بنیاد 

ملی نخبگان در اختیار آنها قرار می گیرد.«

حمایت از نخبگان برای بازگشت به وطن
تاکنون 3500 نخبه در قالب برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور به طور قطعی به کشور بازگشته اند

تحقیقات اخیر نشان می دهد سن ابتال به سرطان در دهه های اخیر پایین آمده است و اکنون سنین پایین در خطر این بیماری مهلک قرار دارند
توفان جهانی سرطان زیر 50ساله ها 

ابتــالی افراد زیر 50ســال به 
سرطان در دهه های اخیر روند 
افزایشی داشته است. مطالعه ای 
توسط محققان بیمارستان زنان 
بریگام انجام شد که نشان می  دهد بروز سرطان  هایی مانند سینه، روده 
بزرگ، مری، کلیه، کبد و پانکراس و غیره، به طور چشمگیری در افراد زیر 
50سال افزایش یافته اســت. به گزارش یور آلرت، دانشمندان در تالش 
هســتند تا متوجه شــوند چرا هر روز به تعداد جوانان مبتال به سرطان 
افزوده می شــود. برای این منظور، آنها تجزیه و تحلیل گسترده ای روی 
داده های موجود انجام دادند که شــامل جمله اطالعاتی در مورد سبک 
زندگی می شــد و ممکن بود در ابتال به ســرطان نقش داشته باشد. این 
نتایج در Nature Reviews Clinical Oncology منتشــر شــده 
است. شوجی اوگینو، استاد و پزشک دانشــمند در گروه آسیب شناسی 
در بیمارستان بیرگام توضیح داد: ما در روند دریافت اطالعات، چیزی به 
نام اثر در زمان تولد را مشاهده کردیم که این تأثیر نشان می  دهد که هر 
گروه متوالی از افرادی که در زمان های بعدی متولد می شوند )مثال یک 
دهه بعد( در معرض خطر باالتری برای ابتال به سرطان در آینده هستند 
که احتماال به دلیل عوامل خطری اســت که در سنین پایین در معرض 
آن قرار گرفته اند. به گفته اوگینو این خطر با هر نســل در حال افزایش 
اســت. به عنوان مثال، افرادی که در ســال1960 متولد شده اند، قبل از 
50سالگی خطر ابتال به سرطان را بیشتر از متولدان 1950 تجربه کرده اند 
و پیش بینی می شود که این سطح خطر در نسل های متوالی به افزایش 

خود ادامه دهد.

جست وجو برای یافتن سرنخ
اوگینو و توموتاکا اوگای از دپارتمان آسیب شناسی که نویسندگان اصلی 
مطالعه هستند به همراه سایر همکارانشــان، ابتدا داده های جهانی که 

میزان بروز 14نوع مختلف ســرطان را توصیف می کند و نشــان دهنده 
افزایش بروز بیماری در افراد زیر 50 از سال 2000 تا 2012 است را تجزیه 
و تحلیل کردند. این تیم تحقیقاتی سپس مطالعاتی را پی گرفت که روند 
عوامل خطر احتمالی ازجمله قرار گرفتن در معرض خطرات اولیه زندگی 
در جمعیت های عمومی را بررسی کرد. در نهایت، این تیم مقاالتی را که 
ویژگی های تومور بالینی و بیولوژیکی سرطان  های زودرس را در مقایسه 
با سرطان  هایی که بعد از 50سالگی تشخیص داده می  شوند، مورد بررسی 
قرار داد. در یک بررسی گسترده، تیم اوگینو و اوگای، دریافتند که شرایط 
اولیه زندگی، که شامل رژیم غذایی، سبک زندگی، وزن، قرار گرفتن در 
معرض عوامل محیطی و میکروبیوم فرد می شود، در چند دهه اخیر به طور 
اساسی تغییر کرده اســت. در نهایت آنها به این پیش فرض رسیدند که 
عواملی مانند رژیم غذایی غربی و ســبک زندگی ممکن است در شیوع 

زودهنگام سرطان نقش داشته باشند.

عوامل خطر
عوامل خطر احتمالی سرطان زودرس شــامل مصرف الکل، محرومیت 
از خواب، سیگار کشــیدن، چاقی و خوردن غذاهای بسیار فرآوری شده 

بود. با کمال تعجب، محققان دریافتند که درحالی که مدت زمان خواب 
بزرگساالن در طول چندین دهه تغییر زیادی  نکرده است، امروزه کودکان 
نسبت به دهه های قبل بسیار کمتر می خوابند. عوامل خطر مانند غذاهای 
بسیار فرآوری شده، نوشیدنی های شــیرین، چاقی، دیابت نوع2، سبک 
زندگی کم تحرک و مصرف الکل از دهه1950 به طور قابل توجهی افزایش 
یافته اســت، که محققان حدس می زنند با تغییر میکروبیوم همراه بوده 
است. از میان 14نوع سرطانی که مورد مطالعه قرار گرفت، 8نوع سرطان 
مربوط به دســتگاه گوارش بود. به گفته محققان، غذایی که می خوریم 
میکروارگانیســم های روده ما را تغذیه می کند. رژیم غذایی مستقیما بر 
ترکیب میکروبیوم تأثیر می گذارد. در نهایت این تغییرات می تواند بر خطر 
و نتایج بیماری تأثیر بگذارد. یکی از محدودیت  های این مطالعه این است 
که محققان اطالعات کافی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط برای 

شناسایی روند بروز سرطان در طول چند دهه را نداشتند.

گسترش تحقیقات
اوگینو و اوگای امیدوارند با جمع آوری داده های بیشــتر و همکاری با 
مؤسســات تحقیقاتی بین المللی برای نظارت بهتر بر روندهای جهانی، 
این تحقیق را ادامه دهند. آنها همچنین اهمیت انجام مطالعات کوهورت 
طولی را با رضایت والدین که شامل کودکان خردسال می شود و ممکن 
است برای چندین دهه پیگیری شوند را توضیح دادند. اوگای گفت: بدون 
چنین مطالعاتی، تشخیص اینکه یک فرد مبتال به سرطان هم اکنون یا 
ده ها سال پیش یا در دوران کودکی چه سبک زندگی ای داشته، دشوار 
اســت. به دلیل این چالش، هــدف ما انجام مطالعــات کوهورت طولی 
بیشتری در آینده است که در آن گروه مشــابهی از شرکت کنندگان را 
در طول زندگی شان ردیابی و اطالعات ســالمتی آنها را از پرونده های 
ســالمت الکترونیکی و نمونه های زیســتی در مقاطــع زمانی معین 

جمع آوری می کنیم. 

عمادالدین قاسمی پناهدانش بنیان
روزنامه نگار

زهرا خلجیپزشکی
روزنامه نگار

راه اندازی سرویس456 برای کودکان
براساس ســند باالدســتی »صیانت از کودکان و نوجوانان 
در فضای مجازی« که از ســوی شورای عالی فضای مجازی 
تصویب شده است، باالخره آنچه با عنوان سرویس اینترنت 
کودک و نوجوان )ســرویس 456( نامیده شــده، از سوی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات رونمایی شد. آن گونه که 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جلسه رونمایی از این 
سرویس عنوان کرده با راه اندازی آن، امکان مدیریت کودکان 
در فضای مجازی برای خانواده ها فراهم می شود تا از طریق 

آن، کودکان  در معرض محتوای نامناسب قرار نگیرند.

3امکان برای خانواده ها
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، عیسی زارع پور با بیان اینکه با راه اندازی 
ســرویس اینترنت کودک و نوجوان،3 امکان برای خانواده 
به منظــور حفاظت از کــودکان در فضای مجــازی فراهم 
می شود گفت: »نخســت با شــماره گیری #456* دوم از 
طریق سایت https://456.ir و ســوم از طریق اپلیکیشن 
456این امکان برای خانواده ها فراهم شده است تا دسترسی 
کودکان و نوجوانان خود به اینترنت را متناســب با ســن و 
شرایط هر کدام تعریف و مدیریت کنند. به این منظور 4سطح 
دسترسی تعریف شده است که در قالب 4رنگ سبز، سفید، 
زرد و نارنجی تعریف شده که فعال رنگ سبز)برای کودکان 
زیر 5ســال( در اپراتورها فعال شده اســت و به زودی سایر 

دسترسی ها نیز تعریف خواهد شد.«
او با اشــاره به اینکه همچنین یک امکان دیگر و با انعطاف 
بیشتری در قالب اپلیکیشن فراهم شده است، ادامه داد: به این 
ترتیب پدر و مادر می توانند انتخاب کنند که چه سرویس، چه 
سایت یا چه اپلیکیشینی برای کودکان فعال شود و برای هر 
کدام از اعضای خانواده می توانند سطح دسترسی ویژه مربوط 

به وی را تعریف کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به اقدام دیگری اشاره کرده 
که به گفته او، نمونه آن  در کشورهای اروپایی فعال  شده است 
و در کشور ما هم به مرور زمان تکمیل می شود. زارع پور این 
اقدام را فراهم کردن دسترسی ایمن به خدمات پایه و مهم 
مثل موتورهای جســت وجو و دانش نامه ها اعالم کرده تا از 

طریق آن کودک در معرض محتوای نامناسب قرار نگیرد.
به گفته او »این خدمات در قالب ســایت https://456.ir از 

امروز در دسترس مردم عزیز قرار گرفته است.«

اقدامات قبلی کافی نبوده
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین در این جلسه با 
تأکید بر اینکه حوزه کودک و نوجوان در فضای مجازی حوزه 
بسیار  مهمی است، ادامه داد: » آنچنان که باید و شاید به این 
مسئله پرداخته نشده است. سابقه بحث حفاظت از کودکان 
در فضای مجازی قریب به 2دهه اســت کــه در دنیا دنبال 
می شود و در اواخر دهه80 و اوایل دهه90 هم فعالیت های 
خوبی در کشور انجام شد. البته در ادامه کمتر به این حوزه 
توجه شده است و اقدامات انجام گرفته یا کافی و یا متناسب با 

چارچوب های فرهنگی کشورمان نبوده است.«
زارع پور نقطه عطف دیگر کشــورمان را تالش های صورت 
گرفته برای حفاظت از کــودکان در فضای مجازی در قالب 
مصوبه سال گذشته شــورای عالی فضای مجازی اعالم کرد 
و گفت: »خرداد ماه سال گذشــته، سند صیانت از کودکان 
در فضای مجازی به تصویب رسید. در این سند تقسیم  کار 
خوبی شده و برای دســتگاه های مختلف، تکالیفی در نظر 
گرفته شــده اســت تا بتوانیم بر پایه آن، عقب ماندگی های 

گذشته را جبران کنیم.«
او ادامه داد: »از روز نخســِت حضــور در وزارت ارتباطات، 
چندیــن جلســه بــا اپراتورهــا و فعــاالن حــوزه تولید 
محتوای کــودک برگزار کــردم کــه جمع بندی های این 
 جلســات در قالب راه انــدازی پنجره ای واحــد به آدرس

 family.ict.gov.ir با هدف معرفی ظرفیت های موجود در 
معرض دید عموم، به ویژه خانواده ها قرار گرفت.«

محیط امن را فراهم کردیم
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات تأکید کرد: »براســاس 
تکالیف درنظر گرفته  شده در ســند صیانت از کودکان در 
فضای مجازی، وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات مکلف 
شده اســت تا با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
ســایر نهادهای فرهنگی، یک محیط امن در فضای مجازی 
برای کودکان فراهم کند تا آنها کمتر در معرض محتواهای 

نامناسب قرار گیرند.«
زارع پور در ادامه، تکلیف دیگر وزارت ارتباطات در این سند 
را ایجاد محیط امن متناسب با سن و محتوایی که در اختیار 
کاربر قرار می گیرد عنــوان کرد و گفت: »خوشــبختانه با 
همکاری خیلی خوب خانواده ارتباطات کشور و در رأس آن 
اپراتورهای تلفن همراه، این امکان فراهم شد و امروز به شکل 

رسمی به مردم عزیز معرفی می شود.«
او ادامه داد: »امیدوارم با همکاری و همراهی همه فعاالن و 
دست اندرکاران این حوزه، چه در بخش خصوصی و چه در 
بخش دولتی، بتوانیم این مســیر را ادامه دهیم تا کودکان 
حداکثر اســتفاده را از فضــای مجازی ببرنــد و خانواده ها 
خیال شــان از این بابت که کودکان شــان در معرض هیچ 

محتوای نامناسبی قرار نمی گیرند، راحت باشد.«
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات حفاظت از کودکان در 
فضای مجازی را راهبــرد جدی این وزارتخانه دانســت و 
گفت: »اعتقاد داریم که باید سرویسی که در اختیار کودکان 
قرار می گیرد متفاوت باشد. البته سرویسی که امروز از آن 
رونمایی شــد، یک امکان اختیاری است و هیچ اجباری در 
استفاده از آن وجود ندارد و این سرویس تنها ابزار در اختیار 
خانواده هاست تا بتوانند حضور کودکان در فضای مجازی 

را مدیریت کنند.«

 رانندگی با سوخت هوای 
رقیق شده

شــاید دور از ذهن به نظر برســد، اما رانندگی با خودرویی 
که ســوخت آن هوای رقیق اســت، بــه زودی امکان پذیر 
می شــود. به گزارش دیلی میل، با این روش جدید ساخت 
سوخت هیدروژنی توسط دانشمندان امکان پذیر مي شود. 
هیدروژن سبز که توسط الکترولیزها با استفاده از برق و آب 
تولید می شود، جایگزینی بالقوه برای سوخت  های فسیلی 
منتشرکننده دی اکسید کربن است. با این حال، دستگاه های 
مکانیکی فعلی اغلب به اجزای پیچیده مانند فلزات کمیاب و 
دسترسی به آب خالص نیاز دارند که می تواند منجر به رقابت 
با منابع محدود آب آشامیدنی شــود. الکترولیزور جدید به 
جای آب مایع، هوای مرطوب را گرفته، رطوبت آن را جذب 
می کند و آب جمع آوری شــده را به هیدروژن و اکســیژن 
تقسیم می کند. سپس این ســوخت هیدروژنی می تواند با 
موفقیت سوخت یک دستگاه مکانیکی مثل ماشین را تامین 
کند. کارشناسان دانشــگاه ملبورن می گویند که ایده اولیه 
ممکن است امکان تامین ســوخت هیدروژنی برای مناطق 
خشک و دورافتاده را با حداقل اثرات زیست محیطی، به ویژه 
درصورت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر فراهم کند. این 
دستگاه ها قادر به الکترولیز آب و هوا در رطوبت کم 4درصد 
هســتند. گنگ کوین لی، مدرس ارشد دپارتمان مهندسی 
شیمی در دانشگاه ملبورن و یکی از نویسندگان این تحقیق 
گفت: ما یک به اصطالح »الکتروالیزر مستقیم هوا« را توسعه 
داده ایم. این ماژول از یک الکترولیت رطوبت سنج استفاده 
می کند. این الکترولیت پتانســیل باالیی برای اســتخراج 
رطوبت از هــوا به طور خــودکار دارد و آن را به راحتی برای 
الکترولیز و تولید هیدروژن پس از همراه شدن با منبع تغذیه 

در دسترس قرار می دهد.

چین با پرتاب 2موشک برای ماموریت 
مداری بــه فضــا در کمتر از 2ســاعت، 
اکنــون ۳۷ماموریــت مــداری را در 
ســال2۰22 انجــام داده اســت. ایــن 
موشــک بــا موفقیــت بــه مــدار زمیــن 
رســید و دو ماهــواره آزمایشــی بــرای 
شرکت فناوری ناوبری آینده پکن را به 

مدار تحویل داد. 

 ۲
مأموریت

یکــی از خدمــات ارائــه شــده در قالــب 
طرح هــای حمایتــی معاونــت علمــی و 
فنــاوری بــه شــرکت های دانــش بنیان 
و خالق، ارائه تســهیالت نظــام وظیفه 
است. بر اساس اعالم مرکز شرکت ها و 
موسسات دانش بنیان معاونت علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری تاکنــون 
۳912 نفر و ۷۰۰ شــرکت از این خدمت 

بهره برده اند.

 700
 شرکت

محققان دانشگاه استنفورد با ترکیب 
119گونــه باکتــری کــه در بدن انســان 
وجــود دارد، به طــور موفقیت آمیــز 
نخســتین میکروبیــوم انســانی را در 
آزمایشــگاه ابــداع کرده انــد. به گفتــه 
آنها چنین دستاوردی به توسعه درمان 
برای عفونت های مرگبار احشــا منجر 
می شــود. میکروبیــوم احشــا شــامل 
صدهــا گونــه باکتریایــی اســت کــه 
در سیســتم گــوارش انســان زندگــی 
می کنند و با پشتیبانی سیستم ایمنی 
و کنتــرل گــوارش نقــش مهمــی در 

سالمت انسان دارند.

 119
باکتری

رفع اشکال موشک 
آرتمیس یک در محل پرتاب

موشــک ماموریت ماه آرتمیس یک ناســا فعال 
در جایگاه پرتاب خود قــرار دارد. آرتمیس یک 
از موشک با سیســتم جدید پرتاب فضایی ناسا 
)SLS( برای ارســال و بازگشــت یک کپسول 
بدون خدمه به نام اوریون به مدار ماه اســتفاده 
خواهد کرد. به گزارش اسپیس، ناسا تالش کرد 
تا این موشــک را  روز شنبه هفته گذشته به فضا 
پرتاب کند، اما زمانی که نتوانست نشت پیشرانه 
هیدروژن مایع فوق سرد )LH2( را به موقع برای 
پرتاب عیب یابی کند، این پرتاب را لغو کرد. این 
نشت در مخزن قطع سریع رخ داد که رابط اتصال 
بین مرحله هسته SLS با یک خط پیشران که از 
برج پرتاب متحرک موشک می آید، است. مقامات 
ناسا گفتند: انجام کار روی جایگاه پرتاب مستلزم 
آن است که تکنســین ها یک محفظه در اطراف 
محل کار ایجــاد کنند تا از ســخت افزار در برابر 
آب و هوا و سایر شرایط محیطی محافظت کنند، 
اما این کار باعث می شود مهندسان تعمیر را در 
شرایط برودتی یا فوق سرد تجربه کنند. انجام کار 
در جایگاه پرتاب همچنین به تیم های مهندسی 
اجازه می  دهد تا داده ها را برای درک علت مشکل 
جمع آوری کننــد. تیم رفع ایراد، ممکن اســت 
 )VAB( موشک را به ساختمان مونتاژ وسایل نقلیه
برگردانند تا کارهای اضافــی را انجام دهند. در 
این صورت نیازی به استفاده از امکانات برودتی 

موجود در جایگاه نیست.
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