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ابرلیزری از الماس
برای تخریب زباله های فضایی

...

کوتاهازجهانعلم
جمعیت زنان محقق جهان در حال افزایش
است
مهر-شمار محققان زن در سراسر جهان در حال افزایش
است.اینچکیدهگزارشیاستکهتوسط Elsevierمنتشر
شدهاست.دراینگزارشآمدهاست:زنان ۴۰درصدجمعیت
محققانآمریکاراتشکیلمیدهندکهدرمقایسهباسالهای
 ۱۹۹۶تا ۲۰۰۰افزایش ۹درصدیرانشانمیدهد.نکته
مهماینجاستکهاینافزایشدرسایرنقاطجهاننیزدیدهمی
شود.این روند افزایشی در اتحادیه اروپا ،انگلستان ،کانادا،
فرانسهواسترالیانیزدیدهمیشود.

انتقادمخترعوبازآمریکاوانگلیسبهدلیل
تضعیفرمزگذاریاینترنتی
فارس-تیمبرنرزلیمخترعوبازاقداماتدولتهایانگلیس
وآمریکابرایتضعیفرمزگذاریاینترنتیبهشدتانتقادکرد
واینکارراایدهایبددانست.ایناظهاراتدرشرایطیرخمی
دهد که دولت انگلیس خواستار نفوذ به برنامه ها و ترافیک
رمزگذاریاینترنتیشدهوکنگرهآمریکاهمبهدنبالتصویب
قوانینجدیدبهمنظورتسهیلجاسوسیسایبریاست.

گرانترینالماسجهانفروختهشد

بازیابی توان حرکت در معلوالن با دستگاه تحریک کننده نخاع
محققانکلینیکمایوباتحریکالکتریکینخاعودرمان
حرکتی به یک مرد فلج کمک کردند تا برای اولین بار
پاهای خود را که 3سال پیش فلج شده بود ،به طور
ارادی تکان دهد ،روی آن ها بایستد و حرکاتی مانند
گام برداشتن انجام دهد.نتایج مطالعه موید آن است
که این فناوری در کنار توانبخشی می تواند به مبتالیان
به آسیب های نخاعی کمک کند کنترل حرکاتی را که
از دست داده اند ،مانند گام برداشتن ،کنترل تعادل و
ایستادن ،دوباره به دست آورند.به گزارش ایرنا،بیمار
یاد شده تحت 3جلسه تمرین حرکتی در هفته به منظور
آم��اده سازی عضالت برای انجام وظایفی در جریان
تحریک نخاعی قرار گرفت وبعد از درم��ان حرکتی،

مهر-دانشمندان یک گام به ساختن ابر لیزری قدرتمند نزدیک شده اند که شبیه اسلحه «ستاره مرگ» در فیلم های علمی تخیلی جنگ
ستارگان است .به وسیله این لیزر می توان زباله های فضایی را منهدم کرد .محققان استرالیایی روش جدیدی برای ترکیب لیزرها و ایجاد
اشعه قدرتمند به وسیله الماس اختراع کرده اند.

تعیین مجازات برای خرید و فروش پایاننامه در کمیسیون قضایی
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از مصوبه
این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن برای خرید و فروش
پایاننامه مجازات در نظر گرفته میشود.نوروزی در گفت
و گو با ایسنا اظهار کرد :الیحه پیشگیری از تقلب در آثار
علمی که در  5ماده و  7تبصره به مجلس ارائه شده بود،
در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی و  5ماده آن
تصویب شد و بررسی تبصرهها به جلسه بعدی کمیسیون
موکول شد.به موجب این مصوبه ،از این به بعد افراد یا
شرکتهایی که بخواهند نسبت به ف��روش پایا ننامه،
رساله و مقاله اقدام کنند ،مجرم شناخته میشوند و به
مجازاتدرجه 3وپلمبموسسهمربوطهمحکوممیشوند.
در مصوبه کمیسیون به هیئت تخلفات دانشگاه اجازه داده

جراحی شد که در جریان آن یک الکترود در فضای
اپیدورال در نزدیکی نخاع و زیر منطقه آسیب دیده قرار
گرفت.الکترود به یک ابزار تحت کنترل رایانه زیر پوست
شکم بیمار ،متصل شد و با ارسال جریان الکتریکی به
نخاع ،بیمار توانست حرکاتی را انجام دهد.وی  3هفته
پس از بهبودی از این جراحی دوباره درمان حرکتی
خود را از سر گرفت و در 2هفته اول توانست پای خود را
به طور ارادی در حالت دراز کشیده به پهلو حرکت دهد و
در همین حالت حرکاتی مانند گام برداشتن انجام دهد
و با کمک و حمایت جزئی روی پاهای خود بایستد و نیز
با قرار دادن بازوهای خود روی میله های تعادل بدن به
طور مستقل بایستد.

شده نسبت به رسیدگی به تخلفات دانشجویان ،استادان
یا اعضای هیئت علمی دراین رابطه رسیدگی و آنها را
به اخراج در دانشگاه ،فسخ ق��رارداد یا مجازات دیگری
محکوم کنند.وی با بیان این که طبق مصوبه کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس ،ف��روش پایا ننامه از ای��ن به
بعد ممنوع خواهد شد ،افزود:به موجب این مصوبه هم
کسانی که آثار علمی را میفروشند و هم کسانی که آن
را میخرند و یا موسساتی که در فضای مجازی اقدام به
این کار میکنند،مشمول مجازات خواهند شد.مصوبات
کمیسیو نهای تخصصی مجلس پس از تصویب نهایی
در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان تبدیل به
قانون خواهد شد.

باموافقت اصولی شورای عالی انقالب فرهنگی

مشهدقطبتجاریسازیدستاوردهایدانشبنیانکشورمیشود

زه��را ح��اج��ی��ان -م��ع��اون توسعه ف��ن��اوری
معاونت علمی از کسب موافقت اصولی  
شورای عالی انقالب فرهنگی برای تاسیس
شهرک ب��زرگ علمی تحقیقاتی در مشهد
ب��ه منظور توسعه ف��ن��اوری وت��ج��اری س��ازی
دستاورد های شرکت های دانش بنیان در
سراسر کشور خبر داد.دکتر وطنی در گفت
و گو با خراسان افزود:به دنبال امضای تفاهم
نامه مشترک در سال گذشته بین معاونت
علمی ری��اس��ت ج��م��ه��وری وآس��ت��ان قدس
رض��وی به منظور توسعه و تقویت تعامالت
علمی و پژوهشی و فرهنگسازی در عرصه

اقتصاد دانشبنیان،یکی از اقدامات مهمی
ک��ه در راس��ت��ای عملیاتی ک��ردن ای��ن تفاهم
نامه پیش بینی شده ،تاسیس شهرک علمی
تحقیقاتی آستان ق��دس رض��وی در مشهد
است  .وی ادامه داد  :بر این اساس در حال
حاضر مکاتبات الزم با شورای عالی انقالب
فرهنگی و همچنین موافقت اصولی نیز در
این راستا انجام شده است ومنتظر طی شدن
مراحل اداری هستیم تا پس از صدور مجوز
تاسیسشهرکعلمیتحقیقاتیآستانقدس
رضوی  ،ساخت این مجموعه مهم و تاثیر گذار
را ب��رای فعالیت شرکت ه��ای دان��ش بنیان

استان وهمچنین شرکت های دانش بنیانی
کهازسراسرکشورمایلهستنددراینشهرک
فعالیتکنند،آغازکنیم .ویادامهداد:درحال
حاضر 41شرکت زیر مجموعه آستان قدس
رضویهستندوعالوهبراین دیگرشرکتهای
دانش بنیان نیز از هر نقطه از ایران یا جهان
که بخواهند دفتری را در این شهرک علمی
تحقیقاتیایجادکنند،معاونتعلمیوفناوری
ریاست جمهوری تسهیالت مورد نیاز را در
اختیاراینشرکتهاقرارخواهددادوازتوسعه
فناوریوتجاریسازیمحصوالتاینشرکت
ها حمایت خواهد کرد .همچنین معاونت

علمی از تاسیس وراه اندازی مراکز نوآوری در
دانشگاههایسراسرکشورحمایتمیکند،به
طوریکهدانشگاههایزیادیدرکشوردارای

مراکز نوآوری هستند وجدید ترینآنهااواخر
سال گذشته دردانشگاه صنعتی امیر کبیر
توسط معاون اول رئیس جمهور ایجاد شد.

تازه های فناوری
فارس-گرانترینالماسجهانکه«ستارهصورتی»نامدارد،
سال 1999در یکی از معادن آفریقا کشف شده بود و اکنون
به قیمت  71میلیون دالر فروخته شد.این الماس 59.6
قیراطیبهشکلبیضیتراشیدهشدهاست.

فیسبوکاطالعاتکاربرانرابرایدولت
آمریکاافشامیکند
ف���ارس-ب���ر اس���اس ح��ک��م ع��ال��ی ت��ری��ن دادگ����اه قضایی
نیویورک،فیسبوکموظفاستانبوهیازاطالعاتکاربران
خدمات خود را به صورت فله ای در اختیار مقامات دولتی و
پلیسبگذارد.انتظارمیرودبهزودیگوگل،مایکروسافت،
توئیتر و برخی شرکت های اینترنتی دیگر هم با درخواست
هایمشابهیمواجهشوند.

حفره IISمایکروسافتمیلیونهاسایت
اینترنتیرابهخطرانداخت
ایتنا  -کارشناسان امنیتی اعالم کردند ،از آنجا که سیستم
 Internet Information Services 6.0مایکروسافت
حفره بسیار خطرناکی دارد ،میتواند مشکالت فراوانی را
بههمراهبیاورد.

سرقتاطالعاتیکچهارمسازمانهای
خاورمیانهبهدلیلنبودکارشناسIT
ایتنا-ازهر4سازمانمستقردرخاورمیانهیکمرکزبهدلیل
عدم در اختیار داشتن کارشناس امنیت سایبری با سرقت
اطالعات مهم خود مواجه شده است.بر این اس��اس۴۲ ،
درصدکارفرمایان سازمانهای خاورمیانه اظهار داشتند
که آم��وزش به کارمندان میتواند مشکل آن ها برای عدم
دسترسیبهنیرویمتخصصرابرطرفکند.

دارورسانیبهمغزبازهرزنبورعسل
ایسنا-محققاناسپانیاییبرایاولینبارازیکپپتایدموجود
درزهرزنبورموسومبهآپامیناستفادهکردهاندکهدرسیستم
عصبیمرکزیفردیکهنیشزدهشدهاست،تجمعمیکند.
محققانتالشمیکنندباتوجهبهتواناییاینمادهدرگذشتن
از سد خونی مغز ،مواد دارویی مورد نظر خود را در خون به
همراهاینمادهبهمغزبرسانند.

بازیابیتواناییراهرفتندرمبتالیانبه
"اماس"باایمونوتراپی
ای��رن��ا -محققان ب��ا اب���داع روش ج��دی��د ایمنی درم��ان��ی
(ایمونوتراپی) ،برای کنترل نامنظمی واکنش ایمنی بدن
که باعث ابتال به بیماری اسکلروز چندگانه یا 'ام.اس' می
شود ،موفق شدند توانایی راه رفتن را به موش های مبتال به
اینبیماریبازگردانند.

تولیدبافتمغزدرآزمایشگاه
ایرنا  -محققان آلمانی با سلولهای بنیادی پرتوان القایی،
موفقبهتوسعهبافتمغزدرآزمایشگاهشدند.

تبدیلچینبهبزرگترینتولیدکنندهانرژی
خورشیدیدرجهان
مهر-چین نه تنها پرجمعیت ترین کشور جهان محسوب
می شود ،بلکه این روزها به بزرگ ترین تولیدکننده انرژی
خورشیدی در دنیا نیز مبدل شده است.بر اساس برنامه
ریزیدولتچینتاسال ۲۰۳۰بیستدرصدازانرژیمورد
استفاده در این کشور از نوع انرژی های پاک و تجدیدپذیر
خواهدبود.

"جیپیاس"مغزراتنبلمیکند
مهر-تحقیقاتجدیدنشانمیدهداتکابهسیستمموقعیت
یاب جهانی ( )GPSموجب تنبلی مغز می شود.زمانی که
افراد برای یافتن مسیر و مقصد به جای استفاده از موقعیت
یابازتجزیهوتحلیلهایمغزیخودبهرهمیگیرند،درواقع
مغزشان را در معرض فعالیت بیشتری قرار می دهند و این
هیپوکامپوسمغزاستکهفعالترمیشود.اینبخشازمغز
بامسیریابیوحافظهدرارتباطاست.

ساخت غده تیموس برای نابودسازی سرطان

نمایشگر تلفن همراهی که خود را ترمیم می کند

تبدیل نقاشیهای قدیمی به عکس با هوش مصنوعی

محققانباسلولهایبنیادیغدهتیموس
مصنوعی ساخته ان��د که عوامل رشد
تومورهای سرطانی در بدن را از بین می
برد.بهگزارشمهر ،تیموسعضوکوچک
در باالی قفسه سینه ،در فضای قفسه
سینه وبین ریه ها ست که سلول های
لنفوسیت  Tرا پرورش می دهدکه نقش
مهمیدرسیستمایمنیدارند.محققانغدهتیموسمصنوعیساختهاند
کهرشدسلولهایسرطانیرامتوقفمیکند.غدهمصنوعیتیموس
رامیتوانطوریمهندسیکردکهسلولهایسرطانیراازبینببرد.

شیمیدان ها اختراع جالبی ارائه کرده اند:
استفاده ازم��وادی وی��ژه در ساخت صفحه
نمایشگر که قابلیت ترمیم خود را دارند .به
گزارش مهر،در این بررسی ها مشخص شد
وقتی ماده مورد نظر به دو نیم تکه می شود،
تنها در کمتر از  ۲۴ساعت و به طور خودکار
خود را ترمیم می کند و یکپارچه می شود.
ویژگی مهم این ماده،انعطاف پذیر بودن آن است به طوری که مشخص
شده تا ۵۰برابر اندازه اصلی منعطف می شود.محققان در ساخت این ماده
مخصوص از نوعی پلیمر انعطاف پذیر و نمک یونی استفاده کرده اند.

محققانموفقشدندباهوشمصنوعی،از
روی نقاشی عکسهای طبیعی مربوط به
منظرهنقاشیرابازسازیکنند.بهگزارش
ایسنا،اینسامانههوشمصنوعیکهقابلیت
یادگیری نیز دارد ،میتواند عکسهای
معمولیرانیزبهنقاشیآبرنگتبدیلکند.
این سامانه قابلیت تبدیل تصویر میوههای
هماندازهنظیرسیبوپرتقالبهیکدیگرویاحیواناتتقریباهمساننظیر
گورخر و اسب را به یکدیگر دارد.این سامانه هوشمند با بررسی تصاویر
و پیکسلهای آن نزدیک ترین حالت طبیعی به آن را بازسازی میکند.

مراقب هک تلفن همراه از طریق وای فای باشید
یک خطر جدید برای امنیت گوشی وجود دارد :گوشی
کاربر هک و ردگیری میشود ،بدون آن که با خبر باشد.به
گزارش ایسنا ،ابزار جاسوسی تلفن همراه بحث برانگیز
 IMSIcatchersبرنامهایاستکهدربرخیکشورهاازآن
برای ردیابی و نظارت کاربران موبایل از طریق شبیه سازی
یکدکلتلفنهمراهوفریبدادندستگاههاکهبهآنمتصل
شوند،استفادهمیشود.تنظیمچنیندستگاههاینظارتی،

پرهزینهاستولیراهجدیدوکمهزینهایپیداشدهاستکه
همان کار را با کمک یک وای فای هات اسپات ،انجام دهد.
شبکه وای فای می تواند شماره  IMSIگوشیهای نزدیک
را بگیرد و امکان ردیابی و نظارت اشخاص را فراهم کند .بر
اساس اطالعات سایت مرکز ملی ماهر،در نشست کاله
قرمزان اروپا ،نوع جدیدی از حمله مذکورارائه شده است
که روی وای فای عمل و این امکان را فراهم می کند که هر

شخصی،درحالیکهکاربردورزدهمیشود،شماره IMEI
گوشیرادرچندثانیهبهدستآورد.آنشماره IMSIسپس
برای جاسوسی حرکت های کاربر استفاده می شود و آنچه
الزم است ،نحوه اتصال دستگاههای جدید مانند اندروید و
ایاواس،بهشبکههایوایفایاست.گوشیهایهوشمند
جدیدطوریبرنامهنویسیشدهاندکهخودکاربهشبکههای
وایفایمشهور،باکمکشماره  IMSIبرایالگینبهشبکه
و بدون تعامل با کاربر ،وصل می شوند .بنابراین هکرها
با پروتکل های تایید هویت وای ف��ای ،می توانند امکان

برقراری یک نقطه دسترسی نادرست که شبکه وای فای
را پوشش میدهد،فراهم کنند تا گوشی های در محدوده
اشرانیزفریبدهدوبهآنمتصلشوند.یکبارکهبهنقطه
دسترسیجعلیمتصلشدند،شماره IMSIآنهاربودهمی
شود.شمارهمنحصربهفردگوشیربودهشده،اینامکانرا
فراهممیکندکههکرحرکتدارندهگوشیراردیابیکند.
همچنینمحققاننوعدیگریازحملهراتوصیفکردندکه
هکرهاقادرندفراخوانیوایفایراکهبهوسیلهاپراتورهای
موبایلفراهمشدهاست،بربایند.

خواندنی

بوئینگ اقامتگاه فضایی میسازد

وقوع  3انفجار خورشیدی در  24ساعت

ناسا با6شرکت برای توسعه وسایل نقلیه اعماق فضا
وارد همکاری شده است.به گزارش ایسنا  ،بوئینگ یکی
از آن  6شرکت است که ایده خالقانه ای را ارائه کرده
است.این شرکت تصاویر مفهومی از زیستگاه فضایی و
وسیله حمل و نقل فضایی ارائه کرده که میتواند انسان
را از یک پایگاه قمری به مریخ بفرستد.این اقامتگاه
در مدار بین ماه و زمین می ماند و میتواند به عنوان
پایگاهی برای ماموریت سرنشین دار مریخ به خدمت
گرفته شود.همچنین میتواند به عنوان پایگاه اصلی

ناسا تصاویری از وقوع 3انفجار بزرگ خورشیدی منتشر
کرده است که در فاصله 24ساعت به وقوع پیوستهاند.به
گزارش ایسنا ،این انفجارها در سطح زمین مضر نیستند
و فقط ممکن است اختالالت رادیویی در سطح ایستگاه
فضایی ایجاد کنند که فعالیتهای ماهوارههای جی پی
اس و سیگنالهای ارتباطی را دچار اختالل میکند.
خوشبختانه با توجه به قدرت نسبتا ضعیف این انفجارها
خطری زمین را تهدید نمیکند اما در ص��ورت وقوع
انفجارهای مهیب در خورشید ممکن است تغییرات

برای وسیله نقلیه اعماق فضا که بوئینگ برای اعزام
انسان به مریخ میسازد عمل کند.

روباتی که  ۱۰۰۰نوع ساالد درست می کند

خودروهای بشقاب پرنده!

یک شرکت کالیفرنیایی روباتی ساخته که قابلیت اندازه
گیری بیش از ۲۰نوع ماده غذایی و تهیه ساالد را دارد.
عالوهبرآنبهفناوریشمارشدقیقکالریهاییکغذا
مجهز است.به گزارش مهر ،روبات آشپز «سالی» دستور
تهیه هزار نوع ساالد را در اختیار دارد و می تواند هر یک
را فقط در یک دقیقه تهیه کند.این روبات قرار است در
کافی شاپ ها ،رستوران ها و هتل ها به کار گرفته شود
و قادر خواهد بود ساالدهای تازه و سالم را با توجه به
درخواست فرد تهیه کند .کافی است مشتریان کاسه

شرکتهای خودروسازی ایتالیا خودروهای اسپورتی
ارائه کردهاند که مشابه بشقاب پرنده هستند.به گزارش
ایسنا  ،این اشیای پرنده ( )IFOبا ظرفیت  2نفر و کابین
کروی شکل با قطر2متر ساخته شده اند ،شکل بشقابی
آن عرض  4.7متری داردوشامل صفحهای از رشتههای
کربن و8موتور چرخشی الکتریکی است.قدرت این
موتورها توسط 8باتری قابل ش��ارژ ب��رای هر موتور و
پشتیبان در مواقع ض��روری تامین میشود .سرعت
 IFOنیز  ۱۲۰مایل بر ساعت است.این خودروی پرنده

ساالد را در این روبات قرار دهند و از روی صفحه نمایشی
لمسی دستگاه ساالد دلخواه را انتخاب کنند.

...

اخبارکوتاهداخلی
واعظی:اپراتورهاراضینباشند،تماسصوتی
تلگرامبامشکلروبهرومیشود
وزیر ارتباطات درباره سرویس صوتی جدید تلگرام اظهار
داشت:سیاستماهموارهاینبودهکهخدماتیراکهموردنیاز
مردم است و به لحاظ اقتصادی لطمه ای به کار دیگران نمی
زند،آزادبگذاریم.تعدادکاربرانتلگرامدرایرانقابلمقایسه
باکشورهایدیگرنیست،بنابراینتلگرامآرامآرامخدماتشرا
درایرانتوسعهمیدهد.ویافزود:اینگونهخدماتازطریق
شبکههاییکهاپراتورهادرآنجاسرمایهگذاریکردهاندارائه
میشود یعنی اگر اپراتورها راضی به ارائه خدمات نباشند
ارائهاینسرویسهابامشکلروبهرومیشود.مااکنوناجازه
دادهایماپراتورهابررسیکنندکهسرویسهایجدیدتلگرام
چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی آن ها می گذارد .ما دنبال
اقدامیهستیمکههممردمراضیباشندوهماپراتورها،البته
نمیتوانیماپراتورهارااجبارکنیمکهصوتراسرویسکنند.
واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا پیام رسان ویسپی قرار
استجایگزینتلگرامشود،خاطرنشانکرد:دردنیایامروز
هیچ رسانه ای جایگزین دیگری نمیشود ،اکنون در ایران و
بسیاریازکشورهاانواعشبکههایاجتماعیوجودداردکه
باخدماتیکهبهمردممیدهندجایخودرادرمیانآنهاباز
کردهاند.همویسپیجایخودراداردوهمتلگرام.

 228دانشمندایرانیدربینبرترینهای
جهان
مهر-فهرست۲۲۸پژوهشگرایرانیکهدرجمعپژوهشگران
یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند ،نشان می دهد محققان
دانشگاهتهرانومحققانرشتهمهندسیبیشترینسهمرادر
اینفهرستدارند.پایگاهاستنادیطالیهدارانعلمتامسون
رویترز()ISI-ESIبهارائهفهرستیازدانشمندانبرتردنیامی
پردازد که هر  2ماه روزآمد می شود .مرجعیت علمی مبنای
گزینش دانشمندان برتر در پایگاه طالیه داران علم است.
بر اساس اطالعات استخراج شده در مجموع  ۲۲۸ایرانی
طالیهدارانعلمهستندکهازاینتعداد ۱۳۹دانشمندبرتر
کشور متعلق به دانشگاه های وابسته به وزارت علوم هستند
و دانشگاه های صنعتی هم  ۴۰نفر از نخبگان علمی کشور
را پرورش داده اند و سهم دانشگاه های علوم پزشکی ۳۷
نفراست.

عدمتحققاعتبار 10میلیاردیشبکهملی
محاسباتیدر2سالاخیر
پارسا –معاون پژوهش وفناوری وزیر علوم از عدم تخصیص
اعتبار 10میلیاردتومانیپروژهملی HPCکه تکمیلکننده
پ��روژه کالن «گرید ملی» است ؛ طی 2س��ال گذشته خبر
داد  .دکتر احمدی در گفت وگو با خراسان در خصوص
آخرینوضعیتپروژهگریدملیگفت:پروژهایرابهنامتوسعه
شبکه ملی محاسباتی به عنوان تکمیل کننده پروژه کالن
«گرید ملی» و در راستای افزایش توان محاسباتی کشور
عملیاتی کرده ایم که فاز اول آن اجرایی شده است.وی با
انتقاد از عدم تحقق اعتبارات این پروژه طی 2سال گذشته
افزود  :به منظور پیشبرد این پروژه ؛ طی سال های 94و95
ردیف بودجه ای معادل  10میلیارد تومان را برای توسعه
این شبکه در نظر گرفتیم که متاسفانه این ردیف بودجه از
سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در قانون بودجه سال
 94و  95حذف و مقرر شد از طریق جدول  14اختصاص
پیداکندکهمحققنشدو درسال 96هموضعیتاعتباراتی
اینشبکهمشخصنیست.

موفقیتمحققانایرانیدرترمیمبافت
آسیبدیدهبانانوفناوری
ایرنا-محققان دانشگاه تربیت م��درس موفق به ساخت
آزمایشگاهی داربستهایی شدهاند که مهم ترین کاربرد
آن ها در کشت طوالنی مدت سلولهای بنیادی است .این
داربستهاکهازتوالیپپتیدهاساختهشدهاند،درمهندسی
بافتوترمیمبافتهایآسیبدیدهنقشمؤثریایفامیکنند.

شدیدیدرمیدانمغناطیسیمنظومهشمسیووضعیت
کرهها به وجود بیاید.

افزایشامیدبهزندگیدربیمارانسرطان
خون
ایرنا -پژوهشگر جوان ایرانی،روش جدیدی ابداع کرده که
کاهش مقاومت بدن بیماران سرطان خونی مزمن نسبت به
داروهای مهارکننده سرطان ،کاهش آثار جانبی ناخواسته
شیمیدرمانیودرنتیجهتسریعدرمانبیماریرابهدنبالدارد.

جلوگیریازخروج 7/5میلیوندالرباتولید
سرمهایدرمانی

دارای 6بازوی متحرک با ارتفاع ۱۰فوت است و ورود آن
از روی زمین با آسانسور الکتریکی انجام میشود.

ایسنا-رئیس بخش تصفیه سرمهای درمانی موسسه
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت :در نیمه نخست
سالگذشته،اینموسسهباتولیدانواعسرمهایدرمانیضد
مار گزیدگی و عقرب زدگی از خروج  7میلیون و  500هزار
دالرارزازکشورجلوگیریکردهاست.

جاوا-اسکریپت
محبوبترین زبان
برنامهنویسی جهان شد
ایتنا  -جاوا-اسکریپت همچنان
محبوبترین زبان برنامهنویسی
ب���رای ک��ارش��ن��اس��ان ن���رماف���زار
محسوب میشود.
ای����ن خ��ب��ر را م���رک���ز Stack
 Overflowدر گ�����زارش
«چ��ش �مان��داز توسعهدهندگان
نرمافزاری  »۲۰۱۷خود منتشر
کرده است.
ب���رخ���ی دی���گ���ر از زب���انه���ای
ب��رن��ام �هن��وی��س��ی از ج��م��ل��ه C#
 ،Pythonج���اوا PHP، ++C ،و
 Cنیز در خ��ان��واده پلتفور مهای
محبوببرنامهنویسیطبقهبندی
میشوند.
CMYK

