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بازار PC
رئیس پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی:

ظرفیت تأمین ارتباطات اربعین تکمیل شد

رئیس پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی
گفت :به دلیل تکمیل ظرفیت تأمین ارتباطات در ایام
اربعین امسال توسط اپراتورها نیازی به استفاده از بالن
ارتباطی فضایی در مرزهای کشور نیست.
رحیم احسانی دیروز دوشنبه در نشست خبری
پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه تاکنون از سوی کمیته
تأمین ارتباطات اربعین ،استفاده از بالن فضایی مدیریت
بحران برای ارتباط دهی به زائران اربعین تکلیف نشده
است ،گفت :بالن فضایی برای مدیریت بحران کاربرد دارد
و در صورتی که ظرفیت ارتباطات در منطقه تأمین باشد
نیازی به استفاده از این بالن وجود ندارد .وی افزود :امسال
در مسیر حرکت زوار اربعین ،ارائه خدمات از سوی اپراتورها
با ظرفیت باالیی دیده شده است و فع ً
ال نیازی به بالن
ارتباطی فضایی وجود ندارد .رئیس پژوهشکده سامانه های
حمل و نقل فضایی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته در
مسیر حرکت زوار اربعین ،بالن فضایی ،نتایج تست های
خوبی داشته است ،گفت :هم اکنون نیز برای ارتباط رسانی
در ایام اربعین آماده هستیم و اگر نیاز به عملیاتی وجود
داشت این سامانه را در مرز مهران یا خسروی آماده خواهیم
کرد .احسانی تصریح کرد :مأموریت بالن فضایی ارائه
خدمات در زمان شرایط بحرانی است که می تواند خدمات
مخابراتی را از طریق وای فای و ال سی ای و تقویت آنتن
های بی سیم و پایش محیط انجام دهد .استفاده از این بالن
برای آزمایش های زیر مداری ماهواره نیز قابلیت عملیاتی
شدن دارد که به زودی آن را در مرکز فضایی ماهدشت
امتحان خواهیم کرد .در این زمینه حسین صمیمی رئیس
پژوهشگاه فضایی ایران نیز گفت :پژوهشگاه فضایی ایران
دستاورد خود در زمینه بالن ارتباطی را چند سال متوالی در
مرز مهران ارائه کرد اما امسال با توجه به اینکه اپراتورهای
مخابراتی ظرفیت های ویژه ای برای خدمات رسانی به زوار
تأمین کرده اند نیازی به ارسال بالن به مرز مهران وجود
ندارد .وی خاطرنشان کرد :پیش بینی این است که با توجه
به ظرفیت های تأمین شده ،مشکلی به لحاظ ارائه خدمات
ارتباطی در مرز کشور وجود نداشته باشد اما در صورتی که
از سوی کمیته ارتباطات اربعین اعالم نیاز شود ما امکان
استقرار بالن را در مرز کشور خواهیم داشت.
شبیه آیفون ۱۱؛

جایگزین تازه آیفون اس ای در راه است

در شرایطی که تولید آیفون  ۱۱برای تامین نیاز بازار
افزایش یافته ،برخی منابع نزدیک به اپل می گویند این
شرکت در حال برنامه ریزی برای عرضه مدل جایگزین
آیفون اس ای است.
به نقل از آسین ایج ،اطالعاتی که توسط مینگ چی
کو تحلیل گر برجسته فعالیت های اپل به دست آمده نشان
می دهد که اپل به زودی بعد از مدت ها انتظار مدلی به
روز شده را برای جایگزینی به جای آیفون اس ای عرضه
می کند .گفته می شود این گوشی از نظر سخت افزاری
شباهت زیادی به آیفون  ۱۱دارد .این گوشی که فعال آیفون
اس ای  ۲نام گرفته ،مجهز به تراشه بیونیک ای  ۱۳بوده و
از رم سه گیگابایتی  LPDDR4Xبرخوردار خواهد بود.
پیش بینی می شود استقبال از این مدل تازه آیفون در
حدی باشد که  ۴۰میلیون واحد از آن تا سال آینده میالدی
تولید و روانه بازار شود .در مقام مقایسه باید گفت که
مجموع تولید آیفون ایکس اس و آیفون ایکس اس مکس
از اکتبر سال  ۲۰۱۹تا ژوئن سال  ۲۰۱۹بالغ بر  ۴۸میلیون
دستگاه بوده است .در مورد قیمت گوشی آیفون اس ای ۲
گمانه زنی های زیادی شده،اما برآوردها حاکی است که
قیمت این گوشی در حدود  ۷۰۰دالر آمریکا خواهد بود.

افشای اطالعات خاص
در مورد گوشی وان پالس 8

در شرایطی که تازه ترین گوشی پرچمدار وان پالس
یعنی وان پالس  7تی عرضه نشده ،اخباری در مورد گوشی
آینده وان پالس یعنی وان پالس  8در فضای مجازی منتشر
شده است .به نقل از انگجت ،برخی منابع نزدیک به شرکت
چینی وان پالس می گویند این شرکت در حال طراحی
گوشی قدرتمند تازه ای به نام وان پالس  8است .وان پالس
که تنها شش سال از فعالیت آن می گذرد موفق شده در
سال های اخیر با عرضه گوشی های قدرتمند و متنوع با
قیمت های مناسب بخش قابل توجهی از بازار گوشی های
هوشمند را در شرق آسیا و حتی اروپا و آمریکا در اختیار
بگیرد .گفته می شود این گوشی مجهز به نمایشگر 6.5ا
ینچی خمیده خواهد بود و یک حفره به عنوان دوربین
سلفی در باالی این نمایشگر قرار خواهد داشت .بنابراین در
گوشی مذکور بر خالف گوشی های وان پالس  7تی و 7
پرو خبری از دوربین های سلفی کشویی نیست.
یک خبر جذاب دیگر در مورد این گوشی امکان شارژ
بی سیم آن است که عالقه به خرید آن را افزایش می دهد.
همچنین گفته می شود که این گوشی مجهز به پردازنده
اسنپ دراگون  865خواهد بود .وان پالس تا کنون اخبار
منتشر شده در این زمینه را رد یا تایید نکرده است.

توصیه جهرمی به زائران اربعین؛

برای اتصال به اینترنت از سیم کارت عراقی استفاده کنید

وزیر ارتباطات به زائران کربالی معلی
در ایام اربعین امسال توصیه کرد که برای
استفاده از اینترنت و خدمات دیتا از سیم
کارتهای اپراتورهای کشور عراق استفاده
کنند.
محمدجواد آذری جهرمی ،درباره توصیه
به زائران اربعین حسینی گفت :زائران برای
اتصال به اینترنت در خاک عراق از سیم
کارتهای عراقی استفاده کنند.
وی ادامه داد :توصیه ما این است که
برای استفاده از اینترنت و خدمات دیتا،
زائران در کشور عراق حتما از سیم کارت
اپراتورهای عراقی استفاده کنند .البته جدول
تعرفه جدید ظرف چند روز آینده منتشر
می شود و تمامی این موارد در آن مشخص
خواهد شد.
وزیر ارتباطات گفت :جدول فعلی
تعرفه ها که چند روز گذشته منتشر شده
است ظرف چند روز آینده با کاهش در نرخ
استفاده از خدمات ارتباطی تغییر می کند.

پروتئین حیوانی انسان ها را جان سخت و نامیرا می کند!

محققان می گویند نوعی موجود آبزی کوچک مشهور به خرس آبی یا خوکچه خزه
ای برای حفاظت از خود در برابر مواد سمی و تشعشعات مرگبار از یک پروتئین خاص
استفاده می کند.
به نقل از نیواطلس ،این پروتئین خاص باعث تولید ابرهای حفاظتی ویژه ای می شود
که از دی ان ای موجود در برابر انواع آلودگی ها و تشعشعات حفاظت می کند.
خرس آبی یا خوکچه خزه ای کمتر از یک میلیمتر طول دارد ،اما از مصونیت شگفت
آوری در برابر انواع آالینده ها و سموم برخوردار است که حتی قدرتمندترین و جان سخت
ترین موجودات کره زمین نیز از آن بی بهره هستند .موجود مذکور به خوبی می تواند خود
را با شرایط محیط اطراف تطبیق دهد و زنده بماند.
خرس آبی اگر چه در آب زندگی می کند ،اما در شرایط خشکسالی هم می تواند با
حداقل آب به حیات خود ادامه دهد .این موجود همچنین در گرمای حداکثر  ۱۵۰درجه
سانتیگراد تا سرمای حداکثر  ۲۷۲درجه سانتیگراد هم زنده می ماند و تشعشعات مرگبار
رادیواکتیو نیز تاثیری بر روی آن ندارد.
علت این مساله وجود پروتئینی خاص در بدن موجود مذکور به نام  Dsupاست که
میزان مقاومت دی ان ای خرس آبی را در برابر انواع سموم و آالینده ها افزایش می دهد.
محققان دانشگاه سن دیه گو در کالیفرنیا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا می
توان پروتئین مذکور را به دی ان ای انسان هم افزود تا مقاومت آن را هم اضافه کرد یا خیر.
پروتئین مذکور در پیوند با دی ان ای خرس آبی در سلول هایی به نام کروماتین قرار
می گیرد و ابری حفاظتی را تشکیل می دهد که جلوی هرگونه آسیب دیدن دی ان ای
را می گیرد.دانشمندان امیدوارند امکان چنین دستکاری هایی بر روی دی ان ای انسان
هم وجود داشته باشد.

بستری شدن بسیاری از بیماران در آی.سی.یو غیرضروری است

محققان دانشگاه پنسیلوانیا و اقع در فیالدلفیا با بررسی سوابق بیش از  ۱۶میلیون
بیمار که در  ICUبستری شده بودند ،دریافتند در بسیاری از موارد میتوان از بستری
شدن بیماران در  ICUاجتناب کرد .در واقع بر اساس این تحقیقات بین یک ششم تا یک
هفتم از موارد بستری شدن در  ICUقابل اجتناب و غیرضروری است.
به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی ،در این تحقیقات از سوابق بیماران تحت پوشش
سه نوع بیمه استفاده شد که حدود دو سوم از جمعیت بالغ باالتر از  ۶۵سال آمریکا و
حدود  ۱۳درصد از تمام جمعیت این کشور را تحت پوشش قرار میدهند .در دوره مورد
مطالعه حدود  ۱۰۰میلیون نفر در بیمارستان بستری شدند که  ۱۶.۷درصد از آنها در
 ICUتحت مراقبت ویژه قرار گرفتند.
به اعتقاد محققان برای شناسایی موارد قابل اجتناب بستری در  ، ICUیک معیار
جامع وجود ندارد .با وجود این توانستند دو گروه از بیماران را شناسایی کنند که احتمال
مراقبت بهتر از آنها در خارج از بخش  ICUوجود دارد.
دسته اول افرادی هستند که به عوارض مزمن یا بیماریهایی مانند فشار خون ،عفونت
ادراری یا دیابت کنترل نشده ،دچار شدهاند و با مراقبت سرپایی به موقع ،میتوان مانع
بستری شدن آنها در  ICUگردید.
دسته دوم نیز بیماران سرطانی هستند که در طول یک سال جان خود را از دست
خواهند داد و استفاده از مراقبت تسکینی برای آنها مناسبتر است.
نتیجه این مطالعه نشان میدهد ارائه خدمات متناسب با نوع بیماری و با حداکثر
دقت ،میتواند به بیمار کمک بیشتری کند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Annals of the American Thoracic
 Societyمنتشر شده است.

ستاری در رویداد فناورانه صنایع و شرکتهای دانشبنیان صنعت خودرو:

استارتاپها تزریق کننده نیروی متخصص به اکوسیستم نوآوری کشور هستند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با
بیان اینکه استارتاپهایی که در حوزه کسب
و کار شکست میخورند،از بین نمیروند،
گفت :این شرکتها تزریق کننده نیروهای
متخصص و کارآفرین در اکوسیستم نوآوری
کشور به شمار میروند.
دکتر سورنا ستاری دیروز در افتتاح
رویداد گردهمایی فناورانه صنایع ،شرکتهای
دانشبنیان و استارتاپهای صنعت خودرو،
«کارخانهداری» را با «صنعت» متفاوت
دانست و افزود :کارخانهداری یعنی خط
تولیدی از خارج وارد و تولید کردن با دانش
خارجی .به عنوان نمونه در کشور خودرو
تولید میکنیم ،اما هنوز خودروساز نشدهایم.
ستاری اظهار کرد :این در حالی است

که حوزههای دانشبنیان باعث تولید ارزش
افزوده میشود؛ کارخانهداری ارزش افزوده را
برای کشورهای دیگر به دنبال نخواهد داشت
و چنین فرهنگی نیاز به دانشگاه ندارد ،بلکه
این صنعت است که برای پیشرفت خود به
دانشگاه محتاج است.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور،
وجود چنین مشکالتی در کشور را زاییده
سیستم نفتی دانست و یادآور شد :در چنین
سیستمی نهادهای موجود با جامعه تعامل
ندارند ،بلکه سرمایه خود را از زیر زمین به
دست میآورند.
وی تولید محصول را حاصل
سرمایهگذاری بخش خصوصی در پژوهش
ذکر کرد و ادامه داد :پژوهشهایی که با پول

دولت اجرایی میشود ،نتیجهای برای مردم
نخواهد داشت ،یا مقاله و کتاب خواهد شد
و یا قابلیت تجاریسازی نخواهد داشت؛
لذا دولت نباید به این بخش ورود کند .بر
اساس این رویکرد است که در معاونت علمی
اقدامات بسیاری را برای شکلگیری چنین
صنعتی انجام دادهایم.
ستاری تاکید کرد :صنعت خودروسازی
زمانی در کشور شکل میگیرد که در گام
اول بتوانیم طراحی انجام دهیم ،این امر
باعث میشود که صنعتدار شویم .در معاونت
علمی قرار است صنعت را حمایت کنیم و
الزمه آن ایجاد تغییر در حوزههای مختلف
است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور،

«استارتاپها را پدیدههای خاصی توصیف
کرد که اگر رشد کنند به شرکتهای
دانشبنیان تبدیل میشوند و خاطر نشان
کرد :استارتاپهایی که در حوزه کسب و
کار شکست میخورند ،از بین نمیروند؛ بلکه
برای اکوسیستم دانشبنیان کشور ،نیروی
انسانی تربیت میکنند .از این رو استارتاپها
نیرویهای جوان کارآفرین و متخصص را به
اکوسیستم فناوری و نوآوری تزریق میکنند.

سهم دانش فضایی در توسعه کشور شفاف شود

رییس سازمان فضایی ایران با تاکید بر اینکه باید سهم
دانش فضایی در توسعه کشور شفاف شود ،گفت :در حوزه
کامپیوتر جوانان ما وارد شدند و با استارتاپها این حوزه را
متحول کردند .در حوزه فضا هم باید بسترسازی کنیم و جوانان
وارد شوند .دکتر براری دیروز در همایش «جوانان ،فناوری و
فضا» که به مناسبت هفته جهانی فضا در آمفی تئاتر مجتمع

علوم پایه دانشگاه علم و صنعت برگزار شد ،ضمن تبریک هفته
جهانی فضا به تبیین رویدادهای سازمان فضایی در این هفته به
منظور ترویج و آشناسازی جامعه با نقش و قابلیتهای فناوری
فضایی پرداخت و گفت :سال گذشته  ۷۶رویداد فضایی در سطح
کشور برگزار شد و امسال بیش از  ۳۶۲رویداد در سایت انجمن
ثبت شده است و این موج خوبی است.
براری افزود :خوشبختانه در چند دهه گذشته ،دانشگاهها
در حوزه فناوریهای نوین ورود کردند و اکنون بنا بر گزارش
دیروز وزیر علوم ،رتبه ما در دنیا در دانشهای نوین ،بهتر از
دانشهای سنتی است .رییس سازمان فضایی ایران با تاکید بر
اینکه باید سهم این دانش در توسعه کشور شفاف شود ،گفت :در
حوزه کامپیوتر جوانان ما وارد شدند و با استارتاپها این حوزه
را متحول کردند .وی افزود :معتقدیم در حوزه فضا هم باید
بسترسازی کنیم و جوانان وارد شوند.
دکتر براری با ذکر این مطلب که رشد اقتصادی در حوزه

فضا ۱۳۹ ،درصد و  ۶.۵برابر رشد اقتصادی جهان است ،گفت:
 ۷۶درصد این اقتصاد فضایی در جهان در دست بخش خصوصی
است و امیدواریم با بسترسازی سازمان فضایی و بخش دولتی،
بخش خصوصی و استارتاپها در حوزه فضایی موجی به راه
اندازند و به جامعه خدمت کنند.
دکتر صمیمی ،رییس پژوهشگاه فضایی ایران نیز در
سخنانی از انعقاد  ۲۰قرارداد با  ۹دانشگاه معتبر کشور به ارزش
 ۲۰میلیارد تومان در پژوهشگاه فضایی ایران خبر داد و گفت:
ما نیازهایی در حوزه توسعه دانش فضایی داریم و در این حوزه،
افق کاری خود را تهیه و به دانشگاهها ارسال کردهایم .در این
راستا اکنون با  ۱۲دانشگاه قرارداد همکاری به ارزش  ۶میلیارد
تومان داریم که سهم دانشگاه علم و صنعت ایران از آن ،حدود
 ۶۰۰میلیون تومان در قالب  ۲۸طرح با همکاری  ۱۴استاد است.
وی تاکید کرد پژوهشگاه فضایی ایران ،آماده حمایت مادی
و معنوی از پروژههای مرتبط دانشجویان است.

مدیرعامل شرکت پست:

مدیرعامل شرکت پست گفت :از ابتدای
مهرماه قیمت سرویسهای پستی حدود ۲۰
درصد افزایش یافته است.
حسین نعمتی ظهر دیروز در نشست
خبری شرکت ملی پست که به مناسبت ۱۷
مهر ماه روز جهانی پست برگزار شد ،در مورد
نرخ تعرفه های پستی گفت :مطابق با مصوبه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قیمت
سرویس های پستی از ابتدای مهر ماه با افزایش
همراه شده است.
وی گفت :مطابق جدول تعرفه ای این
مصوبه کمتر از  ۲۰درصد در قیمت سرویس
های پستی رشد داشته ایم که البته این نرخ ها
رقابتی و بخش خصوصی نیز این تعرفه ها را
اعمال می کند.
نعمتی ادامه داد :نرخ سرویس های پستی
طی سه سال گذشته افزایشی نیافته بود که با
توجه به میزان تورم در کشور در بخش های
مختلف ،درخواست افزایش نرخ خدمات پستی
را به سازمان تنظیم مقررات ارائه دادیم که با
موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
همراه شد.

افزایش  ۲۰درصدی تعرفه های پستی

مدیرعامل شرکت پست درباره سرویس
دهی شرکت پست به زائران اربعین حسینی نیز
گفت :تاکنون  ۴۵۰هزار فقره گذرنامه از سوی
شرکت پست به زائران اربعین توزیع شده است.
وی ادامه داد :از سوی ناجا روزانه  ۴۰هزار
گذرنامه و برگه تردد به شرکت پست تحویل
داده می شود که با سرعت در شهرهای مختلف
به زائران اربعین حسینی توزیع می شود.
وی تاکید کرد :شرکت ملی پست با
تشکیل ستاد اربعین و تعامل با ناجا در مراکز
اصلی تجزیه مرسوالت پستی شیفت  ۲۴ساعته
دارد و شیفت توزیع گذرنامه تا  ۱۰شب برقرار
است.
نعمتی ادامه داد :تالش این است که به
سرعت توزیع گذرنامه برای زائران اربعین در
استان ها انجام شود و روند توزیع گذرنامه در
شهرستان ها حدود  ۴۸ساعت به طول می
انجامد.
وی گفت :اگر زائری برای دریافت گذرنامه
و برگه تردد خود عجله دارد می تواند به باجه
های معطله پست مراجعه کنند.
 ۵۶میلیون کد پستی در کشور ثبت شد

مدیرعامل شرکت ملی پست در مورد
وضعیت پوشش کد پستی در کشور گفت:
مطابق بانک اطالعاتی که در اختیار داریم
موفق به ثبت  ۵۶میلیون رکورد برای کد پستی
در کشور شده ایم و هر شش ماه یک بار کد
پستی نقاط روستایی و شهری را بهنگام سازی
می کنیم .وی ادامه داد :در اجرای پروژه «جی
نف» ژئوکدسازی کد پستی در سطح کشور در
دستور کار قرار گرفته است که یک پروژه اقتصاد
مقاومتی است تاکنون موفق شده ایم  ۷۶شهر
کشور را به ژئوکد مجهز کنیم.
نعمتی اضافه کرد :هم اکنون پوشش کد
پستی در کل کشور تکمیل است و  ۳۰درصد
ژئوکدسازی شهرها باقی مانده که با اصالح
نامگذاری معابر و همکاری شهرداری ها به اتمام
می رسد .مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان
اینکه فعال سازی کارت سوخت از حدود  ۴سال
پیش انجام شد و در مقطعی بخش عمده ای از
این کارت ها توسط شرکت ملی پست توزیع
شده بود .هم اکنون نیز با تصمیم دوباره برای
استفاده از کارت سوخت ،شرکت ملی پست به
عنوان پیمانکار شرکت پخش و پاالیش توزیع

رفع عوارض اعتیاد به متادون با لیزر

پژوهشگران پژوهشکده لیزر و پالسمای دانشگاه شهید
بهشتی با کمک متخصصان عصبشناسی توانستند با
استفاده از لیزر عوارض ناشی از اعتیاد و استفاده از متادون
را رفع کنند.
به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ،یکی
از راههای درمان اعتیاد استفاده از داروی متادون است که
مصرف این دارو خود عوارضی جانبی دارد و خود تبدیل
به یک داروی اعتیاد آور میشود و در این میان فناوری
لیزر میتواند با سیستمهای زیستی به عنوان یک محرک
خارجی عمل کرده و سیستم عصبی بیمار را تحریک کند.
پژوهشگران پژوهشکده لیزر و پالسمای دانشگاه
شهید بهشتی در همکاری با متخصصان عصبشناسی مرکز
تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فناوری مذکور را به شکلی طراحی کردهاند که فرد بیمار در
صورت احساس نیاز به مواد مخدر با روشن کردن نور لیزر
و تاباندن آن به ناحیه مغزی درگیر با بیماری میتواند این
احساس نیاز خود را تعدیل کند.
این فناوری قابلیت طراحی به شکل هدفون یا کاله را
دارد تا روی سر بیمار قرار بگیرد و با استفاده از تلفن همراه
فرمانهای الزم را روی سر بیمار اعمال کند .این پژوهش
در حال انجام مطالعات حیوانی است که در صورت موفقیت
وارد مرحله آزمایش انسانی میشود.

تماشای فیلم باعث پیری زودرس میشود

پژوهش جدید محققان سوئدی نشان داد که فیلم
دیدن ظهور نشانههای پیری را در چهره افراد تسریع
میکند.
به گزارش پایگاه اینترنتی دیلی میل ،کارشناسان
بر این باورند که در هم کشیدن چهره هنگام مشاهده
فیلمهای مهیج یا ترسناک و خندیدن به هنگام دیدن
کمدیها ،میتواند روند ظهور چین و چروکهای پوستی
را تسریع کند.
نتایج مطالعهای که بر روی  ۲هزار نفر انجام شد ،نشان
داد که تماشاگران در جریان مشاهده یک فیلم ترسناک
 ۲۰بار از ترس صورت خود را جمع میکنند و به هنگام
مشاهده یک فیلم مهیج  ۵۰بار حالت شوکه ،عصبی و
هیجان زده یا متعجب و مبهوت به چهره خود میدهند.
این در حالی است که شرکت کنندگان در این آزمایش
به هنگام مشاهده یک فیلم کمدی  ۱۱۵بار خندیده یا
لبخند زدند.
هری سینگ از برند سوئدی فورئو در عرصهی زیبایی
به عنوان مولف ارشد این پژوهش میگوید که جمع کردن
چشمها و گرفتن حالت ترسیده و شوکه به چهره ،میتواند
به ایجاد خط اخم و چروک دور چشم منجر شود که در
صورت تکرار در یک بازه  ۵ساله ،میتوند این چروکها را
تا  ۵۰درصد تشدید کند.
در جریان این آزمایش ،خندیدن ،خطوط دور چشم و
خطهای لبخند را تا  ۴۰درصد تشدید کرد.

نظارت بر مصرف دارو با حسگر خوراکی

رییس سازمان فضایی تاکید کرد:

هکرهای روس کروم و فایرفاکس را
دستکاری کرده اند

براساس گزارش جدید کسپراسکای گروهی از
هکرهای روسی با استفاده از روشی جدید مرورگرهای
کروم و فایرفاکس را دستکاری کرده اند.
به نقل از زد دی نت ،بسیاری از هکرها فقط از شکاف
های امنیتی موجود در مرورگرهای وب استفاده می کنند اما
اکنون یک گروه از آنها پا را فراتر نهاده است .شرکت امنیت
سایبری«کسپراسکای» در یک گزارش به تالش های یک
گروه از هکرهای روسی به نام  Turlaاشاره کرده تا با
ایجاد تغییراتی در مرورگرهای کروم و فایرفاکس ترافیک
رمزگذاری شده  TLSرا دستکاری کنند .هدف اصلی این
هکرها از این عملیات تغییر شیوه ایجاد اتصال HTTPS
در مرورگر است .این گروه از هکرها نخست سیستم ها را
به یک ویروس تروژان از راه دور به نام  Reductorمبتال
می کردند و با کمک آن مرورگرها را دستکاری می کردند.
در مرحله بعد هکرها گواهینامه های دیجیتال خود را در
میزبان های مبتال به ویروس نصب می کردند .این روند به
هکرها اجازه می دهد هرگونه ترافیک TLSکه از سیستم
میزبان نشات می گیرد را متوقف کنند .در مرحله دوم آنها
کروم و فایرفاکس را طوری دستکاری می کردند تا توابع
 PRNGمورد نظر هکرها را فعال کند .این توابع هنگام
تولید اعداد تصادفی مورد نیاز برای فرآیند مذاکره و ایجاد
دستکاری های جدید  TLSبرای اتصاالت HTTPS
استفاده می شوند.

وی گفت :با مذاکراتی که انجام شده،
جدول تعرفه های جدید را منتشر می کنیم
تا مشخص شود تعرفه ها به چه میزان کاهش
یافته است.
آذری جهرمی افزود :به صورت مستمر

گزارشهای مربوط به تامین ارتباطات اربعین
را روزانه و در  ۳نوبت به رادیو اربعین اعالم
می کنیم و این اقدام خوبی است که توسط
مجموعه صدا انجام می شود.
وزیر ارتباطات ادامه داد :طبق برآوردی

که داریم کیفیت ارتباطات در ایام اربعین
امسال نسبت به سال گذشته ،افزایش یافته و
ظرفیتها دو برابر توسعه داده شده است .البته
احتمال می رود که جمعیت بیشتر شود اما
امیدواریم کفاف بدهد و ظرفیت ،الزم باشد.
وی با بیان اینکه اپراتورهای عراقی
زحمات زیادی برای برقراری ارتباطات
مناسب در این ایام کشیده اند ،تاکید کرد:
برای ارتباطات داخل مرز ایران ،تمهیدات
کافی دیده شده است .در سمت عراق نیز،
اپراتورهای عراقی در موکب های بزرگ،
اینترنت وای فای رایگان فراهم کرده اند و
ظرفیت ارتباطات به صورت مناسبی باال برده
شده است .آذری جهرمی با اشاره به اقدامات
استارتآپها برای ارائه سرویس گم شدگان و
ارائه خدمات به زائران از طریق اپلیکیشن،
خاطرنشان کرد :جنب و جوش خوبی در
حوزه فاوا برای ارائه خدمت به حضرت
اباعبداهلل و مراسم اربعین وجود دارد که
انشااهلل مثمر ثمر باشد.

فنآوری

کارت های سوخت دارندگان خودرو را در
دستور کار قرار داده و تاکنون  ۹میلیون کارت
سوخت توزیع شده است.
وی گفت :بیش از  ۹۰درصد کارت
سوخت هایی که به شرکت پست تحویل شده
به صاحبان کارت ها ارائه شده است و کمتر از
 ۱۰درصد کارت سوخت ها هنوز توزیع نشده
که رقمی حدود  ۹۰۰هزار کارت سوخت است.
نعمتی با اشاره به برنامه های شرکت
پست برای همکاری با استارت آپ ها و کسب
و کارهای نوپا افزود :پیش بینی ما این است
که با همکاری با استارت آپ ها و اپلیکیشن
های حوزه خدمات شاهد افزایش ترافیک پستی
باشیم و انحصاری برای شرکت فعال این حوزه
نداشته و آماده همکاری هستیم.
وی گفت :در حوزه خرید و فروش اینترنت
از سایت های خارجی از جمله آمازون و Ebay
در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم زمینه ای را
فراهم کنیم که جدای از محدودیت تحریم ها
و پرداخت مالی این امکان برای کاربران فراهم
شود که بتواند از سایت های خارجی خرید
آنالین انجام دهند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا یک شیوه درمانی جدید
مبتنی بر حسگر خوراکی ابداع کردند که امکان نظارت
بر مصرف به موقع داروها توسط بیماران مبتال به سل را
فراهم میکند.
به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی ،این روش
 Wirelessly Observed Therapyبه اختصار
 WOTنام دارد؛ در آزمایشات اولیه با استفاده از این شیوه
مشخص شد  ۹۳درصد بیمارانی که از این حسگرها استفاده
میکنند ،داروهای خود را به میزان تجویز شده و در زمان
مقتضی مصرف میکنند .در حالی که  ۶۳درصد از بیماران
مبتال به سل داروهای خود را به درستی مصرف نمیکنند.
برای استفاده از این شیوه الزم است بیمار یک حسگر
خوراکی را بلعیده و برچسبی را روی بدن خود بچسبانند
که قادر است میزان داروی مصرفی را با استفاده از فناوری
بلوتوث برای یک برنامه موبایل ارسال کند .پزشک بیمار نیز
میتواند با استفاده از همان برنامه به صورت آنی میزان و
زمان مصرف داروها را ردگیری نماید.
ساالنه حدود  ۱۰میلیون نفر به بیماری سل مبتال
میشوند و در سال  ۲۰۱۷میالدی  ۱.۶میلیون نفر بر اثر
این بیماری جان خود را از دست دادند .عدم مصرف داروها
به نحو مقتضی ،از مدتها قبل به عنوان یکی از عوامل
انتقال این بیماری و مقاومت آن در برابر داروها شناخته
شده است.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه PLOS
 Medicineمنتشر شده است.
پس از انقراض دایناسورها؛

مرکز راه شیری منفجر شده است

تحقیقی جدید نشان می دهد  ۳.۵میلیون سال قبل
فعالیت های سیاهچاله ای در مرکز کهکشان راه شیری به
انفجاری بزرگ منجر شده که تاثیرات آن تا  ۲۰۰هزار سال
نوری بعد قابل بررسی بوده است.
به نقل از ایندپندنت ،به گفته محققان  ۳.۵میلیون
سال قبل پس از انفجار بزرگ یک شعله انرژی بسیار
عظیم در مرکز کهکشان راه شیری به وجود آمده است.
به عبارت دیگر انفجار مذکور حدود  ۶۳میلیون سال پس
از برخورد یک شهاب سنگ با زمین و انقراض دایناسورها
اتفاق افتاده است .در نتیجه این انفجار دو شعله هسته
ای مخروطی شکل در دو جهت مختلف کهکشان راه
شیری به وجود آمدند و به مدت ۲۰۰هزار سال نوری روی
اعماق فضا تاثیرگذار بودند .آنها حتی روی دنباله گازی
شکل کهکشان راه شیری به نام «جریان های ماژالنی»
( یا نوار ماژالنی) نیز تاثیرگذار بودند .به گفته دانشمندان
چنین انفجار عظیمی احتماال فقط در نتیجه فعالیت های
هسته ای مربوط به سیاهچاله  Sagittarius Aبه وجود
آمده است .این سیاهچاله در مرکز کهکشان راه شیری
قرار دارد و  ۴.۲میلیون بار از خورشید بزرگتر است .این
کشف نشان می دهد مرکز کهکشان راه شیری بسیار
دینامیک تر از چیزی است که قبال تصور می شده است.
ماگما گوگلیلمو از دانشگاه سیدنی و یکی از مولفان این
پژوهش می گوید :این نتایج درک انسان از کهکشان راه
شیری را دگرگون می کند .ما همیشه تصور می کردیم
راه شیری یک کهکشان غیرفعال است که مرکز آن نیز
چندان درخششی ندارد .پژوهش مذکور توسط گروهی از
محققان استرالیایی به رهبری «جاس بلند هاوتورن» انجام
شده است .این پژوهشگران با استفاده از اطالعات جمع
آوری شده توسط تلسکوپ هابل زمان این انفجار عظیم و
پر انرژی را تخمین زدند .یافته های این پژوهش در نشریه
 Astrophysical Journalمنتشر می شود.

