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پیامرسان واتساپ ،نسخه پشتیبان چت را رمزگذاری میکند

سریعترین کوتوله سفید جهان شناسایی شد

واتساپ اعالم کرد به کاربرانش اجازه میدهد نس ـ ـ ــخه پش ـ ـ ــتیبان چتهای خود را که در گوگل درایو یا آیکلود ذخیره
میش ـ ـ ــود ،رمزگذاری کنند .واتساپ ادعا میکند هیچ سرویس پیامرس ـ ـ ــان جهانی دیگری امنیت را در چنین سطحی
فراهم نمیکند .این ویژگی نخست برای افرادی ارائه میشود که آخرین نسخه اپ را استفاده میکنند .کاربران با ضربه
روی گزینه جدید رمزگذاری سربهسر بکآپ در تنظیمات اپ قادر به فعالسازی این قابلیت هستند/.مهر

دانشمندان دانشگاه وارویک انگلیس یک ستاره کوتوله سفید را رصد کردهاند که سریعترین
کوتوله سفیدی است که تا به حال مشاهده شده و هر ۲۵ثانیه یکبار به دور خود میچرخد .این
س ـ ـ ــتاره کوتوله که  LAMOST J0240+1952نام دارد ،رکورددار قبلی را که هر ۳۰ثانیه یکبار به دور
خود میچرخد با پنج ثانیه چرخش سریعتر شکست داد/.ایسنا

دانش

دنیای ذهن

با اعالم برگزیدگان جایزه علمی دوساالنه مصطفی(ص) پیش از برگزاری مراسم
اعطای این جایزه با  5دانشمند برگزیده این جایزه در سال  2021آشنا شوید

برندگان جایزه مصطفی
 2021در یک نگاه

مدال جایزه مصطفی
که در مراسم اعطای این
جایزه در سال  2019به
برندگانش تعلق گرفت

(ص)

(ص)

عکس:
بنیاد جایزه مصطفی

(ص)

جایزه مصطفــی(ص) کــه در راســتای تجلیل از دانشــمندان برجســته مســلمان و زمینهســازی همــکاری و توســعه علمــی و فناوری،

همچنیــن به عنــوان یکی از نمادهــای شایســتگی و برتری علمی در ســطح جهان در ســال  91بــه تصویب شــورای عالی انقــاب فرهنگی

گروه دانش

رسید ،حاال در مسیر بلوغ و شکوفایی هر چه بیشتر قرار گرفتهاســت .این جایزه که بهصورت دوساالنه به دانشمندان و پژوهشگران
برتر جهان اسالم اعطا میشود ،به اثری نوآورانه در مرزهای دانش تعلق میگیرد که از سوی افرادی شاخص در حوزههای علم و فناوری
ارائه شده و زمینهســاز بهبود زندگی بشــریت باشــد .مانند اکثر جوایز معتبر  ،افراد خود را نامزد دریافت جایزه مصطفی(ص) نمیکنند و

افراد نخبــه و شناختهشــده ،فردی را بــه دبیرخانه جایــزه معرفی میکنند و ســوابق او را میفرســتند .فــرد معرفیشــده باید عالوهبر مقــاالت علمی -فنــاوری ،اثر
شاخص هم داشتهباشــد .البته بنیاد مصطفی(ص) در ادامه به کشف و رصد دانشمندان مسلمان نیز پرداختهاســت .بنا به اعالم مهدی صفارینیا ،مدیر بنیاد
مصطفی(ص) در نشست خبری چهارمین دوره اعطای این جایزه که سهشــنبه  20مهر امسال برگزار شــد ،در فرآیند انتخاب برندگان چهارمین دوره اعطای جایزه
مصطفی(ص) بیش از  ۵۱۵اثر به دبیرخانه رســید و از این تعداد  ۴۸۴اثر به گروههای داوری اولیه شــامل علم و فناوری زیستی و پزشــکی ،علم و فناوری نانو ،علم و
فناوری ارتباطات و اطالعات و کلیه زمینههای علم و فناوری ارجاع شــد .به گفته وی ،از این  ۴۸۴اثر  ۲۱۳ ،اثر به داوری ثانویه و  ۴۱اثر به مرحله نهایی رسید و ۱۱اثر به
شــورای سیاســتگذاری جایزه معرفی و پنج اثر برگزیده شــد .بیش از  ۱۰۰نفر داور و  ۲۰هزار نفرســاعت در این دوره مشــارکت کردند .در مرحله نهایــی  ۱۵۰نفر داور
ملی و بینالمللی و در مجموع  ۲۵۰نفر نقش داشتند .گفتنی است ،پنجشنبه  29مهر  1400شاهد برگزاری چهارمین آیین اعطای جایزه مصطفی(ص) خواهیم بود
که طبق برنامهریزیهای انجام شده در تاالر وحدت تهران برگزار میشود.در ادامه با برگزیدگان جایزه مصطفی(ص)  ۲۰۲۱بیشتر آشنا میشویم.

برگزیدگان جایزه مصطفی(ص) ۲۰۲۱
همهزیر چتر یکقانون
مطالعات دکتر کامران وفا در زمینه نظریه ریســمان در پی تحقق
رویایاینشتین

دکتر کامران وفا ،اســتاد فیزیک دانشــگاه هاروارد متولد سال
 1960در ایــران بــا اثر نظریــه  ،Fســرواژه کلمــه  Fatherبــه معنای
نظریه پدر ریسمان در فیزیک نظری برگزیده شد هاست .گفته
میشود وی حتی ظرفیت دریافت جایزه نوبل را نیز دارد.
آلبرت اینشتین چهار دهه پایانی عمر خود را بیهیچ موفقیتی
صــرف رویــای وحدتبخشــیدن بــه نظر یــه نســبیت عــام و
مکانیک کوانتومی کرد .او در ســخنرانی مراســم دریافت جایزه
نوبلاش در ســال  1923میگوید« :اندیشــمندی که در پی یک
نظریــه یکپارچه اســت نمیتواند بــه این فرض بســنده کند که
دو میدان وجود دارد که به ذات بهکلی مستقل از یکدیگرند».
ایــن رویــا سالهاســت کــه بــه جــام مقــدس فیز یــک تبدیــل
شد هاســت ،رویای یــک «نظریــه همهچیز» یــا آن طور کــه برخی
نکــه امروز نیز
فیزیکدانان میپســندند« ،نظریه نهایــی» .با ای 
کموبیش اوضاع همچنان به همان منوال اســت اما بسیاری
از فیزیکدانــان باور دارند اکنون مســیر درســت رســیدن به آن
رویــا را میداننــد :نظریــه ریســمان .دکتــر کامــران وفــا میگوید:
«ایــن تنهــا نظریهای اســت کــه ناســازگاری نظریه نســبیت عام
اینشــتین بــا دنیــای میکروســکوپی مکانیــک کوانتومــی را
برطرف کرد هاســت ».دکتر وفا ،فیزیکدانی پیشــرو در دانشگاه
پرینســتون اســت کــه بهواســطه کارهــای پیشــگامانهاش در

نظریه ریسمان شهرت جهانی دارد ،درست به اندازه اینشتین
در پی تحقق این رویــا بود هاســت .او باور دارد نظریه ریســمان
نکــه آیــا نظریــه نهایی
«بنیادیتریــن نظریــه جهــان اســت و ای 
اســت یا اینکه آیا اساســا چیزی به عنوان نظریــه نهایی وجود
دارد ،هنــوز روشــن نیســت ».در میانــه دهــه  ،1980پنجنظریــه
ریســمان وجود داشــت که همگی 10بعدی و ابرمتقــارن بودند
و همه آنهــا گراویتــون (ذره فرضــی حامل برهمکنــش گرانش)
را نیــز شــامل م یشــدند .ســپس در میانــه دهــه  ،1990گروهــی
از فیزیکدانــان ،بهویــژه ادوارد ویتــن ( ،)E.Wittenیکــی از
بزرگتریــن نا مهــا در تاریــخ نظریــه ریســمان و اســتاد راهنمای
رســاله دکترای وفا در دانشگاه پرینستون در ســال  ،1985یک
نظریــه 11بعدی موســوم بــه نظریــه  Mرا معرفــی کردند کــه تمام
نســخههای ابتدایــی نظریه ریســمان را دربــر میگرفــت .با این
حال نظریه  Mایرادهایی داشت و در ادامه نتوانست انتظارات
را برآورده کند .کاســتیهایی از این دست وفا را بر آن داشت که
«فشردهسازیهای» جدیدی از نظریه ریسمان از جمله نظریهF
(نخستین بار در سال  )1996را توسعه دهد.

انقالبدر فیزیک
اکتشافات تحسینبرانگیز دکتر زاهد حسن در دنیای
مواد کوانتومی توپولوژیک

دکتر زاهد حســن ،اســتاد فیزیک دانشگاه پرینســتون متولد
ســال  ۱۹۷۱در کشــور بنــگالدش اس ـت و بــا اثــر نیمهفلزهــای

کامران وفا

در فرآیند انتخاب
برندگان چهارمین
دوره اعطای جایزه
مصطفی(ص)
بیش از  ۵۱۵اثر به
دبیرخانه رسید و از
این تعداد  ۴۸۴اثر
به گروههای داوری
اولیه ارجاع شد

زاهد حسن

فرمیــون ویــل در حــوزه فیز یــک کوانتــوم برگز یــده ایــن دوره
شد هاســت .در دهــه  ،1980برخــی نظری هپــردازان بــه ایــن فکــر
افتادنــد کــه شــاید یــک پدیــده تازهکشفشــده در آن زمــان
موسوم به اثر کوانتومی هال ریشــه در توپولوژی داشتهباشد.
بر اســاس این اثــر ،مقاومــت الکتریکی یــک الیه کریســتال به
ضخامت یک اتم ،با گامهای ناپیوســته تغییر مییابد و مهمتر
اینکه تغییــر دما یــا ناخالصی کریســتال اثری بــر مقاومت الیه
ندارد .به گفته دکتر حســن چنین صالبتی کامال بیسابقه بود
و این یکی از ویژگ یهــای کلیدی حالتهای توپولوژیک اســت
که فیزیکدانــان اکنون ب هشــدت مشــتاق کاوش آن هســتند.
در سال  ،2008دکتر حســن و گروهش در دانشگاه پرینستون
نخســتین نمونه واقعی یک عایــق توپولوژیک را با اســتفاده از
کریســتال آنتیمونید بیســموت ســاختند .به گفتــه او این تازه
شــروع ماجرا بود .چالش واقعــی ،پیداکردن مــواد جدیدی بود
که در طبیعت وجود ندارند.
ایــن کشــف حتــی بــرای فیزیکدانــان هــم یــک شــگفتی بــزرگ

تهــای کوانتومــی دروازه
بــود .حاال دیگــر به نظــر میرســید حال 
اســرارآمیزی را بــه ســوی گســتره وســیعی از امــکان کشــف
اثرهــای ناشــناخته در طبیعــت بــاز کردهانــد .طــی یــک دهــه
گذشــته ،پژوهشــگران دریافتنــد چطــور توپولــوژی میتوانــد
نگــرش بیهمتایی نســبت بــه فیزیــک مــواد غیرعــادی جدید
یســابقه ایجــاد کنــد .اکنــون بــه لطــف کارهــای
بــا ویژگ یهــای ب 
پیشــگامانه حســن و دیگــر پیشــگامان ایــن عرصــه ،فیزیــک
توپولوژ یــک بــه راســتی در حــال انفجــار اســت .بنــا بــه اعــام
فرهنگســتان هنــر و علــوم آمر یــکا ( ،)AAASآزمایشهــای
زاهدحســن بــا بیــش از  50هــزار ارجــاع ،در پیدایش حــوزه ماده
کوانتومی توپولوژیک نقشی بنیادین داشت هاست؛ حوزهای که
ارتباط با فیزیک ماده چگال ،مهندسی مواد ،علوم نانو ،فیزیک
ادوات ،شــیمی و نظریه میدان کوانتومی نســبیتی ،رشد بسیار
سریعی را تجربه میکند.فیزیکدانان امیدوارند مواد توپولوژیک
سرانجام به کاربردهایی در زمینه تراشههای رایانهای پربازدهتر و
سریعتر یا حتی رایانههای کوانتومی خیالانگیز منتهی شوند.

برگزیدگان مقیم کشورهای اسالمی
جایزهمصطفی(ص) ۲۰۲۱
مبارزهبرایمدارادر دنیاییخشن
یشــناختی برای
دکتر محمد صایغ در جس ـتوجوی مدارای ایمن 
جلوگیریاز ردپیوند

دکتر محمد صایغ ،اســتاد پزشــکی و ایمنیشناســی دانشــگاه
آمریکایی بیــروت ،متولد ســال  1959در لبنان اســت .او بــا ارائه
درمانهای نویــن برای بهبــود نتایــج آلوگرافت کلیــه و قلب در
حوزه پزشــکی این جایزهرا میگیــرد .وی در کشــورهای مختلف
غربی هم فعالیت کرده اما اکنون ساکن لبنان است.
دکتر صایغ به شــناخت ســازوکار رد پیونــد و فریفتن دســتگاه
ایمنــی بــرای پذیــرش پیونــد عالقهمنــد اســت ،مبحثــی کــه در
اصطالح مدارای ایمنیشناختی نامیده میشود .امروزه ساالنه
نزدیک بــه ۱۰۰هــزار جراحی پیونــد کلیه در سراســر جهــان انجام
م یشــود کــه تــا  ۶۰درصــد از تمــام جراح یهــای پیونــد را بــه خود
اختصــاص میدهــد و بهدنبــال آن بهترتیب جراح یهــای پیوند
کبد ،قلب و ریه قرار دارند .مهمترین مانعی کــه باید بهطریقی از
آن عبور کرد ،مشــکلی اســت که ســازگاری بافتی نــام دارد که به
معنای ژنتیک مشــابه برای پروتئینهای ســطح ســلول است.
ســلولهای ایمنی این پروتئینها را بررسی میکنند تا مطمئن
شــوند آیا ســلولی که آنها را در ســطحش حمل میکنــد به بدن
خودشــان تعلق دارد یــا متعلق بــه یک جانــدار بیگانــه مهاجم
است .در صورتی که حالت دوم تشــخیص داده شود ،دستگاه
ایمنی گیرنده ،پیوند را پس میزند.
مطالعــه روی مســیر غیرمســتقیم دگرشنا ســایی کــه بــه رد
مزمــن دگرپیونــد میانجامــد موضوعی اســت که دکتــر صایغ
و همکارانــش در دهههای گذشــته با دقــت بررســی کردهاند.
آنهــا از جمله یــک آزمایــش جدید بــا کاربــرد بالینی ســاختهاند
کــه میزان خطــر وقــوع دگرشناســایی غیرمســتقیم و رد پیوند
مزمــن در انســان را نشــان میدهــد و در ادامــه راهکارهــای

درمانی اختصاصی برای پیشــگیری یــا توقف ایــن فرآیند ابداع
کردند.

شکار مولکولهایدرمانیدر دنیایطبسنتی
دکتــر اقبــال چــودری عصارههــای گیاهــی را در بوتــه علــم مــدرن
آزمایشمیکند

دکتر محمد اقبال چودری ،رئیس پژوهشگاه بینالمللی علوم
شیمیایی و زیستی ( )ICCBSدانشــگاه کراچی است .وی متولد
سال  1959در پاکستان بوده با اثر کشف مولکولهای جذاب با
کاربردهای درمانی است و در حوزه شــیمی آلی زیستی ،برگزیده
مقیم کشورهای اســامی جایزهمصطفی(ص) شد هاست .وی در
جایز هتــوآس ،نقــش دارد و در تولیــد داروهای گیاهــی نیز فعال
بوده و ســالها قبــل برنــده جایزهخوارزمی شــده و از شــاگردان
دکتر عطا رحمان ،دانشمند مطرح پاکستانی است.
دکتــر چــودری و همکارانــش روی گیاهــان دارویی بســیاری کار
کردهاند کــه در طــب ســنتی بــه کار میرونــد و موفق شــدهاند از
آنها چند ترکیب زیس ـتفعال یــا داروی بالقوه اســتخراج کنند.
برای مثال از عروســک پش ـتپرده کوتوله ()Physalis minima
برای درمان نوعی بیماری گرمسیری به نام لیشمانیاز استفاده
کردهاند که بر اثر یک انگل آغازی ایجاد میشود و ۱۲میلیون نفر
در ۹۷کشور را آلوده کرد هاســت .از این گذشته ،در گونهای زبان
پس قفــا ( )Delphinium denudatumمادهای کشــف کردهاند
که خاصیت قوی ضد صر ع دارد .ســپس برای تحقیقات بیشتر
آن را در آزمایشگاه به شیوه مصنوعی ساختهاند .این ترکیبات
گیاهی و مشــابههای مصنوعی آنها هماکنون در کارآزماییهای
بالینی به کار میروند.
دکتــر چــودری میگویــد « گــروه پژوهشــی مــا بازدارندههــای
جدیدی برای آنزیمهای دارای اهمیت پزشــکی کشــف و بررسی

محمد صایغ

محمد اقبال چودری

کرد هاســت که م یتــوان از آنهــا بــرای توقــف آبشــار مولکولی در
اختــاالت وابســته بــه آنزیــم ،همچــون بیمــاری آلزایمــر ،انــواع
دیابــت و ســرطان ســینه  +ERاســتفاده کــرد ».در نتیجــه ایــن
پژوهشهــا ،چنــد گــروه جدیــد از مولکولهایــی بــا خــواص
دارویی ،بــه همراه شــناخت مرتبط بــا ســازوکار عمل آنهــا ،وارد
منابعجهانیشد هاست.
رویــای امــروز دکتــر چــودری ،تأســیس یــک مرکــز بینالمللــی
چندرشــتهای بــرای بیماریهــای گرمســیری نادیــده
گرفتهشد هاست.

در مسیر کشفناشناختهها
مطالعــات دکتــر یحیــی تیعال تــی در جس ـتوجوی رهیافتــی بــه
فراسویمدلاستانداردفیزیکذرات

دکتر یحیی تیعالتی ،استاد فیزیک دانشــگاه محمد الخامس،
متولــد  1971در مراکــش بــا اثــر مشــاهده پراکندگــی نور بــا نور و
جس ـتوجوی تکقطبیهــای مغناطیســی در حــوزه فیز یــک
نظری و ذرات برگزیده این جایزهشناخته شد هاست.
بــر اســاس مــدل اســتاندارد فیزیــک ذرات ،تمــام مــاده موجود
در جهــان شــامل کهکشــانها ،ســتارهها ،ســیارهها و حتــی
خــود شــما ،از 25ذره بنیــادی ســاخته شد هاســت .بســط مــدل
اســتاندارد در دهــه 1960آغــاز شــد و بیشــتر بخشهــای آن تــا
نهــا و بوزونهای
پایان دهه  1970به انجام رســید .جدا از فرمیو 
پیمان ـهای تنها یــک ذره دیگــر در مــدل اســتاندارد وجــود دارد:
بوزون هیگز ،ذرهای که به سایر ذرههای بنیادی جرم میدهد.
مدل استاندارد با وجود موفقیتهای عظیمش ،پرسشهای

یحیی تیعالتی

بنیادی متعــددی را بیپاســخ گذاشت هاســت .به گفتــه تیعالتی
«یک مشــکل عمده مــدل اســتاندارد بــه منشــأ مــاده تاریک و
انــرژی تاریــک برم یگــردد ،جوهرهایــی کــه نزدیــک بــه 95درصد
چگالی جهــان را تشــکیل میدهند .اینهــا بهکلی تبییننشــده
باقــی ماندهانــد و مــدل اســتاندارد از ارائــه گزینــه موفقــی کــه
بتوانــد فراوانــی مشاهد هشــده در مورد مــاده تاریــک را توضیح
دهــد ،عاجــز اســت ».مشــارکت تیعالتــی در آزمایــش اطلــس
( ،)ATLASبزرگترین آزمایشــگاه همهمنظوره آشکارساز ذرات
در برخورددهندهها درونی بزرگ ( )LHCبــه روزهای ابتدایی این
طــرح برم یگــردد .او 20ســال از عمــر حرف ـهایاش را در آزمایــش
اطلــس گذراند هاســت و در موضوعــات بســیاری از پروژ ههــای
سختافزاری و گرداندن آشکارساز گرفته تا توسعه نرمافزاری و
تحلیل و اندازهگیریهای فیزیکی دخیل بود هاست.
یکــی از دســتاوردهای اخیــر تیعالتــی و همکارانــش در گــروه
همکاری اطلس ،مشــاهده فرآیند «پراکندگی نور با نور» اســت
کــه بــرای نخســتین بــار ســال  2019انجــام شــد .ایــن فرآینــد در
الکترودینامیــک کالســیک بهکلــی ممنــوع اســت امــا در
الکترودینامیــک کوآنتومی ظاهر م یشــود .پراکندگی نــور با نور
فرآیند بینهایت نادری اســت و به همین علت اندازهگیریاش
بســیار دشــوار و تقریبــا دس ـتنیافتنی اســت .تیعالتــی و
همکارانش با اســتفاده از دادههای جمعآوری شده با آزمایش
اطلس 59 ،رویداد را گــزارش کردند و این در حالــی بود که انتظار
داشــتند تنهــا 12رویــداد را ثبت کننــد .نتایــج یافت ههــای آنها به
عنــوان نخســتین مشــاهده قطعــی پراکندگــی نــور بانــور در
فوتونها تلقی شد.

ریشه احساس پوچی
احتمــاال در مقطعــی از
مریم
زندگی احساس پوچی به
قادری اسماعیلی
شــما هــم دســت داده
دانش
است .در برخی موارد این
حس کوتاه مدت است و
در برخی موارد نیز زمان بیشــتری با این حس درگیر
میشــوید .طبــق تعر یــف ارائهشــده :حس پوچــی،
حس بیمعنیبودن زندگی است و این که هر کاری
انجام میدهید بیمعنی است .فقط سعی میکنید
زمــان را ســپری کنیــد تــا به مــرگ برســید .نوعــی خأل
اســت که هرگز از بین نمیرود یا مانند سرابی است
که هر چه ســعی میکنید به جایی برســید ،فایدهای
ندارد.
به منظور بررسی ماهیت این احساس و میزان رواج
آن در بین افراد مختلف ،طی مصاحبهای با مراجعان
مرکز بهداشتروانی در اسکاتلند این سوال مطرح
شد که آیا تا به حال دچار احساس پوچی شدهاند؟
در این بررســی مشــخص شــد کــه احســاس پوچی
را نهتنهــا افــراد مبتــا بــه اختــال شــخصیت مــرزی
تجربه میکنند بلکه افرادی که دارای ســامتروانی
هســتند نیــز تجربــه میکنند .اختــال شــخصیت
مــرزی ،اختاللــی اســت کــه در آن حالــت ناپایــداری از
روابــط بینفــردی ،خلــق ،رفتــار و روابــط عاطفــی در
فــرد دیــده م یشــود .همچنیــن این بررســی نشــان
داد که رابطــه قدرتمنــدی بیــن احســاس پوچــی و
رفتــار خودکشــی وجــود دارد .نتیجــه حاصــل از این
بررســی نشــان میدهد نداشــتن هــدف در زندگی و
ارتباطنداشتن با افراد دیگر با احساس پوچی رابطه
تنگاتنگــی دارد .بــه عبارتی هر چقــدر تمایــل فرد به
برقــراری رابطه با دیگــران کمتر باشــد ،احتمــال بروز
احساس پوچی در وی بیشتر خواهد بود.
با توجه به آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت برای
رهایی از چنین حسی ،بهتر است برای خود هدفی را
در نظر بگیریم .همچنین از آنجا که انسان موجودی
اجتماعــی اســت نیــاز دارد بــا ســایر افــراد در ارتبــاط
باشــد و همیــن تعامــات و ارتباطــات ،زمینــه
ازبینرفتن یــا کاهش حس پوچــی را فراهم میکند.
عــاوه بــر اینکــه حــس پوچــی میتوانــد مقدم ـه
افســردگی و در نــوع حــاد و شــدید خــود منجــر بــه
خودکشی شود .پیشنهاد میشود برای هر روز خود
برنامهریزی کنیم .در این حالت عالوه بر اینکه کمتر
دچار حــس پوچی م یشــویم ،رونــد زندگــی را بهتر و
زیباتر درک خواهیم کرد.
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دانشبنیان

ارزآوری یک میلیون دالری
با داخلیسازی دستگاه
اندازهگیری اکسیژن خون
بیش از  ۱۰۰نفر
داور و  ۲۰هزار
نفرساعت در این
دوره مشارکت
کردند .در مرحله
نهایی  ۱۵۰نفر داور
ملی و بینالمللی و
در مجموع  ۲۵۰نفر
نقش داشتند

یــک شــرکت دانشبنیــان در حــوزه ســامت و
پزشــکی بــا طراحــی دســتگاه پاتریکــس انگشــتی
سبب تسریع در تشــخیص بیماریهای گوناگون
شدهاست.
بــه گــزارش جامجــم از معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاس ـتجمهوری ،امیــر رفاهــی اســکویی،
مدیرعامــل شــرکت پایــش وضعیــت امیرکبیــر،
از محصــوالت ایــن شــرکت دانشبنیــان گفــت و
ادامــه داد :هفت محصــول دانشبنیــان در حوزه
ســامت تجاریســازی شدهاســت کــه دســتگاه
پاتریکس انگشــتی در تشخیص اکســیژن اشباع
خــون کار بــرد دارد .ایــن محصــول دانشبنیــان
در تمــام بیمارســتانها ،مراکــز خدمــات درمانــی
و کلینیکهــا بهعنــوان یکــی از مهمتر یــن
معیارهــای تشــخیص بیماریهــای گوناگــون از
یهــای ریــوی ،قلبــی و عروقی نقشــی
جملــه بیمار 
بســیار حائــز اهمیــت ایفــا میکنــد .محصولــی که
در دوران همهگیــری ویــروس کرونــا بــا تشــخیص
ســطح اکســیژن خــون بیمــاران در مراقبتهــای
بیمارستانی و خانگی ،به کمک بیماران آمدهاست
و در صورت فراهم شدن امکان صادرات ،ظرفیت
یکمیلیون دالری برای ارزآوری دارد.
نســاخت ،نمونه مشــابه
پاتریکس انگشــتی ایرا 
داخلــی نــدارد و بــه دلیــل مزیتهایــی همچــون
پشــتیبانی بیقیــد و شــرط تــا یــک ســال پــس از
فروش و پشــتیبانی 10ســاله ،بــا قیمــت رقابتی که
نســبت بــه نمونــه وارداتــی دارد ،از برتــری بســیار
خوبی برخوردار است.
میــزان نیــاز کشــور بــه ایــن محصــول ۱۰۰هــزار تــا
۱۵۰هزار دســتگاه در ســال اســت اما چالشهایی
ماننــد واردات و قاچــاق محصــوالت بیکیفیــت،
بخــش عمــدهای از بــازار ایــن محصــول دانــش
بنیــان در کشــور را تحتالشــعاع قــرار داده کــه
ظرفیــت تولیــدی را با وجــود ظرفیت اســمی کامل
برای تولیــد ،بــه ۲۰هــزار دســتگاه در ســال کاهش
دادهاست.

