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آسمان شامگاهی  ۷و  ۸مرداد
شهابباران میشود

...

اخبار داخلی
معاون دادستان کل کشور :تلگرام هرگز
رفع فیلتر نخواهد شد
معاون دادستان کل کشور درامــور فضای مجازی تاکید
کرد تلگرام هرگز رفع فیلتر نخواهد شد.به گزارش ایسنا،
عبدالصمد خرم آبادی در مطلبی در این باره نوشت :شایعه
بیاساس رفع فیلتر تلگرام که به منظور تنفس مصنوعی به
پیکر نیمه جان این شبکه هر از چندگاهی منتشر میشود،
نمیتواند روند مهاجرت مردم به پیام رسانهای داخلی را
متوقف کند .تلگرام هرگز رفع فیلتر نخواهد شد .وی افزود
 :در آینده نزدیک با برطرف شدن برخی از موانع ،مهاجرت
به پیام رسانهای داخلی تکمیل شده و گام بلندی در تحقق
شبکه ملی اطالعات برداشته خواهد شد.

فروشندگان تلفن همراه بدون ثبت فاکتور
ممنوعالمعاملهمیشوند
طرح استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت (به اختصار
طرح افق) راه حل پیشنهادی برای رصد زنجیره تامین
تلفن همراه است.فارس نوشت :در این طرح با استفاده از
سامان ه جامع تجارت و اطالعاتی که از واردکنندگان قانونی
تلفنهای همراه ثبت میشود؛ مانند IMEIهای تلفنهای
همراهی که از گمرک ترخیص شدهاند ،الزاماتی برای
اعضای زنجیره تامین ایجاد خواهد شد تا به ازای معامالت
خود ،فاکتور فروش را منطبق بر ویژگیهایی که در قانون
برای فاکتور فروش استاندارد در نظر گرفته شده است ،در
سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

رونمایی از دو داروی درمان آلرژی ودیابت
حاجیان-دودارویجدیددرمان آلرژی(نئوتادین) وکنترل
دیابت(گلوریپا )روزگذشته با حضور وزیر بهداشت ،درمان و
آموزشپزشکی وجمعیازمسئوالنوزارتبهداشترونمایی
شد.داروی نئوتادینداروییبرایدرمانکهیروآلرژیاست
کهقادراستدرکمترازیکساعت التهاباتناشیاز آلرژی را
درمانکند.اینداروهمچنینبرخالفدیگرداروهایآلرژی،
تاثیر خواب آلودگی نــدارد .داروی دیگری که روز گذشته
رونمایی شد داروی گلوریپا نیز برای درمان دیابت است که
مصرفآندربیمارانمبتالبهدیابتازابتالبه  بیماریکلیوی
وهمچنیننارساییهایقلبیناشیازدیابتجلوگیریمی
کند و کاهنده فشارخون باال نیز هست.این داروها تاییدیه
سازمانغذاودارویآمریکارادارند.سیدحسنهاشمیوزیر
بهداشت،درمانوآموزشپزشکی درمراسمرونماییازاین
داروهاگفت:هماکنونمادهاولیهداروهاوتجهیزاتپزشکی
باسختگیرانهترینروشهاواردبازارکشورمیشودوبیشتر
مشکل دست اندرکاران این حوزه این است که فرایند ورود
آنهابهبازارطوالنیاستکهآنهمبهدلیلدقتزیادوزارت
بهداشتاست.ویخاطرنشانکرد :ازابتدایامسالسهم
دارو و تجهیزات پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی جدا
شده و آن ها موظف هستند که  25درصد درآمد خود را به
این حوزهبیاورند.ویدرادامهبابیاناینکهنقدینگیمشکل
جدی نظام دارویی کشور به شمار می رود  ،افزود :از سازمان
برنامهوبودجهانتظارمیرودبهدرخواستهایمتعددوزارت
بهداشتونمایندگانصنعتدارودراینزمینه،پاسخمثبت
دهند.فروشندگانوتولیدکنندگاندارونمیتوانندمعطل
بمانند و بعد از یک سال ،پول خود را از بیمه مطالبه کنند؛
اکنون به نقدینگی نیاز داریم و اگر این موضوع به بعد موکول
شود،نوشدارویپسازمرگخواهدبود.

معرفی  ۷۰۰دانش آموخته برای گذراندن
سربازی در آزمایشگاهها
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
با اشاره به همکاری این وزارتخانه با نیروهای مسلح گفت:
براساس توافقهای صورت گرفته ،نیروهای تحصیل کرده
بخشی از دوره سربازی خود را در آزمایشگاهها و دانشگاه
ها میگذرانند و امسال،نیز  ۷۰۰نفر به این نهاد معرفی
میشوند .به گزارش مهر  ،دکتر مسعود برومند اظهار کرد:
تفاهمنامهایبانیروهایمسلحبهامضارساندیمکهبراساس
آن دانشآموختگان دانشگاهها بتوانند بخشی از دوران
سربازیخودرادرآزمایشگاههابگذرانندیابهعنواندستیار
پژوهشی در دانشگاهها مشغول به فعالیت شوند.

ارائه 314خدمت الکترونیکی دستگاه ها
در الکامپ2018
حاجیان  -رئیس سازمان فناوری اطالعات ایــران از
حضور  41دستگاه دولتی و ارائه بیش از  314خدمت
الکترونیکی در الکامپ  2018خبر داد .سراییان روز
گذشته در نشستی خبری با بیان این مطلب افــزود  :در
الکامپامسالحضوردستگاههادرسالندولتالکترونیک
پر رنگ تر از دوره قبل خواهد بود وطی آن 41دستگاه بیش
از  314خدمت الکترونیکی را عرضه می کنند .همچنین
امسال خدمات دولت همراه نیز در الکامپ معرفی وارائه
خواهدشد.ویادامهداد:دربخشالکامپاستارزنیز400
شرکت استارت اپی در پنج سالن نمایشگاه مستقر شده
اند .سراییان همچنین در پاسخ به خراسان درخصوص
ادغام الکامپ و تلکام نیز گفت در این باره نظرات متفاوت
است .در سال  97تمام فضای نمایشگاه برای الکامپ پر
شده است واگر تلکام هم بخواهد اضافه شود باید تدابیر
ویژه ای برای آن اندیشیده شود با این حال هنور تصمیم
قطعی در این خصوص گرفته نشده است .الکامپ 2018
از  6تا  9مرداد ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار
می شود.

ماهوارههای مکعبی با همکاری ۳دانشگاه
ساخته میشود
رئیس سازمان فضایی ایــران با تاکید بر افزایش نقش
آفرینی دانشگاه ها در زیست بوم حــوزه فضایی کشور،
گفت :پروژه ماهواره های مکعبی (کیوب ست) با همکاری
سه دانشگاه داخلی در حال انجام است.به گزارش مهر،
مرتضی براری گفت :در ماه های گذشته سه پروژه با سه
دانشگاه کشور امضا شده است و هم اکنون پروژه ماهواره
کوچک دانشجویی ( )SSSبا همکاری سازمان همکاری
های فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسکو) و پروژه ماهواره های
مکعبی ( )Cube Satبا همکاری سه دانشگاه داخلی در
حال انجام است  .

دوروزبعدازطوالنیترینماهگرفتگیقرنبیستویکم،آسمانشامگاههایروزهای ۷و ۸مردادشاهددوبارششهابیاستولیبهدلیلدرخشندگی
ماهدراینشبهاامکانرصدایندوپدیدهدرآسمانشهرهانخواهدبود.بهگزارشایسنا،دراینروزهابارشهایشهابی"آلفاجدی"و"دلتایدلوی"
بهاوجبارشهامیرسند،ولیرصدایندوپدیدهنجومیبهراحتیصورتنمیگیرد.

با حضور معاون علمی رئیس جمهوری ورئیس سازمان استاندارد انجام شد ؛

اعطای گواهینامه کیفیت ( دانش نماد ) به محصوالت دانش بنیان ایرانی

حاجیان – شش محصول از پنج شرکت دانــش بنیان
ایرانی روز گذشته موفق به دریافت گواهینامه کیفیت
 COCو ( copدانش نماد) از سازمان ملی استاندارد
شدند.
مراسم اعطای این گواهینامه روز گذشته با حضور
دکتر ســورنــا ســتــاری مــعــاون علمی وفــنــاوری ریاست
جمهوری و رئیس سازمان استاندارد و با هدف سامان
دهی استاندارد و توسعه بازار محصوالت دانش بنیان،
برگزار شد  .براین اساس محصوالت   Animal Petمدل

(  ،)Xtrimدستگاه تست تنفسی اوره مدل Heliguide
و منابع تغذیه ای  DCقابل برنامه ریزی سه نوع محصولی
بودند که موفق به دریافت گواهینامه () KB-COC
شدند.همچنین دستگاه تست رلــه (تست جامع رله
های حفاظتی از نوع  ،)AMT۱۰۵دستگاه اسپاترینگ
رومیزی تک کاتده و دستگاه اسپاترینگ رومیزی سه
کاتده از جمله محصوالت شرکت های دانــش بنیانی
بودند که موفق به دریافت گواهینامه کیفیت (KB-
 ) COPشدند.دکتر سورنا ستاری معاون علمی وفناوری

ریاست جمهوری در این مراسم با بیان این که امروز اولین
شرکتهای دانش بنیان استانداردهای کیفی خود را
دریافت میکنند ،افزود :هم اکنون بازار سازی مهم ترین
مشکل پیش روی شرکت های دانش بنیان محسوب می
شود و ارائه گواهی نامه کیفیت استاندارد این شرایط را
برای شرکت ها فراهم می کند تا با تحریم ها مقابله کنند
چرا که متاسفانه استانداردهای بینالمللی تحت شرایط
خاص و در دوران تحریم به شرکتهای دانش بنیان تعلق
نمیگیرد .وی افزود :هم اکنون بیشتر استانداردهای

موجود در دست آمریکاست و با توجه به آغاز تحریمها،
گرفتن استاندارد در حوزههای مختلف علمی و پژوهشی
کار سختی بود که با همکاری میان معاونت علمی و
سازمان ملی استاندارد این مشکل برطرف شده است
و شرکتهای دانــش بنیان که طی شرایطی سخت و
با صرف هزینههای زیاد محصولی را تولید میکنند از
این پس بــرای تجار یسازی محصول خود با مشکلی
مواجه نخواهند بود و با دریافت این استاندارد می توانند
محصول خود را به بازار عرضه کنند .

مروری بر تمام سواالتی که پاسخ به آنها شرکتهای فناورانه را به قدرت رساندهاند

قدرت غول های فناوری؛ پاسخ های آسان به سواالت سخت
گروه دانش و فناوری  -شرکتهای فناوری دنیا با پاسخ
دادن به سواالت رایج ،دنیا را تغییر دادهانــد .هم اکنون
سواالت دنیا درباره خود شرکتهای فناوری و چگونگی
عملکرد آ نهاست .موسسان دنیای فناوری در دنیای
استارت آ پهــا ،از بیشترین احترام برخوردار هستند.
موسس در کنار کارآفرین ،شخصیتی منحصربه فرد
دارد که جامعه و دنیا را فراتر از بقیه میبیند و تغییرات
گستردهتری در آنها ایجاد میکند .چنین شخصیتی،
انقالبی عمل میکند و برای سواالتی که بقیه برای آنها
پاسخی نداشتهاند یا حتی به فکر آنها خطور نکرده است،
راه حل مناسبی ارائــه میدهد .ســواالت بیشتر اوقات
یا پیچیده یا بسیار فراگیر هستند که کسی نمیتواند
بهراحتی پاسخ آنها را بیابد.

درخواستی مبنی بر تغییر ارائه نکرده باشند .فیس بوک و
تا حدودی هم آمازون ،بلندترین نقطه در عرصه خدمات
خود محسوب میشوند و مورد قابل مقایسه دیگری با
آنها وجود ندارد.
▪پاسخ مبهم زاکربرگ به سوال سناتورهای کنگره

▪ایدههایی که از سوال میآیند

از نظر پل گــراهــام ،موسس اســتــارت آپ انکوباتور Y
 ،Combinatorدر مقالهای در سال  ،۲۰۰۵بیشتر
ایدههای عالی ،جنبه سوالی دارند .او در مقالهای گفت:
ایدههای ناقص ،سواالت جالبی هستند که پاسخ آنها
باید پیدا شود .بهترین سواالت ،آنهایی هستند که حل
آنها در نگاه اول ،مشکل است .اسپم از نظر من ،غیر قابل
تحمل بود و من حس کردم که احتمال شناسایی آن از نظر
آماری وجود دارد .غیر قابل تحمل بودن مشکل ،میتواند
حس حل کردن آن را در شما به وجود بیاورد.
وجــود همین ســوال ســاده ،منشأ پیدایش بسیاری از
استارت آپهاست .موسس از خودش میپرسد که چرا
«من نتوانم مشکلی خاص را حل کنم» .او پس از کار
فــراوان ،پاسخ مناسبی برای حل مشکل پیدا میکند.
براساس  ،Reed Hastingsسوالی که موجب پیدایش
نتفلیکس شد این بود که چرا فروشگاههای ویدئویی،
مانند باشگا ههای سالمتی ،حق عضویتی ساده را در
اختیار مشتریان قرار نمیدهند؟ داستان زندگی بسیاری
از غولهای فناوری با جواب دادن همین سواالت شکل
گرفته است .سوال گوگل این بود که چرا راه مناسبی
برای رتبهبندی نتایج جستوجو وجود نــدارد .اوبر هم
از خود پرسید که چرا برنامه و نرمافزاری برای تاکسی
گرفتن وجود ندارد .توئیتر در جست و جوی راهی برای
منتشر کردن گفتهها در یک فضای مشخص با مخاطبان
مشخص بود .حتی شرکتهایی به این بزرگی هم منشأ
پیدایش پیچیده و عجیبی داشتهاند و برخی از ایدههای
آنها منسوخ شده است؛ ولی موفقیت مدیون سواالت
پیچید ه و رایجی است که آ نها راه حلی مناسب برای
آن یافتهاند؛ سواالتی که میلیونها نفر ،حسی مشترک
نها داشت هاند.
درباره آ 
▪چالشی فراتر از سواالت ساده اولیه

موسسان در سال  ،۲۰۱۸تنها به نتایج جستوجو و
فروشگاههای ویدئویی بسنده نکردند و سراغ سیاست،
فرهنگ و چینش نظام جهانی رفتند .هم اکنون ،تنها
پرسیدن سوال و یافتن مسائل غیر قابل تحمل و یافتن
جواب مناسب آنها ،نمیتواند پاسخ گوی تمامی اهداف
شرکتهای فناوری باشد .آنها باید خودشان را به چالش
بکشند .شرکتهای فناوری برتر دنیا ،از نظر سیاست،
وارد انقالبی مستمر شدهاند .اگر آنها تنها برای یافتن
پاسخ ســواالت ســاده تأسیس شــده باشند ،ســواالت یا
پاسخ داده یا فراموش شدهاند یا به قدری تکرار شدهاند

که به ایدئولوژی شرکت بــرای توجیه اهدافش تبدیل
شدهاند .سواالت ،پایه و اساس تشکیل شرکتها هستند
و شرکتها بدون این که خودشان تصمیم گرفته باشند
به موسسات تبدیل شدهاند .اکنون مهمترین سوال برای
افرادی که تحت تأثیر دنیای فناوری هستند ،این است
که این صنعت چه تأثیری روی دنیایی که این شرکتها
یگذارد.
یسازند ،م 
م 
▪سوال بزرگ؛ ماهیت شما چیست؟

اولین ســوال آسانی که میتوان از شرکتهای بزرگ
فناوری پرسید ،درباره ماهیت اصلی آنهاست؛ ماهیتی
که آ نها دربــاره آن به مشتریان خود حرفی نمیزنند.
توئیتر و فیس بوک تنها مکانهایی برای مالقات و آشنایی
با افراد نیستند ،بلکه تشکیالت جدیدی هستند که بر
پایه بازارهای تبلیغاتی متمرکز بنا شدهاند .اوبر تنها یک
شرکت خودرو نیست ،بلکه شرکتی است که برای ساخت
الیه ترانزیت خصوصی و جدیدی در مکا نهای تحت
پوشش خود ،تالش میکند .آمازون تنها نقش رقیب را
برای فروشگاههای کتاب یا خردهفروشیهای خشت و
مالت بازی نمیکند؛ بلکه مدل لجستیکی جدیدی برای
مبادله و انتقال کاال ،رسانه و خدمات است.
پاسخ بــه ســوال ماهیت شرکتهای فــنــاوری بــزرگ،
منجربه پیدایش ســواالت دیگری میشود .فیس بوک
چگونه با اتصال دنیا ،درآمدزایی میکند؟ (این شرکت
با معامالت تبلیغاتی که کاربران در آنها ،نقش منفعل
دارنــد ،درآمدزایی میکند) .فیس بوک چگونه درباره
برنامه آینده خود ،تصمیمگیری میکند؟ (از سیگنالها
و الگوریتمها برای موارد مربوط استفاده میکند) .توئیتر
چگونه در ساخت مجدد گفتمان عمومی ،درخصوص
کاربران معلق ،تصمیمگیری میکند؟ (توئیتر براساس
قوانین اجباری و کمک گسترد ه و مخفی نیروی کار
قرارداد چنین کاری میکند) .آیا رانندگان اوبر ،استخدام
شدهاند؟ (اگر بخواهیم سخت گیرانه پاسخ دهیم ،جواب
منفی است).
ســواالت دیگر ،جنبه فنی بیشتری دارنــد .یک سوال
آســان با پاسخی سخت ایــن اســت که چه کسی مالک
محتویاتی اســت که در اینستاگرام آپلود میشوند؟
(شما مالک هستید؛ مگر این که مجوز استفاده از آنها

را به اینستاگرام داده باشید) .آیا اینستاگرام ما را شنود
میکند؟ تبلیغات این شبکه اجتماعی ،گاهی اوقات
بیشازحد به جست و جوهای ما در دیگر اپلیکیشنها
نزدیک هستند (پاسخ به این سوال از نظر لفظی ،منفی
است؛ ولی شرکای اینستاگرام و دیگر شرکتهایی که
اطالعات اینترنتی شما را جمعآوری و تحلیل میکنند
تا با استفاده از آنها تبلیغات مناسبی برای اینستاگرام
فراهم کنند ،در عمل حرکات شما را زیر نظر میگیرند و به
حرفهای شما گوش میدهند .درواقع شما با جستوجو
کردن با موبایل خود ،عالیق خودتان را به سمع و نظر
شرکتها میرسانید) .آمازون اکو چگونه است؟ آیا آن هم
حرکات ما را زیر نظر دارد؟ (شاید اینگونه نباشد .اکو تنها
زمانی به حرفهای ما گوش میدهد که کلمه «الکسا» را
به زبان بیاوریم).
شرکتهایی کــه در زمینه س ــواالت آس ــان ،بیشترین
آسیبپذیری را دارند ،آنهایی هستند که رقیب قبلی یا
همتای فعلی خاصی ندارند .مثال گوگل نگران از دست
دادن کاربران خود نیست و تنها میخواهد که آنها از
گوگل و محصوالت آن ،بیشتر استفاده کنند .چنین
کسب و کارهایی در طراحی مجدد و تغییر دادن زندگی
آنالین ،بیشترین آزادی عمل را دارند ،حتی اگر کاربران،

شرکتها با سرعتی بسیار زیاد در حال مواجه شدن با
مشکالتی هستند که باید حل شوند .البته مشکالت برای
همهغیرقابلتحملهستند،بهجزشرکتها.وقتیمارک
زاکربرگ برای پاسخگویی دربــاره مسائل فیس بوک،
به مراجع قانونی آمریکا و اروپا احضار شد ،سواالتی که
جواب دادن به آنها بسیار دشوار بود ،آسانترین سواالت
از نظر پرسیدن بودند؛ آیا آقای زاکربرگ که شرکتشان با
چنین اطالعاتی تجارت میکند ،مایل هستند نام هتلی را
که دیشب در آن اقامت داشتند یا افرادی را که طی هفته
گذشته به آنها پیام دادند ،با مردم دنیا در میان بگذارند؟
(نه ،البته که نه) .فیس بوک چگونه درآمدزایی میکند؟
(جواب مبهم :با استفاده از تبلیغات) .آیا فیس بوک رقیبی
هم دارد؟ (صددرصد؛ مثال ...ایمیل؟).
شرکتهایی هستند که در مقابل درخواستهای آسانی
که پاسخ دادن به آنها سخت است ،ایمن هستند .مثال
نتفلیکس ،پاسخ آسانی بــرای تقاضای مــردم دارد؛
کاربران پول میدهند ،نتفلیکس استریم میکند.
شرکت اپل هم با فروش کاالهای گران با روندی منظم،
درخواستها را براورده میکند .نکت ه مشترک بین چنین
شرکتهایی این است که تقاضای اساسی از آ نهــا با
حمایت مشتریان دو برابر میشود .آنها درباره نیازهای
مشتریان خود ســوال و براساس نیازها کار میکنند.
البته اوضاع برای بقیه غولهای فناوری متفاوت است.
درخواستهای ساده و آسان ،سختی زیادی را به شرکت
متحمل میکند.
این شرکتها با رشد خود ،تنها نباید به فکر کنار زدن
رقبای خود باشند .رشد و خدمات رایگان آ نها برای
ایدهای که تالشهای رقبا را به چالش میکشد (شیوه
سنتی صنعت فناوری در حل مشکالتی که رقبا ایجاد
میکنند) غیر ضروری و حتی مخرب به نظر میرسد.
شرکتها چنان در ســواالت و درخــواسـتهــای ساده
غرق میشوند که میتوان گفت آنها به عالقه مشتریان
درخصوص پاسخ به سواالت شک میکنند.

فرا خبر

کپی نکنید! سوال کنید!
مرتضی اخوان  /سوال کردن؛ مسئله این است .همانطور که در این گزارش به آن اشاره شد استارت آپها با یک
سوال شروع کردهاند و پاسخ به آن سوال زمینه رشد و رسیدن به یک شرکت و فراتر از آن یک غول بزرگ فناوری در
دنیا را برایشان فراهم کرده است .چیزی که شاید همانطور که هفته گذشته مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی
به آن اشاره کرد در کشورمان گرفتار «کپیکاری» شده است .اگرچه بعد از صحبتهای سلطانی بسیاری از استارت
آپهای کشور به این مسئله واکنش نشان دادند اما حقیقت آن است که تعداد معدودی از استارت آپهایی که
ساالنه پای به عرصه فناورانه کسب و کار میگذارند موفق میشوند سوال درستی بپرسند و پاسخ مناسبی برای
سوالشان پیدا کنند .بسیاری از استارت آپهای کشورمان با کپی از ایدههای استارت آپی خارجی یا بعضا داخلی
تالش می کنند تا از زمینه فعالیتی که نیاز بخشی از جامعه است ،هم سود ببرند .مسئلهای که شاید در کوتاه مدت
جواب گو باشد اما بیتردید پایداری برای استارت آپ به وجود نمیآورد .از سویی دیگر ماهیت استارت آپها و پاسخ
به سواالت کلیدی که بر اساس نیازسنجی مطرح شده ،در اقلیمهای مختلف متفاوت است و نباید هر نسخه را برای
هر محیطی پیچید .پس باید خطاب به پدیدآورندگان استارت آپها گفت« :لطفا کپی نکنید! سوال کنید!»

تازه های فناوری
ساخت کوچک ترین پهپاد دوربیندار دنیا
ایسنا  -پهپاد چهار سانتیمتری دارای یک دوربین HD
که تصاویر را به طور مستقیم به گوشی هوشمند
ارســال میکند ،ساخته شــد .امـــروزه بــازار
توسعه پهپادها بسیار گرم است و مهندسان
و محققان ،هر روزه جنبه متفاوتی از این
فناوری را توسعه میدهند .به طــوری که
اکنون انــواع و اقسام پهپادها با قابلیتهای
مختلف توسعه یافتهاند .اما اگر شما به دنبال یک
میکروپهپاد هستید که چابکی بینظیر و قابلیت ضبط

تصاویررابهصورتزندهدارد،بااینپهپادجدیدکهکوچک
ترین پهپاد دنیا محسوب میشود ،به خواستهتان
خواهید رسید .پهپاد دوربــی ـندار SKEYE
 Nano 2کوچک ترین پهپاد در جهان است
کهقیمتبهصرفهاینیزدارد.شمااکنونبه
علت تخفیف 50درصدی این کاال ،با صرف
 29دالر میتوانید صاحب آن شوید .کوچک
بودناینپهپادرانبایدبهحسابضعیفبودنآن
گذاشتواندازهکوچکآننبایدشمارافریبدهد.

شبیهسازیقلببااستفادهازسلولهایانسان
ایسنا  -پژوهشگران دانشگاه "هـــاروارد" موفق شدند با
استفاده از سلولهای قلب انسان ،قسمتهایی از قلب را
شبیهسازیکنند.پژوهشگران"دانشگاههاروارد"(Harvard
)Universityآمریکا،مدلیازبطنچپانسانارائهدادهاند
که به صورت خودکار میتپد و این گونه ،گام قابل توجهی
بــه ســوی مهندسی قلب در آزمــایــش درمــانهــای جدید
برداشتهاند .در روشهــای قدیمی ،عــاوه بر مدلسازی
بیماری در حیوانات ،داروها و درمانهای جدید نیز آزمایش
میشوند.مشکلاینجاستکهنتایجبهدستآمدههمیشه
بهانسانمرتبطنیستند.راهحلاینمشکل،مدلهایواقعی
هستند .گروه پژوهشی دانشگاه هاروارد ،این مدل جدید را
با پرورش سلولهای قلب انسان در یک چارچوب نانوفیبر
مهندسیکردند.آنهاابتدا،فیبرهایساختهشدهازترکیب
پلیاسترقابلتجزیهزیستیوژالتینرابهشکلمخروطروی
یکابزارجمعآوریکنندهقراردادند.اینابزارباچرخشخود
میتواندهمهفیبرهارادرجهتیکسانقراردهد.

خلقجنینمصنوعیازسلولهایبنیادی
درآزمایشگاه
ایسنا  -دانشمندان "دانشگاه کمبریج" (Cambridge
 )Universityبه تازگی اظهار کردهاند که به یک دستاورد
چشمگیر در زمینه پزشکی نزدیک شدهاند.محققان از
سلولهایبنیادیموشبرایساختساختارهایمصنوعی
مانند جنین که قادر به تشکیل "الیهزایی" () Gastrulation
هستند،استفادهکردهاند.الیهزایییا ُکما ِلگی،فرایندتشکیل
ُکمالهازتندالهاست.کمالهساختاریفنجانیشکلدرفرایند
تشکیل جنین است که از یک ردیف یاخته در اطراف و یک
حفره پر از مایع در مرکز تشکیل شده است .الیهزایی یکی از
نخستین فرایندهای رویانزایی در بسیاری از جانوران است
که در آن جوانه تکالیه به ساختاری سهالیهای به نام چندال
یا کماله فراوری میشود .این سه الیه جنینی برون پوست،
میان پوست و درون پوست نام دارنــد .الیهزایی زمانی رخ
میدهد که سلولهای جنینی خودشان خود را به ساختار
صحیحخلقجنینتبدیلکنند.زیستشناسانسالهابرای
خلقجنینازسلولهایبنیادی،تالشکردهاند.اماتاکنون
موفق به استفاده از سلولهای بنیادی در خلق ساختارهای
سهبعدیپیچیدهمانندبدنجنیندرآزمایشگاهنشدهبودند.

بزرگترینکشتیهواییتوریستیدرجهان
ایسنا  -شرکت هوافضای بریتانیایی « »HAVدر ماه اکتبر
اعالم کرد در حال ساخت و توسعه کشتی هوایی «ایرلندر
 »۱۰است که با هدف خدمات گردشگری ساخته میشود.
اکنون شرکت سازنده ،برای اولینبار در نمایشگاه هوایی
بینالمللی«فارنبرو»()Farnboroughطراحیداخلیاین
کشتیهواییرارونماییکردکهشاملاتاقهایخوابمجلل
خصوصی،یکبارویکسالنباپنجرههاییازکفتاسقفبا
دیدنامحدوداست.

بارقهامیدبرایدرمانفلجاندامدرانسان
ایسنا  -محققان مرکز نوروبیولوژی بیمارستان کودکان
بوستون آمریکا توانستند توانایی راه رفتن در موشهای فلج
شده را با بازگرداندن تعادل به سیستم ارادی عصبی آن ها
ممکن کنند .آسیب نخاعی الزم نیست کامل باشد تا منجر
به فلجی شود .حتی اگر برخی از اعصاب سالم باقی مانده
باشند ،باز هم پیامهای مغز به مقصد نمیرسند .محققان
مرکز نوروبیولوژی بیمارستان کودکان بوستون آمریکا
در حالی که مشغول مطالعه و بررسی این موضوع بودند،
دریافتندکهیکدارویمشخصکمکمیکندتا"یینویانگ"
سیستم عصبی( )Yin and Yangبرای بازگشت حرکت
اندام،متعادلوترمیمشود".یینویانگ"مفهومیدرنگرش
چینیهایباستاندربارهنظامجهاناست.یینویانگشکل
سادهشدهای از مفهوم یگانگی متضادها هستند .از دیدگاه
چینیهای باستان ،در همه پدیدهها و اشیای غیر ایستا در
جهان هستی ،دو اصل متضاد ولی مکمل وجود دارد" .یین
و یانگ" نشاندهنده قطبهای مخالف و تضادهای جهان
هستند .البته این بدان معنا نیست که یانگ خوب و یین بد
است(در حقیقت این تحریفی نادرست است) .بلکه "یین و
یانگ"مانندشبوروزیازمستانوتابستان،بخشیازچرخه
هستیهستند.

قابلیتلمساشیادرواقعیتمجازیمیسرشد!

کشف همزاد کهکشان راه شیری
ایسنا  -محققان در مطالعات اخیرشان اظهار کردهاند
که کهکشان راه شیری یک همزاد از دست
رفته دارد .محققان کشف کردهاند که این
کهکشان از دست رفته ،نخست جدا شده
ودومیلیاردسالگذشتهتوسط"کهکشان
آندرومدا"()Andromedagalaxyبلعیده
شدهاست.محققاننشانههاییازجداشدن
این کهکشان از هم گسیخته کشف کردهاند.
آنهادریافتندکهاینکهکشان ۲۰برابرازهرکهکشان

...

کوتاهازجهانعلم

دیگریکهکهکشانراهشیریباآنادغامشده،بزرگتر
است .شبیه سازیهای رایانه ای جدید نشان
میدهد که این کهکشان سومین کهکشان
عظیم در میان خوشه کهکشانی محلی
بوده است .بر اساس مطالعات جدیدی
که توسط محققان "دانشگاه میشیگان"
( )University of Michiganانجام شده
است ،این کهکشان کانالیزه شده " " M32p
نامیدهمیشود.

ایسنا-محققاندانشگاه"استندفورد"روباتیتولیدکردهاند
کهقادراستباتغییرشکلاشیادرهدست"واقعیتمجازی"،
تغییر شکل دهد .هر فردی که تاکنون یک بازی "واقعیت
مجازی"( )VRرا انجام داده باشد ،احساس فوقالعاده این
فناوری را تجربه کرده است .گام بعدی در این فناوری یافتن
راهیاستکهکاربرانبتواننداشیایمجازیرالمسکنند.
به همین منظور محققان دانشگاه "استنفورد" دستگاهی
ساختهاند که به کاربران این امکان را میدهد اشیا را در
واقعیتمجازیلمسواحساسکند.یکیازواضحترینراهها
برایتهیهبازخورداشیایمجازیاستفادهازبرخیلباسها
از قبیل کت شرکت "دیزنی" است که کیسههای کوچک در
آن تخلیه و پر میشوند تا به هنگام لمس یا برخورد اشیای
دیگر ،حس المسه بیابند .دانشمندان آزمایشگاه "Shape
"labدانشگاهاستنفوردبااستفادهازفناوریچاپسهبعدی،
روباتی تولید کردند که با تغییر اشیای موجود در "واقعیت
مجازی"،بهحرکتدرمیآیدوتغییرشکلمیدهد.

گرمایشزمینآمارخودکشیراافزایش
میدهد
فارس  -گرم شدن بی سابقه کره زمین می تواند منجر به
افزایش آمار مرگ و میر ناشی از خودکشی شود و هزاران
نفر را در سراسر جهان به این کار ترغیب کند.بررسی های
دانشمندان نشان می دهد تا سال  2050متوسط دمای
کرهزمیندرنقاطمختلفجهانتادودرجهافزایشمییابدو
اینگرمایبیشترباعثخشنترشدنرفتارانسانهاووقوع
گستردهتراعمالخشونتآمیزدرنقاطمختلفدنیامیشود.
بررسی های دانشگاه های کالیفرنیا ،برکلی و استنفورد
حاکی است گرمایش کره زمین تنها در ایــاالت متحده و
مکزیک باعث افزایش  21000موردی آمار خودکشی تا
سال 2050خواهدشد.
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