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دانشمندان
از هوا غذا تولید کردند

...

کوتاهازجهانعلم
جوانسازیمغزباخونبندناف
مهر-محققان با تزریق پروتئین موجود در خون بند ناف،
حافظهرابهموشهایپیربازگرداندندومشکالتیادگیری
رادرآنهاحلکردند.تسترویجوندگانضعیفنشانمی
دهد پروتئین درمانی می تواند ناحیه هیپوکامپ مغز راکه
برایتشکیلحافظهضروریاست،مجدداجوانسازیکند.
هیپوکامپ اولین ناحیه ای است که در زمان پیری تخریب
میشود.موشهایپیریکهمورددرمانبااینپروتئینقرار
گرفتند ،در تست های رفتاری ،شبیه جانوران جوان عمل
کردند .این پروتئین مشتق از خون بند ناف می تواند اسلحه
ای بالقوه علیه کاهش عــوارض پیری و بروز بیماری های
عصبیمانندآلزایمرباشد.

درمانزخمقرنیهباسلولهایبنیادی
ایرنا – مطالعات نشان میدهد سلولهای بنیادی قرنیه در
درمانانواعآسیبقرنیهناشیازسوختگی،زخم،ساییدگی،
خراشیدگی ،مشکالت لنز تماسی و عفونت موثر است.
مطالعات نشان میدهد بهترین گزینه برای درمان انواع
لبنیادیاست.
آسیبهایقرنیه،سلو 

گوگل:باجافزارها ۲۵میلیوندالربرای
سازندگانخو ددرآمدهمراهداشتهاند
بر اســاس یافتههای جدید گوگل ،باجافزارها در  ۲سال
اخیر  ۲۵میلیون دالر برای سازندههای خود درآمد کسب
کرد هاند.

ُگلهایقطبجنوبدرنسلجدیدکرمهای
ضدآفتاب
باشگاه خبرنگاران-دانشمندان در ادامه تالش های خود
برای کشف اسرار طبیعت این بار در گل ها و گیاهان قطب
جنوبموادیشگفتانگیزبرایسالمتپوستبدنانسان
ها کشف کرده اند.محققان شیلی مولکولهای دوگونه
گل را که منحصر ًا در قطب جنوب رشد میکنند ،در محیط
آزمایشگاهی کشت داده و با آزمایش دریافتند مولکولهای
این گیاهان به شدت درمقابل اشعه ماورای بنفش خورشید
مقاوم است و مانند عایق بسیار قوی عمل می کندو مانع
آسیب دیدن گیاه میشود.کارشناسان در نظر دارند نسل
جدیدکرمهایضدآفتاب راطراحیکنندکهدرآنازترکیبات
گلهایقطبجنوباستفادهشدهودارایبیشتریندرصد
عایق بودن در برابر اشعههای مضرخورشید است و میتواند
ازپوستبدنانسانبهخوبیمحافظتکند.

آیفوندهسالهشد
باشگاهخبرنگاران 9-ژوئیه ۲۰۰۷استیوجابزدرمراسمی
از آیفونی رونماییکردکه حاال پساز ۱۰سالهنوزمحبوب
ترینگوشیجهانبهحسابمیآید.نخستین آیفوناپلدر
نسخه ۴گیگابایتی ۴۹۹دالرودرنسخه ۸گیگابایتی۵۹۹
دالرقیمتداشتکهدرآنزمانبااستقبالبینظیریروبهرو
شدبهطوریکهدرمجلهتایمازایندستگاهبه عنوانبهترین
نوآوریسالیادکردند.ازآنزمانبیشازیکمیلیارددستگاه
آیفوندرجهانبهفروشرسیدهاست.

اجرایطرحسربازپژوهشگرازسویسازمان
بسیجعلمیوفناوری
پارسا-رئیس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
کشور از اجــرای طرح سرباز پژوهشگر بــرای دانشجویان
مقاطع تحصیالت تکمیلی خبر داد.قدیانی در حاشیه
نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه علمی کاربردی گفت :بر
اساس این طرح دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی که
خدمت سربازی خود را نگذرانده انــد ،می توانند با ارائه
طرح تحقیقاتی مناسب ،از تسهیالت طرح سرباز پژوهشگر
استفاده کنند.طرح های ارائــه شده از سوی دانشجویان
تحصیالتتکمیلی پسازارزیابی،چنانچهبهتاییدبرسد،فرد
می تواندطرح خود را به عنوان طرح برگزیده اجرا کند و در
این صورت بخشی از خدمت سربازی یا تمام آن را به عنوان
سرباز پژوهشگر پشت سر بگذارد.نمایشگاه توانمندیها
و دستاوردهای دانشگاه جامع علمی کاربردی صبح روز
گذشته با عرضه  1200دســتــاورداز ســوی  220مرکز
دانشگاه جامع علمی کاربردی و با حضور وزیــر علوم در
نمایشگاه بینالمللی تهران افتتاح شد.این نمایشگاه تا۱۳
مردادماهادامهدارد.

محققانفنالندیموفقشدهاندباانرژیخورشیدیودیاکسیدکربنغذایپروتئینیتهیهکنند.اینروشتولیدغذاازهواست!بهگزارش مهر ،محققان
امیدوارند با این غذا بتوانند قحطی را از بین ببرند .این غذای پودری با انرژی پنل های خورشیدی و دی اکسید کربن هوا تولید می شود .این ماده در
آزمایشگاهوباراکتورهایپروتئینباظرفیتیکفنجانقهوهتولیدشدهاست.راکتورهایمذکوردرشبانهروزمیتوانندیکقاشق پروتئینتولیدکنند.

واعظی:انتقال سرورهای تلگرام به معنی فیلتریا دسترسی به اطالعات کاربران نیست
پــارســا  -وزیـــر ارتــبــاطــات در واکــنــش به
اظهارات ضد و نقیضی که طی روز های اخیر
در خصوص انتقال سرورهای تلگرام به
ایران مطرح شده است ،تاکید کرد  :انتقال
سرورهای تلگرام به معنی فیلتریا دسترسی
بهاطالعاتکاربراننیست.واعظی درحاشیه
مراسم افتتاح فاز نخست دولت الکترونیک
در جمع خبر نگاران در پاسخ به این سؤال که
2روز پیش مدیر تلگرام مجدد ًا انتقال سرور

تلگرام به ایران را تکذیب کرده و صحت اخبار
منتشرشدهدراینبارهراردکردهاست ،اظهار
داشت :هر کسی از سرور برداشتی دارد،ما
ایــن موضوع را بارها توضیح داده ایــم اما
شاهد هستیم برخی از موضوع انتقال سرور
برداشت های اشتباه دارنــد و این که گفته
مــی شــود ســـروری منتقل شــده تــا روی آن
اطالعات فیلتر شودو دولت به آن دسترسی
داشته باشد یا در خصوص انتقال اطالعات

کــاربــران دخالتی صــورت گیرد ،نادرست
است وتاکید می کنم که انتقال سرورهای
تلگرام به معنی فیلتریا دسترسی به اطالعات
کــاربــران نیست ضمن آن که اعــام کردیم
بر اساس یک توافق ،سرورهایی برای قرار
گرفتن شبکه های تحویل محتوا ()CDN
به ایــران منتقل شده و این موضوع را مدیر
تلگرام هم تایید کــرده است .انتقال سرور
برای قرار گرفتن  CDNدر راستای افزایش

سرعت و کیفیت و انتقال محتوای کانال های
پرظرفیت و پرمصرف تلگرام انجام شده و به
جای آن که این محتوا به خارج برود و مجددا
در دسترس کــاربــران ایرانی قــرار گیرد ،با
وجود  CDNهادر داخل ،این مسیر کوتاه می
شودو کیفیت سرویس افزایش می یابد.در
این رابطه آذری جهرمی معاون وزیر ارتباطات
نیزچند روز قبل در یک برنامه تلویزیونی در
رابطه با انتقال سرور تلگرام به ایران با بیان

این که رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای
عالی فضای مجازی حافظ حریم خصوصی
مردمودسترسیآزادبهاطالعاتاست،تاکید
کرد  :با انتقال سرور تلگرام به ایران به دنبال
دخالتدرحریمخصوصیشهرونداننیستیم
بلکه انتقال سرور سرویسهای خارجی مانند
تلگرام به منظور رونق اقتصادی شبکههای
اجتماعی داخلی صــورت گرفته وانتقال
سرورهای تلگرام به ایران باعث بهبود کیفیت
و کاهش قیمت و افزایش سرعت دسترسی
خواهد شد و از سوی دیگر نقطه قوتی برای
حضور جهانی ایران خواهد بود.

سرانجام با آغازارائه  440خدمت الکترونیکی از سوی  51دستگاه انجام شد

راه اندازی فاز نخست دولت الکترونیک پس از  15سال
زهــرا حاجیان -ف ــاز نخست پـــروژه دولــت
الکترونیک با اتصال  51دستگاه اجرایی
و عرضه  440خدمت الکترونیکی وپس
ازگذشت  15سال از زمــان طرح موضوع و
همچنین با گذشت  35مــاه از ابــاغ نقشه
راه ایــن پ ــروژه ؛ روز گذشته با حضور وزیر
ارتباطات به بهره بـــرداری رسید  .در این
مراسم نسخه موبایلی دولــت الکترونیک
نیز به منظور ارائــه خدمات دولتی از طریق
موبایل وهمچنین مرکز داده شــمــاره یک
دولــت راه انـــدازی شــد.پــیــادهســازی طرح
دولــت الکترونیک در ایــران اوایــل دهــه 80
کلید خــورد .در سال  1381با اجــرای طرح
تکفا ،بستر اجــرای طرح دولــت الکترونیک
در کشور با پیگیری مسئوالن مربوطه فراهم
شد.بنابراین اجـــرای دول ــت الکترونیک
پیشینهای 15ســالــه در کشور داردامـــا بی
توجهی دولت ها به اجــرای این طرح مهم و
عدم همکاری دستگاه ها برای الکترونیکی
کردنخدماتخود،طیسالهایاخیرمنجر
به عقب ماندگی کشور در زمینه تحقق دولت
الکترونیک شد تا جایی که در نتیجه عدم
اجراو پیاده سازی این پروژه مهم ؛ طی بیش
از یک دهه اخیر ؛ جایگاه ایران در زمینه دولت
الکترونیک همواره در انتهای فهرست های
جهانی قرارداشتهاست.
وزیر ارتباطات در این مراسم با اشاره به ابالغ
نقشه راه دولــت الکترونیک از سوی رئیس
جمهوریکه 11شهریور  ۹۳انجامشد،گفت:

با ابالغ این نقشه راه ؛  2نهاد رسمی شامل
شورای عالی اداری و شورای اجرایی فناوری
اطالعات فرآیند اجــرای دولــت الکترونیک
را برای تسهیل خدمات دهی بر بستر شبکه
ملی اطالعات به مردم و نیز تسهیل کسب و
کار فراهم کردند.طی  ۳۵ماه گذشته تمامی
بخش های دستگاه های اجرایی برای اجرای
این پروژه فعالیت داشتند .هم اکنون در فاز
نخستاجرایاینپروژه ۵۱دستگاهدولتیبا
ارائه ۴۴۰خدمتالکترونیکیبهبهرهبرداری
رسیده است.واعظی افزایش سرعت ارائه
خدمات به مردم ،کاهش سرگردانی مردم در
دستگاه های دولتی و حذف ارائه کپی کارت
های شناسایی؛کاهش جعل ،تبعیض ،فساد
و شفافسازیوکوچککردندولت راازمهم
ترین مزایا ی پروژه دولت الکترونیک عنوان
و خاطر نشان کرد :آنچه امروز انجام میشود
باعث خواهد شد مــردم دسترسی بیشتری
به خدمات داشته باشند و از سرگردانی بین
دستگاههاخالصشوند.
وی با اشاره به این که هر یک از وزارتخانه ها با
اجرای این پروژه خدمات خود را الکترونیکی
ارائه می دهند ،تاکید کرد :برای مثال همه
مــردم در بستر شبکه ملی اطالعات پرونده
الکترونیک سالمت خواهند داشت ودر حوزه
بیمه با اجرای بیمه الکترونیکی دفترچه بیمه
حذف می شود که هم اکنون این پروژه در 2
استان،آزمایشیراهاندازیشدهاست.
وی بــا بــیــان ایـــن کــه دولــــت الکترونیک

در بــســتــر شــبــکــه مــلــی اطـــاعـــات انــجــام
میگیرد،خاطرنشان کرد  :دستگاههایی از
جمله وزارت امور اقتصادی و دارایــی ،پست
 ،ثبت اح ــوال و بیمه به دولــت الکترونیک
متصل شدهاند .این مجموعه باعث میشود
دستگاههایدولتیارتباطسریعداشتهباشند
و مردم نیز بتوانند اطالعات خود را از طریق آن
به دست بیاورند.برای مثال وزارت اقتصاد در
این سیستم با شناسایی نیازهای بنگاه های
تجاری و دستگاه های دولتی ،ساماندهی
مجوزها را انجام می دهد؛ همچنین پست که
برایناساسهرکدامازبانکهاودستگاههای
مختلف،کدپستیونشانیرابااسمشناسایی
می کنند.دولت الکترونیک شروعی برای
ادامه همکاری های بین دستگاهی در جهت
ارائهخدمتبهمردم است.زیرساختهاآماده
شده و مرکز داده دولت نشان می دهدفعالیت
هایمتنوعیدردیتاسنترهایمختلفومراکز
پایشیما ۲۴ساعتهانجاموتمامهفته نیزرصد
میشود.تمامیزیرساختهابرایاجرایفاز
هایبعدیپروژهنیزآمادهشدهو امیدواریمدر
فازدومپروژهدولتالکترونیکدردههفجر۹۶
تعداد بیشتری دستگاه دولتی خدمات خود
را الکترونیکی کنند.وزیر ارتباطات همچنین
با اشاره به بهره برداری از ماهواره بر سیمرغ
تصریح کرد :ما از یک سال قبل پرتاب های
ماهواره را متوقف کــرده بودیم تا آن ها را با
ماهوارهبرهایداخلیآزمایشکنیموباتوجهبه
موفقیتدرپرتابماهوارهبرسیمرغ،میتوانیم

وزیر دفاع :پرتاب ماهوارهبر سیمرغ موفق
بود
ایسنا -وزیر دفاع در پاسخ به پرسشی دربــاره ادعاهای
مطرح شده از سوی رسانه های غربی مبنی بر ناموفق
بودن پرتاب آزمایشی ماهواره بر سیمرغ اظهار کرد :پرتاب
موشک ماهواره بر سیمرغ موفق بوده و ما به اهداف خود
رسیدهایم و توقع نداریم آمریکایی ها بگویند این اقدام موفق
بودهاست.جانشینوزیردفاعنیزگفت:باافتتاحپایگاهملی
فضایی امام خمینی (ره) و پرتاب ماهوارهبر سیمرغ ،ایران
صاحب چرخه کامل فضایی شد.وی چرخه کامل فضایی
را شامل پایگاههای ثابت و متحرک ماهوارهبر ،ماهواره،
طراحی و هدایت کامل این کار دانست.پایگاه ملی فضایی
امام خمینی (ره) پنجشنبه ( ۵مرداد) با پرتاب آزمایشی و
موفق ماهوارهبر سیمرغ به فضا به طور رسمی افتتاح شد.

توضیحات سخنگوی دولت درباره دلیل
توقف طرح های کالن فناوری

ماهواره های برزمین مانده را به زودی پرتاب
کنیم.متاسفانه شاهد بودیم هفته گذشته
آزمایش مــاهــواره بر سیمرغ درگیر مسائل
سیاسی شد اما تاکید داریم این موضوع مغایر
برجام نیست و دستیابی به این توانمندی از
جمله حقوق ماست.وزیر ارتباطات از ابالغ
مصوبه جدید اینترنت نامحدود و توقف فروش
اینترنت حجمی به اپراتورهای اینترنت خبر
داد و گفت :این مصوبه از  2هفته آینده قابل
اجــرا خواهد بود،معاون وزیــر ارتباطات نیز
از اختصاص یک صندوق الکترونیکی به
هر ایرانی برای ارتباط با دولت خبر داد و با
بیان این که تاکنون  ١٠٠دستگاه اجرایی
شناسنامه خدمات دریافت کردند،افزود:با
تعریفصندوقالکترونیکامکانارتباطمردم
با دستگاه هافراهم می شود.وی همچنین از
پیادهسازیدولتهمراهخبردادوگفت:امروز
همزمان نسخه موبایلی دولت الکترونیک نیز
آغاز به کار می کند و مردم می توانند خدمات
دولتی را از طریق موبایل دریافت کنند.وزیر
ارتباطات در ایــن مراسم از دیتا سنتر "یک
دولت" نیز رونمایی کردکه قرار است شبانه
روزی،سایتهاوپورتالهایدولتیراازلحاظ

امنیتیوکیفیتارتباطیرصدوارزیابیکند.
▪واعظی :یکی از معاونانم وزیر ارتباطات
میشود

وزیر ارتباطات گفت :درفهرست نهایی رئیس
جمهور بــرای پست وزارت ارتباطات یکی
ازمعاونان فعلی من به عنوان گزینه نهایی
انتخابشدهاست.واعظیدرجمعخبرنگاران
افــزود :از ابتدا نیز درفهرست رئیس جمهور
بیشتر معاونان وزارت ارتباطات کاندیدای
اصلی تصدی پست وزارت در این وزارتخانه
بودندکه ایــن نشان دهنده اعتمادرئیس
جمهور به وزارت ارتباطات و کار تیمی صورت
گرفته طی  4سال اخیر و بهترین قدرشناسی
است که از کل بدنه وزارت ارتباطات صورت
گرفتهاست.
وی از اعالم نام فرد مورد نظر خودداری کرد
و گفت:تا زمانی که رئیس جمهور در مراسم
تحلیفاسامیوزرارااعالمنکنند،مانیزاعالم
نخواهیم کرد.بر اساس شنیده ها دکتر آذری
جهرمی معاون وزیر ارتباطات به عنوان یکی
از گزینه هــای جــدی تصدی پست وزارت
ارتباطات مطرحاست.

تازه های فناوری
انتشار تصویر واقعی از طراحی آیفون  ۸توسط اپل

روبات همبازی کودکان

اپل در توضیحات فنی برای توسعه دهندگان جزئیات فنی و تصویر بازطراحی
شدهآیفون 8رامنتشرکرد .بهگزارشخبرآنالین،دراینخبر،نحوهانالککردن،
شکل و شمایل و اسکرین آیفون( 8یا آیفون ادیشن ،یا آیفون ایکسف یا آیفون پرو یا
آیفون )10به خوبی مشخص شده است که به مناسبت دهمین سال عرضه آیفون
به زودی همراه با آیفون  7اس و  7اس پالس رونمایی می شود.

روباتخانگیساختهشدهکهمیتواندکودکانراسرگرمکند،خریدهایخانهراانجام
دهدوالبتهقابلیتدرکدستورهایصوتیرادارد.بهگزارش مهر ،روباتخانگی«زنبو»
ساخت ایسوس قابلیت خرید  ،سرگرم کردن کودکان و البته نگهداری از سالمندان را
دارد.اینروبات باقیمت  ۵۹۹دالربهبازارعرضهشدهاست.زنبودرحقیقتحاصلبلند
پروازی مدیرعامل ایسوس برای ساخت روباتی است که هرخانواده ای می تواند بخرد.

تصویر بیسابقه از شفقهای قطب جنوب زحل

واقعیت مجازی در یک کوله پشتی

فضاپیمایکاسینیدقیقترینتصاویراز
خواندنی
شفقهای قطبی جنوب زحل را مخابره
کرده است.به گزارش ایسنا  ،نورهای
آسمانیدرقطبهایزحلناشیازباریدنذراتبارداربر
فــراز جو فوقانی ایــن سیاره اســت وایــن بــارش ،موجب
درخشش گازهای موجود در جو آن میشود و این همان
فرآیند تولید شفقهای قطبی زمین است .ذرات باردار،
جریان ثابت مــواد آزاد شده توسط خورشید موسوم به
بادهایخورشیدیهستند.ناحیهتاریکدرقسمتفوقانی

اچ پی هدست واقعیت مجازی پیشرفته
خواندنی
ای تولید کرده که بدون نیاز به رایانه
شخصیبرایانجامامورحرفهایمانند
طراحی خودرو ،بازی های تعاملی و سه بعدی ،طراحی
البسه و طراحی سازه های ساختمانی قابل استفاده
است.به گزارش مهر  ،سخت افزارهای هدست Z VR
 Backpackدر یک کوله پشتی جای می گیرد.در تولید
سخت افــزار هدست از تراشه  8هسته ای  Core i۷و
پردازنده گرافیکی  Quadro P۵۲۰۰استفاده شده

تصاویرسیاهوسفید،طرفشبزحلاست.اینشفقهابا
چرخشزحلدر 70دقیقه،اینسیارهرااحاطهمیکنند.

...

اخبارکوتاهداخلی

است .کارکنان با نصب این هدست  3هزار دالری می
توانند طراحی ها را در فضای سه بعدی ترسیم کنند.

هادیمحمدی–سخنگویدولتدرنشستخبریهفتگی
خود با رسانه ها در پاسخ به خبرنگار خراسان درباره طرح
های کالن ملی فناوری که به دلیل عدم اختصاص بودجه
اغلب متوقف شده اند ،توضیحاتی ارائه کرد .نوبخت اظهار
داشت:درابتدایدولتیازدهمفهرستیدراختیارسازمان
برنامهوبودجهقرارگرفتکهدرآخرینماههاوروزهایدولت
دهم تصویب شده بود .به ما گزارش دادند برخی از این طرح
هادرحالیکهحتیپروپوزالنداشتهاند،اماارقاممیلیاردی
برایشان تصویب شده است .وی خاطرنشان کرد  :البته
نمی خواهم بگویم برخی افرادی که این طرح ها را گرفتند ،
شایستگیهمنداشتندامادرمجموعگزارشیدراینزمینه
بهشورایعتفدادیمچونقراربودتامینمالیکنیم.ویدر
ادامهتصریحکرد:منخودممسئولیتشرابرعهدهمیگیرم
واگرموردیبهشمادراینرابطهمراجعهکردبهسازمانبرنامه
وبودجهاطالعدهیدتاصحبتکنیم،اگرقانعشویمکهباید
پول بدهیم حتما این کار را می کنیم ولی در برابر هر طرحی
که مناسب نباشد مقاومت می کنیم زیرا هزینه ها باید کامال
در طرح هایی که ارائه می شوند مشخص باشند و این که در
شورای عتف قبلی تصویب شده دلیل نمی شود زیرا ما در
تخصیصبودجهبایددقتالزمراداشتهباشیم.

خالء قانونی نظارت بر عطاریها
فارس-رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی
تهران گفت :از آنجا که عطار یها مجوز فعالیت خود را
از سازمان دیگری دریافت میکنند و نوع فعالیت آ نها
مربوطبهوزارتبهداشتبودهاینموضوعباعثایجادخالء
قانونی در نحوه نظارت بر این مراکز شده است.در حال
حاضر عطار یها به عنوان واحد صنفی در حال فعالیت
هستند و بــرای فعالیت ملزم به دریافت مجوز از وزارت
صنعت،معدن و تجارت هستند.

درمان ناباروری  ۲۵۰۰زوج غیرایرانی در
پژوهشگاه رویان
ایسنا-رئیس شرکت فناوری بنیاختههای رویان با بیان
اینکه تا کنون بیش از  2500بیمار خارجی را پذیرش
کردهایم ،گفت :درحال حاضر بیش از  80هزار نمونه خون
بندناف را جمعآوری کردهایم.ضرابی با بیان این که تاکنون
بیش از  2500بیمار خارجی بــرای درمــان نــابــاروری به
پژوهشگاهرویانمراجعهکردهاند،افزود:از 30کشورشامل
عراق،عمان،افغانستان،اردن،سوریه،لبنان،امارات،کویت،
قطر،عربستان،پاکستان،فلسطین،تاجیکستان،آذربایجان،
قزاقستان ،ترکیه،استرالیا،چین،روسیه،هلند ،ارمنستان،
بحرین،کانادا،آمریکا،نیجریه،کنیا،گرجستان،سوئد،آلمان
و تایلند بیمار پذیرش کردهایم.وی با بیان اینکه بیماران
خارجی را بــدون تشریفات نوبتدهی پذیرش میکنیم،
تصریحکرد:همچنینبرایاینمراجعانچکاپرایگانداریم
تا اگر نیاز به خدمات دیگری غیر از ناباروری داشتند ،امکان
ارائهاینخدماتفراهمباشد.
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