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به مناسبت روز جهانی ایموجی تحقیقی صورت گرفته که در آن نشان میدهد هر کدام از کشورها از کدام ایموجی بیشتر استفاده میکنند.نکته جالب توجه حضور
کشور ایران دراینتحقیقاست،براساسآنبیشترینایموجیکهدربینمردمایرانمتداولاست،استیکرخندهیاهمان" " LaughingTearsاست.کشورهای آمریکای
جنوبی بیشترازایموجیقلبشکسته ،کشورهایعربی ازایموجیگلوکشور ایتالیا بیشترازایموجیجشنوشادیاستفادهمیکنند.

کاربران ایرانی بیشتر از کدام ایموجی
استفاده میکنند؟

...

اخبارداخلی

مروری بر شکلگیری و انقالب بزرگی که فروشگاههای اینترنتی در بازار ایجاد کردند

ثروتی بزرگتر از نفت

گوشی های احتکار شده رجیستر می شوند
حاجیان  -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی با اعالم این که هم اکنون قاچاق گوشی نزدیک
به صفر است ،خاطرنشان کرد :درحــال بررسی طرحی
هستیم که برای گوشی های احتکار شده که با ارزدولتی
به کشورواردشده است،زمان رجیستری تعیین کنیم.
فالح جوشقانی روزگذشته درحاشیه همایش مشارکت
بخش خصوصی در ارائ ــه خــدمــات دولــت الکترونیک
درجمع خبرنگاران درپاسخ به سوالی درخصوص تعیین
تکلیف رجیستری گوشی های موبایلی که با ارزدولتی
وارد کشورشده امابه بازارعرضه نشده اندگفت :پیشنهادی
درکمیته رجیستری مطرح شده است که برای رجیستری
گوشی های احتکار شده زمانی تعیین کنیم  .این اقدام
نیاز به بررسی هــای فنی بیشتری دارد و درحــال ارائــه
راهکارهایی هستیم که تا یک ماه آینده این طرح را نهایی
کنیم.جوشقانی اضافه کرد :هم اکنون گوشی هایی که
ازگمرک وارد کشور می شوندقانونی بــوده و با اجرای
طرح رجیستری درصدقاچاق به صفر نزدیک شده است
اما بحث این است که برخی گوشی هایی که با ارزدولتی
وارد کشور شده انددرسیستم فعال نشده اند،یعنی عرضه
آن ها به بازار صورت نگرفته است .وی افزود :درسیستم
رجیستری گوشی پس از فعال شدن درگمرک ،درسامانه
همتا و رگــوالتــوری ثبت می شود،این فرایند باعث می
شود اگرگوشی غیرقانونی به کشور وارد شودشناسایی
شــودامــادرطــرح جدید قصدداریم یک فرایند دیگربه
فرایندهای رجیستری اضافه کنیم تاکارثبت گوشی
اززمان توزیع تا بازارخرده فروشی نیز انجام شود.در این
صورت مردم درگیرنمی شوندو تنها این موضوع مربوط به
توزیع گوشی اززمان ورودبه کشورتارسیدن به بازارخرده
فروشی است .به این ترتیب اگر واردکننده ،گوشی را به
بنکدار بدهد،گوشی بایددرسامانه مربوط به ثبت برسدو
پس از آن ازطــرف بنکدارتارسیدن به بــازار نیز مشخص
خواهدشدکه گوشی درچه مرحله ای است.وی گفت :هم
اکنون با این مشکل مواجه هستیم که واردکننده ادعا می
کندگوشی را به بازار داده و مغازه دارگوشی را احتکارکرده
یا گوشی ازسمت بنکدارو عمده فروش به بازاروارد نشده
است .این موضوع هم اکنون قابل شناسایی نیست اما
زمانی که این طرح رجیستری اجرایی شود ،فرایند پخش
گوشی درکشورقابل رهگیری خواهد بــود.وی افــزود:
البته درموضوع گوشی های وارد شده با ارزدولتی ،وزارت
صنعت و تعزیرات درحال ردگیری موضوع هستند و قول
داده اندگوشی هایی را که احتکار شده شناسایی و وارد
بازارکنند.

ایران در تولید علم جزو  ۱۵کشور برتر دنیا
شد
آخرین داده های مستخرج از معتبرترین پایگاه استنادی
جهان بیانگر آن است که جمهوری اسالمی ایران توانسته
است بــرای نخستین بــار ،در زمــره  ۱۵کشور برتر دنیا از
منظر تولید علم قرار گیرد.به گزارش پایگاه استنادی علوم
جهان اسالم ( ،)ISCدکتر محمدجواد دهقانی سرپرست
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت :بررسی و تحلیل
جدیدترین دادههای استخراج شده از پایگاه استنادی
وبگاه علم ( )WOSدر شش ماهه نخست سال ۲۰۱۸
میالدی حاکی از عملکرد منحصر به فرد پژوهشگران و
دانشمندان ایرانی در نیمه نخست سال جاری میالدی
است .براساس این گزارش ،ایران رتبه نخست تولید علم
را در جهان اسالم کسب کرده و بیش از  ۲۲درصد از کل
تولیداتعلمیکشورهایاسالمیرابهخوداختصاصداده
است.همچنین کشورمان با ثبت بیش از  ۲۵هزار و ۵۰۰
مدرک در پایگاه استنادی  ISIتوانست برای نخستین بار،
در زمره ۱۵کشور برتر دنیا از منظر تولید علم قرار گیرد.وی
افزود :ترکیه ،عربستان سعودی ،مالزی و مصر به ترتیب با
 16.2درصد 8.4،درصد 7.8،درصد و 7.5درصد جایگا ه
هایدومتاپنجمراکسبکرد هاندوجمهوریاسالمیایران
با اختالف قابل مالحظه ای نسبت به ترکیه و عربستان
سعودی جایگاه نخست را در میان  ۵۷کشور اسالمی از
نظر تولید علم در شش ماهه نخست سال  ۲۰۱۸میالدی
به خود اختصاص داده است.وی اظهار کرد :پس از ایران
کشورهای روسیه ،سوئیس ،سوئد ،ترکیه و لهستان جایگا ه
هایشانزدهمتابیستمراکسبکرد هاند.کشورهایایاالت
متحده آمریکا ،چین ،انگلستان ،آلمان و هند نیز به ترتیب با
 ۷۴۲۱۹ ،۸۳۳۲۲ ،۲۱۶۸۹۳ ،۳۲۲۰۲۰و ۵۴۷۶۴
مدرک نمایه شده در  WOSتوانست ه اند جایگا ه های اول تا
پنجم جهان را به خود اختصاص دهند.

از «آمازون» تا«»eBayمدعی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر این که بخش
قابل توجهی از شبکه انرژی کشور ظرف سه سال آینده
هوشمند خواهد شد ،گفت :یکی از مصادیق مهم تحول
دیجیتال در دنیا هوشمندسازی شبکههای انرژی است.
به گــزارش ایسنا ،محمد جــواد آذری جهرمی درمراسم
امضای سند مشترک وزارتخانههای نیرووارتباطات برای
توسعه کاربردهای فناوری ictدر صنعت آب و برق ،با بیان
این که هوشمندسازی باعث بهبود مدیریت شبکه خواهد
شد ،افــزود :پایلوت کوتاه مدت این طرح در کمتر از یک
سال اجرایی شده و در ظرف سه سال آینده نیز بخش قابل
توجهی از شبکه انرژی کشور هوشمند خواهد شد تا خدمت
جدیدی را برای مردم و کشور به ارمغان آوریم.

مرتضی اخــوان  /فروشگاههای اینترنتی
استعاره نوینی از بــازار است که امــروزه به
شکل فراگیری در دنیا مورد استفاده مردم
قرار می گیرد و در کشور خودمان هم چند
سالی است که تالشهای بسیاری در این
عرصه انجام شده است .استقبال مردم از
خریدهای اینترنتی علل مختلفی دارد که
شاید بتوان مهمترین آنها را صرفهجویی در
وقت و هزینه و البته طیف وسیعی از کاالها
برایسلیقههایمختلفدانست.بااینوجود
به دلیل مشکالتی همچون قطعی و وصلی
اینترنتیاسرعتکندآن،هیچگاهمردمایران
نتوانستهاندبهسیستمهایخریدازفروشگاه
هایاینترنتیاطمینانکاملداشتهباشند.
گذشته از مشکل اینترنت ،بحث امنیت
هم همیشه مطرح بوده است و بسیاری از
افراد از این ماجرا واهمه داشته اند که مبادا
اطالعاتمربوطبهکارتبانکیآنهاتوسط
یک درگاه نامطمئن پرداخت الکترونیک،
فاششودودستافرادنااهلبیفتد.باتمامی
این مشکالت باز هم افرادی بوده اند که به
سراغ این نوع از خریدها رفته و باعث ایجاد
رونق در فروشگاه های اینترنتی شدهاند.
به گونه ای که امــروزه شاهد آن هستیم که
تعداد این فروشگاه ها که یک کسب و کار
الکترونیکیرسمیبرایخوددستوپاکرده
اند در مقایسه با گذشته بسیار بیشتر شده
است.اعتصابتعدادیازکارکنانانبارهای
کاالی شرکت آمــازون در آلمان ،اسپانیا و
لهستان با هدف بهبود شرایط کاری خود و
به منظور جلب توجه این شرکت سبب شد تا
مروری داشته باشیم بر ماهیت شکلگیری
فروشگاههای اینترنتی در ایران و جهان و
بایدونبایدهاییکهاینتوسعهدرخدمتبازار
فناوری،اینترنتوبهخصوصفضایمجازی
را به انقالبی در عرصه ثروت و بازار جهانی
بدلکردهاست.

نگاهیبهمشهورترینفروشگاههایاینترنتی

هوشمندسازی شبکه انرژی کشور تا سه سال
آینده

...

کوتاهازجهانعلم

▪زندگی فست ف ــودی ،خرید آنالین،
امنیتپایدار

در دنیای امروز که مردم کره زمین به سبک
زندگی فست فودی رسیدهاند ،راهانــدازی
کسبوکارهایآنالینوتحتبستراینترنت
میتواند گزینه مناسب و درستی در مسیر
توسعهفناوریوکسبثروتباشد.اگرروزی
صنعت نفت پول سازترین صنعت دنیا بود،
ام ــروزه صنعت فــنــاوری اطــاعــات یکی از
پول سازترین صنایع دنیاست تا جایی که با
نگاهیبهنامثروتمندترینافرادجهانمتوجه
میشویم که آیتیمنها ،پولدارترین افراد
جهان هستند .اما روند گرفتن مجوزهای
الزم برای برپایی کسب و کارهای نوین و به
خصوص راهاندازی فروشگاههای اینترنتی
درکشورمان،مسئلهمهمیاستکهبایدبهآن
بپردازیم .هم اکنون اگر شما تصمیم داشته
باشیدکهکاراینترنتیبرایخودراهبیندازید
و خرید و فروشی را از طریق این بستر انجام
دهیدبایدیکتاییدیهداشتهباشید.
▪نمادیبرایاعتبارشما

نماد اعتماد الکترونیکی در حقیقت یک
اعتبار یا نشانه است که از طرف مرکز توسعه
تجارتالکترونیکیکشورکهوابستهبهوزارت
صنعت ،معدن و تجارت ایران است به عنوان
یکتاییدیهیامجوزبهفروشگاههایاینترنتی
داده میشود .هر فروشگاهی که صاحب
نمادالکترونیکیباشدبهطورحتممیتواند
مشتریان بیشتری را به خود جلب کند زیرا با
وجودایننمادمردمهمآسانترمیتوانندبه
آنفروشگاهاعتمادداشتهباشند.درخصوص
این نماد باید بدانید که هم اکنون نمادها به
دو گونه مختلف هستند .در دسته اول نماد
دایم یک ستاره و در دسته دوم هم نمادی با
عنوان نماد دایم دو ستاره قرار می گیرد .اگر
شما تصمیم به راه انــدازی یک کسب و کار

در این میان شرکتهای اینترنتی بزرگی
مانند Amazon،eBay ، Alibaba
و ...مردم را تنها نگذاشتهاند و هر
یک با ابداعها و ابتکارهایی
ویــژه ،سعی در جذب
بیشتر مردم دارند
و درآمدهای
هــنــگــفــتــی
از ایـــن طــریــق
کسب کـــرده انــد تا
جایی که ثروتمندترین
انسان ها ،معموال در حوزه IT
قرار دارند .در ادامه مروری گذرا
بر شکلگیری و عملکرد این سه شرکت
مشهور خواهیم داشت.

الکترونیکی دارید باید به فکر گرفتن نماد
اعتمادالکترونیکیباشید،برایگرفتناین
نماد می توانید به سایت نماد اعتماد وارد
شوید و برای ثبت نام اقدام کنید .اگر برای
گرفتن نماد اعتماد دایــم دو ستاره تمایل
داریدبایدبهمنظورمبادلهامناطالعاتبین
کاربران و سامانه ،از درگــاه امن  SSLبرای
مبادله اطالعات استفاده و بــرای دریافت
گواهیامنیت SSLهماقدامکنید.
▪چراییاعتمادبهیکنماداعتمادزا

یکی از مهمترین عــوامــل توسعه تجارت
الکترونیکآناستکهاعتمادواطمینانکافی
در میان کاربران خدمات الکترونیکی وجود
داشتهباشد.اگریکخریداربخواهدبهکسبو
کارهایاینترنتیاعتمادپیداکند،بایدخیالش
از چند مورد راحت باشد .اول این که مالک
کسب و کار شناسایی شود و امکان مراجعه به
او در صورت بروز اشکال وجود داشته باشد.
دوم این که بداند اطالعات کاالها یا خدمات
ارائهشدهدروبسایتکاملوصحیحهستند
واینکهیکگارانتیمعتبروارائهخدماتپس

ازفروشوجوددارد.مواردیمانندواضحبودن
روند برگرداندن یا تعویض کاال و پس گرفتن
پول،محفوظماندناطالعاتشخصیومالی
خریداران و در نهایت وجود امنیت کافی وب
سایتبرایانجامتراکنشهایمالیباعثمی
شود که تایید یک موسسه و مرکز ملی اعتماد
ضروریبهنظربرسد.
▪روندکندتوسعهفروشگاههایاینترنتی
در ایران

رشد وتوسعهفروشگاههایاینترنتیدرایران
در قیاس با نمونه جهانی بسیار کند است؛
مسئلهای که به عنوان یک آسیب جدی در
عرصه ثبات بــازار این کسب و کار میتواند
سرمایهگذارانرانگرانکند.اگرنامکاالییرا
کهمدنظرتاناستدرموتورجستوجویخود
تایپ کنید و بخواهید به دنبال یک فروشگاه

مناسببرایخریدخودبگردید،
با انــواع و اقسام فروشگاههای
اینترنتیمواجهخواهیدشدکهبههیچعنوان
معلوم نیست کدام یکی از این فروشگاهها به
دیگری برتری دارد .گفته میشود هم اکنون
بیش از  15هزار وب سایت در کشور فعالیت
دارنــد .وب سایتهایی که تعدد آنها سبب
میشود خریداران سردرگم شوند و عطای
خرید را به لقایش ببخشند .با وجود این بعد از
طرحساماندهیاینفروشگاههاواقدامبرای
دریافت مجوزها و پروانه های الزم ،بسیاری از
فعاالن این عرصه درباره روند کند و پیچیده
دریافتمجوزهاگالیههاییداشتهاند.امااین
تنها علت کندی رشد این فروشگاهها نیست
و سوءاستفاده بسیاری در این عرصه اعتماد
مردمی را از بین برده و تسهیل روند دریافت
مجوزهاراکندکردهاست.

خبر مرتبط

اعتصاب کارمندان آمازون در اروپا

تعدادیازکارکنانانبارهایکاالیشرکتآمازوندرآلمان،اسپانیاولهستانباهدفبهبودشرایطکاریخودوبهمنظورجلبتوجهاینشرکت
دستبهاعتصابزدند.بهگزارشایرانآنالین،ایناعتصابدقیقادرروزپرایمدییعنی ۱۶جوالیآغازشدهاست.آمازونهرسالبهمدتدو
روزمحصوالتخودراباتخفیفهایویژهبهفروشمیرساندواعتصابکارکنانانبارهایآمازونکهدقیقادرهمینروزصورتگرفتهدشواری
هایزیادیرابرایاینشرکتبهوجودآوردهاست.کارمنداناروپاییآمازونمیگوینداینشرکتساعاتکاریآنهاراافزایشدادهوایندر
حالیاستکهبرایایناضافهکاریهیچحقوقیاپاداشویژهایبهآنهاپرداختنمیکند.اینافرادازنبودقوانینومزایایحمایتیبهنفعخود
درصورتابتالبهبیمارینیزناراضیهستند.اتحادیهکارگریآلمانپیامایناعتصابراشفافدانستهواعالمکردهدرشرایطیکهآمازونروز
بهروزثروتمندترمیشود،تالشخودبرایذخیرهکردنپولهایشرابهقیمتبهخطرافتادنسالمتکارکنانشافزایشدادهاست۱۸۰۰.
کارمندآمازوندراسپانیااعتصابخودرااز ۱۶جوالیآغازکردهاندوانتظارمیروداینروندتا ۱۸جوالیادامهیابد.همتایانآلمانیاینافراد
از ۱۷جوالیبهاعتصابکنندگانپیوستندوسپسایناعتصاببهلهستانکشیدهشد.شرکتآمازونپیشازاینشرایطکاریدرانبارهای
خودراخوبورقابتیتوصیفکردهومدعیشدهبودکارکناناینانبارهابعدازدوسالکارهرساعت ۱۲.۲۲یوروحقوقدریافتمیکنند.

آمازون همیشه پیشتاز
ِ
آمــازون ،شرکت بازرگانی آمریکایی که مراکز آن در
سیاتل و واشنگتن قرار دارد و با این که تنها  20سال
از ظهور آن در جهان میگذرد ،یکی از بزرگترین
سایتها و فروشگاههای اینترنتی جهان محسوب
میشود .این شرکت برای نخستین بار در جوالی

 1994توسط  Jeff Bezosپایهگذاری شد و در سال
 1995با کتابخانه آنالین به صورت یک فروشگاه
اینترنتیدرآمدودردوماهنخستفروش،در 50ایالت
آمریکا و  45کشور راه خود را باز کرد که در این مدت
میزانفروشسایتآمازونبهبیشاز 20هزاردالردر

هفته رسید .در این فروشگاه اینترنتی
ان ــواع کتاب ،دیویدی ،بازیهای
رایانه ای ،لباس ،مبلمان ،غذا ،اسباببازی،
جواهرآالت ،تبلت ،سرویسهای ابر و ...ارائه و روز به
روزنیزبرمیزانخدماتآناضافهمیشود.

رقیبی شانه به شانه آمازونیها
 eBayنیز یــک شرکت آمریکایی چندملیتی
اینترنتی است که مرکز آن در کالیفرنیا قرار دارد
و تقریب ًا میتوان آن را رقیبی جدی برای سایت
آمازون دانست .این فروشگاه اینترنتی که برای
نخستین بــار  3سپتامبر ســال  1995توسط

واکنشسازمانپدافندغیرعاملبهاقدام جهرمیبرایبازدیدخبرنگاران
سازمان پدافند غیرعامل کشوربا صدوربیانیه ای به
اظهارات شتاب زده وزیرارتباطات و فناوری اطالعات
واکنش نشان داد.به گزارش تسنیم ،در این بیانیه آمده
است:حسبنظرمراجعقضاییهرگونهفعالیتتلگرامدر
کشورغیرقانونیاستوهمهدستگاههابایدفعالیتدربستر
نسخههایرسمیوغیررسمیایننرمافزاررامتوقفکنند.
اینبیانیهباتاکیدبراینکهنبایدمنافعملیراقربانیاهداف
سیاسی،یاتبلیغاتیکنیم،میافزاید:درخواستعجوالنه
وزیر ارتباطات از جمعی از خبرنگاران برای بازدید از یک
محل خاص در این وزارتخانه زیاده از حد تبلیغاتی بود و
بهتر بود به جای این اقدام ،جمعی از کارشناسان فنی،
قضایی و امنیتی را برای حضور در محل مربوط دعوت می

گوگلوسازمانمللهمکارشدند

کرد.دراینبیانیههمچنینبیانشدهاست:تداومفعالیت
نسخه های غیر رسمی تلگرام عامل اصلی صدمه دیدن
تالشهایشبانهروزیتیمهایجوانجهادیومتخصص
داخلی است که در ماه های گذشته نسخه های کارآمدی
ازپیامرسانهایداخلیراتوسعهدادهانددرحالیکه اگر
همین تالشی که دوستان برای حفظ تلگرام به هر قیمتی
دارند درحمایت از شبکه های اجتماعی بومی داشتند ،به
طور قطع خدمات دهی این شبکه ها قابل رقابت با نسخه
هایخارجیبود.سازمانپدافندغیرعاملکشوربرخالف
برخی دستگاه هادرصیانت از منافع ملی و رعایت قانون با
کسیرودربایستینداشتهوازبرگزاریشوهایرسانهای
تخریبینمیهراسد.

 Pierre Morad Omidyarپیر مراد امیدیار،
یک کارآفرین و برنامهنویس کامپیوتر ایرانی-
آمریکایی که در فرانسه متولد شده است ،تأسیس
شــد ،حــاال بــه یــک تــجــارت چند میلیارد دالری
تبدیل شده است که در بیش از  30کشور جهان

شعبه دارد .این وب سایت با آدرس
اینترنتی  eBay.comبه مزایده و
همچنین خرید آنالین مربوط میشود و
بخش وسیعی از کاالها و سرویسها را به مردم و
تجار ارائه میدهد.

بالتکلیفیطرحارائهاینترنتبدونفیلتربهدانشگاهیانورسانهها
حاجیان-وعدهارائه اینترنتبدونفیلتربهدانشگاهیان
و رسانهها موضوعی است که چند سالی از زمان طرح
آن می گذرد.این موضوع اگر چه چندین بارطی دولت
یازدهم ازسوی وزیر ارتباطات وقت و همچنین دردولت
دوازدهمازسویمهندسجهرمیمطرحشدهامااینوعده
هنوزمحققنشدهاست.البتهدربحثارائهاینترنتبدون
فیلتر به خبرنگاران ،اخبار غیر رسمی حاکی از آن است
که برخی از خبرنگاران به صورت محدود از این امکان
بهرهمند شده اند.اما به دنبال پیگیری های خبرنگار ما
از شرکت ارتباطات زیرساخت؛یک مقام مسئول در این
شرکت ،موضوع عرضه اینترنت بــدون فیلتر به برخی
خبرنگاران را تکذیب کرد وگفت :ایــن امکان تاکنون

دراختیارهیچخبرنگاریقرارنگرفتهاست .ویافزود:فعال
ازرسانه های مختلف خواسته ایم تا اسامی خبرنگاران
خــودرا دراختیارما قرار دهند تا بعد از تکمیل فهرست
خبرنگارانوطیمراحل نهایی،اینامکانرادراختیارآن
هاقراردهیمامااینفهرستهمچناندرحالتکمیلاست
وهنوزبهمرحلهنهاییوانجامهماهنگیهایالزمنرسیده
است .از سوی دیگر قرار بود در زمینه اجرای طرح پاالیش
هوشمند ،که سابقه این طرح نیز به دولت یازدهم بازمی
گرددامکاندسترسیدانشگاهیانوپزشکانواقشاروگروه
هایمختلفبنابهفعالیتهایعلمی آنهابهسایتهای
فیلترشده نظیریوتیوبوبالگاسپات فراهمشودامااین
موضوعنیزهمچنانازحدیکوعدهفراترنرفتهاست.

ایسنا " -گــوگــل" درحـــال هــمــکــاری بــا "ســازمــان ملل
متحد"( )UNاســت تا میزان تاثیرات فعالیتهای انسانی
روی اکوسیستمهای جهان را اندازهگیری کند .روز گذشته
"گوگل" پــروژهای را در همکاری با "سازمان ملل متحد"(
 )UNافتتاح کرد که در آن اطالعات دقیقی از کشورها و
سازمانهایگوناگونارائهخواهدشدتااقداماتوبرنامههای
الزم برای پاسخ به تغییرات سریع زیست محیطی صورت
گیرد.هدفازارائهایناطالعاتایناستکهبیشترکشورها
با دسترسی آزاد به این اطالعات ارزشمند ،شاخص زیست
محیطی "توسعه پایدار" را رعایت و دنبال کنند" .اریک
سولهیم"( )ErikSolheimسیاستمدارودیپلماتنروژیکه
هماکنونمدیراجراییبرنامهمحیطزیستمللمتحداست،
گفت :اگر بتوانیم این اطالعات را به درستی به کار گیریم،
تنها قادر به حل بزرگ ترین چالشهای زیست محیطی در
زمانخودخواهیمبود.ویافزودبخشمحیطزیستسازمان
مللازاینکهدرحالهمکاریباگوگلیاستکهبرترینابزار
جستوجویآنالینجهاناست،بسیارخوشحالاست.

آدیداسفقطازپالستیکبازیافتیکتانی
تولیدخواهدکرد
ایسنا  -شرکت پوشاک آلمانی "آدیــداس"( )Adidasاعالم
کرده است که تا سال  2024تمام کفشهای خود را تنها
با استفاده از پالستیکهای بازیافتی تولید خواهد کرد.
شرکتپوشاکآدیداسقصددارداستفادهازپالستیکهای
بازیافتی را به مراتب در تولیدات شرکتش گسترش دهد.
آدیــداس اعالم کرده است که تا سال  2024فقط از پلی
استرهای بازیافت شده در کفش و لباس خود استفاده
خواهد کرد" .اریک لیدکه"( )Eric Liedtkeیکی از اعضای
اجرایی هیئت مدیره آدیداس گفت :این یک تحول بزرگ
در تولید پوشاک محسوب میشود .البته آدیــداس تنها
شرکتی نیست که این طرح را انجام خواهد داد بلکه "استال
مککارتنی"( )Stella McCartneyطراح مد و فعال حقوق
حیوانات نیز عهد بسته است که تا سال  2020از هیچ گونه
نایلوناستفادهنخواهدکرد.

دستکاریژنتیکسالمتانسانرابهخطر
میاندازد
فارس-درسالهایاخیرروشهایمتنوعیبرایدستکاری
ژنتیکی انسان ابداع شده که هدف از این کار درمان برخی
بیماریهایصعبالعالجبودهاست.درسالهایاخیرروش
های متنوعی برای دستکاری ژنتیکی انسان ابداع شده که
هدفازاینکاردرمانبرخیبیماریهایصعبالعالجبوده
است .بررسی های جدید علمی نشان می دهد این کار اگر
چهمیتواندبرایمقابلهباامراضخطرناکیهمچونبرخی
انواعسرطانمفیدباشد،ولیدرعملمشکالتدیگریبرای
بدن ایجاد می کند و سالمت افراد را از جنبه های دیگری
به مخاطره می اندازد .یکی از روش های دستکاری ژنتیک
جدید  CRISPR-Cas9است که برای نبرد با سرطان ابداع
شدهوتحقیقاتجدیدحاکیاستکهاینروشنتایجغیرقابل
پیش بینی و خطرناکی فراتر از اهداف اولیه پیش بینی شده
خواهدداشت.براساساینبررسیکهدرموسسهانگلیسی
 Wellcome Sangerانجام شده ،پس از تزریق آنزیم های
مورداستفادهدراینروشبهدیانایهایهدف،تغییراتی
درآنهارخمیدهدکهآثارخطرناکیبربدنخواهدداشت.

سیممغناطیسیسرطانراردیابیمیکند
مهر  -محققان دانشگاهی سیمی مغناطیسی به طول
انگشت کوچک انسان ابداع کرده اند که پس از وارد شدن
به رگ خونی می تواند سلول تومورهای سرطانی را ردیابی
کند .محققان دانشگاه استنفورد یک سیم مغناطیسی ابداع
کرده اند که به پزشکان کمک می کند سرطان را قبل از ظهور
عالئم در بیمار ردیابی کنند .این دستگاه که در رگ فرد
وارد می شود ،با جذب سلول های نادر و غیر قابل دسترسی
تومورهای سرطانی ،عالئم بیماری را ردیابی می کند .سیم
مذکور به انــدازه طول انگشت کوچک دست و به ضخامت
یک کلیپس کاغذ است .این دستگاه برای ردیابی بیماری
های خطرناکی مانند سرطان پانکراس ،رحم و کلیه به کار
می رود .عالیم این بیماری ها فقط در مراحل آخر بیماری و
زمانی ظهور می کند که در بدن بسیار گسترده شده و امکان
درمان آن وجود ندارد.به گفته محققان چنین ابزاری جان
هزاران نفر را نجات می دهد .سلول های تومور که از آن جدا
شده و به طور آزادانه وارد جریان خون می شوند ،در حقیقت
نشانگرهای زیستی سرطان هستند.
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