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کوتاهازجهانعلم

اخبار داخلی
عقب ماندگی قوانین حوزه کسب وکار های
مبتنی بر فناوری در کشور
ایسنا -مدیر منابع انسانی یکی از مجموعههای وابسته
به پارک فناوری پردیس ،از عقب ماندگی قوانین حوزه
کسب وکار های مبتنی بر فناوری در کشور خبر داد و تأکید
کرد :قوانین عقب مانده و نتوانستهاند خود را با اتفاقاتی
که در دنیای مدرن کسب و کار رخ میدهد ،تطبیق دهند.
حامد کریمیان همچنین یکی از بزرگترین خواستههای
شرکتهای دانشبنیان را "پایداری اقتصادی" نام برد و
توضیح داد :این موضوع که در فضای اقتصاد کشورمان
نوسانات بسیار زیادی از جنسهای مختلف وجود دارد،
بسیار آسیبزاست و میتواند خیلی از برنامهریزیها را
تحت تأثیر قرار دهد.

راه اندازی پایگاه صادراتی محصوالت نانو
در اندونزی
مهر -مدیر کارگروه امور بین الملل ستاد توسعه فناوری
نانو از راه اندازی پایگاه صادراتی در اندونزی خبر داد و
گفت :بر اساس برنامه دوم توسعه فناوری نانو هدف این
است که بازار نانو به  2درصد از بازار جهانی برسد که برای
تحقق این امر ،باید رویکرد صادراتی داشته باشیم .دکتر
بیت اللهی خاطر نشان کرد :به تازگی همکاری های خود
را با اندونزی آغاز کرده ایم و قرار است پایگاه صادراتی
در آن جا برای محصوالت نانو راه انــدازی کنیم و زمینه
صادرات محصوالت های تک فراهم شود.وی با بیان این
که تاکنون به بیش از  ۴۵کشور دنیا محصوالت نانو صادر
شده است ،بیان کرد :یکی از این کشورها چین است که
خوشبختانه همکاری های خوبی با آن داشته ایم.

فراورده نانویی درمان بیماری سالک وارد
بازار شد
مهر  -محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به
کسب دانش فنی و ساخت فراورده درمان بیماری سالک
با عنوان ژل موضعی «نانو لیپوزومال آموفوتریسین »B
شدند.
رئیس مرکز تحقیقات نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی
مشهد گفت:این دارو با تالش محققان مرکز تحقیقات
نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و حمایت ستاد
ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری توسط شرکت
دانش بنیان اکسیر نانوسینا در یک کارخانه داروسازی
داخلی تولید شــده اســت.وی گفت :فرایند تولید این
فــراورده از سال  ۱۳۸۶در مرکز تحقیقات نانوفناوری
دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز شد و پس از کامل شدن
دانش فنی در مرکز تحقیقات نانوفناوری به صورت سه بچ
نیمه صنعتی در شرایط تمیز در کارخانه در اردیبهشت
 ۱۳۹۱تولید شد.
بر اساس نتایج به دست آمده که نشان دهنده تاثیر مثبت
دارو بر درمــان سالک بود ،سازمان غذا و داروی وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی با افزودن این فراورده با
نام «ژل نانولیپوزومال آمفوتریسین  »Bبه فهرست داروهای
ایران در تاریخ  ۲۶تیر سال  ۱۳۹۲موافقت کرد .وی یادآور
شد :درمان رایج سالک با تزریق آمپول های گلوکانتیم به
صورت عضالنی یا موضعی است اما متاسفانه پاسخ به
درمان بسیار کم و مقاومت دارویی نیز بسیار دیده می شود.

راه اندازی نخستین تلویزیون اینترنتی
کودکان
خبرگزاری صدا وسیما -یک شرکت دانش بنیان در پاسخ
به مطالبه خانواد هها ،نخستین تلویزیون اینترنتی ویژه
کودکان را راه اندازی کرده است.
تلویزیو نهای اینترنتی ،فضایی تعاملی اســت کــه با
گسترش فضای مجازی در دسترس مخاطبان قرار گرفته
و مخاطب میتواند انتخاب کند که چه محتوایی را ببیند
یا نبیند.

رونمایی از مرحله صادراتی داروی
"گالتیرامر ایرانی "
خبرگزاری صدا وسیما  -متخصصان داروسازی کشور
با تولید داروی «گالتیرامر» ،داروی درمان بیماری «ام
اس» انحصار رژیم صهیونیستی را در باز ارهای جهانی
شکستند.مدیرعامل ایــن شرکت دانــش بنیان گفت:
نشان تجاریاین دارو پیش از این در انحصار یک شرکتی
صهیونیستی به نام «توا» بود که در اقدامی غیرانسانی
اجازه استفاده آن برای بیماران در ایران داده نمیشد و
فروش آن به بیماران ایرانی منع شده بود وشرکت ما موفق
شد پس از سالها کار پژوهشی و تحقیقاتی همه مراحل را
از تحقیق تا تولید ماده موثر اولیه به ثمر برساند و هم اکنون
محصول نهایی با مشارکت داروسازی زهراوی به صورت
انبوه تولید میشود وامــروز موفق شدیم عــاوه بر بازار
داخلی ،انحصار شرکت رژیم صهیونیستی را در جهان
بشکنیم و صادرات به ترکیه را با ارز آوری  ۲۰میلیون دالر
آغاز میکنیم.

افشایاطالعاتکاربراناپلیکیشن
جاسوسیوالدینازفرزندان

موانعرونق
کسبوکارهایاینترنتی
خاستگاهکسبوکارهایتازهبرپایهایجادسولهوکارگاه
و خرید ماشین آالت یا حتی روباتهایی با فناوریهای
پیچیده نیست بلکه متکی بر دانش برنامهنویسی است و
در یک اپ در گوشیهای تلفن همراه کار راه میافتد.
دنیا سریعتر از ما حرکت کرده است .اگر در ایران یکی
دو سالی است که مفهوم استارت آپ با تاکسیهای
اینترنتی جا افتاده است ،در دنیا شبکه های اجتماعی
سالهاست که بخشی از رشد اقتصاد جهانی را در
اختیار گرفته اند و به زودی کسب و کارهای اینترنتی
به جذاب ترین مشاغل حال و آینده تبدیل می شوند.
بیش از یک دهه است که ساختار اقتصاد کشورهای
صنعتی از اقتصاد کارخانه ای به اقتصاد دانش بنیان
تغییر کرده است ،تغییری که سبب شده است تا بخش
قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورها از طریق
کسب و کارهای اینترنتی تامین شود .کسب و کارهای
اینترنتی یا استارت آپ ها ماهیتا با كسب و كارهای
اقتصاد كارخانه ای متفاوت هستند ،چرا که این نوع
ازكسب وكار سرمایه فیزیكی كمتری می خواهد ،اما
سهمسرمایهفكری،طراحیوایدهدرآنبیشتراست.در
این میان ،اقتصاد ایران چه راهی رفته است؟ چرا کسب
و کارهای اینترنتی در کشوری مثل هند این قدر سریع
اتفاق می افتد ،اما در ایران نه؟

مهر  -یک اپلیکیشن جاسوسی والدین از فعالیت های
نوجوانان ،اطالعات هــزاران نفر از کاربران خود را در یک
ســرور بــدون اقدامات امنیتی رها کــرده اســت .به گزارش
خبرگزاریمهربهنقلازگیزمودو،اپلیکیشن TeenSafeکه
برایجاسوسیوالدینازفعالیتهایآنالینفرزندانبهکار
میرود،اطالعاتهزارانحسابکاربریآنالینرافاشکرده
است .والدین از این خدمت برای کنترل رفتارهای آنالین و
تماس های فرزندانشان استفاده می کنند .این اپلیکیشن
حداقل یکی از دو سرور خود را در خدمت ابر حسابرسی
آمازونبدوناقداماتایمنیرهاکردهبود.بنابراینهرکسی
می توانست بی نیاز از پسورد ،به اطالعات ذخیره شده در آن
دسترسییابد.

▪قوانین و مقررات دولتی؛ مانع اول

هــادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این باره
می گوید« :اگر بخواهم به این سوال پاسخ بدهم که
چرا استارت آپ ها مثل دیگر نقاط جهان در ایران
رشد نکرده اند ،شاید باید این سوال را متقابال مطرح
کنم که چرا در ایران شرکت های خصوصی بزرگ پا
نگرفته اند؟ یا چرا بخش خصوصی در اقتصاد ایران
بزرگ نیست؟ حتی در صنعتی مثل خودرو ،سیمان یا
فوالد هم شرکت های بزرگ خصوصی با ظرفیت های
اقتصاد ایران وجود ندارد.
حاال مقایسه کنید که کسب و کار اینترنتی هم درست
به ایــن دلیل ایجاد نشده اســت ».به گفته وی ،پس
از پیروزی انقالب اسالمی بسیاری از شرکت های
خصوصی در ایــران مصادره و به دلیل عالقهمندی
دولت ،دولت به تدریج بزرگ و حجیم شد .به همین
دلیل هم اقتصاد ایران دولتی شد .حتی این مسئله
در قوانین هم جاافتاده است که ما بخشی به نام بخش
خصوصی نداریم.مثال وقتی از بخش خصوصی نام برده
می شود،عنوان بخش غیردولتی مطرح می شود که
البته به معنای بخش خصوصی و تعاونی است.همین
تعریف در قوانین ما نشان می دهد که بخش خصوصی
جایگاه مهمی در اقتصاد ایران ندارد.به همین دلیل

پایگاه استارت آپ ( بخش خصوصی ) با اولین مانع که
قوانین و مقررات دولتی است،متوقف می شود ».حق
شناس ثبات در قوانین و مقررات را اولین اصل ذکر می
کند و معتقد است مادامی که اقتصاد ایران با همین
قوانین و مقررات فعالیت را بر بخش خصوصی بسته
است ،استارت آپ و کسب و کارهای اینترنتی ایران نه
تنها بزرگ نمی شوند ،بلکه جهانی هم نخواهند شد».
▪فرهنگ؛ مانع دوم

هادی حق شناس در این خصوص می گوید« :به جز
قوانین و مقررات دست و پاگیر که مانع توسعه استارت
آپ ها در ایران هستند،موانع فرهنگی هم در ایران مانع
راه است ».او با اشاره به فعالیت تاکسیهای اینترنتی
می گوید« :باوجود این که فعالیت آنها موفق بوده ،اما
حرف و حدیث و شایعات درباره وابسته بودن آنها به
برخی نهادها مطرح است؛ بنابراین برای توسعه کسب
و کارهای اینترنتی به جز قوانین ،الزم است فرهنگ
سازی هم صورت بگیرد.
وقتی فعالیت بخش خصوصی را در اقتصاد پذیرفتیم،
باید لوازم آن را هم ایجاد کنیم .مبنای فعالیت و توسعه
بخش خصوصی در تمام دنیا بر اصل رقابت استوار شده
و این یک اصل بین المللی است.وقتی رقابت شکل

نگیرد ،بخش خصوصی هم در اقتصاد ایــران بزرگ
نمی شود».
▪میان ُبر توسعه

از استارت آ پها به عنوان «میا ن ُبر» توسعه یاد می
کنند ،به این معنی كه بر اثر گسترش این نوع فعالیت
ها می توان توسعه خطی راكنار گذاشت و به توسعه
مابعد صنعتی رسید .حتی اگــر در موقعیت توسعه
ماقبل صنعتی واقع شده باشیم ،این ماهیت توسعه
دانش بنیان به سرعت می تواند اقتصادی را در جرگه
بازارهای نوظهور قرار دهد و اقتصادی مثل ایران را که
تاکنون بر مناسبات نیمه صنعتی و کشاورزی حاکم
بوده است ،ناگهان به سوی توسعه فناوری پیشرفته
سوق دهد .کسب و کارهای اینترنتی این روزها بخش
بزرگی از معامالت بورس های جهانی را تسخیر کرده
انــد،امــا در ایــران همان چند شرکت مــحــدودی که
فعال هستند راه به بورس نیافته اند.کارشناسان می
گویند،شرط ورود کسب و کارهای اینترنتی به بورس
شفافیت مالی است.
وقتی حتی بانک های ایران دفاتر شفافی ندارند،کسب
و کارهای اینترنتی هرگز خود را در معرض داوری
دولت قرار نمی دهند.

خواندنیها
پاسخ

آزمایش جدید ناسا در دمایی  ۱۰میلیارد برابر سردتر از فضا
مهر  -دانشمندان ناسا یک واحد تحقیقاتی به اندازه
یک صندوق یخ به ایستگاه فضایی فرستاده
اند و قصد دارند در آن دمایی ایجاد کنند
که ۱۰میلیارد برابر سردتر از فضا باشد.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از
اسپیس ،دانشمندان ناسا قصد دارند
با انجام آزمایشی در ایستگاه فضایی
بین المللی دمایی ایجاد کنند که ۱۰
میلیارد برابر سردتر از فضا باشد .هدف از این
آزمایش تمرکز روی رفتار کوانتومی عجیب اتم هاست.

به همین منظور آزمایشگاه  JPLناسا در کالیفرنیا یک
واحدتحقیقاتفیزیکبهاندازهیکصندوقیخ
(( )The Cold Atom Laboratory (CAL
ساخته اســـت .ایــن واحـــد تحقیقاتی
اکنون به ایستگاه فضایی بین المللی
ارسال شده است )CAL( .با کمک لیزر
و آهن رباها در ایستگاه فضایی ابرهایی
از اتم را تا حد بی سابقه ای سرد می کند .به
گفته ناسا دمای این اتم ها به نزدیک صفر درجه
واقعی یا کمترین دمای ممکن می رسد.

معاون وزیر ارتباطات خبر داد :

قانون حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی تصویب می شود
معاون وزیر ارتباطات از
تصویب قانون حمایت از
حریم خصوصی کاربران
در فضای مجازی تا سه
ماه آینده خبر داد .رسول
سراییان در گفت و گو با
مهر هدف از تدوین این
قانون را اعتمادسازی
بــرای کاربران در زمینه
امنیت اطــاعــات شان
در فضای مجازی و نیز
امکان پیگیری تخلفات در این فضا بیان کرد.وی گفت:
پیش نویس ایــن الیحه با همکاری مرکز ملی فضای
مجازی ،مرکز پژوهش های مجلس ،پژوهشگاه قوه
قضاییه و نیز سازمان فناوری اطالعات ایران در حال
نهایی سازی است وپیش بینی می شود تا سه ماه آینده

ایــن الیحه تــدویــن و بــرای
قــانــونــی ش ــدن و تصویب
به مجلس ارســال شود.به
گفته وی الیحه حمایت از
حریم خصوصی کاربران
در فضای مجازی یکی از
پنج الیحه حقوقی فناوری
اطالعات است که توسط
سازمان فناوری اطالعات
ایران در حال تدوین برای
ارائـــه بــه دولـــت و مجلس
است و موضوع اعتمادسازی کاربران و جلوگیری از
سوءاستفاده از دیتای کاربران فضای مجازی و نیز امکان
پیگیری تخلفاتی که در این فضا رخ می دهد از جمله
محورهایی است که در این الیحه برای آن ساز و کار در
نظر گرفته شده است.

با این گوشی از شر خر و پف خالص شوید
ایــســنــا  -گــوشــیهــای م ــوس ــوم ب ــه "س ــک ــوت در
خواب"( )QuietOn Sleepقادرند تا صدای خر
و پف اطرافیان را در هنگام خواب ،بگیرند
تا کاربر خــواب راحتی داشته باشد .به
گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ ،اختالل
در خواب به علت خر و پف کردن شریک
زندگی چیزی است که برای بسیاری از
مردم آشناست و الهامبخش ابداع تعدادی از
دستگاههای صداگیر شده که برای بهتر خوابیدن
در شب طراحی شدهاند .آخرین راهحل برای عبور از

این مشکل ،گوشیهای " "QuietOn Sleepاست.
یک جفت گوشی که توسط مهندسان سابق
نوکیا طراحی شده و از فناوری لغو فعال سر
و صدا با تمرکز بر مسدود کردن صداهای
فرکانس پایین استفاده کردهاند .نقطه
قوت و بزرگ ترین تفاوت این گوشی این
است که توانایی مسدود کردن صدا را در
فرکانس کمتر از  500هرتز دارد که به گفته
سازندگان ،گوشیهای دیگر قادر به انجام این
کار نیستند.

با اعالم رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه

استفاده از فیلترشکن درکافی نت ها ممنوع شد
رئیساتحادیهصنففناوران
رایانه از ممنوعیت استفاده
از فیلترشکن در کافی نت
هــا خــبــر داد .ب ــه گ ــزارش
تسنیم ،مهدی میر مهدی
با اشــاره به ابــاغ آییننامه
ممنوعیتاستفادهاز VPNو
فیلترشکندرکافینتهابه
اتحادیهصنففناورانرایانه
گفت  :در پی ابالغ آییننامه
ممنوعیت استفاده از VPN
ازسویرئیسپلیسجدیداماکننیرویانتظامیاتحادیه
صنف فناوران رایانه ،اتحادیه صنف فناوران رایانه نیز آن
را به واحدهای صنفی ابالغ کردهاست .رئیس اتحادیه
صنف فناوران رایانه افزود :نیروی انتظامی تنها نهادی
اســت که بــدون حکم میتواند به سرکشی واحدهای

صنفی بپردازد ،بنابراین
تمامی صنوف باید مقید
به رعایت قوانین ابالغی
از سمت این نهاد باشند
تا در مواجهه با بازرسی
هــا ،دچ ــار بــرخــوردهــای
قانونی نشوند.میرمهدی
دربــاره برخوردهایی که
با کافینت های متخلف
صورت میگیرد ،گفت :با
توجهبهاینکهاوجفعالیت
این واحدهای صنفی در ماههای سوم و چهارم سال و
همزمان با موعد تسلیم اظهارنامههای مالیاتی از سمت
صنوف است ،اجازه فعالیت در این دو ماه را به کافینت
هایمتخلفنخواهیمدادودردیگرماههایسالنیزاز15
روزتایکماهواحدهایآنهاپلمبمیشود.

تولیدخودرویبرقیباشتابصفرتاصد3.5
ثانیهای
فارس  -شرکت تسال که به علت تولید و فروش خودروهای
برقیشهرتدارد،خودرویتازهایبهناممدل 3Sعرضهکرده
که موتور دوگانه ای دبلیو دی دارد .به گزارش گروه علمی
دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از یاهونیوز ،شرکت
تسالکهبهعلتتولیدوفروشخودروهایبرقیشهرتدارد،
خودروی تازه ای به نام مدل 3Sعرضه کرده که موتور دوگانه
ایدبلیودیدارد.اینخودرومجهزبهچرخهای 20اینچی
بوده و در تولید بدنه آن از فیبر کربنی استفاده شده است.
قیمتاینخودرو 78هزاردالربودهویکیازجنبههایجالب
آنشتابصفرتا 100اینخودرواست.سرعتاینخودرودر
عرض 3.5ثانیهبه 100کیلومتردرساعتمیرسد.

تبدیلبقایایموادغذاییبهانرژیالکتریکی
ایرنا  -محققان دانشگاه ملی سنگاپور یک سیستم بازیافت
بی هوازی و پایدار ساختند که قادر است بقایای مواد غذایی
را به انرژی الکتریکی ،گرما و کود تبدیل کند .به گزارش روز
دوشنبهگروهاخبارعلمیایرناازپایگاهخبریساینسدیلی،
کاربااینسیستمپایداربسیارسادهاستودرمقایسهبادیگر
روش ها نیاز به نگهداری کمتری دارد و حداکثر کارآیی و
امنیترادراختیارمیگذارد.نکتهقابلتوجهایناستکهاین
سیستمقادراستحدود 80درصدازضایعاتموادغذاییرا
بهیکشیرهغنیازموادغذاییتبدیلکندکهمیتوانآنرادر
یکفراینددیگربهکودمایعموردنیازبرایکشاورزیوباغبانی
تبدیلکرد.اینسیستمبهحسگرهاییمجهزاستکهپایان
هر مرحله از کار را اعالم می کنند و در صورت بروز هرگونه
مشکل امنیتی ،موضوع را با استفاده از گوشی هوشمند و
تلفنثابتبهصورتلحظهایبهمتخصصاناطالعمیدهند.

شناساییآنالیندانشآموزانحواسپرت
خبرآنالین  -مــدرس ـهای در چین شاگردانی را که به
حرفهای معلم گــوش نمیدهند ،شناسایی میکند.
به گــزارش خبرآنالین ،محصول «چشمان هوشمند» در
دبیرستان هانگژو در استان ژجیانگ بر اساس فناوری
تشخیص چهره آنالین مبتنی بر خلقوخوی تعریفشده
و مودهایی مانند سورپرایز ،غمگین ،متعجب ،نگران،
عصبانی ،شــاد ،تــرس یا خنثی در آن دستهبندیشده
است .نرمافزار مربوط از ماه مارس بهصورت آزمایشی به
کار گرفتهشده و مدیران آموزشی پس از بازخورد مثبت،
قــرار است از این محصول بــرای تغییر سیستم آموزشی
در دبیرستانها استفاده کنند .معلمان از طریق بسته
نرمافزاری و سختافزاری نصبشده در کالس میتوانند
گــراف زمانی توجه دانــش آمــوزان به مطالب آموزشی را
مشاهده کنند ضمن این که متوجه شوند کدام دانشآموز
بیشتر توجه کرده است.

بررسیتشخیصپوکیاستخوانازروی
تراشههایناخن
ایرنا  -محقق واحد علوم و تحقیقات ،استفاده از تراشههای
ناخن را برای تشخیص ابتال به بیماری پوکی استخوان به
عنوانجایگزینتستسنجشتراکماستخوانبررسیکرد.
به گزارش ایرنا از واحد علوم و تحقیقات ،یکی از محققان این
طرح با اشاره به بیماری پوکی استخوان به عنوان معضلی
در بهداشت عمومی توضیح داد :در تست سنجش تراکم
استخوان()BMDکهاکنونقطعیترینروشبرایتشخیص
پوکیاستخواناست،عالوهبرهزینهزیاد،فردبایدتحتاشعه
ایکسقراربگیردکهمیتواندموجبعارضهجسمیشود.
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