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بازار PC
رئیس سازمان فضایی خبر داد:

تدوین پروانه بهره برداری از
ماهواره سنجش از دور آغاز شد

رئیس سازمان فضایی ایران از آغاز تدوین پروانه
اپراتور ماهواره سنجش از دور با همکاری سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد.
مرتضی براری در اینستاگرام خود نوشت :بعد از
تصویب پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی و استقبال بخش
های مختلف برای سرمایه گذاری در این حوزه ،بررسی و
تدوین پروانه اپراتور ماهواره سنجش از دور آغاز و سرعت
بیشتری به خود گرفت .وی از برگزاری نشست مشترک
میان مدیران سازمان فضایی ایران و سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی خبر داد و گفت :مذاکرات الزم صورت
گرفت که امیدوارم پس از بررسی های نهایی در این زمینه
در آینده نزدیک شاهد تحقق و تصویب این پروانه و حضور
بخش خصوصی در این حوزه نیز باشیم .شهریورماه امسال
مجوز بهره برداری از اپراتور ماهواره مخابراتی در کمیسیون
تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان اولین گام برای جذب
سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه فضایی تصویب
شد .گفته می شود که  ۶۱اپراتور ماهواره مخابراتی در
 ۴۶کشور دنیا در حال فعالیت هستند اما کشورما تاکنون
بهره برداری از ماهواره ها را به بخش خصوصی واگذار
نکرده است .هم اکنون صدور مجوز فعالیت اپراتور ماهواره
مخابراتی در مرحله مناقصه است و سازمان فضایی ایران،
تدوین پروانه اپراتور ماهواره سنجشی را نیز آغاز کرده است.
رتبه بندی اتحادیه جهانی مخابرات؛

جایگاه جهانی ایران
در توسعه فناوری اطالعات

جایگاه جهانی ایران از منظر شاخصهای توسعه
فناوری اطالعات و ارتباطات و آمادگی امنیت سایبری
توسط اتحادیه جهانی مخابرات اعالم شد .درشاخص اول
ایران رتبه  ۸۱و درشاخص دوم رتبه  ۶۰را از آن خود کرد.
آخرین وضعیت رتبه بندی جهانی ایران از نظر شاخص
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ( )IDIو شاخص
آمادگی امنیت سایبری ( )GCIکه تا پایان سال ۲۰۱۷
توسط اتحادیه جهانی مخابرات و ارتباطات راه دور (ITU
) مورد ارزیابی قرار گرفته است ،منتشر شد .شاخص توسعه
فناوری اطالعات و ارتباطات (ICT Development
 Indexیا به اختصار  )IDIکه همه ساله بر مبنای
معیارهای مورد توافق بینالمللی کشورها در حوزه فناوری
اطالعات و ارتباطات از سوی اتحادیه بینالمللی مخابرات
سازمان ملل متحد ارزیابی می شود ،ابزاری برای محک
زدن مهمترین معیارهای اندازه گیری جامعه اطالعاتی به
شمار می رود IDI .استانداردی است که دولتها ،متصدیان
 ،ICTآژانس های توسعه ،محققان و دیگر بازیگران این
حوزه می توانند برای اندازه گیری شکاف دیجیتالی و
مقایسه عملکرد  ICTدر کشورهای مختلف به کار برند.
شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات بر مبنای ۱۱
معیار  ICTبناشده و در  ۳شاخه دسترسی (،)access
مصرف ( )useو مهارت ها ( )skillگروه بندی شده است.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است
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توسط محققان واشنگتن؛

تفاوت زنان و مردان در تومورهای مغزی کشنده شناسایی شد

سال هاست که محققان می دانند
مردان در مقایسه با زنان بیشتر به سرطان
مبتال شده و می میرند .این واقعیت در مورد
بسیاری از انواع سرطان از جمله گلیوبالستوما
صادق است.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی سلول
های بنیادی ،تیمی از محققان دانشکده
پزشکی دانشگاه واشنگتن مشخصه های
مولکولی مجزایی از گلیوبالستوما را در مردان
و زنان شناسایی کرده اند که می تواند دلیل
تفاوت های جنسیتی در ابتال به سرطان و
پاسخ دهی به درمان های سرطانی را توجیه
کند.
این پژوهش پیشنهاد می کند که
طراحی درمان های اختصاصی برای مردان و
زنان مبتال به گلیوبالستوما با توجه به ویژگی
های مولکولی تومورهای آن ها ممکن است
بقای همه بیماران را بهبود ببخشد.
گلیوبالستوما بدخیم ترین تومور مغزی
محسوب می شود که حدود نیمی از بیماران
ظرف مدت  ۱۴ماه می کشد .میزان وقوع
این سرطان در مردان تقریبا دو برابر زنان
است .برای درمان این سرطان معموال از
درمان های استانداردی مانند جراحی و در
ادامه شیمی درمانی و پرتو درمانی استفاده

می شود اما اغلب سلول های بنیادی سرطانی
گلیالی وجود دارند که موجبات مقاومت
درمانی و عود مجدد سرطان را فراهم می
کنند .اما همین درمان استاندارد اما ناکافی
نیز در زنان موثرتر از مردان است.
برای بررسی تفاوت های جنسی در
پاسخ های درمانی ،دکتر کریستین سوانسون
و همکارانش در دانشگاه واشنگتن ولوسیته
یا سرعت رشد تومورها را در اسکن های
استاندارد  MRIاندازه گیری و مقایسه

پل ارتباطی مولدهای تجدیدپذیر و شبکه برق سراسری
ساخته شد

«اینورتر متصل به شبکه» به عنوان پل ارتباطی مولدهای برق تجدیدپذیر و شبکه برق
سراسری توسط محققان کشور ساخته شد.
فرهاد براتی مجری طرح «اینورتر متصل به شبکه به عنوان پل ارتباطی مولدهای
برق تجدیدپذیر و شبکه برق سراسری» با اشاره به اهمیت بکارگیری اینورترهای متصل
به شبکه در کشور ،اظهار داشت :اینورترهای متصل به شبکه ،پل ارتباطی مولدهای برق
تجدیدپذیر اعم از بادی و خورشیدی و شبکه برق سراسری هستند.
وی گفت :با بروز بحران های زیست محیطی در کشور ما ،لزوم بهره گیری از مولدهای
برق تجدیدپذیر به منظور تامین بخشی از نیاز شبکه برق سراسری روز به روز نمایان تر
می شود.
براتی افزود :پژوهشگاه مواد و انرژی با داشتن پیشینه طوالنی در زمینه انرژی های
تجدیدپذیر و با پیش بینی نیازهای این صنعت در آینده ،از بهمن ماه سال  ،۱۳۹۳طراحی
و ساخت اینورتر متصل به شبکه را در دستور کار و مورد حمایت قرار داد.
این پژوهشگر ادامه داد :در همین راستا تعدادی پایان نامه تحصیالت تکمیلی و طرح
های درون سازمانی تعریف و در آنها به جنبه های مختلف موضوع پرداخته شد.
براتی اظهار داشت :در بهمن ماه  ۹۶یک نمونه آزمایشگاهی  ۵کیلو وات از این دستگاه
ساخته و تست و در ادامه ،کاربرد آن در یک نمونه نیمه صنعتی  ۱۰کیلو وات دنبال شد.
وی با بیان اینکه در همین راستا موفق شدیم اولین نمونه اینورتر های ایرانی را
طراحی کنیم ،گفت :اینورترهای متصل به شبکه مورد استفاده در بازار ایران  ،همگی
وارداتی هستند و محصول ارائه شده نمونه مشابه ساخت داخلی ندارد.
براتی با بیان اینکه نمونه ایرانی می تواند جایگزین نمونه های خارجی شود ،گفت :این
محصول می تواند صرفه جویی ارزی به دنبال داشته باشد.

کردند .به طور پایه ،ما می توان ولوسیته رشد
تومور را در حالی که بیماران متحمل درمان
می شوند بررسی کرد تا به میزان سرعت رشد
آن ها رسید .داشتن این داده این فرصت را
فراهم می کند که آیا دارویی که برای بیماری
تجویز می شود می تواند کمک کننده باشد
یا خیر.
محققان اسکن های  MRIو داده های
مربوط به بقای بیماران را از پایگاه داده
مرکز تحقیقات سرطان گرفته و ولوسیته

رشد تومور را هر دو ماه یک بار برای ۶۳
بیمار مبتال به گلیوبالستوما ( ۴۰مرد و ۲۳
زن) که متحمل درمان های استاندارد شده
بودند اندازه گرفتند .در حالی که ولوسیته
اولیه رشد تومور بین زنان و مردان مشابه
بود ،تنها زنان یک کاهش مداوم و قابل
توجه را در رشد تومور بعد از شیمی
درمانی نشان دادند .در ادامه محققین روی
الگوی بیان ژن مختص جنسیت فوکوس
کردند تا تفاوت های مولکولی مربوط به
تفاوت در بقای مردان در مقایسه با زنان را
شناسایی کنند.
نتایج آن ها حاکی از تفاوت های
جنسیتی ژنتیکی قابل توجه بین مردان و
زنان بود .بسیاری از این ژن ها در چرخه
سلولی دخیل بودند و بیان این ژن ها در
مردان در بخش های خاصی از چرخه سلولی
باالتر بود که منجر به مقاومت درمانی بیشتر
آن ها به داروها می شود.
همچنین این مطالعه نشان داد که
فعالیت ژنتیکی در گلیوبالستوما وابسته به
عملکردهای حاد هورمون های جنسی نیست
و این هورمون ها نیستند که تفاوت بقا و
پاسخ دهی به درمان را بین مردان و زنان
مبتال به گلیوبالستوما رقم می زنند.

روشی برای مطالعه مقاومت در برابر درد
شناسایی شد

محققان دانشکده پزشکی  Yaleتوانسته اند با موفقیت نشان دهند که امکان
شناسایی ژن های دخیل در تفاوت های بین فردی برای مقاومت به درد وجود دارد.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی سلول های بنیادی ،دردهای مزمن بیش از  ۱۰۰میلیون
نفر را در ایاالت متحده آمریکا تحت تاثیر قرار داده است .در این میان پزشکان دریافته اند
که برخی از افراد در مقایسه با سایرین به درد مقاوم تر هستند .با این حال دلیل این تفاوت
در مقاومت برابر درد به خوبی درک نشده است.
در این راستا ،محققین دانشگاه  Yaleروی بیماران مبتال به اریترومالژیا تمرکز کردند
که مشکلی است که در آن موتاسیون در ژن  Nav۱.۷منجر به این می شود که سیستم
حس کننده درد دچار مشکل شود و فرد دچار درد طاقت فرسایی شود .بررسی یک مادر
و پسر با موتاسیون عامل درد یکسان نشان داد که این دو فرد میزان متفاوتی از درد را
تجربه می کنند.
به منظور بررسی این فرایند ،محققان نورون های حسی را از سلول های  iPSمشتق
از این بیماران (مادر و پسر) تولید کردند و سپس تهییج پذیری آنها را با هم مقایسه کردند.
نتایح نشان داد که تهییج پذیری نورونی در مادر در مقایسه با پسر به میزان قابل توجهی
کمتر بود و به همین دلیل پسر درد قابل توجهی را تحمل می کرد.
ارزیابی ها با استفاده از توالی یابی کل ژنوم و همچنین مدل های کامپیوتری مربوط
به این نورون ها نشان داد که در مادر تنوع موجود در ژن کانال پتاسیم  KCNQ۲دلیل
مقاومت به درد است.
این مطالعه برای اولین بار نشان می دهد که می توان درد را در ظروف
آزمایشگاهی نیز مورد مطالعه قرار داد و نشان دهنده ژن هایی است که دلیل مقاومت
به درد هستند.

فنآوری

خداحافظی با پیت حلبی و جارو
در قیرپاشی خیابانها!

مخترع گلستانی با اشاره به ساخت دستگاه قیرپاش
سیار ،گفت :این دستگاه در صرفه جویی قیر ،کیفیت،
سرعت و دقت بسیار موثر است .مظفر رحیمی در حاشیه
نوزدهمین نمایشگاه هفته پژوهش استان گلستان ،اظهار
کرد :این دستگاه مخصوص لکه گیریهای کاسهای از
سطح شهر و اتوبانها است .وی با اشاره به اینکه فرایند
فنی و ثبت این اختراع یک سال به طول انجامید ،افزود:
این اختراع در جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش دماوند
خاوران برگزیده شد .رحیمی خاطرنشان کرد :از این
دستگاه میتوان برای رنگ آمیزی پیادهروها و سمپاشی
درختان نیز استفاده کرد .این مخترع گلستانی تصریح کرد:
بعد از ریختن قیر در داخل دستگاه و گرم شدن آن میتوان
هم با شلنگ و هم با استفاده از محورهای مخصوص حفاری
آب و فاضالب و گاز ،قیرپاشی کرد .وی با اشاره به اینکه
میزان حرارت قیر در این دستگاه مشخص میشود ،گفت:
در حال حاضر برای لکهگیریهای کاسهای کوچک از پیت
حلبی و جارو استفاده میشود ،به همین دلیل شاهدیم که
بعد از مدتی چالهها دوباره خالی میشود .دستگاه قیرپاش
در صرفه جویی قیر و افزایش کیفیت ،سرعت و دقت
قیرپاشی بسیار موثر است .رحیمی در پایان یادآور شد :من
در شهرداری گرگان کار میکنم .دیدم که زیبنده نیست با
پیت حلبی و جارو در سطح شهر قیرپاشی کنیم .به همین
منظور به فکر ساخت این دستگاه افتادم.

محققان چینی
چشم مصنوعی حشرات ساختند

محققان دانشگاه «شی آن جیوتونگ» (Xi›an
 )Jiaotongواقع در چین تکنیک های جدیدی را برای
ساخت چشم مصنوعی مرکب با ساختاری شبیه به چشم
حشرات توسعه دادند .به گزارش پایگاه خبری ساینس
دیلی ،چشم های دارای یک عدسی در انسان و برخی از
جانوران تمرکز و دقت باالیی را فراهم می کند .اما چشم
های مرکب که متشکل از چندین عدسی هستند ،وضوح
باالیی ندارند؛ اما دید محیطی بهبودیافته ،حساسیت باال
نسبت به نور و امکان تشخیص حرکت را در اختیار می
گذارند .اکنون محققان راهکارهای جدیدی را برای بهره
برداری از این مزایا در چشم های مصنوعی مرکب توسعه
دادند .محققان برای ساخت این چشم های مصنوعی از
گیرنده های بصری مستقل و تکرار شونده استفاده کردند.
چشم برخی از حشرات متشکل از هزاران گیرنده بصری
است که هر یک دارای عدسی ،قرنیه و سلول های گیرنده
نور هستند .محققان این چشم های مصنوعی مرکب را
از طریق برجسته سازی با استفاده از لیزر ،تغییر شکل با
استفاده از هوا و رشد کنترل شده کریستال ها ساختند.
برای این منظور ابتدا یک ساختار دوالیه از شیشه اکریلیک
را تحت تابش لیزر قراردادند تا سطح آن برجسته شود.
بدین ترتیب توانستند مجموعه ای از عدسی ها را برای
ساخت یک لنز منحنی بزرگتر ایجاد کنند.

سرعت رشد اسکلت کودکان بیشتر شده است

محققان دانشگاه میسوری دریافتند اسکلت کودکان در مقایسه با سال های ابتدای
قرن بیستم ،با سرعت بیشتری رشد می کند و این وضعیت ممکن است زمان بندی
درمان برخی از بیماری های استخوانی را تحت تاثیر قرار دهد .به گزارش پایگاه خبری
آسوشیتدپرس ،محققان تصاویر رادیولوژی دست و مچ بیش از هزار کودک را که بین
سال های  1915و  2006میالدی متولد شده اند ،مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار
دادند تا زمان شروع فرآیند همجوشی سر استخوان ها را تشخیص دهند؛ آغاز این فرآیند
نشانه پایان دوران رشد استخوان های بدن است .بر اساس این تحقیقان اسکلت دختران

حدود  10ماه زودتر و اسکلت پسران حدود هفت ماه زودتر به رشد کامل می رسد؛ به
گفته محققان پس از رشد کامل اسکلت ،یک زمان بندی جدید شروع می شود .رشد
سریع تر اسکلت ،زمان بندی درمان برخی از بیماری های ارتوپدی مانند تفاوت طول پاها
و کژپشتی را در کودکان تغییر می دهد .همچنین می تواند موجب تغییر شیوه استفاده
از هورمون رشد شود .زمان بندی مراحل درمان این بیماری ها نقشی حیاتی بر نتایج به
دست آمده از درمان دارد .نتایج این تحقیقات نشان می دهد که متخصصان باید زودتر از
آنچه تاکنون تصور می شد انتظار همجوشی سر استخوان ها را داشته باشند.

