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شیوع ویروس کرونا طی سال های 1399 و 1400 
باعث محدودیت گســترده برای حضور فیزیکی 
مردم در مراسم اربعین شد. این اتفاق باعث شد که 
ایده طراحی و پیاده سازی  پلتفرم ها و سرویس های 
آنالین برای برگزاری این مراسم در ذهن بسیاری 
از توسعه دهندگان شکل بگیرد. درحالی که امسال 
انتظار می رفت مردم بدون محدودیت، برای حضور 
در مراسم اربعین به کربال ســفر کنند، اما اخبار 
روزهای گذشــته، حاکی از ازدحام شدید زائران 
در مرزها، مسدود شــدن بعضی از مسیرها و در 
نتیجه بروز مشــکالت مختلف برای مردم است. 
شرایط فعلی به گونه ای است که مسئوالن متولی 
از مردم خواسته اند که سفر خود به مقصد کربال 
را لغو کنند. همچنین، گروهــی از مردم ازجمله 
ســالخوردگان و بیماران امکان زیارت به صورت 
حضوری در مراسم اربعین را نخواهند داشت. به 
این ترتیب به نظر می رسد که استفاده از فناوری 
و ســرویس های آنالین، یک بار دیگــر به عنوان 
مناســب ترین گزینه مطرح شــده است. اکنون 
زائــران می توانند از امکانات متنــوع پلتفرم ها و 
وب سایت ها که شاخص ترین آن سرویس پخش 

زنده است، استفاده کنند.

سایت کربال
وب ســایت karballa.ir که خــود را به عنوان 
»ســایت جهانی کربال« معرفی کــرده، عالوه بر 
اخبار مرتبط با اربعین 1401دارای خدماتی چون 
نماهنگ و بســته صوتی زیارت عاشوراست. این 
بسته صوتی، زیارت عاشورا را با صدای مداحان و 
ذاکران اهل بیت )ع( ارائه کرده که مردم می توانند 
با کلیک روی هــر یک از آنها، زیارت عاشــورا را 
بشــنوند. همچنین امکان دانلود پی دی اف این 

زیارتنامه فراهم است.
با این حال، ســرویس پخش زنده این وب سایت، 
شاید جذاب ترین بخش آن باشد. در این سرویس، 

تعدادی از دوربین های حرم مطهر فعال است که 
با کلیــک روی هر یک از آنهــا می توانید تصاویر 
را به صــورت زنــده دریافت کنیــد. پخش زنده 
دوربین های پنجره الکفیل، ضریح مطهر، ورودی 
حرم مطهر، بین الحرمین شریفین، صحن مطهر 
و باب القبله شما را در فضای معنوی این مراسم 
شریک می کند. درصورتی که از اینترنت با کیفیت 
بهره ببرید، تصاویر بســیار واضحی از دوربین ها 

دریافت خواهید کرد.

تکیه آنالین
یکی دیگر از وب ســایت هایی که جاماندگان از 
مراســم اربعین کربال می توانند از آن بهره ببرند، 
وب ســایت tekye.net است. در صفحه اول این 
وب سایت که اعالم شده ترافیک اینترنت مصرفی 
آن رایگان اســت، دارای بخش هایی چون پخش 
زنده، اخبار، آرشیو صوت، آرشیو تصویر، ذاکران، 
پخش زنده حرم و اربعین است. در قسمت پخش 
زنده این وب سایت، صحن حضرت فاطمه)س(، 
پخش زنده بین الحرمین، کربــالی معلی، رواق 
حضرت ابوالفضل العبــاس)ع( و اماکن متبرکه 
دیگر قابل مشاهده است. البته این امکان وجود 
دارد که در پخش زنده گاهی با اختالل در پخش 

روبه رو شوید.
همچنین در آرشیو صوت و تصویر این وب سایت 
مداحی مداحان مختلف قابل شــنیدن و دیدن 

است.

یکی از برنامه هایی که در این ســایت مشــاهده 
می کنید، قرائت زیارت عاشورا در حسینیه روضه 
الشهداســت که هر روز از ســاعت 6صبح تا روز 

26شهریور به صورت زنده پخش می شود.
پخش زنده این مراسم با ترافیک رایگان از طریق 
لینــک https://tekye.net/live/2779 قابل 

مشاهده است.

هیئت آنالین
 همچنین در وب ســایت هیئت آنالیــن به آدرس

 heyatonline.ir امــکان بهره مندی از لحظه های 
معنوی مراســم اربعین فراهم شده اســت. در این 
وب سایت هم اعالم شــده که اینترنت مصرفی آن 
رایگان اســت. در بخش  هیئت های شــاخص این 
وب ســایت، عناوین تعدادی از  هیئت ها را مشاهده 
می کنید. بخشــی هم با عنوان لیســت برنامه ها در 
وب سایت هیئت آنالین طراحی شده که ویژه برنامه 
24ساعته معلی جلب توجه می کند. با این حال، در 
زمان نگارش این گزارش، پخــش زنده آن متوقف 
بود که انتظار می رود با نزدیک شــدن به روز اربعین 
این سرویس مشــکل پخش خود را رفع کند. البته 
در بخش حرم آنالین این سایت می توانید به صورت 
زنده تصاویــر دوربین های کربــالی معلی )صحن 
حضرت عباس علیه السالم(، حرم حضرت عبدالعظیم 
حسنی علیه السالم، کربالی معلی )حرم امام حسین 
علیه السالم( و کربالی معلی )بین الحرمین( و برخی 
دیگر از اماکن متبرک را به صورت زنده مشاهده کنید.

عزاداری آنالین اربعین 
برای جاماندگان

مشکالت روزهای اخیر، استفاده از پلتفرم ها برای بهره مندی از 
مراسم اربعین به عنوان یک جایگزین مناسب را مطرح کرده است

عمادالدین قاسمی پناهفناوری
روزنامه نگار

اثربخشی یک داروی ضد سرطان 
در برابر همه سویه های کرونا

تیم تحقیقاتی مرکز پزشــکی جانز هاپکینز، در مطالعه ای 
جدید به یافته هایی در مسیر مبارزه با کووید-19 رسیده اند. 
به گزارش نیوزوایز، محققــان یک ابزار مؤثر بــرای مبارزه 
با ویروس SARS-CoV-2 که باعــث بیماری کووید-19 
می شود کشف کرده اند که ممکن است مشکل کاهش ایمنی 
را دور بزند. واکســن های موجود هم اکنون بــرای مقابله با 
سویه های جدید کووید با مشکل روبه رو هستند. اما این روش 
جدید از یک بازدارنــده مولکولی کوچک )مولکولی به اندازه 
تقریبا یک نانومتر که از برهم کنش  های خاص بین پروتئین  ها 
جلوگیری می کند( به نام RK-33 استفاده می کند تا از توانایی 
ویروس برای تســخیر کارخانه تولید ژنتیک سلول میزبان و 

ساختن کپی از خود جلوگیری کند.

مقابله با سویه های جدید
ونو رامان، نویســنده ارشد این مطالعه، اســتاد رادیولوژی، 
انکولوژی و فارماکولوژی در دانشــکده پزشــکی دانشــگاه 
جان هاپکینز، گفــت: تا به امروز، واکســن های کووید-19 
SARS- بر جلوگیری از اتصال پروتئین ســطحی ویروس
CoV-2 به نام پروتئین اسپایک به سلول  های میزبان و ایجاد 
عفونت متکی بوده اند، اما اگر پروتئین اسپایک با سویه های 
جدید دچار جهش شــود، اثربخشی واکســن ممکن است 
تحت تأثیر قرار گیرد. در مقابل، مطالعه ما نشان می دهد که 
قابلیت ضد ویروسی RK-33 تحت تأثیر جهش  های پروتئین 
 SARS-CoV-2 اسپایک قرار نمی  گیرد و در برابر 4سویه از

ثابت می  ماند.

مؤثر در برابر سرطان
طی چند ســال اخیر، رامان و همکارانــش پروتئینی به نام 
DDX3 و تأثیر آن بر ســرطان را مورد مطالعه قــرار دادند. 
DDX3 یــک اســید ریبونوکلئیک )RNA( هلیکاز اســت، 
پروتئینی که RNA دو رشــته ای کنترل کننده بســیاری از 
ســلول های تومور را باز می کند و باعث می شــود کد ژنتیک 
RNA خوانــده یا ترجمه شــود. این کار بــه نوبه خود منجر 
به ایجاد سلول های ســرطانی جدید و گســترش بدخیمی 
بیماری می شــود. مطالعات تیم رامان و دیگران نشــان داده 
اســت که RK-33، یک مهارکننده DDX3 که در آزمایشگاه 
رامان توسعه یافته است، 
می تواند بــا جلوگیری از 
باز شدن RNA ، پیشرفت 
کاهــش  را  ســرطان 
 DDX3 دهــد. پروتئین
همچنین به ترویج عفونت 
بســیاری از ویروس های 
و   HIV ماننــد   RNA
ویــروس سنسیشــیال 
تنفســی )RSV( کمک 
RK- ،می کند. در نتیجه

33 به عنــوان بازدارنــده 
 DDX3 امیدوارکننــده
و یــک مبارزه کننــده با 
ســرطان، اکنون به طور 
جدی برای دومین عملکرد درمانی مــورد توجه قرار گرفته 

است: یک عامل ضد ویروسی با طیف وسیع.
رامان در این باره گفت: ما می دانیم که بسیاری از ویروس های 
RNA عملکرد هلیکاز DDX3 سلول میزبان را برای تسهیل 
تکثیر خود غصب می کنند. هنگامی که مطالعات علمی نشان 
داد غلظت  های کوچک RK-33 باعث قطع زنجیره تکثیر و 
محدود شدن عفونت توســط ویروس پاراآنفلوآنزای انسانی 
نوعRSV ،3، ویروس دنگی، ویروس زیکا و ویروس نیل غربی 
و به طور بالقوه، HIV شد، تیم ما تصمیم گرفت که ببیند آیا 
RK-33 می تواند روی ویروس SARS-CoV-2 هم کار کند.

اثر بخشی در برابر همه سویه ها
همراه بــا آزمایش تأثیــر RK-33 بر عفونــت و تولید مثل 
SARS-CoV-2، محققان مطالعه خود را برای تعیین اینکه 
آیا اثر مهاری مشاهده شده محدود به انواع خاصی از ویروس 
اســت یا در برابر انواع مختلف مؤثر اســت، گسترش دادند. 
آنها از RK-33 برای هدف قرار دادن DDX3 در سلول های 
آزمایشگاهی آلوده به 4ســویه از SARS-CoV-2 ازجمله 
ویروس اصلی ووهان، آلفا، بتا و دلتا استفاده کردند. به گفته 
رامان، نتایج آزمایش درمان RK-33 روی 4سویه از ویروس 
SARS-CoV-2 باعث کاهش قابل توجه در بار ویروســی 
شد. رامان گفت: مطابق با این یافته، ما شاهد کاهش بیشتر 
پروتئین ها و ژن هــای SARS-CoV-2، ازجمله پروتئین 
گذرنده غشایی ســرین پروتئاز TMPRSS2[2[ بودیم که 
می  دانیم به شدت در عفونی ســازی و انتشار کروناویروس  ها 
مداخله دارد. رامان اضافــه کرد که نه تنهــا RK-33 روی 
4سویه مختلف SARS-CoV-2 کار می کند، بلکه فعالیت 
ضد ویروسی این پروتئین تحت تأثیر جهش های ویروس قرار 
نمی گیرد: واکسن های طراحی شده کووید-19 در واقع علیه 
پروتئین اسپایک ویروس قیام می کنند که درصورت جهش 
در این پروتئین دیگر مثل قبل مؤثر نخواهند بود. اما توانایی 
 DDX3 ویروسی توسط RNA برای مهار بازکردن RK-33
برای ترجمه، مستقل از پروتئین اسپایک است، بنابراین باید 

در برابر بیشتر سویه های این ویروس مؤثر باقی بماند.
هم اکنون، رامان و تیمش در حال بررسی RK-33 به عنوان 
یک ضد ویــروس در برابر ســویه اومیکرون هســتند. آنها 
امیدوارند یافته های خود را در اواخر سال جاری منتشر کنند. 
همراهان رامان در این مطالعــه، اعضای تیم تحقیقاتی جانز 
هاپکینز، فرهاد وسونا )نویســنده اصلی مطالعه مشترک(، 

رابرت شارپف و پل وینارد هستند.

 تقلید پوست بیوالکترونیکی 
از پوست انسان 

محققان یک پوست بیوالکترونیکی ساخته اند که می تواند مثل 
یک حســگر در اندازه گیری پارامترهای بیوشیمی به پزشکان 
کمک کند. به گزارش تک اســکپلور، سیهونگ وانگ، استادیار 
مهندســی مولکولی دانشکده مهندســی »پریتزکر« دانشگاه 
شیکاگو با کمک مرکز کارآفرینی و نوآوری »پولسکی« موفق 
به تولید این پوســت بیوالکترونیکی شده است. این کار با تکیه 
بر نوآوری در زمینه های فیزیک نیمه رسانا، مکانیک جامدات، 
و علوم انرژی، شــامل ایجاد نیمه رساناهای پلیمری کششی و 
ارائه های ترانزیستوری است که عملکرد الکتریکی استثنایی، 
خواص نیمه رســانای باال و قابلیت کشــش مکانیکی را ارائه 
می دهد. عالوه بر این، وانگ، نانو ژنراتورهای تریبوالکتریک را 
به عنوان فناوری جدیدی برای برداشت انرژی از حرکت کاربر 
توسعه داده و فرایند ذخیره انرژی مرتبط را طراحی کرده است. 
او در توضیح این اختراع گفت: هدف من ترکیب پیشرفت های 
تکنولوژیکی برای توسعه دســتگاه هایی است که می توانند به 
پوست کاربر بچسبند یا درون بدن قرار بگیرند و سیگنال های 

حیاتی را در زمان نیاز تشخیص دهند.

محققان کفشی نوآورانه ابداع کرده اند 
که با ۲۴۰حسگر فشــار، وضعیت بدن 
و حــرکات آن را ردیابــی می کنــد. ایــن 
کفش هــا هم اکنــون بــرای جمــع آوری 
سرمایه گذاری جمعی در کمپین کیک 
اســتارتر ارائــه شــده اند. نام کامــل این 
 Surplex VR Full-Body« کفــش
Tracking Shoes« اســت و طبــق 
اعــام کارشناســان بــا هدســت های 
واقعیــت مجــازی »اســتیم« یکپارچــه 

می شود.

 ۲۴۰ 
حسگر

لنــدن  کالــج  دانشــگاه  محققــان 
از هــوش مصنوعــی بــرای توســعه 
رویکردی اســتفاده کردند که به گفته 
آنهــا می توانــد مــوارد خطرنــاک را بــا 
فــرودگاه  در  ۱۰۰درصــدی  دقــت 
تشخیص دهد. این تحقیق می تواند 
نحوه تشــخیص تهدیدات در سراسر 
جهــان و همچنیــن کاالهــای مختلــف 
قاچــاق ماننــد مواد مخــدر را متحــول 

کند. 

 1۰۰ 
درصد

نوآوری

عدد خبر

پزشکی

خدمات فناورانه برای زائران
هفته گذشته، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در همایش »همگام با اربعین، همراه 
با فناوری« گفت: امسال با حمایتی که از بخش خصوصی می شود و با خدمات فناورانه، ظرفیت های 

مردمی انسجام داده می شود تا اثربخشی  این اقدامات افزایش یابد و سفر برای زائران تسهیل شود.
زارع پور اظهار امیدواری کرد که »با کمک فعاالن این حوزه کار متفاوتی را شــاهد باشیم و خدمت 
فناورانه را به زوار اباعبداهلل چند پله ارتقا دهیم.« زارع پور همچنین برای ارائه هرچه  بهتر و گسترده تر 
سرویس های فناورانه برای زائران اربعین بر 3اصل اطالع رسانی و تهیه پیوست رسانه ای، در اختیار 
گذاشتن اطالعات یا داده های موردنیاز به ارائه دهنده خدمات به ویژه از سوی دستگاه های حاکمیتی و 
تبادل اطالعات بین سرویس دهنده ها تأکید کرد. خدماتی همچون اعالم موقعیت در مسیر پیاده روی، 
تماس صوتی اینترنتی با ایران، اشتراک گذاری سفر به مقصد مرزهای خروجی به عراق، تسهیل خدمات 
به زائران، اطالعات به روز موکب ها در طول مسیر، خدمات پزشکی برخط و چندین مورد دیگر ازجمله 
خدماتی بودند که توسط شرکت های فناور برای تسهیل سفر زوار اربعین درنظر گرفته شده است. این 

خدمات از طریق پایگاه اینترنتی arbaeen.ito.gov.ir قابل مشاهده است.

مکث

دانشــمندان یک پالســتیک 
ویروس کش ساخته اند که مانع 
از پخــش ویروس هایی مانند 
کووید-19 در فضاهای بیمارستانی و آسایشگاه 

نگهداری از سالمندان می شود.
به گزارش بی بی سی، تیمی از دانشگاه کوئینز 
بلفاست مدعی هســتند که پالستیک ابداعی 
آنها ارزان اســت و می توان آن را به تجهیزات 
محافظــی ماننــد پیش بند تبدیل کــرد. این 
پالســتیک در واکنش با نور، مواد شــیمیایی 
را که ویــروس را می کشــد آزاد می کند. این 
مطالعه نشــان داد که پالستیک ویروس کش 
می تواند میلیون ها ویــروس  ، حتی گونه های 
سر ســختی را که روی لباس ها و سطوح باقی 
می  مانند از بین ببرد. مطالعات نشان داده است 
که ویروس کووید-19 می تواند تا ۷2ســاعت 
روی برخی سطوح زنده بماند، اما این در مقایسه 

با گونه های مقاوم تر، زمان زیادی به حســاب 
نمی آید. نوروویروس که به ویروس اســتفراغ 
زمستانی معروف است، می تواند به مدت 2هفته 
در خارج از بــدن زنده بماند و فــرد جدیدی 
را آلوده کند. برای ســاخت این ابزار کشــنده 
ویروس، تیمی از شیمی دانان و ویروس شناسان 
مواد خود استریل شــونده را بررســی کردند 
کــه خطر گســترش عفونــت را در ســطوح 
آلوده کاهــش می دهد. بنابرایــن محققان از 
ورقه های پالستیکی نازکی که حاوی نانوذرات 
دی اکسید تیتانیوم بود اســتفاده کردند. این 
ذرات به نور ماوراء بنفش - حتی مقدار کمی که 
از یک المپ فلورسنت آزاد می شود - واکنش 
نشان می دهند تا مولکول هایی به نام گونه های 
اکســیژن فعال آزاد کنند. آنها با مواد ژنتیک 
ویروس، واکنش نشان می دهند و نتیجه نهایی، 

از بین رفتن ویروس هاست.  

ساختپالستیکیکهویروسهارامیکشد

زهرا خلجی؛ روزنامه نگار

دانش

یــک  از  جدیــد  روش 
مولکولــی  بازدارنــده 
بــه  )مولکولــی  کوچــک 
انــدازه تقریبا یک نانومتر 
برهم کنش  هــای  از  کــه 
خــاص بیــن پروتئین  هــا 
جلوگیری می کنــد( به نام 
RK-33 استفاده می کند
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