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شرکت های دانش بنیان امسال از حمایت های ویژه ای 
برخوردار خواهند شد. اگرچه بعضی از این حمایت ها 
در ســال های پیش هم صورت می گرفــت، اما خبر 
خوب این است که شرکت های دانش بنیان نوع2 هم 
تحت شرایطی می توانند مانند شرکت های نوع یک 
از معافیت های مالیاتی برخوردار شــوند. همچنین 
یک حمایت ویژه دیگر هم درنظر گرفته شــده که 
 شرکت هایی که محصوالتی دارند که در لبه تکنولوژی 
)cutting edge( قــرار دارند، هرآنچه نیاز داشــته 
باشــند در اختیار آنها قرار می گیرد تا صادرات خود 
را به رقم های چند صد میلیون دالر برســانند. مرکز 
شرکت ها و مؤسســات دانش بنیان انواع مختلفی از 
حمایت ها و خدمات را به شرکت های دانش بنیان ارائه 
می دهد که مهم ترین آنها در این گزارش آمده است. 
یکی از این حمایت ها در موضوع صادرات اســت که 
مسئول امور گمرکی و بازرگانی خارجی شرکت های 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری اظهار می کند تا 
جایی که توان داریم در این موضوع به شرکت ها کمک 
می کنیم. او می گوید عالوه بر کشورهایی چون عراق، 
ترکیه، پاکستان، افغانســتان، حوزه قفقاز و روسیه، 
بعضی شرکت های ما به طور گسترده به کشورهای 
اروپایی و آمریکای جنوبی دارو و تجهیزات پزشکی 

صادر می کنند.

وام صندوق نوآوری و شکوفایی
محسن امامی، مسئول امور گمرکی و بازرگانی خارجی 
شرکت های دانش  بنیان معاونت علمی و فناوری در 
گفت وگو با همشهری با اشاره به اینکه پس از تأیید 
شــرکت و تعیین نوع آن، کار ما برای حمایت از این 
شــرکت ها آغاز می شــود، یکی از این حمایت ها را 
معرفی شرکت به صندوق نوآوری و شکوفایی برای 
استفاده از وام عنوان می کند.امامی با تأکید بر اینکه 
ما سقفی برای وام نگذاشته ایم، در عین حال میزان 

وام به شرکت ها را وابســته به این می داند که چگونه 
آنها خود را اثبات می کنند.به گفته او، به عنوان مثال، 
طی سال های گذشته شــرکت هایی داشته ایم که از 
صفر شروع کرده اند، اما اکنون به عنوان شرکت های 
بزرگ تولید دارو شناخته می شوند و حتی شرکتی در 
حال فعالیت است که به روسیه و آلمان هم دارو صادر 
می کند. طبیعی است که توانمندی یک شرکت در 

میزان دریافت وام تأثیر گذار است.

معافیت مالیاتی
دبیر کارگــروه ویــژه معاونــت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری و قوه قضاییه همچنین حمایت 
دیگر را معافیــت مالیاتی می داند که شــرکت ها تا 
15سال می  توانند از این معافیت استفاده کنند.امامی با 
اشاره به اینکه تصمیم گرفته ایم که معافیت مالیاتی را با 
عنوان اعتبار مالیاتی )tax credit( در اختیار شرکت ها 
قرار دهیم، توضیح می دهد: »درواقع به آن اندازه ای که 
یک شرکت تحقیق و توسعه )R&D( دارد، معافیت 
مالیاتی می گیرد. به عنوان مثال، اگر شرکتی قرار است 
یک میلیارد تومان مالیات دهد، اگر یک میلیارد تومان 
تحقیق و توسعه داشته باشــد، به همان میزان )یک 

میلیارد( از مالیات معاف می شود.«

معافیت های گمرکی
معافیت های گمرکی هم یکی دیگر از حمایت های 
مرکز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان است. 
مسئول امور گمرکی و بازرگانی خارجی شرکت های 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری در این مورد به 
این موضوع اشاره می کند که ممکن است یک ماده 
اولیه در کشور تولید نشود و به خاطر مقرون به صرفه 
نبودن لزومی هم به تولید فنــاوری آن در داخل 
نداریم. بنابراین الزم اســت که این مواداولیه وارد 
شود. همچنین اگر یک شرکت در راستای فعالیت 
دانش بنیانی خود اقدام به واردات ماشــین آالت 
و تجهیزات آزمایشــگاهی کند یا کاالیی را برای 
مهندســی معکوس وارد کند، از پرداخت حقوق 

ورودی معاف است.

شرکت های معاف از مالیات
امامی در پاسخ به این پرسش که معافیت مالیاتی و 
گمرکی شامل چه شــرکت هایی می شود، می گوید: 
»معافیــت گمرکی بــرای همه انواع شــرکت های 
دانش بنیان درنظر گرفته شــده و معافیت مالیاتی 
که فقط برای شرکت های نوع یک بود، با روندی که 
امسال در پیش گرفته ایم برای شرکت های نوع2 هم 
درنظر گرفته می شود.او درباره علت معافیت مالیاتی 
شــرکت های نوع2 می گوید: »اگر شرکت های نوع2 
هم تحقیق و توســعه )R&D( داشته باشند، همان 
tax credit برای آنها هم درنظر گرفته می شود.«او با 
اشاره به اینکه این موضوع درواقع نوعی تشویق برای 
شرکت های نوع2 است، خبر می دهد که »این تصمیم 
در حال نهایی شدن است و به این ترتیب tax credit را 

هم به نوع یک و هم به نوع2 می دهیم.« 

تعامل با دستگاه ها برای کمک به شرکت ها
دبیر کارگــروه ویــژه معاونــت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری و قوه قضاییه همچنین از تعامل با 
بانک مرکزی و سازمان صمت خبر می دهد و می گوید: 
»شرکت ها را برای تأیید ثبت ســفارش به سازمان 
صمت معرفی می کنیم، چراکه یک شــرکت نوپا که 
تاکنون سابقه ثبت سفارش نداشته، به راحتی نمی تواند 
به عنوان مثال برای ماده اولیه دارو یا خازن اقدام کند.«

امامی در مورد موضوعات ارزی هم از معرفی شرکت ها 
به بانک مرکــزی و کمک به آنها بــرای واردات خبر 
می دهد و درعین حال به وب سرویس هایی که بین این 
مرکز و سازمان صمت، گمرک، بانک مرکزی و سازمان 
توسعه و دیگر سازمان ها برای کمک به شرکت ها در 

همه زمینه ها وجود دارد، اشاره می کند.

VIP تسهیالت
مسئول امور گمرکی و بازرگانی خارجی شرکت های 
 )VIP(دانش بنیان همچنیــن از یک خدمت ویژه
جدید در سال جدید به شــرکت هایی که بتوانند 
قابلیت های خود را اثبات کنند، خبر می دهد. امامی 
می گوید: »درواقع، شرکتی عنوان می کند که در 

سال حدودا 5 تا 10میلیون دالر صادرات دارد. ما به 
این شرکت اعالم می کنیم که با توجه به توان فنی 
شرکت، هرآنچه نیاز دارد، ازجمله ماشین آالت خط 
تولید یا تجهیزات آزمایشگاهی در اختیار آن قرار 
می دهیم تا بتواند سقف صادرات خود را به عنوان 
مثال به 200 تا 300میلیون دالر برساند.«امامی 
با اشاره به اینکه ما به تازگی )پیش از عید( وارد این 
حوزه شده  ایم و در فاز اول تعدادی از شرکت ها را 
انتخاب کرده ایم، می گوید: »ما به شــرکت هایی 
که توانایی باالیی در صادرات داشــته باشند، این 
خدمــات VIP را ارائه می کنیم. البتــه تعداد این 
شرکت ها نمی تواند بیش از 200 تا 300 شرکت 
باشد، چراکه الزمه آن بازار بسیار گسترده برای این 

شرکت هاست.«

تسهیالت سربازی
دبیر کارگــروه ویــژه معاونــت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری و قوه قضاییه همچنین به موضوع 
سربازی کارکنان شرکت ها اشاره می کند و می گوید: 
»اگرچه اطالعــات من در این زمینه کامل نیســت 
اما فکر می کنم اگر کســی بخواهد امریه بگیرد تا در 
دستگاه های دولتی فعالیت کند، احتماال باید مدرک 
ارشد یا دکتری داشته باشد و اگر مدرک کارشناسی 
داشته باشد و در یکی از شرکت  های دانش بنیان 6ماه 
سابقه پرداخت بیمه داشته باشد، می تواند در همان 
شرکت مشغول به کار شــود. البته ظرفیت هایی هم 

تعیین شده است.« 

مشکل هم وجود دارد
امامی با ایــن حال، بــه ایجاد برخی مشــکالت و 
ســنگ اندازی ها هم اشــاره و تأکید می کند که این 
سنگ اندازی ها لزوما از طرف دستگاه ها نبوده است. 
او این موارد را نادر می داند و به مثالی هم در این مورد 
اشاره می کند که مربوط به ورود یک دستگاه به کشور 
بود. اگرچه فروشنده این دستگاه انگلستان بوده اما 
تولید آن در جای دیگری اتفاق افتاده که طبق قانون 

اجازه ورود به آن داده نشده است.

گامهایتازهبرایحمایتازدانشبنیانها
به زودی شرکت های دانش بنیان نوع2 هم اگر تحقیق و توسعه )R&D( داشته باشند  از معافیت مالیاتی بهره مند می شوند

محققان براساس تحقیق جدیدی که به تازگی نتایج آن منتشر شده، اعالم کرده اند رمدیسیور تأثیر چندانی بر بهبود بالینی بیماران کووید-19 ندارد
اما و اگرهای تازه درباره اثر رمدیسیور 

2داروی امیدوارکننــده برای درمــان کووید-19 در 
کارآزمایی های بالینی، نتیجــه مطلوب نگرفتند. این 
دو دارو شــامل رمدیسیور و کومســتات بودند که در 
5کشور اروپایی روی 843بیمار از مارس2020 تا ژانویه 2021 مورد 
تحقیق و بررسی قرار گرفت. رمدیسیور از میانه های بحران همه گیری 
کووید-19 یکی از روزنه های امید برای نجات جان بیماران بستری و 
نیازمند به اکسیژن یا دستگاه تنفس مصنوعی بود. دیگر داروی مطرح 
که در بیشتر کشورهای اروپایی برای بیماران خفیف تا متوسط مورد 
استفاده قرار می گرفت، کوموســتات نام داشــت که این دارو نیز در 

مطالعات چراغ سبز نگرفت.
محققان در 2 مقاله جداگانه گزارش دادند، این دو دارو که در مطالعات 
اولیه برای درمان بیماران کووید امیدوارکننده به نظر می رســید، در 
کارآزمایی بین گروه های تصادفی و شــاهد، فوایــد چندانی از خود 

نشان ندادند.
در ژاپن در فاصله بین نوامبر 2020 و مــارس 2021، محققان به طور 
تصادفی 155بیمار مبتــال به  کووید-19 خفیف یا متوســط را برای 
دریافت داروی پانکراتیت موسوم به کوموستات mesylate از شرکت 
Ono Pharmaceutical و دارونما به مدت حداکثر 14روز اختصاص 
دادند. کوموستات در واقع آنزیمی را که به نسخه های مختلف ویروس 
کرونا برای عفونی کردن ســلول کمک می کند، مســدود می کند اما 

نتوانست بیماران را از شر ویروس در مجرای تنفسی خالص کند.
به گزارش رویترز، درباره رمدیسیور نیز، 2هفته پس از اینکه بیماران 
شرکت کننده در کارآزمایی این داروی ضد ویروسی گیالد ساینس - که 
به عنوان Veklury فروخته می شود – را همراه با مراقبت استاندارد تا 
10روز دریافت کردنــد، هیچ تفاوتی بین گروه هــا در عالئم بهبودی 
وجود نداشــت. رمدیســیور به عنوان انفوزیون وریدی در روز اول با 
دوز 200میلی گرم به بیماران تزریق شــد و تــا روز نهم این تزریق با 
دوز 100میلی گرم ادامه داشت که در مجموع 10روز درمان را شامل 

می شد.

این تحقیق با ســرمایه گذاری چند نهاد اروپایی ازجمله کمیســیون 
اتحادیه اروپایی وزارت بهداشت فرانسه انجام شده است.

ایمنی واکسن های  کووید-19 در سه ماهه اول بارداری 
درحالی که داروهای مدنظر برای درمان بیماران کووید-19 نتوانست 
امتیاز مناسبی بگیرد، مطالعات انجام شده حاکی از ایمنی واکسن های 
کووید-19 برای زنان باردار است. داده های نخست این مطالعات نشان 
می دهد که واکسیناسیون کووید-19 در طول 3ماه اول بارداری خطری 
برای ایجاد نقایص بدو تولد در جنین ندارد. محققان در دانشگاه نورث 
وسترن شیکاگو، هزار و 149زن را که حداقل یک دوز واکسن مدرنا یا 
فایزر  تزریق کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند که بین 30روز قبل از 
لقاح تا 14هفته پس از بارداری، یعنی زمانی که جنین به دلیل داروهای 
مصرفی توسط مادر در معرض آسیب پذیری بیشتری نسبت به نقایص 
 JAMA مادرزادی است، قرار داشتند. طبق گزارش منتشر شده در مجله
Pediatrics  در مقایسه با 2007زن باردار که غیرواکسینه بودند و یا 
بعدا واکسن زده بودند، آنهایی که در مدت زمان بسیار کوتاهی قبل از 
بارداری واکسینه شده بودند یا در ابتدای بارداری که جنین در معرض 

اتفاقات غیرعادی است، واکســن زده بودند، در معاینه و سونوگرافی 
توسط پزشک عالئم غیرعادی در جنین آنها مشاهده نشد.

نویسندگان این مطالعه اذعان دارند که بررسی جنین با سونوگرافی به 
اندازه معاینه نوزاد قابل اعتماد نیست و از آنجایی که بسیاری از زنانی 
که مورد مطالعه قرار گرفتند هنوز باردار هستند، اثبات واقعی ایمنی 
واکسیناســیون در ســه ماهه اول نیاز به مطالعات گسترده تری روی 

نوزادان دارد.

آلوده شدن سلول های چشم با کووید
نتایج آزمایشگاهی نشان داد کروناویروســی که منجر به  کووید-19 
می شود، ســلول های فرایند دیداری چشم را عفونی می کند و در آنجا 
تکثیر می شــود. محققان برای انجام این آزمایش از سلول انسانی در 
لوله های آزمایشگاهی استفاده کردند تا نسخه مینیاتوری و ساده شده 
شبکیه را رشــد بدهند. شــبکیه به بافت عصبی در پشت چشم گفته 
می شود که تصاویر را دریافت و آنها را به عنوان سیگنال های الکتریک به 
مغز ارسال می کند. زمانی که محققان این اندامک را در معرض ویروس 
قرار دادند، ویروس موفق به آلوده کردن چندین سلول عصبی شبکیه 
که عملکردهای مختلفی از خود نشان می دهد، شد. عالوه بر این، این 
ویروس توانست در این سلول ها خود را تکثیر کند. محققان همچنین 
دریافتنــد در ارگانوئیدهای آلوده، ژن هایی که ســطح پروتئین های 
التهابی مرتبط با آســیب شــبکیه را افزایش می دهند، فعال تر بودند. 
آنها همچنین دریافتند که سلول های جوان  تر شبکیه در برابر ویروس 
آسیب  پذیرتر هســتند، احتماال به این دلیل که ســلول های جوان تر 
پروتئین بیشتری روی ســطوح خود دارند که ویروس از آن به عنوان 

دروازه ای برای ورود استفاده می کند.
البته آزمایش های بعدی نشان داد، آنتی بادی هایی که دروازه را مسدود 
کرده و راه ورود ســلول را ســخت تر کرده بودند، به نظر می رسید از 
اندامک های شبکیه محافظت می کنند. یافته ها نشان داد که سندروم 

کووید مزمن ممکن است به مشکالت شبکیه نیز بینجامد.

دانش 
بنیان

عمادالدین قاسمی پناه
روزنامه نگار

پزشکی

گرفتار شدن بزرگ ترین بازار 
دارک نت جهان

هایدرا مارکت توسط مقامات آلمانی با هماهنگی 
مقامات آمریکا ضبط و تعطیل شد

 وزارت دادگســتری ایاالت متحــده اعــالم کــرد کــه بــازار
 Hydra که به عنوان بزرگ تریــن و قدیمی ترین »بازار تاریک« 
اقالم و خدمات غیرقانونی در جهان شــناخته می شــد، توسط 
مقامات آلمانی بــا هماهنگی مجری قانــون ایاالت متحده روز 
سه شنبه ضبط و تعطیل شد. به گزارش وب سایت سی ان بی سی، 
 وزارت دادگســتری همچنین یکی از اپراتورهــای ادعایی بازار
 Hydra را بــه توطئه برای توزیــع مواد مخــدر و توطئه برای 
ارتکاب پولشــویی متهم کرد. به گفته وزارت دادگستری، عالوه 
بر این، پلیس جنایی فدرال آلمان کیــف پول های ارز دیجیتال 
حاوی 25میلیون دالر بیت کوین را از بازار کشــف و ضبط کرد. 
»دارک  نت« یا »وب تاریک«، مجموعه ای از وب سایت هاســت 
که از موتورهای جســت وجو و مرورگرهای وب معمولی پنهان 
شده اند و کاربران با مرورگرهایی که هویت شان را پنهان می کند 
به آن دسترســی پیدا می کنند. به گفته وزارت دادگستری، بازار 
هایدرا که کاربران آن عمدتا در کشــورهای روســی زبان بودند، 
سال گذشته 80درصد از کل معامالت ارزهای دیجیتال مرتبط 
با بازار تاریک را به خود اختصاص داده اســت. وزارت دادگستری 
گفت که از ســال2015، هایدرا مارکت حدود 5.2میلیارد دالر 
ارز دیجیتال برای تراکنش های روی ســایت دریافت کرده که 
از این فروش، میلیون ها دالر کمیســیون به دست آورده است. 
به گفته دادســتانی ایاالت متحده، هایدرا مارکت فروشــندگان 
طیف گسترده ای از مواد مخدر ازجمله هروئین، سایر مواد افیونی، 
کوکائین، متامفتامین و ال اس دی را قادر می سازد تا با مشتریان 
این مواد مخدر که می توانند فروشــندگان را در یک سیســتم 
5ستاره رتبه بندی کنند، ارتباط بگیرند. این بازار همچنین فروش 
اسناد شناسایی جعلی، ابزارها و خدمات هک و خدمات پولشویی 
برای بیت کوین را تســهیل کرد. وزارت دادگســتری گفت که 
کیفرخواستی را علیه دیمیتری اولگوویچ پاولوف 30ساله ساکن 
روسیه به دلیل توطئه برای توزیع مواد مخدر و توطئه برای ارتکاب 
پولشویی در ارتباط با عملکرد او و مدیریت سرورهای مورد استفاده 

برای اجرای هایدرا مارکت به دست آورده است.
در اواخر سال2015، پاولوف ظاهرا شــرکتی را اداره می کرد که 
سرورهای هایدرا در آن مدیریت می شــد که به بازار اجازه داد تا 
به عنوان پلتفرمی عمل کند که توسط هزاران فروشنده مواد مخدر 
و سایر فروشندگان غیرقانونی برای توزیع مقادیر زیادی مواد مخدر 
غیرقانونی و سایر کاالها و خدمات غیرقانونی به هزاران نفر استفاده 
می شود. در این میان پولشویی های بسیاری نیز صورت گرفت. 
مریک گارلند، دادســتان کل آمریکا در بیانیــه ای گفت: »ما به 
همراه شرکای مجری قانون در آلمان، زیرساخت های بزرگ ترین 
بازار »دارک نت« جهان را تصرف کرده ایم، اما کار ما هنوز به پایان 
نرسیده است. ما در کنار شرکای بین المللی و بین سازمانی خود 
برای برهم زدن و از بین بردن بازارهای »دارک نت« و مسئول نگه 
داشتن کسانی که جنایات خود را در آن مرتکب می شوند، به کار 

خود ادامه خواهیم داد.«

ستاری: مجلس مشکالت 1۰ساله 
شرکت های دانش بنیان را حل می کند

معــاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور  با اشــاره بــه تدوین 
آیین نامه هــای اجرایی قانــون جهش تولیــد دانش بنیان در 
دولت، تصریح کرد: قانون مجلس جهشــی قابل توجه در حوزه 
دانش بنیان ایجاد می کند و قانون »جهش تولید دانش بنیان« 

برای رفع تمامی موانع راهکار دارد.
ســورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری با 
اشــاره به نامگذاری شعار سال به نام ســال تولید، دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین، افزود: جا دارد از نمایندگان مجلس به دلیل 
اهتمامی که ســال گذشــته در تصویب قانــون جهش تولید 

دانش بنیان به خرج دادند، قدردانی کنم.
به گزارش همشهری، ستاری گفت: این قانون تمامی مشکالتی 
را که در 10سال گذشته با آن درگیر بودیم، مدنظر دارد و برای 
حل شدن این موانع برنامه دارد. امیدواریم با اجرایی شدن این 

قانون جهش قابل توجهی در حوزه دانش بنیان رخ دهد.
با وجود این، ســورنا ســتاری اعالم کرده که این قانون، قانون 
سختی برای اجرا ست و از 13آیین نامه اجرایی برخوردار است 
که باید هرچه ســریع تر در دولت تدوین شــود و برای اجرا به 

تصویب برسد.

ماسک؛ ثروتمندترین فرد جهان در ۲۰۲۲
پس از صدرنشینی 4ســاله »جف بزوس«، بنیانگذار آمازون در 
فهرست ساالنه مجله فوربز از میلیاردرهای جهان، حاال نام جدیدی 
در باالی این فهرست قرار گرفته است؛ ایالن ماسک. فوربز تخمین 
می زند که دارایی او 219میلیارد دالر یعنی 48میلیارد دالر بیشتر 
از بزوس باشد که حاال در رده دوم قرار گرفته است. مدیرعامل تسال 
و اسپیس ایکس حتی پس از فروش بخشی از سهامش در تسال 
و پرداخت مالیات این معامله، احتماال 68میلیارد دالر ثروتمندتر 
از یک سال پیش است. صدرنشینی بزوس در این فهرست عمر 
کمتری نسبت به جانشین قبلی او یعنی »بیل گیتس«، بنیانگذار 
مایکروسافت داشت. گیتس از سال 1995 تا 2017 به جز 5سال 
همواره در صدر این فهرست دیده می شد. ماسک کسب عنوان 
ثروتمندترین فرد جهان را مدیون صعود خیره کننده قیمت سهام 
تسالست. او حدود 21درصد از سهام این شرکت را در دست دارد. 
او در یک سرمایه گذاری جنجالی اقدام به خرید بخشی از سهام 

توییتر کرد.

ماسک از توییتر چه می خواهد ؟ 
اخیرا ایالن ماســک که در دنیای فناوری شــناخته شده است 
برخالف ســرمایه گذاری های قبلی خود با پرداخت نزدیک به 
3میلیارد دالر 9.2درصد سهام توییتر را خرید. حاال بسیاری این 
سؤال را مطرح می کنند که مدیرعامل تسالموتورز و اسپیس ایکس 
چرا دست به هزینه زده و روی یک شبکه اجتماعی سرمایه گذاری 
کرده اســت؟  اصلی ترین مسئله این اســت که به نظر می رسد 
ماسک هم به نتیجه رسیده که باید رسانه خودش را داشته باشد. 
این کارآفرین 50ساله با سرمایه گذاری در توییتر قدم در مسیر 
افرادی مثل »جف بزوس« می گذارد که چند سال پیش روزنامه 
واشنگتن پســت را خریداری کرد. »پاتریک سون-شــیونگ« 
با لس آنجلس تایمز، »لورن پاول جابز« بــا آتالنتیک، »مایکل 
بلومبرگ« با بلومبرگ و »جان هنری« با بوســتون گلوب دیگر 
افرادی هستند که سرمایه گذاری در حوزه رسانه ها را مهم تلقی 
کردند. بسیاری از ثروتمندان برای احیای رسانه های بزرگ ازجمله 
واشنگتن پست، لس آنجلس تایمز و بوســتون گلوب سراغ این 
شرکت ها رفتند. ولی هدف ماسک نجات توییتر نیست. این شبکه 
اجتماعی به اندازه کافی پایدار شــده و به هیچ ثروتمندی برای 
احیای قدرتش نیاز ندارد. ایالن ماسک بیشتر شبیه کسی است که 

عالقه زیادش به شیری که هر روز صبح می خورد 
باعث شده نه تنها به فکر خرید گاو، بلکه کل گله 
و گاوداری صاحب آن بیفتد. مدیرعامل تسال 
پس از خرید سهام توییتر در یک نظرسنجی 

از کاربران پرسید که می خواهند دکمه 
ویرایش به این پلتفرم اضافه شود 

یا نه. این اتفاق باعث شد عده ای 
تصور کنند که او قرار است در 
آینده در این شبکه اجتماعی 

نقش مهمی داشته باشد.

به گفته شرکت مشــاوره باین، بیش از 
۷۰درصد از ۳۵۰میلیارد دالر هزینه های 
جهانی تبلیغات تا ســال ۲۰۲۵ بر عهده 
اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی 
خواهد بود. طبق گزارش اداره ملی آمار 
چین در سال ۲۰۲۰، سهم اینفلوئنسرها 
از اقتصــاد برابــر بــا ۲۱۰میلیــارد دالر و 
معــادل ۱.۴ درصــد از تولیــد ناخالــص 

داخلی تخمین زده شد.

70
درصد

انجمــن بالکچیــن ایــران در بیانیــه ای 
اعــالم کــرده کــه صنعــت اســتخراج 
۲۰هــزار  رمــزارز می توانــد درآمــد 
میلیارد تومانــی بــرای وزارت نفــت و 
نیــرو و خلق ثــروت ســاالنه ۱۵میلیارد 
دالری برای کشــور داشــته باشد. این 
انجمن با انتقاد از فرصت سوزی ها در 
این رابطه اعالم کــرده که این صنعت 

قانو ن پذیر است.

15
میلیارد دالر

 وزارت ارتباطات اعالم کرده که در سال 
»تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
بــه شــرکت های دانش  بنیــان اینترنت 
پرسرعت با سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 
اعطا خواهد کرد. در جلســه اخیر وزیر 
ارتباطــات و معــان علمــی و فنــاوری 
رئیس جمهوری همچنین مقرر شده که 
طی یک هفته کارگروه توسعه و حمایت 
از شــرکت های دانش بنیــان در حــوزه 
ICT شکل بگیرد و بخش خصوصی در 
فعالیت های این حوزه بیش از گذشته 

فعال باشد.

100
 مگابیت 
بر ثانیه

شگفت زدگی دانشمندان از 
۲سرعت متفاوت صدا در مریخ

دانشمندانی که در حال تجزیه و تحلیل نخستین 
صداهای ضبط شده در مریخ اند، متوجه شده اند 
که در سطح این سیاره2 ســرعت صوت وجود 

دارد.
میکروفون هــای نصب شــده روی مریخ نــورد 
پرسورینس ناســا که در فوریه 2021 بر مریخ 
فرود آمد، 5ســاعت صدای ســیاره ســرخ را 
ضبط کرده اند که اینک یک گــروه بین المللی 
از دانشــمندان این صداها را تجزیــه و تحلیل 
می کنند. به گــزارش ایندیپندنــت، صداهای 
ضبط شــده، اصوات اضافــی پس زمینه ای    که 
مریخ نورد و هلی کوپتر همراه آن ایجاد کرده اند و 
همچنین یک باد مالیم مریخی را  دربرمی گیرد. 
در جریان این بررســی، برای نخستین بار تأیید 
شد که سرعت صوت در مریخ در مقایسه با زمین 
کمتر اســت. موضوعی که به دلیل رقیق تر بودن 
اتمســفر مریخ پیش بینی می شد. اتمسفر مریخ 
که از 95درصد دی اکســیدکربن تشکیل شده 
است، در مقایسه با ســرعت 340متر بر ثانیه ای 
صوت در زمین، صدا را با سرعت 240متر بر ثانیه 
منتقل می کند. پژوهشگران همچنین در جریان 
این کشف شــگفت انگیز خاطرنشان کردند که 
به نظر می رسد 2 سرعت صوت وجود دارد: یکی 
برای صداهای بــا فرکانس بــاال و دیگری برای 

بسامدهای پایین.

کسب و کار

عدد خبر

فناوری

فضا

ساسان شادمان منفرد؛ روزنامه نگاراینترنت


