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دو شنبه اول مرداد 9.1397ذی القعده .1439شماره 19872

پروژههای مشترک تحقیقاتی
بین ایران و چین حمایت میشود

...

اخبارداخلی
دعوت۲کمیسیونازجهرمیدربارهدولت
الکترونیکوشفافیتبودجهایوزارتICT
وزیــر ارتباطات و فــنــاوری اطــاعــات بــرای موضوعات در
دستورکارکمیسیونهایصنایعومعادنوبرنامهوبودجهو
محاسبات،اینهفتهطیدوروزبهمجلسدعوتشدهاست.
به گزارش مهر ،کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمیروزدوشنبهاولمردادبهبررسیمیزانتحققاحکام
قانونی و نتایج کمی و کیفی خدمات ارائه شده درباره دولت
الکترونیکباحضورمحمدجوادآذریجهرمیوزیرارتباطات
و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی
میپردازد.کمیسیونبرنامهوبودجهومحاسباتنیزروزسه
شنبهدوممردادازوزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتبرایارائه
گزارش وضعیت طرح های عمرانی و عملکرد اعتبارات این
وزارتخانهدعوتکردهاست.

افزایشتعداددانشگاههایایرانی
دررتبهبندیموضوعیشانگهایسال۲۰۱۸
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCبا اشاره
به اعالم نتایج رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر دنیا
در سال 2018از سوی نظام رتبهبندی شانگهای ازافزایش
تعداد دانشگاههای ایرانی در فهرست برترینهای دنیا خبر
داد.به گزارش ایسنا ،دکتر محمدجواد دهقانی گفت  :رتبه
بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندیهای جهانی
استکهدرسال۲۰۱۸میالدیبرایدومینسال،رتبهبندی
موضوعی دانشگاه های برتر دنیا را در ۵۴رشته در قالب پنج
حوزهکلیشاملحوزهمهندسی( ۲۲رشته)،حوزهعلومپایه
( ۸رشته)،حوزهعلومزیستی( ۴رشته)،حوزهعلومپزشکی(۶
رشته) و حوزه علوم اجتماعی( ۱۴رشته)منتشر کرده است.
وی گفت :در رتبه بندی سال  ۲۰۱۷شانگهای در سه رشته
ریاضی ،فیزیک و شیمی دانشگاه های برتر کشور حضور
داشتند که در رتبه بندی سال  ۲۰۱۸موضوعی شانگهای
شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در پنج رشته ریاضی،
فیزیک ،شیمی ،زمین شناسی و علوم جوی در جمع برترین
دانشگاههایدنیاهستیم.

رونماییازسامانههوشمند"کیلید"برای
جستوجویملک
حاجیان-سامانههوشمند"کیلید"کهبهعنوانبستریآنالین
برای پاسخ گویی به نیازهای حوزه مسکن و با بهره گیری از
هوشمصنوعی طراحیشدهاست ،روزگذشتهرونماییشد
.این سامانه توسط یک تیم استارت آپی وبا حمایت معاونت
علمیوفناوریریاستجمهوری ایجادشدهاست.ذوالفقاری،
مدیر این استارت آپ هوشمند ،سیستم ارزیابی هوشمند
قیمت مسکن را یکی از امکانات منحصر به فرد سامانهkilid.
 comاعالمکردوافزود:دراینسیستمازمدلهایمحاسباتی
ویادگیری ماشین استفاده شده است تا مجموعه ای از داده
ها واطالعات ارزشمند را دردسترس کاربران قرار دهد .
همچنین امکان استفاده از فناوری Augmented realityو
 webmappingنیزدرایناپلیکیشنگنجاندهشدهاست.

جهرمی خبرداد :

منتظر اقدام دادستانی برای رفع فیلتر توئیتر هستیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به پیگیریها
دربــاره رفــع فیلتر توئیترگفت :پیگیر یهای الزم را
برای رفع فیلتر توئیتر انجام داد ه و نامهای را در این
زمینه تنظیم ک ــرد هام که امضای شش وزیــر پــای آن
است .امیدوارم این مسئله دردستور کارقرار بگیرد
و شــاهــد رفــع فیلتر توئیتر بــاشــیــم .آذری جهرمی
درگفت و گو با ایسنا ،دربــاره زمــان رفع فیلتر توئیتر
گفت :در این زمینه باید دادستانی اقدام کند و ما منتظر
اقــدام دادستانی هستیم .وی همچنین در خصوص
بحث فیلتر اینستاگرام واین که چه قولی درباره فیلتر

نشدن ایــن شبکه می دهــد نیز اظهار کــرد :مگر من
مسئول فیلترینگ هستم که بخواهم درباره فیلتر نشدن
اینستاگرام قول بدهم؟ باید از مسئول فیلترینگ قول
گرفت که اینستاگرام فیلتر نشود اما میگویم که خبری
از فیلترینگ اینستاگرام نیست.وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات درباره رفع فیلتر تلگرام نیز گفت  :در این زمینه
نظری نــدارم و باید از مرجع فیلترینگ سوال کرد که
آیا تلگرام رفع فیلتر میشود یا خیر؟ ما تلگرام را فیلتر
نکردهایم و باید در این خصوص دستگاه قضایی کشور
تصمیمگیری کند.

مهر/تفاهمنامهپروژههایمشترکتحقیقاتیمیانمعاونتعلمیووزارتعلوموفناوریچینباهدفایجادمسیریجدیدبرایایجادهمکاریهای
علمیوفناورانهبیندوکشورامضاشد.دراینتفاهمنامهکهدرحاشیهاجالسشانگهای۲۰۱۸درچینوباحضورروسایجمهوردوکشوربهامضارسیده
است،مقررشدهبهمدتسهسال،بینسهتاپنجپروژهمشترکتحقیقاتیتاسقفساالنه ۵۰هزاردالرموردحمایتدوطرفقرارگیرد.

معاون دادستان کشورخبر داد :

فعالیت  ۲۹میلیون کاربرایرانی در7پیام رسان داخلی
معاوندادستانکلکشوردرامورفضایمجازیازفعالیت
حدود  ۲۹میلیون کاربردرهفت پیام رسان اجتماعی
داخلی خبرداد.به گزارش فارس ،عبدالصمدخرم آبادی
معاوندادستانکلکشوردرامورفضایمجازیدرصفحه
شخصی خودنوشت :براساس آخرین آمار ارائه شده از
سویمرکزملیفضایمجازیتا 19تیرماه 1397حدود
 29میلیون کاربر در هفت پیام رسان اجتماعی داخلی
(سروش ،بیسفون ،ویسپی ،گپ ،ایتا ،بله و آی گپ) ثبت
نام کرده اند و فعالیت دارند.وی گفت :پیام رسان سروش
به تنهایی حدود  12.5میلیون نفر عضو دارد .مهاجرت

کاربران ایرانی به پیام رسان های داخلی عالوه بر تامین
امنیت و آسایش خانواده ها،جرایم را نیزکاهش داده
وموجبصرفهجوییقابلتوجهارزیبرایکشوروکاهش
هزینه های اینترنتی مردم شده است .کسانی که اعالم
میکنند فیلتر تلگرام درایــران شکست خــورده است،
دراشتباهمحضهستند.سالگذشتهکمترازپنجمیلیون
کاربردرپیامرسانهایاجتماعیداخلیعضویتداشتند.
امابعدازفیلترتلگرامجذابیتهایمختلفپیامرسانهای
داخلیموجبشدظرفمدتکوتاهیمیلیونهانفرعضو
اینپیامرسانهاشوند.

سرنوشت نامعلوم نخستین بیمارستان سلول درمانی کشورپس از  9سال
زهرا حاجیان -ایده تاسیس اولین بیمارستان سلول
درمانی کشور از سال ( 88حدود9سال پیش) و با دستور
رئیس جمهور وقت مطرح شد  .تاسیس این بیمارستان که
با هدف گسترش خدمات سلول درمانی وکاربردی سازی
ده ها دستاوردمحققان کشور و ارائه خدمات درمانی به
بیماران طرح ریزی شده ،طی سال های گذشته به دلیل
نبودحمایت های دولتی از جمله اختصاص نیافتن زمین
مناسب و اعتبارمورد نیاز ،همواره با فراز ونشیب های
بسیاری همراه بوده است و با وجود این که سرانجام پس
از چند سال بالتکلیفی ،در سال  ،93کلنگ تاسیس این
بیمارستان به زمین زده شد اما متاسفانه طی این پنج سال
 ،عملیات ساخت این بیمارستان از حدگودبرداری فراتر
نرفته است .حال آن که قرار بود این پروژه به عنوان اولین
بیمارستان مجهز وپیشرفته سلول درمانی کشور طی سه
سال یعنی در سال  96به بهره برداری برسد.
اکنون سال هاست که با وجود پیشرفت ایران درعرصه
سلول درمانی و حضور کشورمان در ردیف 10کشور برتر
دنیا در این عرصه ونیز توان باالی محققان کشور برای
درمانبسیاریازبیماریهابااستفادهازاین روش،امکان
ارائه خدمات سلول درمانی به صورت گسترده به بیماران
نیازمند وجود ندارد.حال آن که چشم امید هزاران بیمار
مبتال به نارسایی های قلبی عروقی ،اختالالت چشمی و
نارسایی های پوستی و آرتروز و ...به چنین مرکز درمانی
دوخته شده است تا شاید درصــورت راه انــدازی بتوانند
از خدمات آن بهره مند شوند و از انتظارو پشت نوبت
ماندن های طوالنی برای دریافت خدمات سلول درمانی
خالصی پیدا کنند .دکتر مرتضی ضرابی  ،مدیر شرکت
فناوری بن یاخته های رویــان درگفت وگو با خراسان
با اشــاره به اهمیت ساخت بیمارستان سلول درمانی
کشورمی گوید :درشرایطی که کشوربا کمبود مراکز
پیوند سلول مواجه است و اکنون تنها مراکز معدودی

▪ درمــان بیش از  10بیماری درکشور با استفاده از
سلول های بنیادی

با تالش های محققان کشورمان در توسعه تحقیقات در
عرصه فناوری سلول های بنیادی در سال های اخیر ،هم
اکنون امکان درمان بیش از  10بیماری صعب العالج
فراهم شده است  .بیماری هایی از جمله برخی سرطان
ها و بیماری های نقص ایمنی و شماری از بیماری های
ارثی  ،بیماری های چشمی  ،اختالالت پوستی نظیر
بیماری ویتیلیگو وسوختگی هــا ،رفع چین وچروک
و درمــان نارسایی های قلبی و بیماری های غضروف
واستخوان و مفاصل ونیز درمان نارسایی های کبدی
تنها برخی از بیماری هایی است که امکان درمان آن ها
با پیوند سلول های بنیادی در کشور فراهم شده است
و امروز تنها به وجود یک مرکز درمانی تخصصی مجهز
وپیشرفته نیاز است تا بتوان این خدمات را به شمار
بیشتری از بیماران ارائه و روند آن را تسریع کرد .
درکشورمیتواننداین خدماترابهبیمارانارائهکنند،راه
اندازی بیمارستان تخصصی سلول درمانی در کشوریک
ضرورت محسوب می شود و می تواند تحولی اساسی در
زمینه بهره مندی بیشتر بیماران از دستاورد های سلول
درمانی محققان کشور ایجاد کند  .امامتاسفانه این پروژه
که می تواند منشا تحول در عرصه خدمات نوین پزشکی
باشد سال هاست به حال خود رها شده است .به گفته وی
تاسیس این بیمارستان نه تنها در کمک به بیماران خونی
نیازمند سلول درمانی موثر خواهد بود بلکه برای ارائه
خدمات درمانی در زمینه دیگر بیماری ها مانند بیماری
های قلبی ،مفاصل  ،چشمی ،عصبی و...که با استفاده از
سلول درمانی درکشور قابلیت درمان دارند نیز می تواند
موثر باشد و انتظار تمامی بیماران را برآورده کند  .طبق

اظهارات دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی
که پیشتر در گفت وگو با خراسان مطرح شده بود ،در حالی
که قرار بود این بیمارستان با حمایت مالی شهرداری
تاسیس شود ،متاسفانه طی سال های گذشته مشکالت
مالی شهرداری و تامین نشدن منابع مالی پروژه باعث
کندی و پیشرفت نکردن آن و در نهایت توقف عملیات
ساخت بیمارستان سلول درمانی شده است و طی این
سال ها عمال هیچ پیشرفت جدی نداشته است  .به گفته
وی ،تاخیر در ساخت بیمارستان تخصصی سلول درمانی
در کشور عالوه بر این که روند خدمات رسانی به بیماران
رادچارکندیمیکند،درعینحالازلحاظازدسترفتن
جایگاهسلولدرمانیایران درمنطقهوجهان نیزیکخطر
و تهدیدبزرگ محسوب می شود .

▪انتظارطوالنی بیماران برای دریافت خدمات سلول
درمانی

اکنون محدودیت امکانات ،کمبود مراکز پیوند ،کمبود
آزمایشگاه های کشت سلول و نبود بیمارستان سلول
درمانی را باید مهم ترین عوامل و موانع ارائه خدمات
درمانی به موقع به بیماران دانست.
در واقع همین محدودیت ها وموانع موجود سبب شده
است بیماران برای دریافت نتیجه دستاوردها و تحقیقات
پژوهشگران کشورمان درعرصه سلول درمانی ماه ها
در نوبت بمانند واین انتظار گاهی تا دو سال به طول
میانجامد .درحالی که با تاسیس بیمارستان مجهز
سلول درمانی می توان امیدوار بود که زمان انتظار به حد
چشمگیری کاهش یابد و روند ارائه خدمات درمانی به
بیماران تسریع شود.

...

کوتاهازجهانعلم
بالون های گوگل اینترنت را به کنیا می برند
فارس  -آلفابت شرکت مادرتخصصی گوگل قصد دارد با
ارسال بالون های متعدد به هوا ،زمینه را برای دسترسی
به اینترنت در نقاط دورافــتــاده و روستایی کشور کنیا
فراهم آورد .بر اساس توافق آلفابت با شرکت مخابراتی
 Telkom Kenyaجمعیت ساکن در مناطق غیرشهری
کنیا می توانند با استفاده از ایــن فــنــاوری به اینترنت
پرسرعت دسترسی یابند .قرار است پس از اجــرای این
طرح و در صورت موفقیت آمیز بودن آن ،در تعداد دیگری از
کشورهای آفریقایی شاهد اجرای آن باشیم.

فیس بوک تا سال  2019اینترنت
ماهواره ای راه می اندازد
فارس  -فیس بوک با گسترش فعالیت های خود در زمینه
ارائه خدمات اینترنت قصد دارد تا سال  2019اینترنت
ماهواره ای به عالقه مندان ارائه کند .ایمیل های رد و بدل
شده میان مدیران ارشد فیس بوک و همین طور مسئوالن
کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا نشان می دهد که فیس
بوک قصد دارد خدمات اینترنت ماهواره ای خود را در
مناطق مختلفی ارائه کند .این شرکت به همین منظور
ماهواره ای به نام  Athenaرا در اوایل سال  2019به فضا
پرتاب خواهد کرد .فیس بوک اگر چه هنوز به جزئیات این
خبر اشاره نکرده ،اما برخی منابع نزدیک به آن اطالعات
منتشر شده در این زمینه را تایید کرده اند .قرار است این
ماهواره در وهله اول نقاطی از کره زمین را تحت پوشش قرار
دهد که پوشش اینترنت در آن ها بسیار محدود یا نزدیک به
صفر است .مدار حرکتی این ماهواره هم به همین منظور به
شیوه ای متفاوت طراحی خواهد شد.

سیستم بلوتوثی جدید کاربران را از سینمای
خانگی بینیاز میکند
ایسنا  -به تازگی یک استاندارد جدید بــرای سیستم
های صوتی بیسیم در حال توسعه است که باعث تقویت
قابلتوجه سیستم بلوتوث خواهد شــد .به ایــن ترتیب
تلویزیون دارای بلوتوث میتواند به هر نوع اسپیکر بلوتوثی
متصل شود و کاربر را از خرید سیستمهای صوتی سینمای
خانگی سنتی بی نیاز کند .ایــن سیستم جدید صوتی
موسوم به "تپ ت ـیوی"(  ،)TAP TVیک پروتکل صوتی
بلوتوث است که به کاربران این امکان را میدهد تا به
هرگونه بلندگوی بلوتوثی متصل شوند .در این سیستم
کاربران میتوانند یک سینمای خانگی واقعی را تجربه
کنند" .تپ تیوی" میتواند به تلویزیون و ست آپباکس
دارای بلوتوث ،حتی ارزانترین و قدیمیترین مدل آنها
اتصال یابد.
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