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حکایت

به نام خداوند رحمتگر مهربان

آن روز که (در پیشــگاه حساب) شما را حاضر
کنند هیچ کار از اســرار مخفی شما هم پنهان
نخواهد ماند )۱۸( .اما کسی که نامه اعمال او را
به دست راستش دهند (با کمال نشاط و شادمانی
و سربلندی به اهل محشر) گوید :بیایید نامه مرا
بخوانید )۱۹( .من مالقات این روز حســابم را
اعتقاد داشتم (و در دنیا به گناه نپرداختم))۲۰( .
ایــن چنین کس در عیــش و زندگانی خوش
خواهد بود )۲۱( .در بهشــت عالی رتبه (ابدی).
( )۲۲که میوههای آن همیشــه در دســترس
(بهشتیان) است()۲۳( .و خطاب رسد که) از طعام
و شرابهای لذیذ و گوارای بهشتی هرچه خواهید
تناول کنید ،شما را گوارا باد ،که این پاداش اعمال
ا ّیام گذشته دنیاست که پیش فرستادید)۲۴( .
سوره حاقه

فناوری

یک روز پدربزرگم برام یه کتاب دست نویس
آورد ،کتابی که بســیار گــران قیمت بود و با
ارزش .وقتــی به مــن داد ،تاکید کرد که این
کتاب مال توئــه ،مال خود خودتــه و من از
تعجب شــاخ در آورده بودم که چرا باید چنین
هدیه با ارزشی رو بی هیچ مناسبتی به من بده.
من اون کتــاب رو گرفتم و یه جایی پنهونش
کردم .چند روز بعــدش به من گفت« :کتابت
رو خوندی؟» گفتم« :نه »،وقتی ازم پرســید
چرا ،گفتم« :گذاشــتم سر فرصت بخونمش»،
لبخندی زد و رفت .همــون روز عصر با یک
کپی از روزنامه همون زمان که تنها نشــریه
بود برگشت اومد خونه ما و روزنامه رو گذاشت
روی میز .من داشــتم نگاهی بهش مینداختم

تفاوت عشق و ازدواج

که گفــت این مال مــن نیســت امانته باید
ببرمــش .به محض گفتن این حرف شــروع
کردم با اشــتیاق تمام صفحــه هاش رو ورق
زدن و سعی میکردم از هر صفحهای حداقل
یــک مطلب رو بخونــم .در آخرین لحظه که
پدر بزرگ میخواست از خونه بره بیرون تقریب ًا
به زور اون روزنامه رو کشــید از دستم بیرون
و رفــت .فقط چند روز طول کشــید که اومد
پیشــم و گفت ازدواج و عشق مثل اون کتاب
و روزنامه مــی مونــه .ازدواج اطمینان برات
درســت می کنه که این زن یــا مرد مال تو
هستش ،مال خود خودت ،اون موقع هست که
فکر میکنی همیشه وقت داری بهش محبت
کنی ،همیشه وقت هست که دلش رو به دست

کیک و کباب!

بیاری ،همیشــه می تونی شام دعوتش کنی،
اگر االن یادت رفت یک شــاخه گل به عنوان
هدیه بهش بــدی ،حتم ًا در فرصت بعدی این
کارو میکنــی حتی اگر هــر چقدر اون آدم با
ارزش باشه مثل اون کتاب نفیس و قیمتی .اما
وقتی که این باور در تو نیست که این آدم مال
توئه و هر لحظه فکــر میکنی که خوب این
که تعهدی نداره و می تونه به راحتی دل بکنه
و بره ،مثل یه شــیء با ارزش ازش نگهداری
میکنی و همیشــه ولع داری که تا جایی که
ممکنه ازش لذت ببری ،شاید فردا دیگه مال
تو نباشه ،درســت مثل اون روزنامه حتی اگر
هم هیچ ارزش و قیمتی نداشــته باشه و این
تفاوت عشق است با ازدواج.
اثر ـ پیمان علیشاهی

دستگاهی که برق  ۱۰۰خانه را
از موج دریا تأمین میکند

محققــان دانشــگاهی دســتگاهی را ابداع
کردهاند که انــرژی امواج را به  ۵۰۰کیلووات
برق تبدیل میکند .به گزارش مهر ،محققان
دانشــگاهی در اســکاتلند دســتگاهی ابداع
کردهاند که میتواند انــرژی امواج را به برق
تبدیــل کند .محققان دانشــگاه ادینبورگ با
همکاری پژوهشــگران در ایتالیا یک سیستم
انرژیهای تجدیدپذیر ابداع کردهاند .به گفته
آنان این سیستم بسیار ارزانتر از گزینههای
فعلی اســت و قطعات متحرک کمتری دارد.
آزمایشهایــی در مقیاس کوچک در شــبیه
سازی هایی از اقیانوس نشان داد یک دستگاه
در ابعاد واقعی میتواند معادل  ۵۰۰کیلووات
برق تولید کند .این مقدار معادل برق مورد نیاز
 ۱۰۰خانه اســت .مهندسان معتقدند دستگاه

دانشنامه
برآورد دقیق عمر سلولهای سرطانی با فناوری دانشگاه آکسفورد

محققان دانشــگاه آکســفورد روش جدیدی را برای برآورد عمر و تاریخچه
زندگی سلولهای سرطانی مختلف با ســرعت و دقت باال ابداع کردهاند .به
گزارش مهر ،سرطان بیماری پیچیدهای است و تومورهای سرطانی متشکل از
هزاران نوع سلول مختلف هستند .فناوریهای امروزی برای مشخص کردن
ویژگیها و شرایط دقیق این سلولها مناسب نیستند ولی گروهی از پژوهشگران
دانشگاه آکسفورد برای اولین بار راهی برای بررسی تاریخچه زندگی ژنتیکی
هزاران سلول سرطانی مختلف با سرعت باال یافتهاند که به مداوای سریعتر و موثرتر این بیماری مرگبار
کمک میکند .سلولهای سرطانی در گذر زمان شاهد جهشهای مختلف و تغییرات مداومی هستند که
اطالع از تاریخچه این تحوالت میتواند درمان سرطان را متحول کند .روش مورد استفاده بدین منظور
 TARGET-seqنام دارد و از طریق آن کســب اطالع از جهش سلولهای سرطانی در گذر زمان با
جزئیات فراوان ممکن است .روش  TARGET-seqبر روی  ۴۵۵۹سلول منفرد جمع آوری شده از ۱۵
بیمار مبتال به سرطان خون با موفقیت آزمایش شده و مشخص گردیده که تاریخچه سلولهای سرطانی
این بیماران علیرغم یکسان بودن بیماری آنها بسیار با یکدیگر متفاوت است.
ساخت نانوحامل دارو با استفاده از ویروسهای بیخطر

پژوهشگران با استفاده از ویروسهای غیربیماریزا ،نانوذراتی ساختند که قابلیت
حمل دارو را دارد .این نانوذرات غیرسمی و زیستسازگار هستند .به گزارش مهر،
ویروسها ،عامل بسیاری از بیماریها ازجمله آنفوالنزا و ایدز هستند اما همه
گونههای ویروسی ،بیماریزا نبوده و برخی از آنها میتوانند برای ساخت دارو
مورد استفاده قرار گیرند .یافتههای اخیر محققان نشان میدهد که ویروسها
را میتوان بهعنوان حامل استفاده کرد .محققان مؤسسه علم و فناوری هند در
بنگوالر و دانشگاه «سریونکاتسوارا» نانوذراتی ساختند که قادر به رهایش دارو در سلولهای پستانداران
است .آنها از نوعی ویروس موسوم به ویروس موزائیک سسبانیا برای این کار استفاده کردند .ویروسها
دارای پوششی از جنس پروتئین هستند که به آن «کپسید» گفته میشود که درون این کپسید اطالعات
ژنتیکی ویروس نهفته است .به دلیل ابعاد کوچک ویروس ،میتوان آنها را بهعنوان نانوذرات به کار گرفت
تا ترکیبات دارویی را با خود حمل کنند .محققان نشا ن دادند که میتوان از برچسبهای فلوئورسانس برای
نشاندار کردن ویروس موزائیک سسبانیا استفاده کرد که با این کار امکان تصویربرداری از ویروس فراهم
میشود .تحقیقات پیشین نشان داده بود ویروس سسبانیا که روی درخت هامینگبرد تأثیر میگذارد ،گزینه
مناسبی برای ساخت نانوذرات است چراکه نسبت به افزودن اسیدهای آمینه مقاوم است .اسیدهای آمینه
معمو ًال در بسیاری از داروها و رنگها وجود دارد .در این پروژه محققان با استفاده از این ویروس موفق به
ساخت نانوذرات ویروسی شدند که قابلیت شناسایی سایت هدف را از طریق کپسید خود دارد .این کپسید
قابل اصالح است بهطوری که با تغییر ساختار شیمیایی کپسید میتوان آن را بهگونهای طراحی کرد که به
مولکول از پیش تعیینشده متصل شود .این گروه موفق به اتصال رنگ فلوئورسانس الکس فلور به ساختار
خارجی کپسید شده و همچنین رنگ سیانین  ۵.۵را به سطح داخلی کپسید متصل کردند .این نانوذرات
روی سلولها مورد آزمایش قرار گرفتند و محققان نشان دادند که ویروسها غیرسمی و زیستسازگار بوده
س صنعتی نیز تولید شوند.
و میتوانند در مقیا 
والدین با این دستگاه فعالیت آنالین فرزندانشان را کنترل میکنند

یک محصول جدید شامل یک هاب کنترل و اپلیکیشن هایی که روی موبایل
والدین و فرزاندان نصب میشــود ،به افراد اجازه میدهد فعالیتهای آنالین
فرزندانشان را کنترل کنند .به گزارش مهر ،تولیدکنندگان یک محصول جدید
انگلیسی ادعا میکنند این گجت پس از نصب اجازه میدهد والدین به طور
کامل موبایل فرزندانشان را کنترل کنند iKydz.مجموعهای از محصوالت
کنترل اینترنت شامل اپلیکیشــن  iKydz appو دستگاه iKydz hub
است .میتوان  iKydz hubرا به طور مستقیم به روتر وای فای خانه متصل کرد .این بخشها در کنار
یکدیگر سیستمی را در خانه به وجود میآورند که میتواند هر دستگاه متصل به شبکه وای فای را به طور
جداگانه کنترل کند .تولیدکنندگان  iKydzبه والدین اجازه میدهند تا به وسیله یک اپلیکیشن دسترسی
کودکان به اینترنت را کنترل کنند .این محصول را میتوان به هر موبایل ،تبلت یا لپ تاپی مرتبط کرد.
این فناوری روی ســیگنال وای فای 3G،یا  4Gکارمی کند و هر زمان و مکانی که موبایل یا دستگاه
کودک به اینترنت وصل شــود ،فعال خواهد شد .این محصول از طریق یک اپلیکیشن کنترل مرکزی
( )iKydz hubکار میکند .از سوی دیگر اپلیکیشنی روی موبایل والدین دانلود میشود .عالوه بر آن
اپلیکیشن دیگری روی دستگاه کودک دانلود میشود تا والدین بتوانند دستگاه فرزندشان را کنترل کنند.

Dielectric Elastomer Generator

جدیــد را میتوان طی چند دهه نصب کرد و
ناوگانی از واحدهای تولید الکتریســیته ارزان
را بــه وجود آورد که نگهداری آنها کار راحتی
اســت« .دیوید اینگرام» از استادان دانشکده
مهندســی دانشــگاه ادینبورگ در این باره
میگوید :امواج منبع انرژی ارزشمندی هستند
و سراسر ساحل اسکاتلند را در بر گرفتهاند.

سرگذشتچهلسالهصنعت،معدنوتجارتایران

تحــوالت بخشهای صنعت ،معــدن و تجارت در دوران
پیش از پیروزی شــکوهمند اسالمیدر چارچوب اهداف و
سیاستهای بازار مصرف خارجی هدایت شده بود اما پس
از انقالب با هدف تامین اســتقالل کشــور ،در سه زمینه
تامین نیازهای داخلی ،رونق اقتصاد ملی و رشــد صادرات
غیرنفتی بازنگری شد.
[سرگذشت چهل ساله صنعت ،معدن و تجارت
ایران]
به گزارش ایرنــا ،تارنمای وزارت صنعت ،معدن و تجارت
امروز (جمعه) به مناسبت آغاز دهه فجر در چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اســامی ،گزارشــی درباره دستاوردهای
چهل ساله این بخش منتشر کرد .نگاهی به سیر تحوالت
صنعتــی و معدنی در دوران پیش از انقالب نشــاندهنده
وابســتگی زیاد در فنــاوری ،ماشــین آالت و حتی مواد
اولیــه بود ،به طوری که با تاخیر در ورود ماشــین آالت و
قطعات یدکی مورد نیاز ،بیشتر واحدهای تولیدی به حالت
تعطیل درآمدند .اعطای وامهای ارزان و کمکهای کالن
به بخش خصوصی وابســته به کانونهای قدرت داخلی
و انحصاری بینالمللی ،گســترش بازار داخلی براســاس
مصرف گرایی ،نظارت نکردن بر سرمایه گذاری خارجی و
انتقال فناوری سبب تعمیق وابستگیهای اقتصادی در این
بخش در زمان پیش از انقالب بود.
صنعت ،معــدن و تجارت در ســال پیروزی
انقالب
ســاختار صنعت کشور در ســال پیروزی انقالب به طور
عمده با محور خودرو ،صنایع نساجی ،صنایع غذایی ،لوازم
خانگی و ماشین سازی پیش میرفت که این بخشها نیز
هر یک با ظرفیتهای بســیار محدود و پایین مشغول به
تولید بود.
خودرو سواری در این سال با ظرفیت سالیانه حداکثر 160
هزار دســتگاه تولید میشــد ،ظرفیت تولید لوازم خانگی
شامل یخچال و فریزر ،ماشــین لباس شویی و تلویزیون
 650هزار دســتگاه ،فــوالد  2میلیــون و  400هزار تن،
سیمان هفت میلیون تن ،محصوالت پتروشیمیسه میلیون
تن ،آلومینیوم  45هزار تن و دارو  27میلیارد و  300میلیون
حب بود.
در سال پیروزی انقالب سه شهرک و ناحیه صنعتی فعالیت
میکرد و واحدهای صنعتی تولید کننده در کل کشور یک
هــزار و  503واحد بود که نزدیک به  150هزار نفر در آنها
اشتغال داشتند.
در آن ســال  195معدن فعال در دست بهره برداری بود
که ظرفیت اســتخراج آنها به  19میلیون و  500هزار تن
میرسید.

همچنین  350هزار واحد صنفی در حوزه خرده فروشــی،
توزیع و تولیدات صنفی فعال بود .صندوق مکانیزه فروش
در واحدهای صنفی وجود نداشــت و سهم فروشگاههای
بزرگ و زنجیره ای از خرده فروشی  1.5درصد بود.
در حوزه تحقیق ،توســعه و فنی و مهندســی نیز عملکرد
قابل ذکری وجود ندارد.
تراز تجاری منفی  10میلیارد دالری
بر پایه این گزارش ،در بخش تجارت خارجی کشور ایران
به عنوان کشور مصرف کننده دارای تراز تجاری منفی 10
میلیارد دالری بود.
تامین نیازهای اساســی کشور برپایه واردات برنامه ریزی
شــده بود .کل صادرات غیرنفتی ایران در ســال  57نیم
میلیارد دالر و واردات آن ســال  10میلیارد و  400میلیون
دالر بود و کل حجــم تجارت ایران به  10میلیارد و 900
میلیون دالر میرسید.
توجه ویژه به بخش صنعت
پس از گذشــت چهار دهه از پیروزی انقالب اســامیو
اجرای پنج برنامه توسعه و در آستانه برنامه ششم ،تحوالت
شگرفی در زمینه توسعه و خودباوری و خوداتکایی کشور
در حوزه صنعت ،معدن و تجارت ایجاد شده است.
صنعت ،معدن و تجارت در چهل ســالگی انقالب با بهره

گیــری از توانمندیهای داخل کشــور و باور این امر که
«ما نیز میتوانیم دارای صنعتی پویا و سالم باشیم» پیش
رفت.
در ایــن زمینه قطع رابطه ســلطه پذیری از بازارهای بین
المللی به معنی نفی تقسیم کار در سطح جهانی و امتناع از
مشــارکت و محدودیتهای استکباری بوده که این امر به
وضوح در قانون اساسی کشور تبیین شده است.
بــا فاصله کوتاهــی از پیروزی انقالب اســامی ،جنگ
تحمیلی ایران و عراق شــرایط کشور را که به سمت ثبات
پیش میرفت تحت تاثیر قرار داد.
در این دوران با فشارهای بین المللی ،اجرای سیاستهای
جایگزینی واردات توســط مســئوالن اقتصادی -صنعتی
کشــور بیش از پیش مورد توجه قــرار گرفت؛ به طوری
که وزارتخانههــای صنعتی در قالب  2محور بهره برداری
از وضعیت موجود و ایجاد ظرفیتهای جدید فعالیتهای
خود را تنظیم کردند.
در طول هشت سال جنگ تحمیلی تعداد زیادی از طرحهای
صنعتی نیز راه اندازی شد که از آن جمله میتوان به صنایع
«آذرآب» و صنایع جنبی مس «باهنر» اشاره کرد.
از طرفی به دلیل مشــکالت و تنگناهــای ارزی ،تکمیل
طرحهای نیمه تمام مورد توجه بیشتر واقع شد.

در ســالهای جنگ همه ســازمانها و نهادهای مختلف
اقتصادی کشــور دســت در دســت هم تالش کردند از
موجودیت و کیان کشور دفاع کنند.
با پایان جنگ تحمیلی و صــدور فرامین امام خمینی(ره)
درباره بازســازی سریع کشور ،دولت برنامه نخست توسعه
اقتصــادی ،اجتماعی و فرهنگی کشــور را تهیه کرد و به
تصویب مجلس شورای اسالمیرساند.
در همین زمینه بخش صنعت به عنوان یکی از بخشهای
مهم اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
اکنون با گذشت  40ســال از پیروزی انقالب نیز صنعت،
معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور همراستا با
استقالل اقتصاد کشور تالش میکند .برخی از فعالیتهایی
که در این ســالها در بخشهای صنعت ،معدن و تجارت
انجام شــده را میتوان به صورت کمیبا وضعیت پیش از
انقالب مقایسه کرد.
مقایسه آماری
افزایش بنگاههای اقتصــادی از جمله اقدامهای صنعت،
معدن و تجارت بوده است.
بررسی شاخص توسعه واحدهای صنعتی نشان میدهد در
ســال  57تعداد واحدهای صنعتی یک هزار و  503واحد
بــود که این عدد در پایان آبان ماه امســال به  85هزار و
 76واحــد افزایش یافت .اکنون  2میلیون و  500هزار نفر
در بخش صنعت مشــغول به کارند که این عدد در ســال
پیروزی انقالب  150هــزار نفر بود .تعداد معادن فعال در
سال پیروزی انقالب 195 ،معدن بود که این عدد در پایان
آبان ماه ســال  1397به  6هزار و  386واحد رسید .تعداد
واحدهــای صنفی در آغاز انقــاب  350هزار واحد بود و
این تعداد در تولد  40ســالگی انقالب به  2میلیون و 581
هزار واحد افزایش یافته اســت .زیرساختهای صنعتی در
دوران پس از انقالب نیز رشــد چشــمگیری داشته است
و میتوان گفت بخش زیادی از زیرســاختهای صنعتی
مانند شهرکها و نواحی دارای تصفیه خانه ،آب ،برق ،گاز
و تلفن در دوران پس از انقالب ایجاد شده است .همچنین
در حوزه اکتشاف ،زمین شناسی و معدن ،ظرفیت استخراج
از  19میلیــون و  600هزار تن در ســال  1357به 735
میلیون تن در سال  1397رسید.
ژئوفیزیک هوایی از عدد صفر به  540هزار کیلومتر خطی
و شــاخص نقشههای زمین شناســی از  53ورقه به 864
ورقه افزایش یافت.
در همیــن مدت صادرات غیرنفتی از  543میلیون دالر به
حدود  47میلیارد دالر رسید .همچنین حجم تجارت از 10
میلیارد و  900میلیــون دالر به بیش از  100میلیارد دالر
افزایش یافت.

