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اخبارداخلی
الزام دستگاههای اجرایی برای ارائه
خدمات از طریق کارپوشه ملی ایرانیان
طبق مصوبات شــورای اجرایی فناوری اطالعات «همه
دستگا ههای اجرایی موضوع مــاده ( )۵قانون مدیریت
خدمات کشوری موظف اند برای ارائه خدمات به مردم
از طریق کارپوشه ملی ایرانیان به م ــوازات رو شهــای
ارائــه خدمات مــوجــود ،اقــدام کنند» .به گــزارش ایرنا،
شهال اصولی مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیادهسازی
دولتالکترونیک سازمان فناوری اطالعات ایــران می
گوید  :دستگا ههای اجرایی در سا ل های گذشته برای
فراهم شدن زمینه پیگیری الکترونیکی درخواستهای
مراجعان ،پرتال هایی مختص به خود برای پاسخ گویی
به مردم طراحی کردهاند .انبوه این پرتال ها سبب شده
تا مردم برای پیگیری هریک از درخواستهای خود در
سازما نهای مختلف نظیر شــهــرداری ،مالیات و دیگر
دستگاهها مجبور به ثبتنام در این پرتال ها باشند و برای
مدیریت حجم انبوه نام کاربری و کلمه عبور مختص هر
سایت اقدام کنند .بنابراین سامانه کارپوشه ایرانیان با
هدف ارائه پاسخ از سوی همه دستگاهها به پیگیریهای
مردم تنها از طریق یک درگاه و همچنین تسریع در پاسخ
گویی به مردم ،حذف کاغذ ،افزایش بهرهوری و صرفهجویی
در منابع ،طراحی و پیادهسازی شده است .وی درباره روش
فعال شدن کارپوشه برای هر فرد اظهار کرد :این سامانه
از طریق درگــاه اینترنتی به نشانی اینترنتی https://
 inbox.iran.gov.irو همچنین نرم افزار موبایلی دولت
همراه در اختیار متقاضیان قرار دارد.

گردش مالی ۱۳۰هزار میلیاردی
فین تک ها
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از گــردش مالی
۱۳۰هزار میلیاردی استارت آپ ها خبر داد وگفت  :بهبود
محیط کسب و کار شرکت های دانش بنیان و استارت آپ
ها مهم ترین الزمه جهش در شاخص های جهانی نوآوری
اســت.بــه گزارش مهر ،ستاری با اشــاره به شش بنیان
حمایتی شرکت های دانش بنیان بر اساس قانون حمایت
از این شرکت ها گفت :نخستین شکل این حمایتها،
ارائه معافیت های مالیاتی و سهولت دسترسی کسب و
کارهای دانشبنیان و استارت آپی به خدمات مالیاتی
است .ستاری میدان دادن به کسب و کارهای دانش بنیان
و استارت آپی را سیاستی برای موفقیت در ارائه خدمات
مطلوب مردم دانست و گفت :این الگوی موفق در حوزه
بانک داری موجب شد تا  بیش از  ۱۳۰هزار میلیارد تومان
تراکنش مالی توسط فین تک ها یا استارت آپ های حوزه
مالی صورت بگیرد و بر اساس یک الگوی مناسب توسط
بانک مرکزی و اعتماد به جوانان کشور این الگوی موفق
پیاده سازی شد و نه تنها خدمات مطلوبی را به مردم ارائه
کرد بلکه بانک ها نیز عالقه مندشدنددر این عرصه سرمایه
گذاری کنند.

اصالح آیین نامه تایید نمونه تجهیزات
ارتباطی و فناوری اطالعات
نحوه دریافت گواهی تایید نمونه تجهیزات و کاالهای
ارتباطی و فناوری اطالعات ( ،)ICTبا مصوبه کمیسیون
تنظیم مقررات ارتباطات ،پس از  ۱۰سال تغییر کرد.
به گــزارش مهر ،کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با
بازنگری مصوبه قبلی خود که مربوط به سال  ۸۷می شود،
آیین نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطالعات
را اصالح کرد .برمبنای این مصوبه ،تجهیزات مورد استفاده
در ایجاد ارتباط ،عملیات سوئیچینگ ،مسیریابی و ذخیره
سازی اطالعات در شبکه های مخابراتی و تجهیزاتی که در
ارائه خدمات ،توسعه و بهره برداری در شبکه های پستی و
فناوری اطالعات به کار می روند ،مشمول دریافت گواهی
تایید نمونه هستند.این گواهی صرفا به معنی مطابقت
مشخصات فنی نمونه با استانداردهای اعالم شده است و
رگوالتوری مسئولیتی در قبال تداخل عملکرد تجهیزات
تایید شده با دیگر تجهیزات یا صدمات ناشی از کاربرد آن
به دیگر دستگاه ها ندارد .در این آیین نامه ،امکان جمع
آوری تجهیزات توزیع شده ،لغو گواهی تایید نمونه و اعمال
جرایم نیز دیده شده است که به رگوالتوری اجازه می دهد
در صورت دریافت گزارش تطابق نداشتن دستگاه یا بخش
هایی از آن با استانداردها ،ضوابط یا مشخصات فنی تعیین
شده و نیز ایجاد اختالل در شبکه و ارائه خدمات ارتباطی
و فناوری اطالعات ،برای جمع آوری تجهیزات و ابطال
گواهی تایید نمونه آن اقدام کند.

بهکارگیری فناوریهای فضایی توسط
شرکتهای دانش بنیان
مرکز ملی فضایی ایران یکی از اهداف امسال خود را به
کارگیری فناور یهای فضایی بــرای توسعه اقتصادی
کشور توسط شرکتهای دانشبنیان قرار داده است.به
گزارش ایسنا ،مرکزملیفضایی باتوجهبهفعالیتسازمان
فضایی در طراحی و ساخت ماهواره ،تمرکز خود را بر به
کارگیری فناوریهای فضایی برای توسعه اقتصادی کشور
توسط شرکتهای دانشبنیان و توسعه خدمات فناوری
های فضایی معطوف کرده است و طی امسال این مهم را
پیگیری خواهد کرد.بیش از  ۷۰کشور جهان از فناوری
های فضایی برای توسعه اقتصادی و در محورهای مدیریت
منابع آب ،خاک وجنگل ها ،کشف معادن و میزان ذخایر
آن ،مدیریت کشاورزی کشور برای کشت بهینه و مدیریت
مصرف آب ،نظارت بحران سیل ،آتش سوزی جنگل ها،
ترافیک و کاهش تلفات جاده ای و ...استفاده می کنند.

حاجیان  -مدیرکلدفترراهبردیسازمانتأمیناجتماعی،ازتعاملاینسازمانباشرکتهایدانشبنیان واستارتآپهابرایبهر همندیازفناوریهاینوینخبر
دادوگفت:درصددیمباتوسعهفناوریهای ( IOTاینترنتاشیا)طرحبیمارستانهوشمندراپیادهسازیکنیم ،همچنیناجرایطرح"نسخهالکترونیک" نیزدردستور
کارقراردارد.دراینباره تاکنون ۷۰میلیوننسخهالکترونیکصادرشدهاست.

با امضای دو تفاهم نامه بین معاونت علمی ریاست جمهوری وسازمان تامین اجتماعی کلید خورد

اعطایتسهیالتجدیدبیمهایبهشرکتهایدانشبنیانواستارتآپها
حاجیان  -معاونت علمی وفــنــاوری ریاست جمهوری
وسازمانتامیناجتماعیبهمنظوراعطایتسهیالتجدید
بیمه ای به شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها ،دو
تفاهم نامه همکاری امضا کردند .بر اساس این تفاهم نامه ،
ضمن معافیت شرکت های دانش بنیان از پرداخت ضریب
حقبیمهپیمانی،دوشعبهبیمهتخصصینیزبرایرسیدگی
بهاموربیمهایشرکتهایدانشبنیاناختصاصدادهشد
 .ایجاد دوره های آموزشی برای شرکت های دانش بنیان و
همچنین ایجاد شتاب دهنده در سازمان تامین اجتماعی

برای ارائــه خدمات به استارت آپ ها ،از دیگر تسهیالتی
استکه درقالب اینتفاهمنامه بهشرکتهایدانشبیان
و کسب و کار های نوین یا استارت آپ ها ارائه خواهد شد .
دکترسورناستاریدرحاشیهمراسمامضایاینتفاهمنامه
درجمعخبرنگاران،یکیازچالشهایشرکتهایدانش
بیانراموضوعبیمهاعالمکردوافزود:بحثبیمهاز پایههای
اصلیمحیطکسبوکاراستوخوشبختانهبا توافقاتخوبی
که انجام شد و تا چند روز آینده هم از طریق سازمان تامین
اجتماعیبههمهشعب ابالغمیشود؛ضمنمعافیتشرکت

های دانشبنیانازپرداختضریبحقبیمهپیمانی،شعب
ویژهاینیز برایشرکتهایدانشبنیانایجادخواهدشد
تاآنهابتواننددسترسیسادهایبهامورمربوطبهبیمهو...
داشته باشند  .دکتر نوربخش مدیر عامل سازمان تامین
اجتماعینیزدراینمراسم،بااشارهبهجزئیاتایندوتفاهم
نامه گفت  :یکی از این تفاهم نامه ها مربوط به شرکت های
دانش بنیان است به طوری که طبق ماده  41قانون تامین
اجتماعی،کلیه پیمان هامشمولپرداختدرصدیازحق
بیمهمیشوندولیباتوجهبهفعالیتاینشرکتهادرحوزه

فناوری ودانش بنیان ،این شرکت ها از پرداخت ضریب یا
هزینهمالیکهبهاینگونهپیمانهامترتببود،معافشدند
بهگونهایکه بدونپرداختدرصدپیمان،بهاینشرکتها
مفاصاحسابدادهخواهدشد.همچنینباایجادحوزههای
تخصصی نیز آموزش های الزم به آن ها داده می شود .وی
ادامه داد  :تفاهم نامه دوم درباره نقش سازمان ،درتقویت
استارتآپهاستوبهنظرمیرسدسازمانمیتواندشتاب
دهنده خیلی خوبی برای این فعالیت ها باشد  .نوربخش
افزود:اینتفاهمنامهازهمینهفتهقابلاجراست.

دعوابرسرنسخههایفارسیتلگرام؛دوئلدرطبقهنهم!
زهراحاجیان-حرفوحدیثهادربارهحمایتهایدولتی
ازنسخههایفارسیتلگرام،اینروزهاواردفضایجدیدی
شده است .در شرایطی که دولت و به طور خاص ،وزارت
ارتباطاتبارهااعالمکردهکههیچامکاناتیدراختیارنسخه
های فارسی تلگرام قرار نداده است اما برخی مسئوالن
قوه قضاییه از جمله عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی
قوه قضاییه و دبیر کمیته تعیین مصادیق ،معتقدند نسخه
هایفارسیتلگرامبهصورتغیرقانونیوباحمایتوزارت
ارتباطات وفناوری اطالعات در کشور فعالیت می کنند.
وی حدود یک ماه پیش با انتشار مطلبی در کانال شخصی
خود اعالم کرد که وقتی تلگرام در ایران فیلتر شد ،برخی
به سرعت برای کمک به این پیام رسان دستبه کار شدند.
ویدرعینحالتاکیدکرد:دولتازمحلبیتالمال200
سرور به تلگرام طالیی اختصاص و به این ترتیب ،تلگرام
طالیی را مانند دامی بر سر راه پیام رسان های داخلی قرار
دادهاست.
موضوعی که بالفاصله وزارت ارتباطات آن را تکذیب
و این وزارتخانه ارائــه هر گونه امکانات به نسخه های
فارسی تلگرام را از اساس رد کرد .با این حال روز
گذشته ،پس از اظهارات رئیس سازمان پدافند
غیر عامل در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران ،
این بحث وارد فضای جدی تری شده است
 .ســردار جاللی  ،در جدید ترین اظهار نظر
خود در این باره ،ضمن انتقاد از حمایت های
زیرساختی وزارت ارتباطات از نسخه های فارسی
تلگرام  ،برای اثبات این ادعا  ،آدرس سرورهای هاتگرام
و طالگرام را هم اعالم کرده و معتقداست سرورهای
هــاتــگــرام و طــاگــرام در طبقه نهم ساختمان مرکز
امام(ره) وزارت ارتباطات مستقر است  .رئیس سازمان
پدافند غیر عامل در عین حال با بیان این که متأسفانه
کمترین حمایتی از شبکههای داخلی نشده و سرورهای
تلگرام ،در اختیار هاتگرام و طالگرام قرار گرفته است،
خاطرنشان کرد  :دولت می توانست این سرورها را به
پیا مرسا نهای داخلی بدهد.وی درباره قانونی بودن
فعالیت این دو نرمافزار نیز اظهار کرد :فیلترینگ تلگرام
هــم حکم قضایی و هــم مصوبه ش ــورای عالی فضای
مجازی را دارد و استفاده از فیلترشکن یا سامانههایی
با عنوان هاتگرام و طالگرام دارای مصوبه نیستند.
در حقیقت ،موضوع این است که ورودی یا آیپیهای
تلگرام مسدود و فیلتر شده است و هاتگرام و طالگرام
از طریق ورودیهــای اختصاصی ،به همان دیتاسنتر و
داده های اصلی تلگرام دسترسی پیدا کردهاند و از این
طریق میتوانند ورودیها را کنترل و مدیریت کنند اما
بیگ دیتای تولید شده در کل شبکه تلگرام را نمیتوانند
کنترل کنند .در واقع در این باره تسلط روی ورودیها
بر میزان تسلط بر بیگدیتاها ارجحیت داده شده است؛
بنابراین ما فکر میکنیم بیگدیتای ناشی از حضور

تقویتشوند.
▪واکــنــش تندجهرمی بــه مــوضــوع اســتــقــرار ســرور
نسخههایتلگرامدروزارتارتباطات

اظهارات سردارجاللی درباره استقرار سرورهای هاتگرام
و طالگرام در طبقه نهم ساختمان مرکز امــام(ره) وزارت
ارتباطات ،بالفاصله پاسخ تند جهرمی را به دنبال داشت.
محمدجوادآذریجهرمیدراینخصوصگفت:متعجبمکه
چراهموارهبرخیافرادباصحبتهاینادرست،برایکشور
هزینهتراشیمیکنند.البتهمادرمقاممسئول،خودمانرا
ولودربرابراینحرفناروا،مسئولمیدانیموایجادشفافیت
میکنیمووظیفهخودمانمیدانیمکهپاسخدهیم.
▪نبودن سرور در طبقه نهم ساختمان امام را می توان
ثابتکرد

تلگرام در کشور ما خطرناکتر از این موضوع است .در
حوادث اخیر نیز شاهد بودیم که بعضی از آشوبگران
از این دست بیگدیتاها استفاده کردند ،یعنی
با شناخت نقاط ضعف و مشکالت موجود و
تمرکز و پرداختن به آن ،عملیات روانی را
در بستر شبکههای اجتماعی شکل دادند
و آن را دنبال کردند.
▪دربرگیری تلگرام درکشور از100درصد به
50درصدرسیدهاست

ســردار جاللی با بیان این که پیامرسانهایی مثل ایتا،
سروش،گپیاآیگپدربازهایسهماههتوانستندثبتنام

چندمیلیونیراتجربهکنند،میگوید:باوجودشعارهاییکه
دادهشده،کمترینحمایتیازشبکههایداخلینشده
در حالی که حداقل انتظار آن است کمک هایی
که به تلگرام در بخش سـیدیان و سرورها
میشد،بهاینشبکههانیزبشودامامتاسفانه
تا به حال چنین کمکی نشده است  .با این
حال پیامرسانهای داخلی بیشترین رشد
منطقیراداشتندضمناینکهدرسالگذشته
100درصدشبکهاجتماعیماندراختیارتلگرام
بود که االن  50درصد شده که البته  50درصد هم خیلی
زیاد است و باید حداکثر سهم تلگرام در کشورمان به 30
درصد برسد؛ پس همچنان الزم است شبکه های داخلی

خبر مرتبط
نتیجه بازدیدبرنامه ریزی شده خبرنگاران از یک مرکز مخابراتی

سرور تلگرام فارسی در طبقه  ۹مرکز امام نبود
بهدنبالانتشاراخباریمبنیبراستقرارسرورهاینسخههایفارسیشبکهاجتماعیتلگرامازجملههاتگراموتلگرام
طالیی درطبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی وزارت ارتباطات ،این وزارتخانه بعدازظهر روز گذشته ،امکان بازدید
رسانههاازاینمرکزرافراهمکرد.دراینبازدیدکه آغبیات،مدیرکلکنترلوهماهنگیمدیریتشبکهشرکتارتباطات
زیرساخت نیز اصحاب رسان ه را همراهی می کرد ،مشخص شد که سرور نسخههای فارسی تلگرام در این طبقه وجود
ندارد،اماابهاماتیهمچنانباقیاستکهبهآنپاسخدادهنشد.دراینبازدید،امکانحضوررسانههاتنهادرطبقهنهم
مرکزمخابراتیامامخمینیفراهمشدومسئوالنمربوطاعالمکردندکهمجوزبرایبازدیدازدیگرطبقاتاینساختمان
 ۱۲طبقه،صادرنشدهاست.آغبیات درپاسخبهاینکهسرورهایتلگرامزمانیکهدرایرانبودکجانگهداریمیشد؟
گفت:مندراینزمینهاطالعیندارم.دراینبازدیدبرخیخبرنگارانازوجودشایعاتیدربارهاستقرارسرورتلگرامطالیی
وهاتگرامدرمرکزمخابراتیانقالبوابستهبهشرکتارتباطاتزیرساختخبردادندکهدراینزمینهنیزآغبیاتگفت:
آدرسدقیقبدهیدکهباهمبرویممالحظهکنیم.وزیرهمتاکیدداشتندکهاگرآدرسدقیقبدهیدماهمموضوعراشفاف
میکنیم.سروریکهمدنظراستوجودخارجیوتاییدیهرسمیازنظرزیرساختندارد.

وی با بیان این که شاید نتوان دزدی ابرها را ثابت یا رد کرد
امانبودنسروردرطبقهنهمساختمانامامرامیشودثابت
کرد ،افزود :ما امروز از روابط عمومی خواستهایم ساعت
 ،۲از خبرنگاران دعوت کند تا بروند و از طبقه نهم
ساختمانامامبازدیدکنندونتیجهرابهقضاوت
افکار عمومی بگذارند.وزیر ارتباطات افزود:
در بحث فضای مجازی ،تصمیم گیر و مدیریت
کننده و هماهنگ کننده ،مرکز ملی فضای
مجازی است .ما هم نظرات خودمان را در این
خصوص دادهایم؛ در دی ماه نظر خودمان را درباره
نسخههای غیررسمی تلگرام گفتهایم؛ یک بار اطالعیه
دادیم.
آذری جهرمی در خصوص اظهارات دربــاره نسخههای
غیررسمی تلگرام افــزود :برخی یک بار می گویند سرور
در طبقه نهم است ،یک بار میگویند اینترنتش را وزارت
ارتباطات تامین می کند .خب ،همه اینترنت کشور را
ما تامین میکنیم .نمیشود حرفهای بی ربط بزنیم و
صحبتهاییمطرحکنیمکهمبنایینداشتهباشد.جهرمی
دربــاره حمایت از پیامرسانهای بومی هم گفت :ما هم
معتقدیم باید حمایت شوند و این کار را هم کردهایم .مرجع
قضاوتدراینخصوصهممرکزملیفضایمجازیاست.
کسیکهمداممیرودمصاحبهمیکند،خودشبگویدبرای
حمایتازپیامرسانهایبومیچهکارکرده؟نمیشودکه
مداممطالبهکنیموحرفبزنیموبگوییملنگشکن،فضای
جامعهاینتیپیاست.
وزیر ارتباطات تصریح کرد :در بحث نسخههای غیررسمی
همکسانیکهدربارهاینموضوعبهمرکزملیورودکردند،
گفتهانداینهادردورانگذارباشندتاتوانمندیالزمایجاد
شود .این به ما برنمیگردد ،ما نظرات خودمان را شفاف
گفتهایم.نمیدانمچراآقایانهرازچندگاهیصحبتهایی
این گونه مطرح میکنند ،فضاسازی میکنند و با اهداف
سیاسیاینحرفهارامیزنند.

تازه های فناوری
جوان  18ساله با "لگو" دست مصنوعی ساخت
ایسنا  -یک جوان  18ساله آندورایی که با یک دست
ناقص متولد شده و از کودکی عاشق بــازی با
لگوست ،تصمیم گرفت از عشق خود برای
ساختن یک پروتز مصنوعی و کاربردی
استفادهکندوموفقهمشد".دیویدآگیالر"
مانند بسیاری از کودکان عاشق بازی با لگو
بوده و هست .دیوید مدام در حال ساخت
اسباببازیهایبزرگتروبهتراست.اماشرایط
دیوید متفاوت از دیگر بچهها بود .او با یک بازوی ناقص

متولد شده بود .دیوید میگوید :بزرگ شدن من بسیار
آزاردهنده بود چون جمالت زیادی مانند "اوه
تو یه دست نــداری" یا حرفهایی شبیه به
آن را میشنیدم .اما دیوید به جای این که
یک بازوی پروتز استاندارد بگیرد ،تصمیم
گرفت از تجربه چندین ساله خود در بازی
لگو برای ساختن پروتز استفاده کند .او با
متصل کردن تعداد زیادی از قطعات لگو ،یک
بازوی مصنوعی برای خود ساخت.

کشف یک سیار ه فراخورشیدی جدید با امکان حیات
ایسنا  -محققان در مطالعه اخیرشان مدعی شدند
که یک سیاره فراخورشیدی موسوم به "راس
 128بی" که به دور یک ستاره کوتوله سرخ
میچرخد ،میتواند مکان نسبتا مناسبی
برای حیات باشد .محققان بر این باورند
که سیاره فراخورشیدی "راس  128بی"
( )Ross 128 bشرایطی دارد که میتواند
مکان نسبتا مناسبی برای حیات باشد" .راس
 128بی" ،یک سیاره فراخورشیدی هم اندازه زمین

...

کوتاه از جهان علم

و نزدیکترین سیاره فراخورشیدی به خورشید است.
ایــن سیاره فراخورشیدی به دور یک ستاره
کوچککوتولهسرخمیچرخد".دیگوسوتو"
()DiogoSoutoاز"رصدخانهملی"برزیل
و همکارانش دریافتهاند که این سیاره
فراخورشیدینیزهمانندزمینبهاحتمال
زیادسنگیودمایآنمعتدلاستوبهطور
بالقوه ممکن است آب نیز روی سطح آن وجود
داشتهباشد.

 4میلیارد نفر در جهان کاربر اینترنت هستند
بــــراســــاس بـــررســـی مــنــتــشــر شــــده تـــوســـط ســایــت
« ،»wearesocialهم اکنون بیش از چهار میلیارد کاربر
اینترنت در جهان وجود دارند .بر این اساس ،تعداد کاربران
اینترنت در جهان تا ابتدای سال  2017از رقم چهار
میلیارد کاربر عبور کرد و اکنون بیش از  60درصد جمعیت
جهان ،آنالین هستند و به اینترنت دسترسی دارنــد.
کاهش قیمت اینترنت و افزایش درآمــد مردم جهان در
سال  2016باعث شده تا بیش از  700میلیون نفر از مردم
جهان بهطور متوسط در ماه به اینترنت  500مگابایتی
دسترسی پیدا کنند .در همین حال ،تعداد کاربران خارج
از محیط  3Gو  4Gبه  1.6میلیارد نفر رسیده که در مقایسه
با رقم دو میلیارد در سال  ،2014رقم جدید  1.6میلیارد
نشاندهنده بهبود ارتباطاتی در حوزه پهنای باند موبایل
محسوب میشود.

آلوده بودن ساالدهای مک دونالد به انگل
خطرناک
فارس  -شرکت مک دونالد مجبور شد تمامی ساالدهای
موجود در سه هزار شعبه خود را به علت آلودگی به نوعی
انگل خطرناک مدفوع،جمع آوری کند .مصرف برخی از
ساالدهای موجود که از طریق شعب مک دونالد در ۱۴
ایالت آمریکا توزیع می شدند ،موجب بیماری افرادی در
ایالت های آیوا و ایلینویز شده است .به دنبال انتشار اخباری
در این زمینه ،مک دونالد به سرعت ساالدهای یادشده را
از شعب خود درایالت های میشیگان ،اوهایو ،مینه سوتا،
داکوتای جنوبی ،نبراسکا ،مونتانا ،داکوتای شمالی،
کنتاکی ،ویرجینیای غربی و میسوری نیز جمع آوری کرد.
مک دونالد همچنین در حال همکاری با اداره غذا و داروی
آمریکاست تا نحوه آلوده شدن ساالدهای مذکور به انگل
 clyclosporaمشخصشود.انگلیادشدهکهباعثابتالی
افراد به اسهال می شود ،از طریق استفاده از آب و غذاهای
غیربهداشتی منتقل می شود و می تواند سالمت افراد را به
طور جدی به خطر اندازد.

گرمای شدید روی تفکر تاثیر میگذارد!
ایسنا  -یک مطالعه جدید از محققان دانشگاه هاروارد
نشان میدهد تجربه دورههای گرمای شدید ،میتواند روی
نحوهفکرکردنوتصمیمگیریماتاثیرگذارباشد.اگرهوای
گرم تابستان شما را ُکند میکند ،شما تنها نیستید .مطالعه
جدید دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد ،نشان
میدهد گرمای شدید میتواند بر تواناییهای شناختی و
ادراک تاثیر منفی بگذارد به گونه ای که حتی ممکن است
تا بعد از کاهش دما نیز طول بکشد .این مطالعه روی تاثیر
دورههای شدید گرما بر دانشآموزان تمرکز داشت .تاکنون
کامال ثابت شده است که شرایط شدید آب و هوایی و امواج
گرما ،میتواند سالمت جسم را تحت تاثیر قرار دهد .این
موضوع به ویژه درخصوص سالمت سالمندان صادق است.
با این حال ،این مطالعه یکی از معدود پژوهشهایی است
که میگوید صرف نظر از سن ،درجه حرارت باال میتواند
بر توانایی شناختی افراد تأثیر بگذارد.

با المپ عروس دریایی ،خود را در دریا حس
کنید
فــارس  -پیوند هنر و طبیعت ،همیشه منجر به تولید
محصوالت جذاب و جالبی شده و این بار نیز یک طراح
آلمانی المپ بسیار زیبایی را با الهام گرفتن از عروس
دریایی عرضه کرده است .این المپ به گونه ای ساخته
شده که از وضعیت شناور و معلق ماندن عروس دریایی در
آب اقیانوس تقلید می کند .المپ یادشده را می توان به
راحتی در اماکن مختلف نصب کرد و از نور وهمین طور
ظاهر جذاب آن لذت برد .در صورت روشن کردن این المپ
در یک محیط تاریک ،حرکات و ظاهر این المپ باعث می
شود کاربر خود را درون دریا تصور کندMax Jürgensen .
سازنده این المپ می گوید همیشه از مشاهده حرکات
عروس دریایی در اعماق اقیانوس لذت می برده و از همین
رو تصمیم گرفته است این زیبایی را در طراحی تازه ترین
المپ خود منعکس کند.

تشخیص زودهنگام بیماریها ممکن
میشود
ایسنا  -محققان موسسه فناوری کالیفرنیا برای اولینبار
موفق شدند با ساخت شبکه عصبی مصنوعی از ،DNA
اعداد نوشته شده با مولکول را تشخیص دهند .اهمیت این
دستاورد ،شناسایی و تشخیص سیگنالهای بیماری ،قبل
از مشاهده عالیم در بدن است .مثال با این روش میتوان
سرطان را بسیار زودتر از روشهای رایج شناسایی کرد .از
آن جاکه تشخیص زودهنگام هر نوع بیماری یعنی درمان
سریعتر آن ،پس این روش میتواند در دنیای پزشکی
تحول عظیمی ایجاد کند .شبکه عصبی مصنوعی شامل
روشهای محاسباتی نوین برای یادگیری ماشینی ،نمایش
دانش و در انتها اعمال دانش به دست آمده برای بیشبینی
پاسخهای خروجی از سامانههای پیچیده است .ایده اصلی
اینگونهشبکههاتاحدودی ازشیوهکارکردسیستمعصبی
زیستی برای پــردازش دادههــا الهامگرفته و اطالعات به
منظور یادگیری و ایجاد دانش است.

استخراج آب از «ماه» عملیاتی میشود
فارس  -گروهی از دانشمندان ،مهندسان و متخصصان
حوزه معدن قصد دارند با تهیه نقشه راهی به منظور انجام
اکتشافات پیشرفته در کره ماه ،یخهای موجود در قمر زمین
را استخراج کنند .هدف از استخراج یخ های کره ماه ،تبدیل
آن ها به اکسیژن ،آب مایع و همین طور سوخت سفینه های
فضایی است .بر اساس بررسی های انجام شده ،این نوع یخ
ها بیشتر در نواحی قطبی کره ماه قرار گرفته اند و در صورت
استخراج ،می توان از آن ها برای تداوم حیات در کره ماه و
حضور طوالنی مدت فضانوردان در این قمر بهره گرفت.
عــاوه بر ایــن ،سرمایه گــذاری در این زمینه می تواند در
درازمدت بسیار سودآور باشد .از جمله شرکت های سرمایه
گذار در این باره می توان به یونایتد لنچ االینس اشاره کرد
که به ازای هر کیلوگرم سوخت موشکی که به این شیوه تهیه
شود ،سه هزار دالر به عوامل این کار پرداخت خواهد کرد.
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