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از اوایل هفته جــاری، تقریبا همه 
وی  پی ان هــا بــه صــورت جدی 
فیلتر شــده اند. تجربــه کاربران، 
ازجمله کســب وکارهای اینترنتی نشــان می دهد 
کــه وی پی ان های جدید روی دســتگاه ها دانلود و 
نصب می شود، اما به کمتر سروری وصل می شوند. 
از سوی دیگر، بســیاری از ابزارهای مورد استفاده 
کسب وکارهای اینترنتی که به فرایندها و تحلیل های 
مالی آنها کمک می کند، از مدت ها پیش از ســوی 
غول های فناوری تحریم شده اســت. ازجمله این 
ابزارها می توان به google analytics اشاره کرد که 
آی پی های ایران را ریجکت می کند و تنها با استفاده 
از وی پی ان قابل دسترســی اســت. به این ترتیب، 
کسب وکارها با فیلترینگ وی پی ان ها از یک طرف و 
تحریم ابزارهای مورد نیاز کسب وکارهای اینترنتی از 
سوی دیگر، روزهای سختی را تجربه می کنند. اگرچه 
متخصصان ما با مهندسی معکوس و بهره مندی از 
 )open source(سرویس هایی که در بستر الیه باز
ارائه می شود، توانسته اند با پدیده فناتحریم مقابله 
کنند، اما این روزها فیلترینگ وی پی ان ها دســت 
آنها را هم به شکل قابل توجهی بسته است. مجموعه 
این اتفاقات باعث شــده که کســب وکارها بیش از 
گذشته به ســراغ وی پی ان هایی بروند که به ناچار 
مبالغ قابل توجهی برای آنها بایــد پرداخت کنند. 
این در حالی اســت که گزارش های متعدد حاکی 
از فیلترینــگ آنها پــس از چند روز اســت. به این 
ترتیب فناتحریم و فیلترینگ به مثابه 2لبه قیچی، 

کسب وکارهای اینترنتی را تحت فشار قرار داده اند.

خأل ابزارهای بازاریابی و تحلیل
کســب وکارهای کوچک در این میان با مشکالت 
بیشــتری روبه رو هســتند. آنها برای بقای خود به 
ابزارهایی نیاز دارند که به آنها برای بازاریابی محتوا، 
بررســی و آنالیز وب ســایت های رقبا، شناســایی 
اشــکاالت وب ســایت و تجزیه و تحلیــل محتوا و 
موارد متعدد دیگر کمک کند. رضا الفت نسب، عضو 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی درباره عدم دسترسی 
کسب وکارهای اینترنتی به ابزارهای مورد نیاز خود 
در گفت وگو با همشهری، با اشاره به اینکه فیلترینگ 
وی پی ان ها مشکل کسب وکارهای اینترنتی کوچک 
را دوچندان می کند، می گوید: »این ابزارها به خاطر 
فناتحریم پیش از این در دسترس کسب وکارها نبوده 

و تنها با وی پی ان قابل دسترسی است.« در شرایطی 
که فیلتر وی پی ان ها باعث عدم دسترسی به ابزارهای 
تحلیلی کسب وکارها شده، الفت نسب تأکید می کند 
که ما مشکالت کسب وکارهای اینترنتی را تشریح 
کرده ایم و موضوع هم کامال روشن است. با این حال، 
او به شنیده هایی اشــاره می کند که حاکی از رفع 
فیلتر برخی سرویس هاست تا کسب وکارها با مشکل 

کمتری بتوانند به ابزارهای مورد نیاز دست یابند.

کسب وکارها چه کنند؟
عضو اتحادیه کسب وکارهای مجازی با اشاره به این 
موضوع که کسب وکارها واقعا نمی دانند که چه باید 
بکنند، از مسئوالن مربوطه می خواهد که راهی پیش 

پای فعاالن این حوزه بگذارند.
الفت نسب معتقد است که اگر قرار است کسب وکارها 
به پلتفرم هــای داخلی منتقل شــوند، ســازوکار 
روشــنی باید ارائه شــود، چراکه نمی توان یکباره 
از چندصدهزار کســب وکار و چنــد میلیون کاربر 
خواســت که به پلتفرم های بومی مهاجرت کنند. 
او به زمانی اشــاره می کند که اینستاگرام در کشور 

شــروع به کار کرد و تأکید می کند که »همان سال 
باید یک پیوســت امنیتی، فرهنگی و اقتصادی به 
مدیران این پلتفرم ارائه می شد. اگر اینستاگرام این 
پیوســت را می پذیرفت که به کارش ادامه می داد 
و اگر نمی پذیرفت، همان زمــان از فعالیت آن باید 
جلوگیری می شــد.« عضو اتحادیه کسب وکارهای 
مجازی با تأکید بر اینکه کسب وکارها شرایط امنیتی 
را به خوبــی درک می کنند، یــادآوری می کند که 
آنها انتظار دارند که در همین شــرایط هم تدابیری 

اندیشیده شود. 

جذب کاربران به پلتفرم های داخلی
به گفته عضو اتحادیه کســب وکارهای مجازی، اگر 
پلتفرم های داخلی می خواهند در رقابت با خارجی ها 

موفق باشند، باید زیرساخت های الزم فراهم شود.
الفت نسب با اشــاره به اینکه گوگل 470هزار سرور 
در دیتاسنترهای مختلف دارد، این سؤال را مطرح 
می کند که آیا بزرگ ترین پیام رســان ما هزار سرور 

دارد که بخواهد با خارجی ها رقابت کند.
او همچنین به این موضوع اشــاره می کند که باید 

پلتفرم های داخلی ویژگی هایی ارائه دهند که برای 
کسب وکارهای اینترنتی و کاربران جذابیت داشته 
باشــند. به عنوان مثال، می توان برای کاربرانی که 
از پلتفرم های داخلی کاالیی را خریداری می کنند، 

مالیات ارزش افزوده را حذف کرد. 

حق انتخاب کاربران
عضو اتحادیه کسب وکارهای مجازی روش معقول 
برای پذیرش پلتفرم های بومــی را ایجاد جذابیت 
می داند و می گوید: »اکنون تاکســی های اینترنتی 
به خوبی جای خود را در میان مــردم باز کرده اند و 
مردم هم به آنها اعتماد کرده اند. مردم نسبت به حریم 
خصوصی خود بسیار حساس هستند و این چالش در 
پلتفرم های داخلی باید رفع شود که نیازمند زمان 
اســت.« الفت نســب با تأکید بر اینکه باید به مردم 
حق انتخاب داد، به انتخاب مردم بین گوگل پلی با 
کافه بازار و مایکت اشاره می کند و می گوید: »مردم 
کسب وکارهای بومی را دوست دارند و نشانه آن هم 
این است که همین االن یکی از اپ استورهای بومی 

40میلیون کاربر فعال دارد.«

کسب وکارها در محاصره فناتحریم
وی  پی ان ها در حالی فیلتر شده اند که ابزارهای مورد نیاز کسب وکارهای مجازی به خاطر تحریم ها، از گذشته با وی پی ان قابل 

دسترس بوده است
 آغاز روند رفع فیلترینگ 

از برخی پلتفرم ها
گزارش های کاربران نشان می دهد که پس از محدودیت های 
اخیر برای پلتفرم ها، شــبکه های اجتماعی، اپ استورها و 
پیام رســان ها، به تدریج برخی از این محدودیت ها در حال 

رفع شدن است.
گزارش ها حاکی است که در گام نخست، لینکدین به عنوان 
محبوب ترین شبکه اجتماعی مشــاغل و کسب وکارها رفع 
فیلتر شده است. تجربه کاربران نشــان می دهد که شبکه 
اجتماعی لینکدین در زمان تنظیم ایــن گزارش، از طریق 
اینترنت موبایل و برخی از آی اس پی ها قابل دسترسی است.

 همچنین سرویس گوگل ادز که در روزهای اخیر فیلتر شده 
بود، اکنون در دسترس کاربران قرار گرفته است. گوگل ادز 
که قبال با نام گوگل ادوردز شناخته می شد سرویس تبلیغات 
گوگل اســت که نمایش تبلیغات آن در موتور جست وجو و 
شبکه نمایش گوگل متشکل از تعداد زیادی از وب سایت های 

سراسر جهان انجام می شود.
به این دو مورد باید رفع فیلتر از پیام رســان اسکایپ را هم 
اضافه کرد که طی چند روز اخیر از دسترس کاربران خارج 
شده بود. اســکایپ در ایران به عنوان یکی از محبوب ترین 
پیام رسان های تصویری از سال ها پیش مورد توجه کاربران 

ایرانی بوده است.

عالوه بر این، آنگونه که بعضی از کاربران گزارش می دهند، 
اپ استور اپل هم که مورد استفاده بخشی از کاربران است، 
در بعضــی از اپراتورها از انســداد خارج شــده و اکنون در 
دسترس است. اپ استور اپل مورد استفاده کاربرانی است که 

از دستگاه های دارای سیستم عامل آی او اس بهره می برند.
به این ترتیب به نظر می رســد که فرایند رفع فیلتر از برخی 
پلتفرم هایی که طی یک ماه اخیر مســدود شده بودند، آغاز 
شده است. این در حالی است که واتساپ و اینستاگرام که در 
ایران کاربران زیادی دارد و به ویژه مورد توجه کسب وکارهای 

اینترنتی است، همچنان مسدود هستند.
در روزهای گذشــته، برخی اظهارنظرها از سوی مسئوالن 
وزارت ارتباطات و شــورای عالی فضای مجازی مطرح شد 
حاکی از این است که اینســتاگرام و واتساپ باید براساس 
قوانین کشور فعالیت کنند. همچنین عیسی زارع پور، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات مســئولیت مسدود شدن این 
دو پلتفرم را متوجه نهادهای امنیتی دانسته و گفته بود که 
همین نهادها برای رفع فیلتر واتساپ و اینستاگرام تصمیم 

خواهند گرفت.
با این حال، با اتفاقــات اخیر مبنی بر رفــع فیلتر بعضی از 
پلتفرم هــا، می توان به رفع انســداد از ســایر پلتفرم ها هم 

امیدوار بود.

پارچه ای که موبایل را شارژ می کند
محققان دانشــگاه ناتینگهام ترنت، پارچه ای با بیش از هزار 
سلول خورشیدی مینیاتوری ســاخته اند که قادر به شارژ 
ساعت هوشمند یا تلفن همراه اســت. به گزارش ان تی یو، 
تحقیقاتی که توســط دکتر تئودور هیوز-رایلی، دانشــیار 
منسوجات الکترونیکی در دانشکده هنر و طراحی ناتینگهام 
انجام می شــود، منجر به توســعه پارچه ای با 1200سلول 
فتوولتائیک شده است. ســلول  های خورشیدی در کنار هم 
می توانند 400میلی وات انرژی الکتریکی از خورشید را مهار 
کنند که برای شارژ یک تلفن همراه یا ساعت هوشمند کافی 
اســت.این پارچه با نام e-textile یک نمونه اولیه پیشرفته 
اســت که می تواند در یک تکه لباس مانند ژاکت گنجانده 
شــود یا به عنوان بخشــی از لوازم جانبی مانند کوله پشتی 
استفاده شود. این پارچه مجهز به سیم کشی قوی اما بسیار 
انعطاف پذیر است و به گونه ای طراحی شده است که می توان 
آن را در ماشین لباسشــویی با دمای 40درجه سانتیگراد با 
لباس های دیگر شست. ســلول های خورشیدی که تنها 5 
میلی متر طــول و 1.5میلی متر عرض دارنــد در یک رزین 
پلیمری ضد آب تعبیه شده اند و توسط پوشنده قابل لمس 

نیستند. 

تحقیقات جدید برای درک بهتر 
متاستاز سرطان

سلول های سرطان توانایی ترسناکی برای سرک کشدن به 
قسمت های مختلف بدن دارند و این همان چیزی است که 
برخی اوقات درمان این بیماری را سخت می کند و در مورادی 
هم باعث مرگ فرد می شــود. این فرایند که در پزشکی به 
متاستاز معروف است، همیشــه دانشمندان را متحیر کرده 
اســت. با این حال، اکنون، یک مطالعه جدید ممکن است 
محققان را در جهت درســت راهنمایی و بــه آنها در درک 
چگونگی گسترش سرطان کمک کند. این روش همچنین 

می تواند به گزینه های درمانی جدید در آینده منجر شود. 

پیشرفت در نحوه گسترش ســرطان طی تحقیقات انجام 
شده توسط تیمی در مؤسسه تحقیقات سرطان بریتانیا در 
دانشگاه کمبریج به دست آمده است. محققان در این مطالعه 
با انجام آزمایش هایی دریافتند که مســدود کردن فعالیت 
برخی پروتئین ها، مانند پروتئین NALCN می تواند باعث 
متاستاز سلول های سرطانی در موش شود. به این ترتیب آنها 
یک ژل رادیواکتیو ساختند که می تواند سلول های سرطانی 
پوســت را از بین ببرد. این تحقیق جدید می تواند پیشرفت 
بســیار ضــروری در درک اینکه چرا و چگونه ســلول های 
سرطانی به این طریق گسترش می یابد، باشد. در این مطالعه 
محققان همچنین دریافتند که پروتئین NALCN ممکن 
است مسئول جلوگیری از گسترش سلول های سالم به سایر 
قسمت های بدن باشد. با حذف پروتئین NALCN، محققان 
به این نتیجه رسیدند که سلول های سالم از پانکراس به کلیه 
مهاجرت کرده و به سلول های سالم کلیه تبدیل می شوند. 
در نتیجه این یافته ها، محققان بر این باورند که متاستاز، راه 
اصلی گسترش سرطان، ممکن است یک فرایند غیرعادی 
مرتبط با این بیماری نباشد. از آنجا که سلول های سالم نیز 
می تواننــد از این فرایند انتقال اســتفاده کنند، گزینه های 
درمانی بیشتری می تواند در آینده توســعه یابد. باتوجه به 
انجام تحقیقات گسترده در زمینه درمان و پیشگیری از انواع 
سرطان، امیدواری برای غلبه بر این بیماری گاه پردردسر در 

میان افراد سراسر دنیا افزایش یافته است.

 براســاس اعــام معاونــت علمــی و 
فنــاوری، 450مجموعــه دانش بنیــان 
و  دارو  بومــی  بــازار  رونــق  بــرای 
فرآورده های پیشــرفته درمانی رقابت 
بــه همــت شــرکت های  می کننــد. 
دانش بنیــان چنــد ســالی اســت کــه 
بازار محصــوالت داخلی رونــق گرفته 
و وابســتگی بــه بــازار جهانــی کاهش 
یافته است. تاشــی که به شکوفایی 
صنعت و تولید در کشــور منجر شــده 

است.

 450
دانش بنیان

پرجمعیــت  مناطــق  از  یکــی  چیــن 
شــهر »ژنگژو« که مرکز تولیــد آیفون 
به حســاب می آیــد را بــه خاطر شــیوع 
ویــروس کرونــا قرنطینه کــرد. نزدیک 
منطقــه  شــهروند  يك میلیــون  بــه 
»ژانگیــوان« از امــروز بایــد در خانــه 
بماننــد، البتــه بــرای آزمایــش کرونــا 
می تواننــد از خانــه خــارج شــوند. این 
مســئله می تواند روی تولیــد آیفون۱4 

تأثیرگذار باشد.
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یک تیم تحقیقاتی با همراهی یک محقق ایرانی دستگاهی ساخته که کاشت 
این دستگاه کوچک درون مغز باعث کشتن سلول های سرطانی می شود

 نابودی تومورهای مغزی 
با یک دستگاه بی سیم

دانشمندان دانشگاه استنفورد 

پزشکی
که نام یک محقق ایرانی به نام 
دکتر حامد آرامی نیز در میان 
آنها دیده می شــود، دستگاه بی سیم کوچکی 
توسعه داده اند که با کاشت در مغز، تومورهای 

مغزی را از بین ببرد.
به گزارش نیچر، این روش مؤثر فعال روی مغز 
موش ها انجام شده است و کاشت این دستگاه 
کوچک درون مغز آنها باعث کشتن سلول های 
سرطانی شد. محققان امیدوارند که این روش 
بتواند جایگزین برای روش های فعلی درمان 

تومورهای مغزی باشد.
این دســتگاه را می توان پس از کاشت در مغز 
از راه دور فعال کرد و دمای نانوذره هایی را که 
داخل تومور تزریق شــده اند، باال برد تا روند 

کشتن سلول های سرطاني شروع شود.
در آزمایشــگاه محققان این روش را به مدت 
15روز، هر روز 15دقیقه روی موش ها انجام 
دادند. در نتیجه مشخص شد که شانس بقای 
موش  ها تا حد زیادی افزایش یافته است. حامد 
آرامی، محقــق ایرانی و یکی از نویســندگان 
ارشــد این مطالعــه گفت: نانــوذرات کمک 
می  کنند تا ماده درمانی فقط به تومور موجود 
در مغز برســد به همین دلیل عوارض جانبی 
این روش در مقایسه با روش های سنتی مانند 

شیمی  درمانی یا پرتو درمانی کمتر است.

درمان با نورگرمایی
البته درمان  های نورگرمایی که با اســتفاده از 
نور برای افزایش دمای نانوذرات حین مبارزه 
با تومورهای مغزی انجام می شود، درمان های 

جدیدی نیســتند. اما تاکنــون از این روش 
فقط برای جراحی اســتفاده می شد و تومور 
در معرض نور قرار می گرفت. اما سیســتمی 
که اخیرا محققــان توســعه داده اند حرارت 
را دقیقا در محــل تومور ایجــاد می کند تا با 
سلول های سرطانی مبارزه کند. این ایمپلنت 
بی سیم بین پوست و جمجمه کاشته می شود 
و بعد نانوذرات طال از طریق یک حفره ریز در 
جمجمه به داخل تومور تزریق می شوند. پس 
از آن ایمپلنــت نور فروســرخ را به بافت های 
مغزی می  فرســتد و با فعال کردن نانوذرات 
دمای آنها را تا 5درجه سلســیوس می رساند. 
تحقیقات نشان داد موش  هایی که تحت این 
درمان قرار گرفتند، بیشــتر از سایر موش ها 
زنده ماندند و عمر آنها به طور میانگین 2 تا 3 

برابر بیشتر شد.

طول عمر بیشتر
دانشــمندان می گویند احتمــاال یک درمان 
ترکیبی شامل کاشــت این دستگاه کوچک 
بی ســیم در مغز همراه با روش شیمی  درمانی 
حتی می تواند مدت زمان زنده ماندن موش ها 
را افزایــش دهد. طبــق گفتــه متخصصان 
مبتالیان به گســترده ترین انــواع تومورهای 
مغزی پس از تشــخیص بیماری 2 تا 3 سال 
بیشتر زنده نمی مانند. از این جهت تالش های 
زیادی برای افزایش زمان زندگی افراد مبتال 
به تومورهای مغزی از سوی محققان صورت 
گرفته و می گیــرد. این مطالعــه اخیر نیز در 
انتهای تونل ترسناک بیماری های مرگباری 

مانند تومور مغز، نور امید است.

فناوری


