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بازار PC

زیرساختهایلجستیکیواطالعاتیکشور
درخدمتمبارزهباکروناقرارگرفت

تمامی ظرفیت و ابزارهای موجود شبکه داخلی و شبکه
مادر مخابراتی ،زیرساختهای لجستیکی و اطالعاتی ،با هدف
همافزایی ،مشارکت و هماهنگی هر چه بیشتر جهت مبارزه
با بیماری کرونا مورد استفاده قرار گرفت .با صدور حکمی
از سوی محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات ،-تمامی ظرفیت و ابزارهای موجود شبکه داخلی و
شبکه مادر مخابراتی ،زیرساختهای لجستیکی و اطالعاتی،
توانمندیهای حوزه فناوری اطالعات و فضای مجازی کشور
برای پایش ،مراقبت الکترونیکی افراد در قرنطینه و کنترل
اضطراری و آنی بیماران ،آموزش و اطالع رسانی هوشمند
و دقیق هموطنان ،حمایت از کسب و کارهای در معرض و
عرضه الکترونیکی محصوالت و خدمات سازمانهای صنعتی و
کسب و کارها و غیره با هدف همافزایی ،مشارکت و هماهنگی
هر چه بیشتر جهت مبارزه با بیماری کرونا مورد استفاده قرار
گرفت .همچنین با صدور این حکم امیر ناظمی ،معاون وزیر و
رییس سازمان فناوری اطالعات ایران به عنوان «عضو کمیته
ویژه مبارزه با بیماری کرونا در ارتباطات و فناوری اطالعات»
منصوب شد .آقایان فالح ،الفتنسب ،اثنیعشری ،جوانمردی،
فتاحی ،سبحانیفر ،فنایی ،رضوانیپور ،ترابیان ،جوانبخت،
صدری ،رستگار ،محمدی ،سعادت و قنبری از دیگر اعضای
این کمیته هستند.
هشدار مرکز ماهر؛

هکرها در جستجوی میلیونها سیستم
مدیریت محتوای وردپرس

مرکز ماهر نسبت به نفوذ هکرهای ناشناس به
میلیونها سیستم مدیریت محتوای وردپرس هشدار داد.
به نقل از مرکز ماهر ،نفوذگران ناشناس در حال
بررسی فضای وب ،جهت شناسایی وبسایتهایی با
سیستم مدیریت محتوای وردپرس هستند که در پوسته
( )Themeآنها از  Epsilon Frameworkاستفاده
شده است .وردپرس نرمافزاری تحت وب است که از آن
برای ساختن سرویس وبالگ دهی و وبسایت استفاده می
شود .این پوستهها که در بیش از  ۱۵۰هزار سایت نصب
شدهاند و در معرض حمالت Function Injection
قرار دارد که اکسپلویت (کد مخرب) آسیبپذیری های
این پوستههای وردپرس منجر به تسلط کامل نفوذگر به
سایت میشود .تاکنون بیش از  ۷.۵میلیون مورد حمله با
هدف اکسپلویت آسیبپذیری این پوستههای وردپرس ،از
بیش از  ۱۸۰۰۰آدرس  IPمختلف ،به حدود  ۱.۵میلیون
وبسایت وردپرسی ،صورت گرفته است.
حمله گسترده در حال وقوع علیه سایتهای
وردپرسی ،آسیبپذیریهای که اخیرا وصله شدند را هدف
قرار داده است.
با وجود اینکه آسیبپذیریها از نوع اجرای کد از
راه دور هستند و مهاجم می تواند اختیار کل سیستم را
در دست بگیرد ،تاکنون بیشتر حمالت با هدف شناسایی
سایت دارای پوسته آسیبپذیر صورت گرفتهاند و هدف
مهاجمان اکسپلویت آسیبپذیری نبوده است.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است
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معاونت علمی و فناوری اعالم کرد:

 ۴۰شرکت دانشبنیان روی تابلوهای بورس

معاونت علمی و فناوری اعالم کرد
در حال حاضر ۴۰شرکت دانشبنیان روی
تابلوهای بورس هستند.
به نقل از معاونت علمی و فناوری ،محمد
مرفوع مدیر کل دفتر تامین مالی و سرمایه
گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری گفت :افزایش حضور شرکتهای
دانشبنیان روی تابلوی بورس از سال گذشته
با توجه به رونق بازار سرمایه با جدیتی بیشتر
دنبال شد تا پذیرش این شرکتها تسریع
شود .در این راستا نیز با بیش از  ۲۰۰شرکت
دانش بنیان برتر جلساتی گذاشته شد تا برای
حضور در این بازار آماده سازی اقدام شود و
ترغیب شوند.
وی ادامه داد :در حال حاضر ۴۰
شرکت دانش بنیان روی تابلوهای بورس
حضور دارند ۳ .شرکت دانش بنیان نیز
مراحل پذیرش را گذراندهاند و آماده درج در
تابلوهای اول و دوم فرابورس هستند.
مرفوع بیان کرد :با اقدامات فوق تعداد
درخواست های پذیرش شرکتها رشد

قابل توجهی را تجربه کرد و در حال حاضر
بیش از  ۳۰پرونده در حال تکمیل مدارک
برای پذیرش در بازارهای بورس و فرابورس
هستند.
وی درباره راه اندازی تابلوی جدید در
فرابورس نیز گفت :این بازار برای کمک به
پذیرش تعداد بیشتری از شرکتهای دانش

بنیان و استارتاپی راه اندازی می شود .برای
رسیدن به این هدف ،شرایط ساده تری برای
این بازار در نظر گرفته شده است .این بازار
به عنوان یک تابلوی جدید در فرابورس شکل
میگیرد و شرکت ها برای حضور روی تابلوی
جدید فرابورس باید پذیرش شوند.
مدیر کل دفتر تامین مالی و سرمایه

گذاری معاونت علمی و فناوری با اشاره
به اینکه در حال حاضر برای ورود به بازار
سرمایه در عمل نیاز به حداقل مشخصی
از سرمایه ثبتی (در حال حاضر حداقل ۱۵
میلیارد تومان) و سودآوری شرکت است،
افزود :برای تابلوی جدید این شرایط وجود
ندارد و شرکت با سرمایه پایین تر و حتی در
صورت عدم سودآوری نیز شرکت می تواند
روی این تابلو حضور داشته باشد.
به گفته وی ،با راه اندازی این تابلو قرار
است ،شرکتهای حاضر در بازار کوچک و
متوسط به این بازار منتقل شوند .در حال
حاضر نام «هدف» برای این تابلو در نظر
گرفته شده است که قطعی نیست .اقدامات
برای راه اندازی این تابلو از سال گذشته
آغاز شده است و در مراحل نهایی تصویب
قرار دارد و در صورت تصویب هیات مدیره
سازمان بورس این تابلو کار خود را آغاز می
کند .برای تعداد شرکت های قابل پذیرش بر
روی این تابلو نیز محدودیت خاصی وجود
ندارد.

چسب های کاشی آنتی باکتریال در راه بازار

مسدود کردن ویروس کرونا با مولکول گوگرد

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید چسب های کاشی آنتی باکتریال
کاربردی در اتاق عمل شدند.
محمد مهدی نعمتی مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید کننده چسبهای آنتی
باکتریال اظهار کرد :این چسبها برای مصارف مختلفی مانند چسباندن چوب ،سنگ،
موکت ،شیشه و کاغذ بکار گرفته میشوند.
وی با بیان اینکه یکی از کاربردهای مهم چسب در اتصال سنگهای تزئینی مورد
استفاده در ساختمانهاست ،افزود :با توجه به کاربرد فراوان انواع سنگ در فضای داخلی
منازل مسکونی ،ادارات و محیطهای بهداشتی ،چسب مورد استفاده عالوه بر خاصیت
چسب ندگی با استحکام مناسب باید در برابر تجمع و رشد باکتریها و قارچها در محل
اتصال مقاوم باشد .همچنین چسب مورد استفاده باید در برابر تغییرات دمائی مقاوم بوده
و دچار انقباض یا انبساط شدید و ترک خوردگی نشود .نعمتی با بیان اینکه از این رو در
صدد برآمدیم که چنین چسبی را به تولید برسانیم ،بیان کرد :در محصول حاضر با استفاده
از فناوری نانو ،به چسب خاصیت آب گریزی ،پوشش آنتی باکتریال و استحکام باال داده
شده است .همچنین با کمک فناوری نانو ،چسب تولیدی برای سطوح سنگ کاربرد دارد.
به گفته مدیرعامل شرکت این ویژگی منحصربفرد محصول میتواند صرفه اقتصادی
را در مصارف چسب به همراه داشته باشد .این ماده عالوه بر تامین زیبایی ،پس از سخت
شدن تمامی بندها را ضدآب و نفوذناپذیر میکند .وی با اشاره به خواص این چسبهای
نانویی گفت :این چسب خاصیت آب گریزی ،پوشش آنتی باکتریالی و استحکام باال را دارد.
نعمتی ادامه داد :با کمک فناوری نانو ،چسب تولیدی برای تمام سطوح همچون چوب،
شیشه ،پالستیک و سنگ کاربرد دارد که اکنون به تولید رسیده و در بازار موجود است.
نعمتی گفت :این سنگها در اماکنی همچون اتاق عمل که باید عاری از هر گونه باکتری
باشد کاربرد فراوانی دارد که موجب جلوگیری از آلودگیها شود .وی با تاکید بر اینکه این
محصول گواهینامه نانو مقیاس را اخذ کرده است ،بیان کرد :یک نمونه مشابه در کشور از
این چسبها وجود دارد که تفاوت آن در انتخاب نانوذرات و ماهیت پلیمرهاست که باعث
تغییر کاربریها میشود .وی گفت :این چسب به صورت مایع و در بازار وارد شده است.

محققان سوئیسی در مطالعه ای جدید یه این نتیجه رسیدند که مولکول های گوگرد
میتوانند برای مقابله با ویروس کرونا موثر باشند.
به گزارش پایگاه اینترنتی ساینس دیلی ،برخی ویروس ها می توانند به واسطه
مکانیسمی که مولکول های آلی گوگرد را درگیر میکند ،به درون سلول راه یابند .اکنون
شیمیدانان دانشگاه «ژنو» در سوئیس  ،مهارکننده های موثری را کشف کردهاند که می
توانند جلوی جذب ویروس کرونا را به درون سلول بگیرند.
براساس نتایج این پژوهش غشای سلول برای ویروس ها نفوذ ناپذیر است .آنها برای
وارد شدن به سلول و عفونی کردن آن ،طیف وسیعی از راهبردها را به کار می گیرند تا
از ویژگی های سلولی و بیوشیمیایی غشاها استفاده کنند .به دلیل استحکام واکنش های
شیمیایی و پیوندهای موجود ،در حال حاضر هیچ مهارکننده موثری در دسترس نیست.
این محققان در جریان مطالعه موفق به شناسایی مهارکننده هایی شده اند که پنج
هزار برابر موثرتر از متداولترین نوع مهارکننده های فعلی هستند.
آزمایش های پیش بالینی نشان داده اند که این مهار کننده ها می توانند راه ورود
ویروس های منتشر کننده پروتئین ویروس کرونا را به درون سلول مسدود کنند .این
پژوهش ،زمینه را برای انجام مطالعاتی مورد ساخت داروهای ضد ویروسی جدید هموار می
سازد .محققان سوئیسی در این مطالعه ،به جستجوی یک مهارکننده احتمالی پرداختند
که بتواند یک آنتی ویروس کارآمد در برابر ویروس کرونا باشد.
آنها به بررسی مهارکننده های احتمالی پرداختند و آزمایش های درون کشتگاهی
جذب مولکول های گوگرد را با کاوشگر های فلورسنت انجام دادند تا حضور آنها را درون
سلول ها با استفاده از «میکروسکوپ فلورسانس» ارزیابی کنند.
بررسی ها نشان داد که مولکول های گوگرد تا پنج هزار برابر موثرتر هستند .با این
حال محققان متذکر شدند که این نتایج هنوز در مراحل ابتدایی هستند و اکنون نمی توانیم
اعالم کنیم که یک داروی ضد ویروسی برای مقابله با ویروس کرونا کشف کردهایم؛ این
موضوع فقط در حد یک حدس است.
مشروح کامل این مطالعه در مجله  Chemical Scienceمنتشر شده است.

فنآوری

سن نمیتواند مانع کاهش وزن باشد

پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدیدی نشان دادهاند
که سن نمیتواند مانعی برای کاهش اضافه وزن باشد و کاهش
وزن در افراد مسنتر هم ممکن است.
به نقل از وبسایت رسمی دانشگاه وارویک ،بررسی افراد
مبتال به اضافه وزن نشان میدهد که هیچ تفاوتی میان کاهش
وزن افراد زیر  ۶۰سال و افرادی که بین  ۶۰تا  ۷۸سال هستند،
وجود ندارد .این بررسی که توسط پژوهشگران «دانشگاه
وارویک» ( )University of Warwickانگلستان انجام
شده است ،نشان میدهد که کاهش وزن بدون در نظر گرفتن
سن میتواند در کاهش چاقی موثر باشد.
بیماران مبتال به اضافه وزن که باالی  ۶۰سال دارند،
میتوانند تنها با تغییر سبک زندگی ،وزن خود را مانند افراد
جوانتر کم کنند .بدین ترتیب ،سن نمیتواند مانعی برای
کاهش وزن باشد .پژوهشگران امیدوارند که یافتههای آنها
به اصالح تصورات غلط جامعه در مورد اثربخشی برنامههای
کاهش وزن در افراد مسن کمک کند و داستانهایی را که در
مورد اضافه وزن افراد مسن وجود دارد ،از بین ببرد.
پژوهشگران در این پروژه ۲۴۲ ،بیمار را انتخاب کردند
و آنها را در دو گروه زیر  ۶۰سال و بی  ۶۰تا  ۷۸سال مورد
بررسی قرار دادند .وزن همه بیماران قبل و بعد از دخالت در
سبک زندگی آنها اندازهگیری شد و درصد کاهش وزن در هر
دو گروه مورد محاسبه قرار گرفت.
بررسیها نشان داد که وزن افراد باالی  ۶۰سال ،تا ۳/۷
درصد و وزن افراد زیر  ۶۰سال ۹/۶ ،درصد کاهش یافته است.
هر دو گروه ،زمان مشابهی را به کاهش وزن اختصاص دادند.
افراد  ۶۰سال به باال به طور میانگین  ۶/۳۳ماه و افراد جوانتر
از  ۶۰سال  ۵/۴۱ماه در این برنامه به سر بردند.
این برنامه فقط تغییرات سبک زندگی هر بیمار ،تغییرات
رژیم غذایی ،حمایت روانی و تشویق کردن به فعالیتهای
فیزیکی را مورد توجه قرار داده است.
بیش از  ۵۰بیماری مرتبط با اضافه وزن وجود دارند
که میتوان خطر آنها را با کاهش وزن برطرف کرد .از میان
این بیماریها میتوان به دیابت ،افسردگی ،اضطراب ،آرتروز
و مشکالت حرکتی اشاره کرد .اضافه وزن میتواند به افزایش
مرگ و میر و کاهش سالمتی منجر شود.
دکتر «توماس باربر» ( ،)Thomas Barberنویسنده
ارشد این پژوهش گفت :کاهش وزن در هر سنی مهم است .با
افزایش سن ،احتمال ابتال به بیماریهای مرتبط با اضافه وزن
بیشتر میشود .بسیاری از این بیماریها ،به آثار پیری شباهت
دارند؛ در نتیجه شاید به عنوان نشانه پیر شدن تعبیر شوند.
وی افزود :دالیلی وجود دارند که ممکن است موضوع
کاهش وزن در افراد مسن نادیده گرفته شود .این دالیل ،از
یک دیدگاه «سن گرایانه» شامل میشوند که میگوید کاهش
وزن ،مربوط به افراد مسن نیست و همچنین باورهای غلطی در
مورد کاهش توانایی افراد مسن در کاهش وزن از طریق اصالح
رژیم غذایی و افزایش ورزش وجود دارند .ممکن است که افراد
مسن احساس کنند که خدمات کاهش وزن برای آنها نیست.
سیاستگذاران باید اهمیت کاهش وزن در افراد مسن دارای
اضافه وزن را در نظر بگیرند تا آنها به سالمتی برسند.
این پژوهش ،در مجله «»Clinical Endocrinology
به چاپ رسید.

