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نمای متفاوت مشتری از نگاه
دوربینهای فروسرخ هابل

...

کوتاهازجهانعلم
بهنسخههایغیررسمیتلگراماعتمادنکنید
ایسنا-به دلیل استقبال زیاد کاربران از تلگرام و متن باز
بــودن آن ،نسخههای غیررسمی زیــادی از آن ایجاد شده
است .با توجه به متن باز بودن تلگرام ،افــراد میتوانند به
راحتی کد آن را متناسب با اهداف خود تغییر دهند و منتشر
کنند.سرویسهایتلگرامبدونفیلتر،الیواستوریتلگرام،
طبقهبندی چتهای تلگرام ،حالت روح تلگرام ،یافتن
کاربران تلگرامی نزدیک خود ،مکانیاب دوستان تلگرام و
سرویستماسصوتیوتصویریتلگرامبدافزارهاییهستند
کهباعناوینمختلفیمنتشرمیشوند.کاربرانبههیچعنوان
ازمنابعیغیرازبازارهایرسمیاپلیکیشن،هیچ نرمافزاری
ازجملهنسخهغیررسمیوتاییدنشدهتلگرامرادانلودنکنند.

اشتراکگذاریاطالعاتاشیایسهبعدیدر
فیسبوک
فارس-فیس بوک از مدتی قبل تبادل اطالعات فایل های
اشیای سه بعدی را ممکن کرده بود و حاال دسترسی به این
خدمات با سهولت بیشتری ممکن است.فیس بوک اعالم
کرده که از این پس از فرمت استاندارد فایلهای سه بعدی
موسومبه gITF2.0پشتیبانیمیکند.

ماهوارهاینترنتارزاناسپیسایکسبه
آسمانرفت
مهر-اسپیس ایکس نخستین ماهواره برای فراهم کردن
اینترنت ارزان را به آسمان فرستاد .در همین زمینه این
شرکت تصمیم دارد۱۲هــزار دستگاه از این ماهواره رابه
آسمانبفرستد.

آیفونیهانمیتوانندازایمیلیاهواستفاده
کنند
ایسنا-کاربران گوشیهای آیفون و محصوالت اپل اعالم
کردند که در دسترسی به ایمیل یاهوی خود مشکل دارند.
انتظارمیرودیاهوباانتشارنسخهبهروزرسانیشدهازپست
الکترونیکییاهودرکناراپلیکیشنمخصوصایمیل،مشکل
کاربرانمذکورراحلکند.

بهبود 30درصدبیمارانسکتهمغزیبابوتاکس
ی تواند
ایرنا -تزریق بوتاکس به عنوان روش درمانی موثر م 
به بیماران سکته مغزی کمک کند.بیمارانی که دو تا سه
ماه از بروز سکته مغزی شان گذشته است و دچار عوارض
شدهاند ،اگر تحت تزریق بوتاکس با اقدامات توان بخشی
قرارگیرند،در 30درصدآنهااحتمالبهبودیوجوددارد.

درمان  140بیمار قلبی با پیوند سلول های بنیادی
حاجیان  -رئیس انجمن نارسایی قلب ایران،
بــا اش ــاره بــه همکاری انجمن هــای مــربــوط به
بیماری های قلبی با پژوهشگاه رویان از انجام
 140پیوند سلول های بنیادی روی بیماران
مبتال به نارسایی قلب خبر داد .دکتر احمد امین
درنشست خبری ششمین کنگره مشترک قلب
و عروق ایران که از8تا 11اسفندبرگزار می شود
بااشارهبهافقهایروشن استفادهازسلولهای
بنیادی در درمان بیماری های قلبی خاطرنشان
کرد:باوجودپیشرفتهایاینفناوریدردرمان
بیماری هــای مختلف و نارسایی هــای قلبی ،
استفاده از این روش در ایران وجهان همچنان
در مرحله تحقیقات است و هنوز به مرحله ارائه
خدمات عمومی نرسیده است .بنابراین نکته
ای که درباره سلول های بنیادی باید به آن توجه
شود،احتیاط در اطالع رسانی عمومی در این
زمینه است تا توقع نابه جایی در بیماران ایجاد

نشود .وی با اشــاره به همکاری انجمن های
مربوط به بیماری های قلبی با پژوهشگاه رویان
تصریحکرد:درقالباینهمکاری،کارجداسازی
سلول های بنیادی در این پژوهشگاه انجام می
شود و متخصصان قلب فعال در این زمینه ،این
سلول ها را به قلب مبتالیان به نارسایی قلبی
تزریق می کنند .براین اســاس تا کنون 140
پیوندموفق سلول های بنیادی روی مبتالیان به
نارساییقلبیانجامشدهاست.ویازنبودامکان
استفاده بیماران از فناوری پیوند قلب مصنوعی
به دلیل نبود پوشش بیمه ای انتقاد کرد وافزود
 :در حالی که پیوند قلب مصنوعی سال هاست
درعرصه جراحی قلب دنیا به عنوان جایگزین
پیوند قلب مطرح است و در کشورما نیز دانش
و فناوری آن وجود دارد ،اما متاسفانه به دلیل
نبودپوششبیمهای موثر،بیماراننیازمندپیوند
قلب سالهاستازاینامکانمحرومهستند.

پژوهشگرانبرنامهایبرایتلسکوپفضاییهابلتنظیمکردهاندتاسیارهمشتریرابادوربینهایدقیقخودهدفبگیرد.بهگزارشخبرآنالین،اینتصویرمربوطبه
فوریه ۲۰۱۶استومیتوانویژگیهایآشنایمشتریرادرآنتشخیصدادمانندنواحیروشنمرتفعوکمربندهایتاریکپستترکهبهموازاتاستوایاینسیاره
کشیدهشدهاند،لکهسرخبزرگدرقسمتپایینچپوتوفانهاییدرجنوبلکهسرخکهشبیهگردنبندمرواریدآرایشپیداکردهاند.

تالش جدیددوروف برای افزایش سرمایه تلگرام؛ این بارمحرمانه
پاول دوروف طی چند ماه اخیر در نقش مدیرعامل تلگرام توانست
نظر مساعد 81سرمایه گذار مطرح از جمله بزرگان دره سیلیکون
ولی را جلب و سرمایه ای  850میلیون دالری برای راه اندازی ارز
دیجیتالی خود (به نام  )Gramجمع کند .حال برخالف گزارش
های قبلی ،او تصمیم گرفته قبل ازعرضه عمومی این سکه ،بازهم
پایبخشخصوصیرابهشبکهبازتلگرام()TONبازکند.بهگزارش
دیجیاتو،طیروزهایاخیر،سرمایهگذارانمختلفیازطریقایمیل
از مرحله دوم (ومحرمانه) عرضه اولیه کوین ( )ICOاز سوی تلگرام
آگاه شده اند و تعدادی از آن ها ،رسانه ها را در جریان گذاشته اند.
هنوزمشخصنیستدراینمرحلهچهمقدارسرمایهجمعمیشود،
اما انتظار می رود شاهد رقمی در حد و اندازه مرحله قبل باشیم .با
این حساب Gramحتی قبل از این که عمومی شود 1.6،میلیارد
دالر سرمایه در اختیار دارد .ناگفته نماند تلگرام همین حاال هم با
اختالف،بزرگترین ICOتاریخارزهایدیجیتالرارقمزدهورکورد
قبلییعنی 232میلیوندالرراپشتسرگذاشتهاست.بااینحال
منتقدانمیگویندجزئیاتفنیاینپروژهبسیارناقصاست.البته
به عقیده کارشناسان ،این روزها پیش فروش سکه ( )ICOهیجان

انگیزتراز عرضه عمومی آن است .برخی سرمایه گذاران معتقدند
تا وقتی تقاضا وجود داشته باشد،شرکتی مانند تلگرام هم فرصت
را از دست نمی دهد .حتی گفته می شود پس از مرحله اول پیش
فروش،برخیخریداراناولیهتوانستندسکههایخودرادوبرابربه
خریدارانثانویهبفروشند.باتوجهبهسختگیریهایاخیردرزمینه
عرضهاولیهسکهوکالهبرداریها،احتما ًالتلگرامنمیتواندICO
عمومی خود را در آمریکا به اجرا درآورد .شاید به همین دلیل است
که این شرکت به دنبال سرمایه گذارهای بیشتر بخش خصوصی
می گردد.عرضه عمومی Gramبرای مارس برنامه ریزی شده که
چیزیبهآغازشنماندهاست.سرمایهجمعآوریشدهتوسطتلگرام
برای توسعه شبکه ای مبتنی بر بالک چین و مشتمل بر سیستم
ذخیره فایل و موارد دیگر به کار می رود اما منتقدان ،تمامی این ها
را آرزوهــای بلندپروازانه به شمار می آورند .در نهایت شاید برای
سرمایه گذاران اولیه اهمیتی نداشته باشد که شبکه  TONبرپا
می شود یا خیر .آن ها با پیش خرید Gramبه قیمت پایین و فروش
زودهنگام آن در بازه کوتاه پس از عرضه عمومی هم به راحتی چند
برابرسودمیکنند.

با آغاز تولید در سازمان انرژی اتمی محقق شد

ایران دومین تولیدکننده رادیوداروی درمان سرطان کبد در جهان
تولید رادیوداروی Y-90 Resin Microspheresکه برای
درمان سرطان کبد متاستاتیک وهمچنین درمان سرطان
کبداولیهیا HCCبهکارمیرود،درسازمانانرژیاتمیایران
آغاز شد.به گزارش ایسنا ،هم اکنون تنها تولید کننده این
رادیودارو در جهان شرکت استرالیایی  SIRTEXاست که با
نامتجاری Sirsphereتولیدوعرضهمیشود.هردوزتزریقی
این رادیودارو که توانسته مجوز FDAرا کسب کند،در خارج
 ۵۰۰۰تا  ۸۰۰۰یورو قیمت دارد.شرکت پارس ایزوتوپ
تولیدکننده این رادیو دارو ،از حدود سه سال پیش کارهای
تحقیقاتیرابرایتولیدآنآغازوفازهایآزمایشگاهیوپیش

بالینی آن را با موفقیت سپری کرده است.عالوه بر تقاضای
زیاد داخلی ،کشورهای خارجی زیادی نیز متقاضی خرید
این رادیودارو هستند .فاز بالینی این رادیودارو با همکاری
دو مرکز دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تهران شروع شده
است.اولین تزریق این رادیــودارو روی انسان ،با موفقیت
در بیمارستان مرکزی شیراز انجام شد.به گزارش  باشگاه
خبرنگاران،ساماننیکاقبالیانفوقتخصصپیوندکبددر
شیرازاظهارکرد:روشدرمانیجدیدرادیوامبولیزاسیونبا
استفادهازرادیودارویاییتریومکهدرکشوربومیسازیشده
است،پسازآزمایشوتستبهبدنبیمارسرطانی ۶۰ساله

تزریق شد.این روش درمان برای مبتالیان به سرطانهای
غیرقابلجراحیکبد(اولیهومتاستاتیک)کاربرددارد.این
رادیوداروبهدلیلتحریمهادراختیاربیمارانکشورمانقرار
نمیگرفتوشرایطبسیارسختیرابرایآنهابهوجودآورده
بود.ویبابیانآنکهاین دارویبومیسازی شده درمراحل
آزمایش نسبت به نمونه خارجی تاثیر گذاری بهتری داشته
است،ادامهداد:هماکنوندرمراحلابتدایی،تولیدایندارو
رایگانودرمراحلبعدیباهزینهکمتراز ۲۰میلیونتوماندر
اختیاربیمارانقرارمیگیرد.تیمپزشکیتوانستباموفقیت
این دارو رابهبیمارتزریقکند.

تازه های فناوری
استفاده از حلقه بیسیم در افکتهای موسیقی

عکاسی از لحظه مرگ ستاره

کاپشن مجهز به باتری که خودش را گرم میکند!

حلقه بیسیم  MIDIبه کاربران امکان
میدهد با حرکاتی که در دست خود
ایــجــاد مـیکــنــنــد ،افــکـتهــایــی را به
موسیقی خود اعمال کنند.به گزارش
ایتنا،ابزار ریز و کوچک این شرکت که
مانندانگشتراست،درعملرویانگشت
اشارهقرارمیگیرد.وقتیکهشخصیاینانگشتخودراهنگامنواختن
ساز ،حرکت میدهد،میتواند به موسیقی افکت بدهد .این حلقه از
پالستیکنرموموادفلزیساختهشدهاست.

یــک ســتــاره شــنــاس آم ــات ــور مــوفــق شــده
در رویــدادی نــادر از مراحل اولیه تشکیل
ابرنواختری در آســمــان عکاسی کند.به
گزارش مهر،ابرنواخترها در حقیقت فرایند
انفجار ستاره در پایان عمرشان هستند .این
موارد پدیده ای معمول در آسمان هستند اما
به طور معمول ستاره شناسان نمی توانند این پدیده را در مراحل اولیه رصد
کنندزیراانفجارستارههاقابلپیشبینینیست.درنتیجهآنچهدرمراحل
اولیه انفجار ابرنواختر اتفاق می افتد ،همچنان راز است.

کاپشنیارائهشدهکهدمایخودراخودکار
افزایشمیدهدوبهحدمطلوبمیرساند.
به گزارش ایسنا  ،این "کاپشن" به سیستم
منحصربه فرد تغییر"دما" مجهز است و
دمــای آن براساس دلخواه کاربر تنظیم
می شود.وقتی باتری  10هزار میلی آمپر
ساعتیباقابلیتشارژ"یواسبی"بهکاپشنمتصلمیشود،جیوهداخل
کاپشنشروعبهافزایشحرارتمیکند.اینمحصولبایک"شتابسنج"
و"حسگردمایبدن"بهحرکاتودمایبدنکاربرپاسخمناسبمیدهد.

...

اخبارکوتاهداخلی
توصیههایمجددرگوالتوریبهخریداران
گوشی
مهر-سازمان تنظیم مقررات با اشاره به اجرای طرح احراز
اصالت گوشی های برند «ال جی» که از ۲۸بهمن آغاز شده
است ،باردیگراز متقاضیان خرید گوشی با نشان آیفون،
گوگل ،بلک بری ،موتوروال و ال جی که مشمول رجیستری
شدهاند ،درخواست کرد هنگام خرید به توصیههای زیر
نهایذکر
توجهکنند:خریدارانهنگامخریدگوشیبانشا 
شده و دیگر گوشیهایی که در هفتههای آینده مشمول
طرح میشوند با سامانه  *۷۷۷۷#اصالت  IMEIگوشی
را استعالم کنند و چنان چه در جــواب استعالم مشخص
شدگوشیجزوگوشیهایثبتشدهقانونینیست،ازخرید
آن پرهیز کنند .گوشیهایی که توسط فروشندگان عرضه
میشود باید دارای کد فعالسازی باشد .این کد باید داخل
جعبهگوشییاکارتگارانتیوجودداشتهباشد.افراد پساز
خریدگوشیباسامانه*۷۷۷۷#ومنویفعالسازی،گوشی
خودرافعالکنند.

 2دارویتولیدداخلدراصفهانرونماییشد
ایرنا  -دو قلم داروی تولید داخل که پیشتر از خارج کشور
تهیه و وارد می شد پنج شنبه با حضور وزیر بهداشت در
اصفهان رونمایی و روانه بازار شد.این داروها که توسط
شرکت داروســازی رها تولید شده شامل قطره چشمی
لوتپردنول ( لوترا ) و قرص پتاسیم سیترات  1080میلی
گرم ( آلکانف ) به صورت قرص پیوسته 10میلی «اکی
واالن» است.

وزیرارتباطات:وامدردیازاستارتآپهادوا
نمیکن د
ایسنا-وزیرارتباطات به سیستم حمایت مالی از کسب و
کارهای نوپا اشاره کرد و با بیان اینکه در هیچ جای دنیا به
استارتآپهاوامنمیدهند،گفت:وامدردیازاستارتآپها
دوا نمیکند ،در عــوض دول ـتهــا ســرمــایـهگــذاریهــای
خطرپذیر را تقویت و نظامهای تامین مالی استارتآپها را
تامین میکنند.ما موظف هستیم مسیر سرمایهگذاری در
استارتآپها را بازکنیم و شاخصگذاریهای الزم را انجام
دهیم.وی با بیان اینکه مصوبه باالدستی درالیه خدمات
نداریم،تاکیدکرد:کسانیکهازمامطالبهشبکهملیاطالعات
میکنند ،بداننداز سه بخش این شبکه هنوز دو بخش آن به
جمعبندی قانونی نرسیده است.میخواهیم چرخ اقتصاد
ما در این حوزه در داخل واز طریق کسبوکارهای داخلی
بچرخد،برایهمینهملزومینداردوقتیاپلیکیشنتاکسی
اینترنتیداخلیداریم،سراغنمونهخارجیبرویم.

پاککنندهنانوییبرایانواعسطوح
مهر-محققاندریکشرکتدانشبنیانموفقبهتولیدنانو
امولسیونروغندرآبپاککنندهپارکتشدندکهاکنوندر
بازارموجوداست.
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