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خاصیتی عجیب و محافظتی دارد
 کشف تاثیر رعد و برق بر 

سلول های زنده 

محققان به تازگی اثر عجیب و محافظتی رعد و 
برق را بر روی سلول های زنده کشف کردند. 

به گزارش گروه علمی خبرگزاری فارس، هیچ 
کســی نمی خواهد مورد اصابت رعد و برق قرار 
گیرد، اما میزان درســتی از این پدیده می تواند 
اثر شفابخش و موثری بر روی زمین و موجودات 

زنده داشته باشد.
براساس گزارش »نیواطلس«،  نشان می دهد 
که میدان های مغناطیسی که توسط فعالیت های 
رعد و بــرق در سراســر دنیا پدیــد می آیند، از 
ســلول های زنده در برابر آســیب های خاصی 
محافظت می کننــد. این پدیده ممکن اســت 
پیامدهایی برای تکامل زندگی بر زمین داشــته 
باشد. در زمان های خاصی حدود 2000 توفان و 
رعد و برق در سراسر زمین رخ می دهد. از اصابت 
شدید رعد و برق که در حفره ای میان زمین و الیه 
جوی رخ می دهد، انرژی حاصل می شــود که به 
عنوان »امواج تشدید شــومان« شناخته شده 
اســت و میدان های الکترومغناطیسی » بسامد 

بس پایین« را تولید می کند.
کولین پریس سرپرست محققان این مطالعه 
گفت: تیم تحقیقاتی ما تحت شرایط کنترل شده ای 
دریافت میدان های امواج شــومان به طور خاصی 
دارای تاثیــر مثبتی بــر بافت های زنــده دارند. 
مهم ترین تاثیر این امواج ایــن بود که میدان های 
الکترومغناطیسی بسامد بس پایین  تولید شده در 
حقیقت از سلول ها در شــرایط تنش زا محافظت 
می کنند. به عبارت دیگر می توان گفت  ممکن است 
این پدیده با ایفای نقش تکاملی میدان ها بر زندگی 

موجودات زنده مرتبط باشد.
    

طبق یک تحقیق جهانی؛
 ۱۰۰ سال دیگر حشرات 

منقرض می شوند

یک تحقیق جهانی نشــان می دهــد اگر روند 
کاهش تعداد حشرات معکوس نشود، تا ۱00 سال 
دیگر این موجودات منقرض می شوند. از دست رفتن 
زیستگاه، آلودگی و تغییرات آب و هوایی به این روند 

منجر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتون 
پست، طبق نخستین بررسی علمی جهانی، چنانچه 
روند سریع مرگ حشرات همچنان ادامه یابد، این 
موجودات تــا یک قرن دیگر منقرض می شــوند. 
این درحالی است که جهان به دلیل کاهش تعداد 
حشرات در پرتگاه فروپاشی اکوسیستم طبیعت 
قرار دارد. بیش از ۴0 درصد گونه حشرات مختلف در 
حال کاهش هستند و امکان دارد تا ۱00 سال دیگر 
منقرض شوند. از ســوی دیگر یک سوم جمعیت 

حشرات نیز در معرض خطر انقراض هستند.
خطــر انقراض حشــرات ۸ بــار ســریع تر از 
پستانداران، پرندگان و خزندگان است. مولفان این 
تحقیق معتقدند روش کشت مواد غذایی در عصر 
حاضر روند کاهش تعداد حشرات را سرعت بخشیده 
است. به گفته آنان اگر این  مشکل حل نشود، تاثیر 
انقراض حشرات ،حیات انسان را نیز تهدید خواهد 
کرد. پروانه ها و شــب پره ها از گونه هایی هستند 
که به شــدت در معرض خطر انقراض قرار دارند. 
»فرانسیســکو ســانچز بایو« یکی از محققان این 
پژوهش جهانی می گوید: تیم تحقیقاتی ما متوجه 
شده اســت ۴۱ درصد گونه های حشرات شناخته 
شده با کاهش تعداد روبرو هستند. البته ۱0 درصد از 
حشراتی که می شناسیم نیز منقرض شده اند. طبق 
این پژوهش نخست از دست رفتن زیستگاه، در درجه 
دوم آلودگی و در درجه سوم تغییرات آب وهوایی به 
کاهش تعداد حشرات منجر شــده است. به گفته 
محققان تغییر روش تولید مواد غذایی به خصوص 
اســتفاده از آفت کش ها، یکی دیگر از روش هایی 
است که کاهش تعداد حشرات را معکوس می کند. 
 journal Biological این تحقیق در نشــریه

Conservation منتشر شده است.

تازه های علم

رئیس پــارک فنــاوری پردیس، 
شتاب دهنده  ها را ســاختاری جدید 
بــرای حمایت از ایجاد شــرکت های 
نوپای نوآور و فناور دانســت و گفت: 
براســاس یــک رتبه بنــدی جهانی 
سه شــهر »شــانگهای«، »پکن« و 
»اســتکهلم« برای نخســتین بار در 
زمره 20 زیســت بوم برتر جهان قرار 
گرفتنــد و در ایــران نیز با تأســیس 
ز  شــتاب دهنده  های نــوآوری ا
ســال ۱۳۹۳، در ۷ حــوزه  فنــاوری 
شتاب دهنده  راه اندازی شده است و 2۸ 
شتاب دهنده  نیز تأییدیه الزم را از مرکز 

شتاب دهی دریافت کرده اند.
مهدی صفاری نیــا در گفت وگو با 
ایسنا، شــتاب دهنده  را یک سازمان 
منسجم و مشخصی دانست که در آن 
افراد و تیم های دارای طرح نوآورانه و 
فناورانه را انتخاب کرده و در یک دوره 
چند ماهه به آنها خدماتی از قبیل فضای 
کاری تجهیز شده، آموزش، مشاوره، 
مربی گری، ســرمایه اولیه و ارتباط با 

شبکه سرمایه گذاران ارائه می شود.
شهرهای سرآمد دنیا در توسعه 

زیست بوم نوآوری
وی اضافــه کــرد: بر اســاس یک 
مطالعه رسمی بین المللی در ۱0 هزار 

استارت آپ و ۳00 شــرکت مرتبط، 
میزان آمادگی شهرهای مختلف برای 
شکل گیری و توســعه استارت آپ ها 
از طریق بررســی ۸ فاکتــور مختلف 
چون »سرمایه گذاری مالی«، »میزان 
دسترسی به بازار«، »میزان اتصال به 
جامعه جهانی«، »تعداد استعدادهای 
بالقوه متخصص«، »تجربه شکل گیری 
استارت آپ ها«، »میزان جذب منابع«، 
»فعالیــت شــرکت های بــزرگ« و 
»بلندهمتی و اســتراتژی مؤسسان با 
نگاه به تغییرات سالیان گذشته« مورد 
بررسی قرار گرفت. مهدی صفاری نیا 
اضافه کرد: براســاس این برآورد، سه 
شهر شانگهای، پکن و استکهلم برای 
نخســتین بار جزو 20 زیست بوم برتر 
جهان قــرار گرفتند، همچنین ســه 
شهر لندن، ونکوور و برلین با بیشترین 
تغییــرات صعودی مثبت نســبت به 
دوره گذشته در این تقسیم بندی قرار 

گرفتند.
توسعه شتاب دهنده  های نوآوری 

در ایران
مهدی صفاری نیا، شــکل گیری 
شــتاب دهنده  ها در ایــران را مربوط 
به ســال ۹۳ دانســت و گفت: در این 
سال با پیشــنهاد دکتر سورنا ستاری 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، 
نســبت به تدوین مدلی برای توسعه 
فضای استارت آپی کشور و ورود هرچه 
بیشتر دانشجویان و فارغ التحصیالن 
دانشگاهی به کسب و کارهای جدید 
نوآورانه اقدامات جدی صورت گرفته 

است.
وی ادامه داد: قبل از ســال ۹۳ در 
زمینه شتاب دهنده  ها مدل آماده ای 
در اختیار نبود؛ از ایــن رو با مطالعاتی 
که انجام شد، در خردادماه همان سال 
مدل رویدادهای کارآفرینی و تأسیس 
شتاب دهنده  های نوآوری آماده شدند 
و تیرمــاه ۱۳۹۳ به معــاون علمی و 
فنــاوری رئیس جمهور ارائه شــد و با 
تأیید وی نقطه آغازین تحولی بزرگ 
در کشــور در حــوزه کارآفرینی رقم 
خورد که اکنون نتایج آن در توسعه و 
شکل گیری اکوسیستم استارت آپی 

کشور مشاهده می شود.
به گفته این مقام مســئول، اولین 
شتاب دهنده  رســمی کشور با عنوان 
»آوای تک پردیس« در پارک فناوری 
پردیس ثبت و فعال شــد و این پارک 
با کمک معاونــت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری، فضای کاری این 
شــتاب دهنده  را در دانشــکده فنی 

دانشــگاه تهران فراهم کرد. بعد از آن 
»شــتاب دهنده  دیموند« در دانشگاه 

صنعتی شریف مستقر شد.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه در ابتدا 
مدل شتاب دهنده  یک مدل وارداتی در 
کشور بود؛ ولی با فراگیر شدن موضوع 
و ورود صنایع و سرمایه گذاران مختلف 
داخلی، در حال حاضر کشــور دارای 
انواع مدل های بومی شــتاب دهی در 

حوزه های مختلف شده است.
تسهیل گری مرکز شتاب دهی 
نوآوری برای توسعه کارآفرینی

رئیس پــارک فنــاوری پردیس با 
اشــاره به لزوم نهاد تسهیل گر دولتی 

برای توسعه شــتاب دهنده  ها، گفت: 
برای این منظور »مرکز شــتاب دهی 
نوآوری« با حمایــت معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری، در اواسط 
سال ۱۳۹۳ برای توسعه و ساماندهی 
زیست بوم استارت آپی کشور و حمایت 
از کارآفرینــی مبتنی بر نــوآوری در 
زیرمجموعه پارک فنــاوری پردیس 
تأســیس شــد. این مرکز با حمایت 
از ایجاد شــتاب دهنده  های نوآوری 
خصوصــی و حمایــت از برگــزاری 
رویدادهــای کارآفرینی در سراســر 
کشور، سعی در توســعه فرهنگ کار 
و تالش بین دانشــجویان و جوانان و 
توانمندسازی کشور در حوزه اقتصاد 

دانش بنیان دارد.
وی ترویــج فرهنــگ کارآفرینی 
نوآورانه، کمک به ایجاد و گســترش 
شــتاب دهنده  ها در اســتان ها و 
شهرهای مستعد کشور، تنوع بخشی 
شــتاب دهنده  ها در حوزه هــای 
مختلف فناوری، کمک به گسترش و 
تنوع بخشــی رویدادهای کارآفرینی 
در کشــور، بومی ســازی مدل های 
رویدادهای کارآفرینی، شــتاب دهی 
به اســتارت آپ های ایرانی و کمک به 
جذب سرمایه برای استارت آپ ها را از 

اهداف اصلی این مرکز نام برد.
 گزارش آماری از عملکرد 

مرکز شتاب دهی
رئیس پارک فنــاوری پردیس با 
اشــاره به با حمایت معنوی و موجی 
که ایجاد شــده، خاطرنشــان کرد: 
در حال حاضــر در حوزه هایی چون 
فناوری اطالعات، بازی، تولید محتوا، 
فناوری های مالی، داروهای گیاهی 
فناوری های همگــرا و فناوری های 
اجتماعی شــتاب دهنده  راه اندازی 
شده است و تاکنون 2۸ شتاب دهنده  
تأییدیه الزم را از مرکز شــتاب دهی 
دریافــت کرده انــد و بیــش از ۴0 
متقاضی جدید هم در حال بررســی 

است.
رئیس پارک فنــاوری پردیس در 
ادامه افزود، در حال حاضر در استان های 
تهران، البرز، اصفهان، خراسان رضوی، 
کرمانشاه، یزد و قم شتاب دهنده  های 

فعال و رسمی ایجاد شده اند.
برنامه های آتی پارک پردیس 
برای توسعه مراکز شتاب دهی

وی با اشــاره به برنامه های آینده 
پیش بینی شــده برای توسعه مراکز 
شــتاب دهی نوآوری، اظهار کرد: باید 
تالش شــود همه بازیگران زیست بوم 
در کنار هم آورده شــوند و همه کمک 

کنند زیست بوم ایران جزو بهترین ها 
در منطقــه باشــد. رقابــت اصلی در 
جهان در جذب نیروهای مســتعد و 
کارآفرین و جوان است؛ چراکه جوانان 
می توانند مشکلی از مشکالت کشور را 

با روش های نوین حل کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از 
طرف دیگر بررسی ها نشان می دهد 
اکوسیستم های استارت آپی جهان 
در حال گذر از مــوج دوم اینترنت و 
فناوری های مرتبــط با آن و ورود به 
موج ســوم اینترنت و فناوری های 
مرتبط با آن است. بر اساس تحقیق 
یکــی از مؤسســات جهانی، حجم 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر در 
۵ ســال گذشــته در فناوری های 
مبتنی بر مــوج اول و دوم اینترنت 
)مانند فناوری های حوزه تبلیغات، 
بازی و رسانه های دیجیتال( کاهش 
چشمگیری داشته و در فناوری های 
مبتنی بر مــوج دوم اینترنت )مانند 
تولید پیشرفته رباتیک، فناوری های 
حوزه کشاورزی و مواد غذایی جدید، 
زنجیره بلوکی )بالکچین( و هوش 
مصنوعی، کالن داده و آنالیز( افزایش 

قابل توجهی داشته است.
این مقام مســئول اضافــه کرد: از 
این رو به نظر می رســد اکوسیســتم 
اســتارت آپی ایــران نیــز کــه 
شــتاب دهنده  ها جزو ارکان اصلی آن 
است، به این تغییر باید واکنش نشان 
دهد و توجه بیشتری به حوزه هایی با 
فناوری های پیشرفته داشته باشد. در 
این میان البته نقــش مدیران خالق و 
دلســوز که عزم و اراده کارهای بزرگ 
را داشته باشند، برای پیشرفت کشور 
خیلی الزم است با تالش های آنها بتوان 
یک توســعه متوازن در نظام نوآوری 

کشور بوجود آورد.

شتاب دهنده  های نوآوری چگونه وارد ایران شدند

استارت آپ  ها، زمینه ساز گرایش به کارآفرینی 

خبر

رئیس کمیتــه ملــی المپیــاد نجوم و 
اخترفیزیک، تعداد مدال های طال و مجموع 
مدال های طال، نقره و برنز کسب شده توسط 
تیم هــای ایرانی در المپیــاد جهانی نجوم و 
اخترفیزیک در شش سال اخیر را به ترتیب 
۱۹ و ۵۳ مدال از ۵۴ شــرکت کننده در این 

مسابقات ذکر کرد.
به گزارش ایســنا، مهدی خاکیان قمی با 
اعالم این خبر اظهار کرد: تیم ایران در مدت 
شش سال اخیر از برگزاری این المپیاد سه بار 
موفق به کسب مقام سوم جهان، یک بار مقام 
دوم و دو بار موفق به کســب مقام قهرمانی 
شــده اســت که این مهم در بیــن تمامی 
کشورهای شرکت کننده بی سابقه بوده است.

عضو هیأت علمی دانشــکده مهندسی 
انرژی و فیزیک دانشــگاه صنعتی امیرکبیر 
با بیان اینکه المپیاد نجوم و اخترفیزیک زیر 
نظر انجمن بین المللــی نجوم )IAU( اداره 
می شود و ایران، لهســتان، تایلند، اندونزی 
و چین از جملــه بنیانگداران ایــن المپیاد 
هســتند، افزود: طی تمام ادوار این المپیاد 
)۱۶ سال گذشته( ایران یکی از کشورهای با 

عملکرد قابل قبول در این المپیاد بین المللی 
بوده است و در شش سال گذشته عملکردی 

خیره کننده داشته است.
خاکیان بــا بیان اینکه از ســال 20۱۳ تا 
20۱۸ مسئولیت کمیته ملی المپیاد بر عهده 
وی بوده است، خاطرنشان کرد: تغییر ساختار 
عملکردی، حضور مدرسان جدید در کمیته، 
ارتباط مستقیم با والدین دانش پژوهان برای 
تعامل بهتر کمیته ملــی و خانواده های آنها، 
ایجاد دو گروه در شبکه های اجتماعی برای 
دانش پژوهان و والدین آنها به طور مستقل، 
اســتفاده از پتانســیل های دانش پژوهان 
دوره های گذشته، آموزش دوره پایه، اعم از 
فیزیک و ریاضیات عمومی از جمله اقدامات 
انجام شــده در جهــت افزایــش راندمان و 
کیفیت عملکردی کمیته در شــش ســال 

گذشته بوده است.
نقش موثر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خاکیان با اشاره به مشــارکت دانشکده 
مهندســی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی 
امیرکبیــر در ســال گذشــته در برگزاری 
این المپیاد خاطر نشــان کرد: کسب نتایج 

درخشــان تیم ایــران در دوره اخیر المپیاد 
جهانی نجوم و کســب مقام قهرمانی جهان 
در سال 20۱۸ حاصل تالش های دانشکده 
مهندســی انرژی و فیزیک در دوره تابستانه 
و در دوره های آموزشــی این دانش پژوهان 

بوده است.
وی تاکید کرد: با تالش های صورت گرفته 
در ۱0 ســال ابتدایی، این کمیته در مجموع 
تعداد ۱2 مدال طال کســب کرده است، در 
حالی که طی شش سال اخیر تعداد مدال های 
طالی کسب شده توســط این کمیته به ۱۹ 

عدد رسیده است.
به گفته رئیس کمیته ملی المپیاد نجوم 
و اخترفیزیــک، در طی ۱0 ســال ابتدایی، 
تعداد جوایز ویژه کســب شــده توسط این 
کمیته سه جایزه بوده، در حالی که در شش 
سال گذشــته هفت جایزه ویژه توسط این 
کمیته کسب شده اســت. وی با بیان اینکه 
در شــش ســال اخیر مقام هــای تیمی در 
این المپیاد کسب شده اســت، یادآور شد: 
این مقام هــا به ترتیب رتبه ســوم در رقابت 
20۱۳ یونــان، مقــام دوم در رقابت هــای 

20۱۴ رومانــی، مقــام اول در رقابت های 
اندونزی 20۱۵، مقام ســوم در رقابت های 
20۱۶ هنــد، مقــام ســوم در رقابت های 
20۱۷ تایلنــد، مقــام اول در رقابت هــای 
20۱۸ چین از جمله موفقیت های تیم های 
 ایرانــی در المپیادهــای جهانــی نجــوم

 و فیزیک است.
وی با بیــان اینکــه در مدت ۱2 ســال 
برگزاری ایــن المپیاد حدود ۵0 کشــور به 
این رقابت پیوســته اند، گفــت: معموالً در 
چنین فضایی در هر ســال حدود ۱00 هزار 
نفر از دانش آموزان کشور وارد فضای المپیاد 
می شوند که فقط حدود ۷0 نفر آنها سهمیه 
ورود مستقیم به دانشــگاه بدون شرکت در 

آزمون ورودی دانشگاه ها را کسب می کنند 
و همچنین حدود 2۵0 نفر سهمیه افزایش 
درصد کنکــور را به دســت می آورند. بقیه 
دانش آموزان افراد عالقه مندی هســتند که 
دانشــگاه به دنبال آنها اســت و به هر دلیلی 
جزو این تعداد محدود قــرار نگرفته اند. این 
اثر مستقیمی است که این المپیاد بر فرایند 

آموزش کشور دارد.
بر اســاس اعالم روابط عمومی دانشگاه 
امیرکبیــر، خاکیان تصریح کرد: دانشــگاه 
صنعتی امیرکبیــر نیز می توانــد با جذب 
حداکثری از حدود 2۵0 نفر باقیمانده، سطح 
دانشــجویان ورودی خود را هر چه بیشــتر 

ارتقا دهد.

توسط تیم های ایرانی کسب شد

۱۹ مدال طال در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک 

شتاب دهنده  های کسب وکار یکی از اولین اجزای زیست بوم استارت آپ ها در ایران بودند که عالوه بر فعالیت های 
رایج درزمینه توسعه کسب وکارهای نوپا توانستند در فرهنگ سازی و ایجاد گرایش به کارآفرینی نیز موثر باشند. اکنون 

شتاب دهنده  ها با سرعت بیشتری در حال رشد هستند و ایران نیز مانند تمام جهان تب استارت آپ  دارد؛ تبی داغ و 
پرهیجان که برای توسعه و پیشرفت در این زمینه به جوانان خالق و باانگیزه نیازمند است تا رویا ها را تحقق بخشند.

شتاب دهنده  سازمان 
منسجم و مشخصی است 
که در آن افراد و تیم های 

دارای طرح نوآورانه و 
فناورانه انتخاب می شوند 

که در یک دوره چند ماهه به 
آنها خدماتی از قبیل فضای 
کاری تجهیز شده، آموزش، 

مشاوره، مربی گری، 
سرمایه اولیه و ارتباط با 

شبکه سرمایه گذاران ارائه 
می شود

با اینکه در ابتدا مدل 
شتاب دهنده  یک مدل 
وارداتی در کشور بود؛ 

ولی با فراگیر شدن 
موضوع و ورود صنایع و 
سرمایه گذاران مختلف 

داخلی، در حال حاضر کشور 
دارای انواع مدل های بومی 

شتاب دهی در حوزه های 
مختلف شده است
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