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مهر-کارگاهآموزشآنالینتولیدموشتراریخت(لقاحآزمایشگاهی)درسطحبینالمللیبرگزارمیشود.اینکارگاهدردومینکنگرهبینالمللیزیستپزشکیاز 10آذرتا 3دیماهوبرایاولینبار
توسطدانشگاهعلومپزشکیتهرانوباویژگیهایمنحصربهفردازقبیلنمایشچندبعدیتماماستودیو،آزمونآنالینودریافتجزوهنمایشی،برگزارمیشود.سرفصلهایاینکارگاهشامل«مقدمه
برایحیواناتتغییریافتهژنتیکی»«،کاربردهایمدلهایحیوانیمهندسیژنتیکشدهدرعلومپایهوبالینی»و«تکنیکهایایجادمدلهایحیوانیترانسژنیک»knockout&knockdown،است.

آموزش آنالین
تولید «موش تراریخت»

...

اخبارداخلی
فعالیتکاربرانایرانیدرتلگرام ۴۵درصد
کاهشیافتهاست
براساس اعالم معاون دادستان کل کشور در امور فضای
مجازی فعالیت کاربران ایرانی در تلگرام ۴۵درصد کاهش
یافتهاست.بهگزارشفارس،عبدالصمدخرمآبادیدرکانال
شخصی اش نموداری درخصوص کاهش  ۴۵درصدی
فعالیت کاربران تلگرام منتشر کرده و نوشته است:نمودار
کاهش 45درصدیمیزانفعالیت کاربرانایرانیدرتلگرام،
صرفا جهت اطالع کسانی که اعالم می کنند فیلتر تلگرام
شکست خــورده است! با وجود این که با فیلتر شکن های
خارجی به طور جدی مبارزه نمی شود و با وجودی که فیلتر
شکن هایداخلی(هاتگراموطالگرام)را برای جلوگیریاز
تعطیلیتلگراممهیاکردهاند،میزانفعالیتکاربرانایرانی
در تلگرام  45درصد کاهش یافته و رتبه تلگرام در ایران
وجهانبهطورفاحشیسقوطکردهاست.

اعتمادمردمبهپیامرسانهایداخلیخوب
بودهاست
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان این که اعتماد به
پیام رسان های داخلی نیازمند زمان و وضع برخی قوانین
و مقررات اســت ،گفت :گــزارهای را که گفته میشود پیام
رسانهایداخلیمورداستقبالمردمقرارنگرفتهاندبهصورت
مطلقوصددرصدیقبولندارم.بهگزارشایسنا،محمدجواد
آذری جهرمی در حاشیه سفر خود به شهرستان باغملک در
جمعخبرنگاراندرخصوصاستقبالمردمازپیامرسانهای
داخلیاظهارکرد:اعتمادبهپیامرسانهایداخلیونصبآن
هاتوسطمردمباتوجهبهشرایطفعلیوتوانمندیهایایننرم
افزارهاخوببودهاست.البتهپیامرسانهایداخلی همباید
بهلحاظفنی،ظرفیتهاینرمافزارهایخودراتوسعهدهند.
وی در خصوص اینکه هنوز بخشی از مردم از فیلترشکن در
کشور استفاده می کنند ،بیان کرد :پیام رسان های داخلی
مورد استقبال بخشی از مردم نبوده است اما من در خصوص
رفعفیلتراظهارنظرینمیکنم.

ثبتبیشازیکگوشیمسافریبرایهرنفر
ممنوعشد

کشفیات عجیب کاوش های فضایی
ن چشم
زهرا حاجیان  -از ابتدای تاریخ ،انسان ها به آسما 
دوخته و در حیرت بوده اندکه آن باال چهچیزی وجود دارد
؟جالب آن که با وجود قرنها رصد آسمان ،تازه در 60
سال گذشته انسان توانسته به توانایی بررسی آن نقاط
نورانی دست یابد وهنوز نقاط دست نیافته بسیاری در این
پهنه عظیم وجود دارد  .کاوش فضا یکی از باشکوهترین
ماجراجوییهای بشر اســت که تاکنون به کشفیات
شگفتانگیزی منجر شده است " .ناسا "یکی از فعال
ترین سازمانهای علمی جهان در عرصه فضایی است که
حدود 60سال ،در زمینه بررسی زوایای ناشناخته کیهان
به تحقیق وپژوهش پرداخته است  .ناسا از یک میراث
طوالنی از اکتشافات فضایی برخوردار است  .اکتشافاتی
که نتایج عجیب و خارق العاده ای را برای شناساندن
جهانناشناختهبهمازمینیانباخودبههمراهداشتهاست.
▪ پروژه های عجیب ناسا برای اکتشافات فضایی

ناسا در  ۲۹ژوئــیــه  ۱۹۵۸بــا امضای رئیسجمهور
وقت دوایت آیزنهاور جای کمیته رایزنی ملی هوانوردی
آمریکا (ناکا) را گرفت و بنیان گذاریشد .این سازمان
در طــول فعالیت خــود اقــدام به تعریف و اجــرای طرح
پروژههایی کرده است که انجام آنها ظاهرا غیرمعمول
به نظر میرسد ولی در صورت اجرایی شدن ،کمکهای
شایانی به اکتشافات فضایی خواهد کرد.ناسا برای
کمک به کاوشهای کیهانی خود ،به سمت پشتیبانی از
تکنولوژیهای غیرمعمول رفته ودر این راستا  25طرح
ارائه داده است .
یکی از این طرح ها ،گروهی از روباتهایی است که با
اشکال مختلف با یکدیگر ترکیب میشوند تا تمامی
سطوح روی بــزرگ ترین قمر ســیــاره زحــل مــوســوم به
"تــیــتــان"( )Titanرا کشف کنند.طرحهای دیگر یک
"روبات زیستی"( )Biobotاست که قادر خواهد بود برخی
از مواد مصرفی فضانوردان برای حیات را به یک روبات
همراه که توسط یک سیستم مرکزی هدایت میشود،
حدیگرنیزموسومبه"زنبورمریخ"(گروهی
تحویلدهد.طر 
از روبــاتهــای پـــروازی بــرای اکتشافات روی مریخ)
و"گنجشک"(یک روبــات هدایت شونده با بخار برای
اکتشاف اقیانوس ها) است .برای این پروژهها تقریبا125
هزار دالردر نظر گرفته شده است.

▪کشف استخوان ران در مریخ !

یکی دیگر از اجسام عجیب روی سیاره مریخ به کشف
استخوان ران انسان در این سیاره تعلق دارد! مریخنورد
کنجکاوی در سال  ۲۰۱۴عکسی را به زمین مخابره
کرد که یک سنگ بسیار عجیب و غریب را نشان میداد.
این قطعه سنگ ،شباهت غیرقابل باوری به استخوان
ران انسان دارد! دانشمندان به وضوح توضیح دادند که
این کشف عجیب و غریب ،در واقع قطعه سنگی است که
به علت فرسایشهای بادی و آبی به این شکل درآمده و
ارتباطی به استخوان بدن انسان ندارد!
▪کشف  ۱۲قمر جدید که دور مشتری مدار می زنند

▪تایید وجود موجودات فضایی

سازمانفضاییناساطیسالهایاخیربهصورتمحرمانه
در پروژههای سری در حال جست وجوی حیات بیگانه در
فضاست .پیشتر نیز دانشمندان روسی اعالم کرده بودند
که سال  2031سال مالقات با فرازمینی ها خواهد بود.
آژانس فضایی آمریکا با افشای گزارشی محرمانه تلویحا
وجودموجوداتفضاییدرسیاراتدورراتاییدکردهاست.
یکی از محققان ارشد ناسا نیز اعالم کرده که در آینده با
موجودات فضایی دیدار خواهیم کرد .این در حالی است
که پیشتر نیز دانشمندان روسی اعالم کرده بودند که سال
 2031سال مالقات با فرازمینی ها خواهد بود.
▪ ثبت صداهای مرموزفضایی

آژانــس فضایی ناسا ( ،)NASAدر پی اکتشافات خود
مجموعهای از صداهای مرموز فضایی را به ثبت رسانده
است کهحالوهوایترسناکیرابهمخاطبانالقامیکند.
هرچند که هیچ کدام از این صداها ،متعلق به موجودات
فضایی نیست؛ ولی باز هم گوش دادن به آنان ،مو را به تن
سیخ میکند!این صداها شامل امواج پالسمای فضایی،
انتشاراترادیوییسیارهزحلوزمزمههایعجیبوغریبی
از سیاره مشتری است .مجموعه صداهای مرموز فضایی
همزمان با فرا رسیدن جشن هالووین 2017منتشر شدو
عالقهمندان به دنیای نجوم را شگفتزده کرد.

طبق بخشنامه  ۲۳آبان  ۹۶گمرک ،از ابتدا هر مسافر تنها
مجازبهثبتاطالعاتیکدستگاهموبایلدرسامانهمسافری
بوده و از  ۲۸تیرماه نیز هر گوشی که بدون رعایت قانون
در سامانه ثبت شود ،غیرقانونی محسوب شده و خدمات
نمیگیرد.به گزارش ایرنا  ،موضوع ورود خارج از چارچوب
محمولههای چند هزار تایی گوشی تلفن همراه از سامانه
گمرکیگوشیمسافریکهدرروزهایاخیرباقطعیکروزه
گوشیهای غیرمجاز و وصل مجدد آن ها خبرساز شده بود،
با تازه ترین اطالعیه کمیته اجرای رجیستری خاتمه یافت.
طبقاینبخشنامهشخصمسافربارعایتمقرراتمسافری
و لحاظ شرایط غیرتجاری ،تنها مجاز به اظهار اطالعات یک
دستگاهتلفنهمراهدرسامانهمسافریاست.

شاید مهم ترین پروژه ناسا را بتوان پروژه فرود انسان در
ماه دانست  .در واقع با راه انــدازی پروژه "آپولو" توسط
ناسا این پروژه یکی از شناختهشدهترین پروژههای علمی
تاریخ آمریکا و جهان بودهاست.پروژه ای که منجر به فرود
انسان به کره ماه شد در واقع در  ۲۱ژوئیه " ،۱۹۶۹نیل
آرمسترانگ" و "باز آلدرین" در طول مأموریت "آپولو ۱۱
" نخستین انسانهایی بودند که بر ماه گام نهادند .طی
پروژه "آپولو" ۱۲ ،فضانورد مرد به ماه سفر کردند .پس از
مأموریت "آپولو  " ۱۷که آخرین سفر بشر به ماه بود ،دیگر
پای هیچ انسانی به ماه نرسید.

۲۵هزارگوشیمسافریمتخلفقطعووصل
شد

در خواست  4پیامرسان ایرانی از مرکز ملی فضای مجازی

رئیس اتحادیه لــوازم صوت و تصویر و موبایل گفت :طبق
آمارستادمبارزهباقاچاقکاالوارزحدود 20تا 25هزارگوشی
مسافری دارای اشکال بوده و قطع شده و در مجموع نیز آمار
گوشیهایمسافریقطعشده،زیر 30هزاردستگاهگوشی
بودهاست.بهگزارشفارس،ابراهیمدرستیهمچنین اظهار
کرد :اگر ثبت و رجیستری این گوشیهای مسافری خالف
قانون بوده است ،گمرک نباید اجازه ثبت آن ها را میداد و
عوارضنیزنمیگرفت.امااگرگمرکعوارضگرفتوبهمردم
اجازهوارداتداددیگرنبایدآنهاراقطعکند،بسیاریازمردم
ازمقرراتاطالعندارندودراینرویهمتضررمیشوند .بهجای
قطع این گوشیهای مسافری باید با جدیت با شرکتهای
واردکننده متخلف برخورد کنند که در حــوزه شرکتها
تخلفزیادداشتهایموآنپروندهنبایدرهاشود،زیراچیزیکه
مشمولزمانشودازحساسیتآنکمخواهدشد.

▪فرود انسان در ماه

▪کشف خانه موجودات فضایی روی کره ماه

کشف خانه ای متعلق به مــوجــودات فضایی از جمله
کشفیات عجیبی اســت کــه ناسا را بــه تکاپو انداخته
است .خانه ای که فقط موجودات  15سانتی متری می
توانند در آن زندگی کنند.اگر یادتان باشد حدود 10سال
قبل مومیایی کوچکی در شیلی کشف شده بود که اندازه
آن به  15سانتی متر می رسید و ادعــا شده بود که این
مومیایی متعلق به موجوداتی فرازمینی است.مدتی قبل
عکسیازسطحکرهماهتوسط ناسا منتشرشدکهمحققان
با بررسی دقیق و زوم کردن روی آن به صخره ای برخورد

ادامه فعالیت هاتگرام و طالگرام تعیین تکلیف شود
چهار پیامرسان ایرانی در بیانی ه مشترکی خطاب به مرکز
ملیفضایمجازیخواستارتعیینتکلیففعالیت دونسخه
غیر رسمی تلگرام (هاتگرام و طالگرام) در کشور شدند .به
گزارشفارس،دراینبیانیهاعالمشد،باتصمیمدولتمبنی
بررفعانحصارازپیامرسانهایخارجیوجلوگیریازخروج
اطالعات کاربران فضای مجازی از کشور ،پیامرسانهای

داخلیبرایتقویتزیرساختهاوارائهخدماتهرچهبهتر
بهکاربرانتالشمضاعفیرادردستورکارخودقراردادند.
اکنونکهپیامرسانهایداخلی،توانمندیوظرفیتبرای
پوشش نیاز کشور و فراتر از آن را فراهم کردهاند ،از مرکز
ملی فضای مجازی و دستگاههای مربوط میخواهیم تا
بسیارشفافسیاستکشوردربارهحضوریاحضورنداشتن

کردند که در قسمت جلویی آن یک در ورودی به اندازه
 15سانتی متر وجود داشت و این باعث می شود ذهن ما به
سمت همان مومیایی کشف شده در شیلی کشیده شود.
اینتصویربهصورتتصاعدیدراینترنتفراگیرشدوافراد
زیادی آن را خانه ای متعلق به موجودات فضایی می دانند.
▪تایید وجود آب در مریخ

ناسا درپی تحقیقات خود برای یافتن نشانه هایی از حیات
در مریخ به بزرگ ترین کشف خود در این زمینه یعنی
وجود آب در مریخ دست یافته و اعالم کرده که در ماه
های گرم آب جاری در این سیاره وجود دارد.عكسهایی
از مریخ به زمین رسیده بود كه در آن ها به طور واضح دیده
می شد که رگه های تیره روی یک سرازیری مریخ چگونه
با فصل ها تغییر میکنند .این رگه ها با نام رگه های باز
رخدادگر شیب ها ( )recurrent slope lineaدر ماه
های گرم تر تا پایین شیب ها هم کشیده ولی طی فصل
های سردتر ناپدید می شوند .دانشمندان ناسا اكنون
اعالم كردهاند كه رگههای تیره به طور حتم آب جاری
هستند كه در تابستان دیده شده و در زمستان مریخ محو
میشوند.
▪چهره عجیب روی مریخ

...

کوتاهازجهانعلم

تحقیق درباره جو مشتری یکی دیگر از پروژه های مهم
ناساست .بهتازگیمحققان ۱۲قمرجدیدکشفکردهاند
کهدورمشتریمدارمیزنند.بهاینترتیب ۷۹قمردوراین
سیاره مدار می زنند .به گفته محققان یکی از این  ۱۲قمر
نمونه عجیبی است.
مدار خاص این قمر خطر برخورد با قمرهای دیگر را در
بــردارد .چنین تصادف کیهانی احتماال به از بین رفتن
صخره های فضایی منجر می شود.مدار آن شبیه هیچ
یک از قمرهای شناخته شده  Jovianنیست .این احتماال
کوچک ترین قمر شناخته شده مشتری و قطر آن کمتر از
یک کیلومتر است.
▪کشف ابرهای چرخان در اتمسفر مشتری

دو دانشمندناسا با استفاده از اطالعات دوربین های
فضاپیمای جونو ،تصویری جالب از ابرهای چرخان و تیره
و روشن سیاره مشتری ثبت کرده اند.فضاپیمای جونو
متعلق به ناسا این تصویر را در  ۲۳می  ۲۰۱۸و هنگامی
گرفت که برای سیزدهمین بار نزدیک این سیاره شد .در
آن زمان فاصله جونو تا مشتری  ۱۵۵۰۰کیلومتر بود.
مواد تیره رنگ تر در عمق بیشتری از اتمسفر مشتری
قرار دارند و از سوی دیگر ابرهایی با رنگ روشن تر عمق
کمتری دارند.
ابرهای روشن تر از آمونیاک یاآمونیاک و آب تشکیل شده
اند .همچنین ذراتی از مواد شیمیایی ناشناخته نیز در
آن ها وجود دارد.

سیاره مریخ ،یکی از رویاهای دیرینه انسان برای سفرها
و اکتشافات فضایی است .تصاویری که مریخنوردها و
روباتهایاکتشافیناساازسیارهمریخبهثبتمیرسانند،
گاها خیل عظیمی از سواالت و حواشی عجیب را به راه
میاندازند.یکی از این تصاویر کشف صورتک هایی است
که از سطح مریخ ثبت شده است .در تصاویری که توسط
مریخنورد کنجکاوی به ثبت رسیده ،چهرهای از صورت
یکموجودبهچشممیخورد.آیااینسازهتوسطبیگانگان
در مریخ ساخته شده است؟البته کارشناسان ناسا بر این
عقیده هستند که این تصویر ،احتماال تنها یک ساختار
عجیب در سنگهای مریخی بوده و ارتباطی با بیگانگان
ندارد.

به گزارش ناسا ،یکی از نکات جالب درباره مشتری این
است که در واقع به قدری بزرگ است که اساسا به دور
خورشید نمی گردد .این سیاره که جرمی  2.5برابر سایر
سیاره های منظومه شمسی روی هم دارد ،به اندازه ای
بزرگ است که مرکز گرانشی بین آن و خورشید در واقع
در دل خورشید واقع نشده است ،بلکه در یک نقطه ای در
دل فضا و جدای از خورشید قرار دارد.اما چگونه؟وقتی
یک جسم کوچک تر به دور جسم بزرگ تری در فضا می
گردد ،جسم کوچک تر یک مدار دایره شکل کامل را به دور
جسم بزرگ نمی پیماید ،بلکه هر دو جسم به دور یک نقطه
گرانشی مشترک می گردند.

تلگرام و پوستههای غیررسمی (هاتگرام و تلگرام طالیی)
را مشخص کند.به نظر میرسد ،وجه المصالحه قراردادن
موضوع پیامرسانهای داخلی در مناقشات سیاسی باعث
صدمهبهمسیررشداینصنعتدانشبنیانمیشودوبایداز
آنبهشدتپرهیزشود.اینبیانیهمیافزاید"جریانمهاجرت
بهپیامرسانهایداخلیپسازخروجکانالهایپرمخاطب
از تلگرام سرعت گرفت و با انسداد تلگرام ،روزانه بیش از
 500هزارنفردرپیامرسانهایداخلیثبتناممیکردند.
متاسفانهاینمهاجرتباظهوردوپوستهغیررسمیتلگرام
که مجهز به فیلترشکن داخلی بودند ،به شدت آسیب دید.
با وجود تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بر اجازه

فعالیت نداشتن این دو پوسته و همچنین دستور قضایی
برایمسدودشدنکاملفعالیتتلگرامدرکشورومصوبات
شورای عالی فضای مجازی ،مشخص نیست با کدام مجوز
و از چه طریقی این دو پوسته تلگرام ( که مانع رشد پیام
رسانهای داخلی شدهاند ) به فعالیت خود ادامه دادهاند.
البتهاجرانشدنتکالیفسایردستگاههادرمصوبهشورای
عالیفضایمجازیدربارهپیامرسانهایداخلیهمچون
ارائــه خدمات پرداخت از طرف بانک مرکزی ،جوسازی
برخی نمایندگان مجلس درباره پیامرسانهای داخلی و
مهاجرتنکردنجدیدستگاههابهپیامرسانهایداخلی
نیزازعواملرشدنکردنسریعپیامرسانهایداخلیاست.

▪«مشتری» عمال به دور خورشید نمی گردد!

روباتداروسازساختهشد

ایسنا  -محققان دانشگاه "گالسکو" یک روبات داروساز
ابداعکردهاندکهمیتواندازهوشمصنوعیبرایپیشبینی
دقیق واکنشهای ترکیبات شیمیایی استفاده و داروها
و فرمولهای انقالبی را پیشبینی کند .دانشمندان تنها
میتوانند با سرعت کمی به دنبال کشف واکنشهای
شیمیایی و داروهــای جدید باشند چرا که یافتن داروهای
جدید که ممکن است زندگی افــراد زیــادی را نجات دهد،
سالها به طول میانجامد .اما دانشمندان در دانشگاه
"گالسکو" راه بهتری پیدا کردهاند .آن ها میگویند اجازه
دهیدکهروباتهاکارسختراانجامدهند.یکتیمتحقیقاتی
در دانشگاه گالسکو یک "روبات داروساز" ابداع کرده است
که از یادگیری ماشین بــرای سرعت بخشیدن به کشف
واکنشهای شیمیایی و مولکولها استفاده میکند .این
روبــات از یادگیری ماشین بــرای دستچین کــردن نتایج
واکنشهای شیمیایی بر اساس تجربه مستقیم ،استفاده
میکند .در یک آزمایش با  ۱۰۰۰واکنش از  ۱۸ماده
شیمیایی ،این دستگاه تنها به بررسی  ۱۰۰مورد از آن ها
برای پیشبینی واکنشها و ترکیبات ارزشمند و با دقت۸۰
درصدی نیاز داشت .این روبات میتواند توسعه درمانهای
جدید ،فرمولهای جدید باتری و مواد فوقالعاده قوی را
تسریعومطالعهشیمیدانانرامتمرکزترکند.

افسردگیبارداریمیتواندبیولوژیجنین
راتغییردهد
ایسنا-یکمطالعهجدیدازکالجپادشاهیلندنبرایاولین
بار یک ارتباط محتمل را بین افسردگی در دوران بارداری و
تغییراتبیولوژیکیتعریفشدهدرنوزاددریافتهاست.مطالعه
جدیدی از محققان کالج پادشاهی لندن نشان میدهد که
اگر یک مادر باردار به افسردگی مبتال شود ،میتواند منجر
بهتغییراتزیستشناختیقابلتوجهیدرجنینشود.این
اولینمطالعهایاستکهنشانمیدهدافسردگیدردوران
بارداری میتواند پیامدهای بیولوژیک طوالنی مدت برای
کودکایجادکند.اینخبرجدیدینیستکهرفاهوسالمتی
مادر در دوران بارداری پیامدهای اساسی برای رشد کودک
دارد ،اما این اولین بار است که افسردگی در طول بارداری با
تغییرات بیولوژیک ارتباط داده میشود .مطالعات پیشین
افسردگی مادر در طول بارداری را به افزایش خطر ابتال به
افسردگی کودک در دوران بزرگ سالی مرتبط میکرد.
مطالعه جدید کالج پادشاهی لندن به منظور کشف نوعی
ارتباطبینتأثیرفیزیولوژیکیافسردگیدردورانبارداریو
رفتاروزیستشناسینهایینوزادانجامشدهاست.

بهبودحافظهسالمندانبامصرفاندکیشکر
ایسنا  -تحقیقات جدید نشان میدهد که مصرف اندکی
شکردرسنینباالی ۶۰سالموجببهبودتعاملدرکارهای
دشواروعملکردحافظهمیشود.خبرخوببرایافرادمسن
این است که یک رژیم غذایی کمی شیرین میتواند حافظه
و عملکرد را هنگامی که با یک کار دشوار مواجه میشوند،
افزایش دهد .مجموعهای از تحقیقات جدید که در دانشگاه
"وارویــک" ( )Warwickانجام شده است ،نشان میدهد
مصرف مقدار معینی قند ،موجب بهبود حافظه و انگیزه در
افرادمسنمیشود.برایچندیندهه،دانشمندانآثارمثبت
گلوکزرادررابطهباعملکردعصبیشناختیموردبررسیقرار
دادهاند.بسیاریازمطالعاترویمکانیزمهایبالقوهعصبی
در پشت این پدیده تمرکز کردهاند که اغلب نتیجهگیری
کردندکهگلوکزمیتواندفعالیتهیپوکامپراافزایشدهد
و متعاقب آن ،عملکرد شناختی بهبود مییابد .اما مطالعه
جدیدی از دانشگاه وارویک رویکرد روان شناختی بیشتری
درباره این مسئله به دست آورده است و آثار مختلف گلوکز را
برحالتوانگیزهدرافرادجوانوسالخوردهبررسیمیکند.
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