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تعجب نکنید، اگر روزی به زیارت اهل قبور رفتید 
و ناگهان یک کیوآر کد تراشــیده شده روی یک 
سنگ مزار، شما را میخکوب کرد. شما می توانید 
با اسکن این کیوآر کد به وسیله گوشی هوشمند 
خود، وارد ســامانه ای شــوید که سرویس های 
متعددی را در رابطه با متوفی ارائه می دهد. یک 
تیم 3نفــره جوان که از نخبــگان حوزه فناوری 
اطالعات هستند، ایده ای را پیاده سازی  کرده اند 
که بخشــی از نیازهای مــردم را تامین می کند. 
فراموش نکرده ایــم که در اوج شــیوع ویروس 
کرونا، مراسم تشــییع به صورت محدود برگزار 
می شد و در بیشــتر مواقع، مراسم یادبود و ختم 
درگذشتگان که باعث تســالی بازماندگان بود، 
یا برگزار نمی شــد یا از طریق بعضی پلتفرم ها با 
مشکالت فراوان اجرا می شــد. االن هم اگرچه 
کرونا مهار شــده، اما همچنان قربانی می گیرد. 
عالوه براین، امکان حضور در مراســم تشییع و 
یادبود بــه دالیل مختلف برای بخشــی از مردم 
مانند سالخوردگان با دشواری هایی همراه است. 
حتی به علت بعد مســافت یا ترافیک و ازدحام، 
امکان حضور فیزیکی برای همه فراهم نیســت. 
همچنین بازماندگان در هر زمان و مکان که اراده 
کنند می توانند به آرامســتان مجــازی متوفای 
خود مراجعه کننــد و فاتحه و قــرآن بخوانند. 
این اســتارت آپ با این ایده، همچنین توانسته 

متوفیان را در فضای وب ماندگار کند.

واقعیت مجازی در مراسم سوگواری
سجاد محمدجانی، بنیانگذار این استارت آپ در 
گفت وگو با همشهری، از امکانات دیگری که در 
آینده به این سامانه اضافه می شود خبر می دهد 
و می گویــد: »فنــاوری واقعیت مجــازی برای 
مراسم های سوگواری، پخش زنده مراسم یادبود 

و سوگواری، نقطه دقیق مزار متوفی)لوکیشن(، 
رزرو سالن پذیرایی، صندلی، مداح و فیلمبردار و 
البته ساخت کلیپ برای مراسم ها به قابلیت های 

سامانه اضافه خواهد شد.« 
او در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی برای 
ماندگاری آرامســتان مجــازی متوفیان وجود 
دارد، با اشاره به دریافت مجوزهای الزم می گوید: 
»سرورهای سامانه، به ازای پرداخت مبلغی اندک 
به صورت ساالنه همه صفحات آرامستان مجازی 
را باال نگه می دارد. اما این امــکان وجود دارد به 
شــکل دیگری که در اختیار نیســت، سامانه از 

دسترس خارج شود.«

هزینه آرامستان مجازی
بنیانگذار این استارت آپ هزینه ایجاد هر صفحه 
آرامگاه مجازی را 49هزار تومان اعالم می کند که 
شامل راه اندازی صفحه مجازی، تولید کیوآر کد و 

همه امکاناتی است که گفته شد.
محمدجانی تعیین مبلغ تمدید برای ســال های 
آینده را وابسته به هزینه امکانات جدید می داند 
و می گوید: »به عنوان مثال، با فراهم شدن امکان 
واقعیت مجازی، دیگر نیازی نیست که بازماندگان 
برای طراحی و تهیه اعالمیه ترحیم به دفاتر فنی 
یا کافی نت هــا مراجعه کنند. چون در ســایت 
این قابلیت ایجاد می شــود تا آنها به سلیقه خود 
اعالمیه مورد نظر را طراحی و سپس لینک آن را 

برای دوستان، بستگان و آشنایان ارسال کنند.«
او با اشاره به اینکه امکان تهیه بنر هم در سایت 
فراهم می شود، هزینه های تمدید ساالنه حفظ 
صفحه آرامســتان مجازی را منــوط به انتخاب 

پکیج های ارائه شده می داند.

نقش کیوآر کد روی سنگ مزار
بنیانگذار این استارت آپ در مورد چگونگی حک 
شدن کیوآر کد روی سنگ مزار توضیح می دهد 
که به محض ایجاد صفحه مجازی در سامانه، یک 
کیوآر کد برای متوفی تولید می شود که در پایین 

صفحه مربوط به شادروان قابل مشاهده است.
محمدجانی با اشــاره به امنیت باالی ســامانه و 
تالش ســیدعبدالوهاب صدرالدینی، مدیر فنی 
استارت آپ می گوید: »کیو آر کد می تواند روی 
یک تکه فلز حک و روی ســنگ مزار نصب شود. 
همچنین در مــورد اموات تازه درگذشــته که 
هنوز سنگ قبری سفارش داده نشده، می تواند 
روی سنگ مزار تراشیده شود. با این حال روش 
ســاده تر و کم هزینه تر، چاپ کیوآر کد و سپس 
پرس کردن آن و درنهایت چســباندن کیوآر کد 

روی سنگ مزار است.« 

 ترحیم 
در آرامگاه مجازی

استارت آپی با ایجاد آرامستان مجازی و ارائه امکانات مختلف 
مانند کیوآر کد، متوفیان را در فضای وب ماندگار کرده است

عمادالدین قاسمی پناهاستارت آپ
روزنامه نگار

سایت های مشابه
پیش از این ســایت های متفاوتی با نام های مختلف خدمات مربوط به مراسم ترحیم را ارائه 
کرده اند. این سایت ها خدمات خود را بر بســتر پلتفرم های تصویری رایج ارائه می کنند و 
همچنین امور مربوط به چاپ آگهی ترحیم و دسته گل و مواردی از این قبیل را انجام می دهند 
که در یک بازه زمانی مشخص ارائه می شــود. با این حال، آنچه این استارت آپ را از سایر 
سایت های معمول متمایز می کند، ایجاد یک آرامستان مجازی برای متوفی است که حداقل 
یک سال ماندگاری دارد و هر زمان بازماندگان بخواهند به این صفحه مجازی مراجعه می کنند 
و خیرات را روانه روح شــادروان مورد نظر می کنند. عالوه بر این، ابتکار این استارت آپ در 
تولید کیو آرکد و نقش بستن آن بر سنگ مزار، آپلود وصیت نامه، دریافت مجوزهای ای نماد 
و سازمان نظام صنفی رایانه ای و گروه بندی های متفاوت مانند استان و شهر، ادعیه، اذکار و 

سوره های قرآن و اقشار اجتماعی از ویژگی های این سامانه است.

مکث

 کشف علت سرطان ریه
در غیرسیگاری ها

دانشمندان مدت هاست به این نتیجه رسیده اند که آلودگی 
هوا می تواند با افزایش خطر سرطان ریه مرتبط باشد به ویژه 
در افرادی که تاکنون هرگز سیگار نکشیده اند، اما علت این 
موضوع در حد یک راز باقی مانده بود. حاال یک تحقیق جدید 
به توضیح درباره مکانیسمی که منجر به این اتفاق می شود، 
توضیحی ارائه کرده است. به گزارش سی ان ان، این یافته ها 
که در سمپوزیوم جامعه اروپایی آنکولوژی پزشکی ارائه شد، 
نشان می دهد که آلودگی هوا می تواند باعث تحریک سرطان 
ریه در افرادی شود که سابقه استعمال دخانیات نداشته اند 
چرا که برخی از ذرات آالینده هوا ممکن است باعث تغییر در 

سلول های مجاری تنفسی شود.

به طور خاص، قرار گرفتن بیشــتر در معرض ذرات آالینده 
به ویژه ذراتی که کوچک تر از 2.5میکرومتر هستند، می تواند 
باعث تغییر سریع در ســلول های مجاری تنفسی و جهش 
در ژنــی به نام EGFR شــود. این ژن در بیــش از نیمی از 
افراد غیرسیگاری مبتال به سرطان ریه مشاهده شده است. 
عالوه بر این ژن، یک ژن دیگر به نام KRAS به سرطان ریه 

مرتبط است.
چالرز سانتون، دانشمند مؤسسه فرانسیس کریک و پزشک 
ارشد در مرکز تحقیقات سرطان انگلیس گفت: ما دریافتیم 
که جهش  های محرک در ژن  هــای EGFR و KRAS، که 
معموالً در سرطان  های ریه یافت می  شوند، درواقع در بافت 

طبیعی ریه وجود دارند و نتیجه احتمالی پیری هستند.
او ادامــه داد: در تحقیقات مــا، این جهش  ها بــه تنهایی 
در مدل های آزمایشــگاهی احتمال ضعیفی بــرای ایجاد 
ســرطان داشــتند. با این حال، زمانی که ســلول های ریه 
جهش  یافته در معرض آالینده های هوا قرار گرفتند، شاهد 
سرطان  های بیشــتری بودیم و این ســرطان  ها سریع تر از 
زمانی که ســلول  های ریه جهش یافته در معرض آالینده ها 
قرار نداشــتند، رخ می  دادند، که نشان می دهد آلودگی هوا 
باعث شروع سرطان ریه در سلول  های تحریک شده، می شود. 
سوانتون گفت: گام بعدی کشــف این است که چرا برخی از 
سلول  های جهش یافته ریه، زمانی که در معرض آالینده ها 
قرار می  گیرند سرطانی می  شــوند درحالی که برخی دیگر 

سرطانی نمی شوند. 

آغاز طرح ماقبل آزمایشی استفاده 
از رمزریال 

علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی با اشاره به وعده اش برای 
اجرای آزمایشی رمزریال، گفت: در چند روز گذشته این فرایند 
آغاز شده که البته مرحله ما قبل طرح آزمایشی این پروژه است. 
به گفته وی یک میلیارد تومان رمزریال به تعداد محدودی افراد 
داده و 2 فروشــگاه هم برای اســتفاده از ایــن دارایی دیجیتال 
مشخص شده است: این کار از هفته گذشــته در 2 بانک ملی و 
بانک ملت در حال انجام شدن است. این مرحله ماقبل آزمایشی 
است تا اگر مشکل فنی وجود داشت رفع شود و در نهایت به مرحله 
رسمی آزمایشی برسیم. صالح آبادی ابراز امیدواری کرد تا پایان 
شهریور بتوانند این طرح آزمایشی را اجرایی کنند: این پروژه باید 
در هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس نیز تصویب می شد که طبق 
مصوبه آنها، این طرح را با یک میلیارد تومان استارت زدیم. آنطور 
که رئیس بانک مرکزی اعالم کرد، طرح پایلوت شامل همه افراد 
جامعه نمی شود اما گســتره آن از طرح فعلی بیشتر خواهد بود. 
گفتنی است طبق چیزی که در سند پیش نویس رمزریال ملی 
آمده است، این دارایی دیجیتال عینا همانند ریال جاری کشور 

است و همواره هر واحد آن، معادل یک ریال خواهد بود.

ساشا کوانز، پژوهشگر مؤسسه فناوری 
فدرال زوریخ گفت که باور دارد انسان ها 
احتماال در ۲۵سال آینده، حیات فراتر از 
سیاره ما را کشف خواهند کرد. او گفت: 
دیدیــه کالز همــکار مــن و برنــده جایــزه 
نوبــل، در ســال۱۹۹۵ نخســتین ســیاره 
بیرون از منظومه شمسی را کشف کرد. 
امروز بیش از ۵هزار سیاره فراخورشیدی 
شــناخته شــده اند و مــا روزانــه در حــال 

کشف آنها هستیم.

 ۲۵ 
سال 

اطالعــات  از  کمیســیون حفاظــت 
جریمــه ای  کره جنوبــی  خصوصــی 
و  گــوگل  بــرای  دالری  ۵۰میلیــون 
۲۲میلیــون دالری بــرای متــا پلتفرمــز 
تعیین کرده اســت. به گفتــه مقامات 
ذیربط، کره جنوبی گوگل و متاپلتفرمز 
حریــم  قوانیــن  نقــض  به دلیــل  را 
خصوصــی چنــد میلیــون دالر جریمه 
کرده است. این درحالی است که متا 
مشغول بررسی درخواست تجدیدنظر 

جریمه مذکور از دادگاه است.
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