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رهنمود

هّمت جامعه علمي ما

 

 بايد به توليد علم گماشته شود
  در همان رشته هايي كه مورد عالقه تان است، 
كار علم��ي بكني��د، هّمتتان بايد ب��ه چه چيزي 
گماش��ته ش��ود؟ آن چيزي كه به نظ��رم از همه 
مهم تر مي آيد، اين است كه هّمت جامعه علمي ما 
بايد به توليد علم گماشته شود. ما نبايد به ترجمه 
و فراگيري اندوخته هاي ديگ��ران اكتفا كنيم. نه 
اين كه فرا نگيريم؛ هيچ كس نمي گويد از ديگران 
فرا نگيريم؛ چرا، بايد فرا گرفت؛ ليكن علم را بايد 

توليد كرد.  
  متأسفانه اين مشكل در حكومت هاي وابسته 
و فاسد پيشيِن اين كشور ريشه دارد و باليي است 
كه از 150 سال پيش بر سِر ما آمده و بايد خود را 
به تدريج از اين بال رها كنيم. آن اين است كه از اّولي 
كه پرتو علِم جديد در اين كشور افتاد، نخبگان آن 
روز كشور، به فكر ترجمه افتادند. نه فقط ترجمه 
آثار علمي، بلكه حّتي فكر و انديشه ترجمه اي؛ همه 
چيز به صورت ترجمه از آنچه ديگران انجام دادند 
و خود را در چارچوب قالب هاي آنها درآوردن. اين 
گروه، مطلقاً جرئت ايجاد يك فضاي جديد علمي را 
به خود ندادند. نه فقط گفتند علم را از آنها بگيريم، 
بلكه معتقد بودند بايد فرهنگ و اخالق و تفكرات و 

عقايد سياسي و اجتماعي را هم از آنها بگيريم!
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان- مهر ۸1

  مترجم: رضا محمدي
معموالً كش�ورهاي آس�ياي شرقي به 
خاطر وجود باران هاي زياد از پوشش 
گياه�ي بااليي برخوردار اس�ت. يكي 
از اين كش�ورها چين است. جاده هاي 
شمال چين با درختان عنقا و برگ هاي 
پايي�زي ك�ه در اي�ن فصل ب�ر زمين 
مي ريزد، پوش�يده ش�ده اس�ت. اين 
برگ ها عموم�ًا در فصل هاي س�ردتر 
سال سوزانده مي شوند و همين مسئله 
منجر به تشديد مش�كل آلودگي هوا 
در كش�ور چي�ن مي گ�ردد. محققان 
چين�ي اخي�راً روش جدي�دي ب�راي 
تبدي�ل مواد زائ�د ارگانيك ب�ه كربن 
كشف كرده اند كه مي تواند براي توليد 
برق با تكنولوژي باال اس�تفاده ش�ود. 
محققان فرآيند چند مرحله اي ساده اي را 
براي تبديل برگ هاي درختان به حالتي 
كه مي تواند به عنوان مواد فعال به الكترود 
متصل شود، اس��تفاده كردند. برگ هاي 
خشك شده براي اولين بار به پودر تبديل 
شدند و سپس به مدت 12 ساعت تا 220 
درجه س��انتيگراد حرارت داده ش��دند. 
اين محصول س��پس پودري متشكل از 
ميكروس��فورهاي كربني كوچك توليد 
كرد. سپس اين ميكروسفورهاي كربن با 
محلول هيدروكسيد پتاسيم و با افزايش 
دماي مرحله به مرحل��ه از 450 تا 800 

درجه سانتيگراد حرارت داده شدند. 
محقق��ان مجموع��ه اي از آزمايش هاي 
الكتروش��يميايي اس��تاندارد را روي 
ميكروسفورهاي متخلخل انجام دادند تا 
توان بالقوه آن را براي استفاده در وسايل 
الكترونيكي تعيي��ن كنند. منحني ولتاژ 
جريان براي اين مواد نش��ان مي دهد كه 
اين ماده مي تواند تبدي��ل به يك خازن 
عالي ش��ود. آزمايش هاي بيش��تر نشان 

مي دهد ك��ه اين م��واد در واقع س��وپر 
خازن هايي هس��تند كه با ظرفيت هاي 
ويژه 367 فاراد بر گرم، در اصل ظرفيتي 
ح��دود بيش از س��ه برابر بعضي س��وپر 

خازن هاي گرافين دارند. 
تحقيقاتي كه توسط محققان انجام شده 
است، به شدت به دنبال راه حل هايي براي 
تبديل زباله هاي زيس��ت توده به كربن 
متخلخل است كه مي تواند در تكنولوژي 

ذخيره س��ازي انرژي مورد استفاده قرار 
گيرد. ع��الوه بر برگ ه��اي درخت، تيم 
و همكارانش به ش��كل موفقيت آميزي 
م��واد زائ��د س��يب زمين��ي، كاه ذرت، 
چ��وب كاج، كاه برنج و ديگ��ر زباله هاي 
كش��اورزي را ب��ه الكتروده��اي كربني 
تبديل كرده اند. محقق��ان اميدوارند كه 
بتوانند با بهينه سازي فرآيند آماده سازي 
و ام��كان تغليظ ي��ا اصالح م��واد خام، 
خواص الكتروشيميايي بيش��تري را به 
كربن متخلخل اضافه كرده و آن را بهبود 

ببخشند. 
از  خ��ازن  س��وپر  ويژگي ه��اي 
ميكروس��فور هاي كربن متخلخل كه از 
برگ هاي درخت عنقا ساخته شده است 
بيشتر از مواردي اس��ت كه از پودرهاي 
كربني ديگ��ر زباله هاي زيس��تي توليد 
مي شود. به نظر مي رسد كه ساختار خوب 
متخلخل يكي از ويژگي ه��اي مهم اين 
محصول اس��ت، زيرا از طريق يون هاي 
الكتروليتي و س��طح ميكروس��فورهاي 
كربني و همچنين افزايش انتقال و انتشار 
يون روي سطح كربن، تسهيل مي شود. 
محققان اميدوارند با بهينه سازي فرايند 
و حتي امكان تغليظ يا اصالح مواد خام، 
خواص الكتروشيميايي را افزايش داده و 

بهتر كنند. 
منبع: ساينس ديلي

توليد برق با برگ درختان پاييزي

  مترجم: علي طالبي
پوس�ت  جدي�د  ميكروسيس�تم 
الكتروني�ك، ن�رخ ضرب�ان قل�ب، 
تنف�س، حرك�ت عض�الت و س�اير 
اطالعات س�المت را به دست مي آورد 
و آن را ب�ه صورت بي س�يم به گوش�ي 
هوش�مند منتق�ل مي كن�د. پوس�ت 
الكترونيك پيش�رفت هاي زي�ادي از 
جمله انعطاف پذي�ري بيش�تر، اندازه  
كوچك تر و توانايي چس�باندن وصله 
روي ردياب هاي موجود را ارائه مي دهد. 
اين ردياب يك س�يليكون بسيار نرم 
با قط�ري در ح�دود چهار س�انتي متر 
)يك و نيم اينچ( اس�ت ك�ه تقريبًا در 
هر نقط�ه از ب�دن قاب�ل نصب اس�ت. 
برخالف حس��گرهاي تخت، س��يم هاي 
حلقوي كوچك در اين دستگاه سه بعدي 
هس��تند كه انعطاف پذيري را به حداكثر 
مي رساند. اين حلقه ها مي توانند مانند يك 
فنر بدون پاره شدن كش بيايند و منقبض 
ش��وند. اين حلقه ها و اجزاي حس��گر در 
يك الگوي ش��بكه  عنكبوتي غيرمعمول 
تنظيم ش��ده اند كه »سطوح يكنواخت و 
شديد كشش پذير و انعطاف پذيري در هر 
جهت« را تضمين مي كن��د. اين حلقه ها 
همچنين بس��ته بندي فش��رده تر اجزا را 
امكان پذير مي سازد و اندازه را به حداقل 
مي رساند. محققان اين طراحي را با يك 
مارپيچ، ساقه  مارپيچ، حسگرها، مدارها و 
راديوه��اي متصل كننده مانند برگ هاي 

مجزا روي ساقه تشبيه مي كنند. 
كش��يدن )بس��ط دادن( پايه  سيليكون 
االستيك كليد ايجاد اين ميكروسيستم 
جديد است در حالي كه قوس هاي سيمي 
كوچك- كه از طال، كروم و فسفات ساخته 
ش��ده اند-  روي آن قرار گرفته است. اين 
قوس ها در انتهاي هر قوس به پايه متصل 
شده اند. هنگامي كه پايه منقبض مي شود، 
قوس ها باال مي آيند و حلقه هاي سه بعدي 

را تشكيل مي دهند. 
كل سيستم به جاي استفاده از باتري به 
صورت بي سيم ش��ارژ مي شود. محققان 

همچنين مس��ائل الكتريكي و مكانيكي 
كليدي را براي بهينه سازي طرح فيزيكي 
سيس��تم- از قبيل قرار دادن حس��گر يا 
طول سيم- مد نظر قرار داده اند تا تداخل 

سيگنال و نويز را به حداقل برسانند. 
پوس��ت الكترونيك كاربردهاي بسياري 
دارد: از جمله نظارت مداوم س��المتي و 
درمان بيم��اري. پرفس��ور جانگ دراين 
باره مي گوي��د: »ب��ا تركي��ب داده هاي 
ب��زرگ و فناوري هاي ه��وش مصنوعي، 
بيوسنسورهاي بي س��يم مي تواند به يك 
سيستم كامل پزش��كي تبديل شود كه 
اجازه  دسترسي قابل حمل به جمع آوري، 
ذخيره و تحليل س��يگنال ها و اطالعات 
سالمتي را فراهم مي كند.« وي مي افزايد: 
»ما مطالعات بيش��تري را براي توس��عه  
پوس��ت هاي الكترونيكي انجام خواهيم 
داد. اين پوست هاي الكترونيك مي توانند 
از سيستم هاي تعاملي پزشكي از راه دور 
و درمان بيماري ه��ا در مناطق دورافتاده 
براي خدمات پزشكي همچون خانه هاي 
روس��تايي در روس��تاهاي كوهس��تاني 
پش��تيباني كن��د.« اين ميكروسيس��تم 
همچنين مي تواند در ساير حوزه هاي در 
حال ظهور، مانند روباتيك نرم يا ناوبري 

مس��تقل- كه اين تيم هم اكنون در حال 
بررسي آن است- استفاده شود. 

  سلول هاي س�وخت زيستي قابل 
كشش به وسيله  دس�تگاه هاي قابل 
پوشيدن انرژي را از عرق استخراج 

مي كنند
تيمي از مهندس��ان، سلول هاي سوختي 
قابل كشش��ي توليد كرده اند كه انرژي را 
از عرق استخراج مي كنند و قادر به تأمين 
نيروي برق وس��ايلي مانن��د LEDها و 
امواج بلوتوث هستند. انرژي توليدي اين 
سلول هاي س��وخت زيستي در هر سطح 
از منطقه، 10 برابر قوي تر از س��لول هاي 
سوخت زيستي پوشيدني موجود است. 
اين دس��تگاه ها مي توانند ب��راي تأمين 
نيروي طيف وس��يعي از دس��تگاه هاي 
پوشيدني به كار روند. سلول هاي سوخت 
زيس��تي اپيدرمي پيش��رفتي بزرگ در 
اين زمينه اس��ت ك��ه به دنبال س��اخت 
دس��تگاه هايي اس��ت كه به اندازه  كافي 
قدرتمن��د باش��ند. مهندس��ين با كمك 
تركيبي از مواد شيميايي هوشمند، مواد 
پيش��رفته و برهم كنش هاي الكترونيك 
توانس��تند به اين موفقيت دس��ت يابند. 
اين موفقي��ت به آنها اجازه  س��اخت يك 

پايه  الكترونيكي كشس��ان با استفاده از 
ليتوگراف��ي و چ��اپ روي صفح��ه براي 
س��اخت آرايش هاي كاتدي و آندي سه 

بعدي بر پايه ي نانو كربن را داد. 
افزاي��ش چگالي ان��رژي )مق��دار انرژي 
ك��ه مي تواند به ازاي مس��احت س��طح 
توليد كند( س��لول هاي سوخت زيستي 
بزرگ ترين چالش محققان است. افزايش 
چگال��ي انرژي كلي��د افزاي��ش عملكرد 
سلول هاي س��وخت زيس��تي است. اين 
س��لول ها هرچقدر كه انرژي بيش��تري 
توليد كنند ب��ه همان مي��زان مي توانند 

قدرتمند تر باشند. 
مهندس��ان براي افزاي��ش چگالي انرژي 
يك ساختار نانولوله اي كربني سه بعدي 
را روي كاتدها و آنده��ا چاپ كردند. اين 
س��اختار به مهندس��ان اجازه مي دهد تا 
هر نقطه  آنودي��ك را با مقدار بيش��تري 
آنزيم بارگذاري كنيم. اين آنزيم با اسيد 
الكتي��ك و اكس��يد نقره در نق��اط كاتد 
واكنش نش��ان مي دهد. به ع��الوه، اين 
لوله ها انتقال الكترون را ساده تر مي كنند 
كه باعث عملكرد بهتر س��لول س��وخت 

زيستي مي شود. 
منبع: ساينس ديلي
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محققان دانش��گاه صنعتي اصفهان موفق به س��اخت 
نمونه  آزمايشگاهي زيست حسگري شده اند كه مي تواند 
ميزان انسولين خون را بدون نياز به آماده سازي نمونه 
با حساسيت و دقت بااليي تعيين كند. ديابت، يكي از 
ش��ايع ترين بيماري هاس��ت كه اگر به آن توجه كافي 
نش��ود، خطرات جبران ناپذيري براي فرد بيمار در بر 
دارد. طبق آماره��اي جهاني، در ه��ر 10 ثانيه دو نفر 
در دنيا به ديابت مبتال مي ش��ود و در ه��ر 8 ثانيه يك 
نفر جان خود را از دست مي دهد. نكته اميدواركننده 
در خصوص اين بيماري اين است كه با كنترل ميزان 
انسولين، مي توان به راحتي آن را كنترل كرد. پروفسور 
علي اصغر انصاف��ي، مجري طرح ه��دف اين تحقيق 
را ساخت يك حس��گر زيس��تي )بيوحسگر( حساس 
و انتخابي جهت اندازه گيري انس��ولين معرفي كرد و 
گفت: انتخابگري باالي اين زيست حس��گر بدون نياز 
به عمليات خاص روي نمونه  مورد نظر و آماده سازي، 
از مهم ترين ويژگي هاي آن محس��وب مي ش��ود. اين 
زيست حسگر قادر است مقدار انسولين را در محدوده  

يك تا هزار نانومول بر ليتر با دقت بااليي اندازه گيري 
كند. حساس��يت و انتخابگري باال از ديگر مزيت هاي 
اين حس��گر اس��ت. لذا كاربرد آن در آزمايشگاه هاي 
تشخيص طبي بسيار مفيد فايده خواهد بود. طراحي و 

ساخت زيست حسگرها بر پايه  DNA نيازمند روشي 
است كه بتوان اوالً DNA را به صورت پايدار در بستر 
حسگرحفظ كرد و ثانياً تعداد زنجيره هاي DNA قرار 

گرفته روي بستر را كنترل كرد. 

ساخت حسگري براي تعيين ميزان انسولين خون

 پوست الكترونيك 
اطالعات پزشكي را به گوشي هوشمند منتقل مي كند

فناوري

تشخيص بافت سرطاني در چند ثانيه با يك دستگاه قلمي شكل
محققان يك دس��تگاه قلم مانند را توس��عه دادند كه بافت 
سرطاني را در طول عمل جراحي شناسايي مي كند و شانس 
درمان موفق را افزايش مي دهد. جداس��ازي بافت سرطاني 
از بافت س��الم نگراني اصلي پزشكان در حين عمل جراحي 
اس��ت، به همين دليل است كه دانش��مندان علوم پزشكي 
به طور مداوم در جس��ت وجوي فناوري هاي جديد هستند 
تا به جراحان كمك كنند. طي س��ال هاي اخير شاهد پيش��رفت هاي تحقيقاتي در قالب تركيبات 
درخشان بوده ايم كه باعث روشن و درخشان ش��دن سلول هاي سرطاني شدند يا تيغ هاي جراحي 
يا اسكالپل هاي هوش��مند )smart scalpels( كه به صورت بصري و صوتي راهنمايي هايي را به 
جراحان ارائه مي دهند.  اس��كالپل )Scalpel(، نوعي تيغ يا چاقو است كه بسيار برنده بوده و براي 
جراحي بدن، كالبدشكافي و بعضي مواقع در صنايع دستي كاربرد دارد. جداسازي بافت سرطاني از 
بافت سالم در حين عمل جراحي بسيار مهم است و همچنين برداشتن ميزان زيادي از بافت سالم 
نيز مي تواند خطرناك باشد و باعث افزايش آسيب به عملكرد عضالني و عصبي همراه با ساير عوارض 
جانبي دردناك شود. اين دستگاه با چكاندن يك قطره آب روي بافت، به مولكول هاي كوچك اجازه 
مي دهد تا به مايع جذب شوند. اين آب پس از آن به يك طيف س��نج جرمي كه يك ابزار با توانايي 

تشخيص هزاران مولكول و تفسير اثر انگشت مولكولي سرطان هاي مختلف است، وارد مي شود.
-----------------------------------------------------------------------
امكان شمارش سلول هاي خون در خانه با يك دستگاه خانگي

محققان دستگاه استوانه اي شكلي ساختند كه مي تواند تقريباً 
تمام انواع سلول هاي خوني را در عرض 60 ثانيه به طور دقيق 
بررسي كند. براي اس��تفاده از اين فناوري جديد كافيست تا 
بيمار سر انگشت خود را سوراخ كرده و تنها يك قطره از خون 
خود را روي نوار مخصوص اين دس��تگاه ق��رار دهد. فرآيند 
استفاده از اين دستگاه همانند دستگاه هاي تست قند خون 
است. پس از قرار دادن قطره خون روي نوار مخصوص دستگاه، نوار را در دستگاه قرار داده و اين دستگاه 
با استفاده از تصويربرداري كامپيوتري نتايج آزمون آزمايشگاهي شمارش كامل خون )CBC( را ارائه 
مي دهد. اين اطالعات به يك اپليكيشن اندرويد يا iOS و در صورت لزوم به پزشك متخصص بيمار 
ارسال مي شود. اين ابزار جديد به پزشكان و بيماران اجازه مي دهد كه به راحتي و به صورت روزانه بر 

درمان يا پيشرفت بيماري خود نظارت كنند. 
-----------------------------------------------------------------------

Flying Fish پهپادي كه زير آب حركت مي كند 
محققان دانشگاهي يك پهپاد زيرآبي ساخته اند. اين پهپاد 
مي تواند به وس��يله حس��گرهاي مختلف از جمل��ه دوربين 
اطالعات زيس��ت محيطي را جم��ع آوري كن��د. گروهي از 
محققان يك هواپيماي بدون سرنشين ساخته اند كه عالوه 
بر پرواز در آسمان، زير آب نيز حركت مي كند. محققان حوزه 
روباتيك براي ساخت پهپاد كه Flying Fish نام گرفته، دو 
سال و نيم وقت صرف كرده اند. پهپاد مذكور به وسيله يك موتور و پروانه زير آب حركت مي كند. پروانه 
مذكور هنگام پرواز با س��رعت زيادي حركت مي كند اما زير سطح آب از سرعت آن كاسته مي شود. 
هدف اصلي محققان آن است كه هواپيماي بي سرنشين با سرعت 48 كيلومتر برساعت وارد آب شود 
و به وسيله حسگرهاي مختلف دوربين اطالعات زيست محيطي را جمع آوري كند. در مرحله بعد اين 

پهپاد بايد به مركز عمليات بازگردد. 
-----------------------------------------------------------------------

اين دوربين از عمق بدن انسان عكاسي مي كند
گروهي از محققان موفق به ساخت دوربيني شده اند كه قادر 
به مش��اهده درون بدن انسان اس��ت. اين دوربين با دستگاه 
آندوسكوپي هم سازگار است. تصاوير به دست آمده از طريق اين 
دوربين بسيار بهتر از اسكنرهاي اشعه ايكس است. اسكنرهاي 
اشعه ايكس يا دوربين هايي كه براي عكسبرداري و فيلمبرداري 
به درون بدن انسان فرس��تاده مي ش��وند ديد و توانايي هاي 
محدودي دارند. اما دوربين جديد مي تواند هرآنچه را كه در داخل بدن انسان رخ مي دهد ثبت كند. با 
نصب اين دوربين روي دستگاه آندوسكوپي مي توان آن را به راحتي به داخل بدن انسان فرستاد و حتي از 
درون بافت هاي بدن افراد تصوير تهيه كرد. اين دوربين قادر به شناسايي منابع نور در داخل بافت بدن و در 
عمق حداكثر 20 سانتيمتري است. دوربين ياد شده از فناوري موسوم به تصويربرداري بالستيك استفاده 
كرده و با تاباندن نور و پراكنده كردن آن در درون بدن نقطه ضروري براي انجام اندوسكوپي را شناسايي 

كرده يا با مشخص كردن و كشف منبع نوري ديگري كار تصويربرداري را به پايان مي رساند. 

خودرو

بنز خودروي برقي- هيدروژني توليد مي كند
شركت مرس��دس بنز در حال توليد يك خودروي دوگانه 
هيدروژني برق��ي اس��ت و در جريان برگزاري نمايش��گاه 
اتومبي��ل فرانكف��ورت از آن رونمايي خواهد ك��رد. هنوز 
اطالعات فني و جزئيات چنداني در مورد اين خودرو منتشر 
نشده و مرسدس بنز اطالع رساني در اين زمينه را به آينده 
موكول كرده است. اين ش��ركت مي گويد در خودروي ياد 
شده از رويكردي خاص و منحصر به فرد براي مصرف سوخت هيدروژني بهره گرفته مي شود. باتري 
اين خودرو انرژي الزم براي رانندگي در مسيرهاي كوتاه درون شهري را ممكن مي كند و مناسب 
مسافرت ها و رانندگي هاي طوالني مدت نخواهد بود. منابع مطلع مي گويند مرسدس بنز فعاًل در 
حال اجراي آزمايش هاي آيروديناميك اين اتومبيل است. اين شركت مي گويد براي افزايش ايمني 
مخزن سوخت هيدروژني خودروي جديد خود هم از تمهيداتي ويژه استفاده خواهد كرد. مخازن 
ذخيره س��ازي تحت فش��ار هيدروژن اين خودرو در جايگاه خاصي بين محورها تعبيه مي شوند و 
همچنين مدارهاي خاصي براي تس��هيل برق رس��اني در اين خودرو با ولتاژ باال تعبيه مي گردد. 
مرسدس بنز مدعي است بر مبناي آزمايش هاي انجام ش��ده روي اين خودرو در اسپانيا، سوئد و 
آلمان استفاده از خودروي هيبريدي مذكور بدون وقوع مشكل خاصي در دماي منفي 40 تا مثبت 

60 درجه سانتيگراد و در برف و باران و حين توفان ممكن خواهد بود. 

دستاورد

توسط محققان كشور روغن 
مصرف شده به سوخت تبديل شد 

پژوهشگران كشورمان با سنتز يك نانوكاتاليست 
تالش كردند تا روغن مصرف ش��ده و دورريختني 
موتور را به يك نوع سوخت براي موتورهاي ديزلي 
تبديل كنند. منابع رو به پايان سوخت هاي فسيلي 
و از طرفي افزايش روزافزون مصرف آن دانشمندان 
را به فكر چ��اره اي براي حل اي��ن معضل انداخته 
است. پروفس��ور علي اصغر انصافي مجري طرح با 
بيان ضرورت بازيافت روغن سوخته به عنوان يك 
آالينده  زيس��ت محيطي، در رابطه ب��ا اهداف اين 
طرح گفت: ضرورت انج��ام اين طرح در يك كالم 
قابل  بيان اس��ت؛ كاهش آاليندگي محيط زيست 
و نياز روزافزون به سوخت. در اين راستا محققان 
دانش��گاه صنعتي اصفهان و دانش��گاه فردوس��ي 
مش��هد در اين طرح تالش كردند تا با س��نتز يك 
نانوكاتاليست، روغن س��وخته  موتورهاي ديزلي 
كه ارزش��ي بالغ بر 10 س��نت به ازاي هر گالن را 
دارند به يك س��وخت باارزش با قيمت ۹4 سنت 
به ازاي هر ليتر تبديل كنند. در اين طرح نانوذرات 
سريم اكسيد بر بستر سيليكاژل س��نتز شده و از 
نانوكامپوزيت حاصل به عنوان يك نانوكاتاليست 
براي تبديل روغن سوخته به سوخت ديزل استفاده 
شده اس��ت. مقياس نانويي اين كاتاليست موجب 
شده تا فرايند تبديل با س��رعت و بازدهي باالتري 
انجام بگيرد. مي��زان گوگرد موجود در س��وخت 
توليدي در اين طرح از 0/۹ درصد به 0/02 درصد 
كاهش يافته كه اين موضوع تأثير قابل توجهي بر 
كاهش آلودگي حاصل از احتراق اين سوخت دارد. 
همچنين آالينده هاي آلي اين س��وخت به ميزان 

0/01 درصد گزارش شده است.
-----------------------------------

ساخت اپليكيشن كنترل سالمت 
قلب توسط دانشمند ايراني

دانش��مندان از اپليكيش��ن جدي��دي رونمايي 
كرده اند ك��ه با كمك دوربي��ن موبايل طي چند 
دقيقه س��المت قلب را كنترل مي كند. گروهي 
از پزش��كان به رهبري مرتضي غريب دانشمند 
ايراني، از اپليكيشن جديدي رونمايي كرده اند كه 
با كمك دوربين موبايل طي چند دقيقه سالمت 
قلب را كنت��رل مي كند. براي اي��ن منظور كافي 
است كاربر موبايل را جلوي گردن خود نگه دارد 
تا جريان خون وي بررس��ي شود. اين اپليكيشن 
مي تواند انقالبي در ش��يوه بررسي بيماري ها در 
كشورهاي در حال توسعه ايجاد كند. مهندسان 
مؤسسه تحقيقات پزشكي كل تك و USC نشان 
دادند دوربين موبايل كاربر مي تواند با روشي غير 
تهاجمي اطالعات دقيقي درباره س��المت قلب 
بيمار فراهم كند. اين روش در حقيقت آزمايشي 
را انجام مي دهد كه LVEF ناميده مي ش��ود و 

ابزاري مهم براي بررسي سالمت قلب است. 

 دستاورد

درمان عفونت هاي سوختگي و زخم با كمك نانو فناوري
پژوهشگران كشور با عامل دار كردن نانوذرات به آنتي بيوتيك آمپي سيلين، نانو آنتي بيوتيكي را عرضه 
كردند كه با كاهش دوز دارو اثرات بيشتري در درمان سوختگي ها و عفونت هاي ناشي از زخم و بخيه دارد. 
با استفاده از نانوذرات جامد ليپيدي به همراه آنتي بيوتيك آمپي سيلين بارگيري در آن، فرم جديدي 
از آنتي بيوتيك ساخته شده كه نسبت به فرم آزاد آنتي بيوتيك، برتري هايي نظير نفوذ بهتر به باكتري، 
افزايش عملكرد دارو در غلظت هاي پايين تر از دوز درماني معمول، مقابله با مقاومت گونه هايي از باكتري ها 
نسبت به فرم معمول و غير نانويي اين آنتي بيوتيك در عملكرد دارد. اين پژوهشگران در اين تحقيقات 
موفق به توليد آنتي بيوتيكي در خانواده پني سيلين شدند. افزايش اثر آنتي  باكتريال همزمان با رهش 
آهسته، استفاده صرفاً از يك ليپيد، قابليت استفاده امولسيون اوليه طراحي شده به صورت افشانه موضعي 
و نيز فرم فريز دراي شده با مزيت افزايش زمان ماندگاري از نوآوري هاي اين دارو است. قابليت استفاده 
موضعي به صورت پماد يا محلول در درمان سوختگي ها، عفونت هاي ناشي از زخم يا بخيه و قابليت تعميم 
اين روش ساخت به آنتي بيوتيك هاي با ساختار مناسب اين روش از مزاياي اين نانودارو به شمار مي رود.


