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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

خودروی برف نورد شاسی بلند
آنالیز بدن از روی تعرق

رفع فشار خون با زهر خفاش خون آشام!

ماهی که بدون اکسیژن زنده می ماند

پژوهشگران به تازگی موفق به توسعه یک دستگاه جدید پوشیدنی
بیسیمشدهاندکهدستگاهمذکورباآنالیزتعریقپوست،قادربهنظارت
و تشخیص مشکالت سالمتی افراد است .به گزارش ایسنا و به نقل
از نیویورک تایمز ،طی یک سال آینده به همت پژوهشگران دانشگاه
نورت وسترن ایاالت متحده آمریکا ،افراد میتوانند یک پچ پوستی نرم
وکوچکداشتهباشندکهباچسباندنآنبهکفدستخود،ازسالمت
کلیخودآگاهشوند.فناوریکهدرایندستگاهبهکارگرفتهشدهاست،
میتواند از اطالعات زمان واقعی مانند «پهاش»( )pHکاربر ،میزان
تعرق ،سطوح کلرید ،گلوکز و الکتات برای تشخیص بیماری «فیبروز
سیستیک»(،)cysticfibrosisدیابتیاکمبود اکسیژناستفادهکند.

محققان دانشگاه کوینزلند استرالیا از شناسایی پپتیدهای
جدیدی در سم خفاش های خون آشام خبر داده اند که از آن ها می
توان برای تولید نوع جدیدی از داروهای ضد فشار خون استفاده
کرد .به گزارش مهر ،به نقل از نیواطلس ،پپتیدها ،پلیمرهای
کوچکی است که از به هم پیوستن اسیدهای آمینه با ترتیب
مشخص و با پیوند پپتیدی تشکیل شده است .اما یک نکته جالب
در این زمینه توقف تحقیقات به علت دخالت ها و فشارهای کارتل
های درگیر قاچاق مواد مخدر است که به محل انجام این تحقیقات
در مکزیک هجوم برده و دانشمندان را مجبور به یافتن اماکنی
جدید برای تحقیق کرده است.

گروهی از پژوهشگران در جریان انجام تحقیقاتی در خلیج
کالیفرنیا موفق به شناسایی ماهی هایی شده اند که در محیطی
تقریبا خالی از اکسیژن بدون هیچ مشکلی به حیات خود ادامه
می دهند .به گزارش مهر به نقل از نیواطلس ،برای شناسایی این
ماهی ها از یک ربات اقیانوس نورد کنترل از راه دور استفاده شده
است که بیش از هزار متر در عمق آب فرو می رود .میزان اکسیژن
در این بخش از آب های اقیانوسی جهان در پایین ترین حد خود
در مقایسه با دیگر نقاط جهان است .تاکنون دو گونه ماهی در آب
های خلیج کالیفرنیا شناسایی شده که یکی گونه ای از گربه کوسه
و دیگری نوعی روده ماهی است.

دسکتاپ

هوش مصنوعی ،قفل حروفهای امنیتی وب
سایتها را شکست
محققان به تازگی موفق به ارائه برنامهای شدند که قادر به رمزگشایی
حروف امنیتی وب سایتهاست .به گزارش فارس ،مطالعه جدید
منتشر شده نشان میدهد که سامانه امنیتی «کپچا» که به عنوان یکی از
گستردهترین مکانیسمهای امنیتی وب سایتها استفاده شده است ،در
مواجهه با هوش مصنوعی هوشمند چندان هم امن نیست.

اولین جوانه گیاه در ماه یخ زد و مرد!
سازمان فضایی ملی چین از یخ زدن اولین جوانه گیاه در ماه خبر داد .به
گزارش فارس ،کاوشگر «چانگ  »4چین به منظور رصد نیمه تاریک ماه از
پایگاه فضایی « »Xichangدر استان سیچوانگ به فضا پرتاب شد و اولین
فضاپیمایی بود که در نیمه تاریک ماه فرود آمد.

پیشبینی زوال عقل با آزمایش خون
محققان دانشگاه ملی سئول روشی را ارائه کردند که با تشخیص میزان
پروتئین «تاو» ،پیشرفت زوال عقل را پیشبینی میکنند .به گزارش
فارس ،محققان دانشگاه ملی سئول راهی برای تشخیص میزان تجمع
پروتئین «تاو» در خون با کمک یک آزمایش خون ارائه کردند .پروتئین
تاو عامل اصلی بیماریهای زوال عقل از جمله آلزایمر است ،پیش از
این تشخیص میزان تجمع این پروتئین در مغز با استفاده از یک اسکن و
با هزینه زیاد انجام میشد.

شناسایی مولکول عامل کاهش وزن
دانشمندان برای اولین بار موفق به شناسایی مولکولی در مغز شدهاند
که عامل کاهش وزن افراد مضطرب است .به گزارش فارس به نقل از
نیواطلس ،پژوهشگران با آزمایشهایی که در این زمینه روی موشها

انجام داد هاند ،به ساز و کار عملکرد مولکول یاد شده دست یافتهاند.
تنظیم کارکرد این مولکول می تواند عملکرد مغز را هم بهبود بخشد و
از وقوع بسیاری از بیماری های روحی و روانی نیز جلوگیری کند .البته
هنوز تا تولید داروهای مبتنی بر این کشف علمی راه درازی در پیش است.

اتصال گوشی به کنسول ایکس باکس
وان ساده شد
اپلیکیشن ایکس باکس وان شرکت مایکروسافت ،راهی مناسب برای
اتصال گوشی های هوشمند به این کنسول بازی است که امکانات متنوع
آن برای بسیاری از کاربران شناخته شده نیست .به گزارش فارس ،پس
از نصب اپلیکیشن ایکس باکس می توان محتوای گوشی و کنسول بازی
را همگام کرد و البته امکان استفاده از گوشی برای کنترل بازی و حتی
به عنوان صفحه کلید نیز وجود دارد.

قرصهای هوشمند برای بیماران سرطانی
شرکت  Proteusبرای بیماران سرطانی قرصهای هوشمندی تولید
کرده است که زمان دقیق مصرف قرصها را مشخص میکند .به گزارش
ایسنا و به نقل از بیزینس اینسایدر ،یک شرکت دارویی به نام Proteus
که وابسته به سیلیکون ولی است برای بیماران سرطانی قر صهای
هوشمندی تولید کرده که یک حسگر کوچک در آنها تعبیه شده است.
عملکرد این حسگرها توسط پچهایی که به شکم بیمار وصل میشود،
ردیابی می شود.

کاهش تولید گازهای گلخانهای با پرکردن
چالههای خیابان!
تحقیقات جدید محققان دانشگاه راتگرز ( )Rutgersنشان میدهد
برطرف کردن ناهموار یهای خیابا نها و جاد هها به جلوگیری از
تغییرات اقلیمی کمک می کند .به گزارش ایسنا و به نقل از فیز ،محققان

دانشگاه راتگرز میگویند نگهداری جاد هها در یک استاندارد باال
میتواند به کاهش انتشار گازهای گلخانهای که سبب تغییرات آب و
هوایی میشود ،کمک کند.

غیر فعال کردن سلولهای احساس درد
دانشمندان دانشگاه استنفورد موفق شدند به طور موقت سلولهای مغز
موشها را که مسئول درک حس درد است ،غیر فعال کنند و امیدوارند
که این دستاورد در آینده به درمان دردهای مزمن در انسان منجر شود.
به گزارش ایسنا گروهی از دانشمندان دانشگاه استنفورد سلولهایی در
مغز موشها را که مسئول احساس درد در آن هاست ،شناسایی کردهاند.

نیسان از تازه ترین خودروی برف نورد شاسی
بلند خود در نمایشگاه خودروی مونترال رونمایی
کرد که به جای چرخ های عادی ،مجهز به چهار
ریل آهنی مستحکم برای حرکت در دشوارترین
شرایط آب و هوایی است .به گزارش خبرگزاری
مهر به نقل از نیواطلس ،شرکت سازنده مدعی است
که خودروی یاد شده به نام  Altima -TEمی تواند به
راحتی روی برف و یخ حرکت کند .چرخ های این خودرو به
صورت مثلثی طراحی شده است و چرخش نوار ریل حرکت آن را
تسهیل می کند.

فراهم شدن زیرساختهای تولید
هواپیمای ۷۲نفره
بهرهبرداری از هواپیمای  72نفره زودتر از هواپیمای
 150نفره به پایان خواهد رسید .به گزارش فارس به
نقل از مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری« ،منوچهر منطقی»
دبیر ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حمل و نقل
پیشرفتهمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریدر
زمینه بهره برداری از هواپیمای 72نفره در کشور بیان
کرد :بسیاری از زیرساختها برای ساخت این هواپیما
در کشور موجود است .این در حالی است که برای ساخت
هواپیمای  150نفره باید تمام زیرساختها را ایجاد کنیم.

نسل جدید سلولهای خورشیدی
پژوهشگران کره جنوبی در بررسی خود موفق شدند طرح جدیدی
برای ابداع سلولهای خورشیدی ارائه دهند که مبتنی بر مواد بدون
سرب است .به گزارش ایسنا و به نقل از یورکالرت ،کانیهای موسوم
به پروسکایت ( )Perovskiteکه مبتنی بر سرب است ،به عنوان مواد کم
هزینه و کارآمد برای ساخت سلولهای خورشیدی ،در معرض توجه قرار
دارد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که سطح  ،Cs2SnI6روش اصلی
انتقال شارژ با وجود یک واسطه است و باید در آینده برای طراحی ابزار
مبتنی بر این ماده در نظر گرفته شود.

رفع وابستگی به نانوکامپوزیت دندانی
مرکز راهبردی فناوری های همگرا ،معاونت علمی با انتشار فراخوانی با
عنوان نوپاهای همگرا فرصتی فراهم کرد تا استارتاپهای فعال در این
حوزه شناسایی و در مسیر تجاریسازی دستاورد به آن ها کمک شود .به
گزارش فارس یکی از این استارتاپ های نوپا میکا کامپوزیت است .این
استارتاپ برای اولین بار در کشور موفق به تولید و ساخت نانو کامپوزیت
دندانی ضد پالک میکروبی شده است.

تولید تلویزیون لوله شدنی
بعد از سالها گمانه زنی رسانهها ،شرکت ال جی ،سرانجام
تلویزیون لوله شدنی 65اینچی خود را تولید کرده است .به
گزارش فارس ،شرکت ال جی ،سرانجام تلویزیون لوله
شدنی  65اینچی خود را تولید کرد ،این تلویزیون از
نوع  OLEDبوده و دارای دقت  4Kاست .قرار است
تلویزیون مذکور از اواخر سال  2019میالدی برای
فروش عرضه شود و در دسترس عالقه مندان قرار
گیرد .این تلویزیون شباهت زیادی به نمونه های
اولیه و آزمایشی عرضه شده از تلویزیون مذکور دارد،
اما یک بلندگوی  100واتی دالبی هم به آن افزوده
شده است تا کیفیت صدای این تلویزیون هر چه بیشتر
تقویت شود.

