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پس از آغــاز به کار 
رسمی ســندباکس 
بانــک مرکــزی از 
حدود 6ماه پیش، حاال اعالم شده 
اســت که 2طرح در حوزه رمزارز و 
لندتک پذیرفته شــده است. این 
دو طرح که از میان 10طرح معرفی 
شده انتخاب شده اند، قاعدتا باید 
در یک بازه 6ماهه آزمون شوند تا 
نتیجه آن مشخص شود. سال1399 
بود که نخســتین جلسه کارگروه 

مدیریت یکپارچه محیط های آزمون 
تنظیم گری )ســندباکس( برگزار 
و درنهایت در تابســتان گذشته 
آغاز به کار رســمی آن اعالم شد. 
سندباکس بانک مرکزی با همکاری 
شرکت ملی انفورماتیک و با هدف 
پیشــبرد ایده های فناورانه برای 
تحول دیجیتال در کسب وکارهای 
صنعت مالی اجرا شــد و اکنون با 
پذیــرش 2طرح می توان شــاهد 
بلوغ ایــن حوزه در کشــور بود. 

درواقع، ســندباکس بانک مرکزی 
به کســب وکارها کمک می کند تا 
ایده هــا و محصوالت خــود را در 
محیطی کنترل شده آزمایش کنند. 
این امکان به ویــژه برای ایده های 
تحول آفرینی که برای آنها قوانین 
خاصی وجود ندارد، بســیار مفید 
است. همچنین ســند باکس بانک 
مرکزی، نقطه تماسی میان صنعت 
و رگوالتور برای توسعه و رفع موانع 

اجرایی ایده ها ایجاد می کند.

سندباکس در نقش عوض کننده بازی
از میان 10طرح ارائه شده به دبیرخانه سندباکس بانک مرکزی 2طرح در حوزه های رمزارز و لندتک پذیرفته شدند

روش نوین محققان ایرانی برای 
درمان سرطان کبد

پژوهشگران ایرانی با اســتفاده از یک پپتید نوترکیب موفق 
به ایجاد روشی برای درمان هدفمند سرطان کبد شدند. به 
گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران، زهرا حاجی حسن، 
عضو هیأت علمی دانشــکده علوم و فنون نوین دانشــگاه 
تهران و مجــری طرح پژوهشــی تولید فیــوژن نوترکیب 
Bovicin HC5 و CPP برای درمان ســرطان کبد، درباره 
این روش نوین گفت: در ایــن روش درمانی از یک AMP با 
 خاصیت ضد سرطانی )Bovicin HC5( که توسط باکتری
Streptococcus bovis تولید می شــود، استفاده شده 
 CPP اســت. همچنین در این طرح، با همراه کــردن یک
)پپتید نافذ سلولی( با پروتئین Bovicin HC5 نفوذپذیری 
آن به ســلول  های کبد را افزایش دادیم. این کار باعث ورود 
هدفمند دارو به سلول های سرطانی کبد خواهد شد. در این 
پژوهش، فیوژن طراحی  شده به صورت نوترکیب در باکتری 
E.coli تولید شده و اثربخشی آن روی سلول  های سرطانی 

کبد به اثبات رسید.

با وجود تالش برای روش های درمانی جدید و کمتر تهاجمی 
در مقایســه با شــیمی درمانی و پرتودرمانــی، هم اکنون 
عمده ترین راه خالصی از تومورهای سرطانی همین دو روش 
است. اما حاجی حسن درباره مزیت این نوع درمان نسبت به 
روش های شیمی  درمانی رایج، گفت: در این روش درمانی که 
با استفاده از زیست فناوری ایجاد شده است، با توجه به اندازه 
کوچک CPP استفاده شده، عالوه بر نفوذ هدفمند دارو فقط 
به سلول های سرطانی کبد، دوز داروی استفاده شده نیز بسیار 
کاهش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب عوارض جانبی احتمالی 
دارو در مقایسه با سایر داروهای شیمی  درمانی بسیار کاهش 
پیدا می کند. وی افزود: استفاده از AMPها یکی از روش های 
نوین درمانی به شمار می رود و در این طرح برای نخستین بار 
فیوژنی از یک AMP و CPP درســت شده است که قابلیت 
درمان سرطان کبد را دارد. حاجی حســن درباره اینکه این 
روش چقدر در دنیا مرســوم اســت، گفت: این روش درمان 
سرطان کبد برای نخستین بار در ایران استفاده می شود، اما 
مشابه این روش در دنیا انجام شده است ولی فیوژن طراحی  

شده در این طرح در سطح دنیا هم کامال نو و جدید است.

ممنوعیت تیک تاک در آمریکا
پس از ایالت های جمهوریخواه حاال واشــنگتن از مهم ترین 
ایالت های دمکرات آمریکا هم در حال بررســی ممنوعیت 
استفاده از اپلیکیشــن تیک تاک برای مشاغل دولتی است. 
به گزارش الجزیــره، جمهوریخواهان چند وقتی اســت که 
اســتفاده از تیک تاک را در برخی ایالت ها برای کارمندهای 
دولت و دســتگاه های دولتی ممنوع کرده اند. درصورتی که 
استفاده از این اپلیکیشن در دستگاه های دولتی ممنوع شود، 
واشنگتن نخستین پایگاه دمکرات  ها خواهد بود که تیک تاک 
متعلق به ByteDance مستقر در پکن را به دلیل عدم رعایت 
حریم خصوصی داده ها و نگرانی هــای امنیت ملی ممنوع 
می کند. حداقل 19 ایالت ازجمله تگزاس، آالباما، جورجیا، 
آیداهو، نیوهمپشایر، مریلند، داکوتای شمالی و یوتا، استفاده 
از این برنامه را در دســتگاه های دولتــی به دلیل عدم حفظ 
حریم خصوصی و داده ها ممنوع یا محــدود کرده اند. همه 
این ایالت ها فرمانداران جمهوریخــواه دارند، به جز لوئیزیانا 
که یک پایگاه محافظه کار اســت و فقط استفاده از برنامه را 
در دستگاه های تحت اختیار وزیر امور خارجه محدود کرده 
است. در زمان دولت ترامپ هم به خاطر تقابل آمریکا و چین 

ممنوعیت استفاده از تیک تاک مسئله ای جنجالی بود. 

دانشاینترنت

عدد خبر

مؤسســه اســتنادی و پایــش علــم و 
فنــاوری جهــان اســام )ISC( اعــام 
کــرد: ۱۴پژوهشــگر ایرانــی در زمــره 
پژوهشــگران پــر اســتناد یــک دهــم 
درصــد برتــر دنیــا ۲۰۲۲ قــرار گرفتند. 
 ISC ســیداحمد فاضــل زاده رئیــس
گفــت: تعــداد اســتنادهای مقــاالت 
یکــی از معیارهــای اصلــی انتخــاب 
برتریــن پژوهشــگران پــر اســتناد دنیا 

بوده است.
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پژوهشگر

براســاس اعــام معاونــت علمــی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ۴۸کشور 
مشــتریان محصــوالت نانوفناورانــه 
ایران ســاخت هســتند. توســعه بــازار 
فنــاوری نانو جزو اهــداف اصلی برنامه 
توســعه فنــاوری نانــوی ایــران اســت. 
گســترش صــادرات ایــن محصــوالت، 
راه یافتن به بازارهای خارجی و کشــف 
بازارهای جدید به تنوع سبد صادراتی 
کشور و پایداری شــرکت های فعال در 

حوزه فناوری نانو، کمک می کند.
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 علی عبداللهی، مدیرعامل شرکت ملی 
ارزیابي طرح ها 
براساس ضوابط

انفورماتیک اگرچه نامی از این دو طرح 
رمزارزی و لندتکی نبرده است، اما به 
فراخوان حضور در ســندباکس بانک 
مرکزی در تیرماه1401 اشاره می کند 
که طرح ها به دبیرخانه ارسال شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. 
عبداللهی با اشاره به اینکه 10طرح شرایط الزم برای ورود به 
مرحله ارزیابی را داشتند، می گوید که پیش از این مرحله ابتدا 
کفایت اطالعات طرح ها توســط دبیرخانه بررسی و بر حسب 

لزوم با کمک متقاضیان، نواقص رفع شدند.
او از ارزیابــی طرح ها در یک کمیتــه فنی تخصصی با حضور 
نمایندگانــی از بخش خصوصــی و دولتی خبــر داد و گفت: 
»درنهایت در این مرحله 2طرح برای حضور در سندباکس بانک 

مرکزی واجد شرایط و اولویت تشخیص داده شد.«
به گفته عبداللهی »یکی از این دو طرح، درخصوص رمزارزها و 
دیگری در بخش لندتک مرتبط با خدمات ارائه وام های خرد و 

خرید اقساطی است.«

بررسی  همچنین محمود کریمی، رئیس گروه 
موضوعات 
با همکاری 

متقاضی

مشــاوره، تحقیقــات و مطالعــات 
راهبردی شرکت ملی انفورماتیک و 
عضو دبیرخانه سند باکس با اشاره به 
اینکه ما در طرح آزمون، با همکاری 
متقاضی پیش نویسی تهیه کرده ایم که در آن به موضوع های 
مهــم در دوران آزمون پرداخته ایم، این موضوعات را شــامل 
آمادگی های متقاضیان، نحوه احراز هویت، درخواست خدمات 
و قوانین مربوط به پولشــویی و امثال آن اعالم کرد. کریمی 
تعریف این مقدمات را به این دلیل ضروری دانست که بتوان 
فرایندها را به طور مشخص شناسایی و تعریف کرد و همچنین 
به وجود ریسک های احتمالی در این دوره پی برد. او همچنین 
به ارتباط با ذی نفعان در ابعاد مختلف در زمان آزمون اشاره و 
تأکید کرد که جنبه های کسب وکاری، جنبه های فنی، بحث 
پایداری زیرســاخت های فنی کســب وکار هم در این بخش 

موردتوجه قرار می گیرد.

فناوری

 مهدی عبادی که از فعــاالن حوزه 
نقش 

سندباکس 
در اقتصاد

فین تــک اســت، در گفت وگــو با 
همشهری به اهمیت شناسایی تأثیر 
کسب وکارهای نوآور بر اقتصاد اشاره 
کرد و گفت: »تأثیرات اقتصادی برخی 
از کسب وکارهای نوآورانه که به ویژه در حوزه های بانکی و مالی 
شروع به فعالیت می کنند، ممکن است به راحتی قابل شناسایی 
نباشند.«  عبادی شناســایی پیامدهای مختلف شکل گیری 
کســب وکارها را مهــم دانســت و یــادآوری کرد کــه اگر 
کسب وکارهای حوزه پولی و بانکی، بدون قانونگذاری و بدون 
توجه به وجوه مختلف آنها، شروع به کار کنند و بزرگ شوند، 
ممکن اســت تأثیرات مثبت یا منفی بر اقتصــاد بگذارند. او 
ضرورت ایجاد سندباکس ها را به این دلیل می داند که در یک 
محدوده کنترل شــده و قابــل نظارت، کســب وکارها ایجاد 
می شوند و پس از یک دوره مشخص که در سندباکس فعالیت 
کردند، ابعاد مختلف آنها شناسایی می شود. عبادی با اشاره به 
اینکه براساس این شناسایی ها، قانونگذاری صورت می گیرد 
عنوان می کند که به این ترتیب اگر کســب وکاری پیامدهای 
منفی بر اقتصاد داشته باشد، می توان مانع از تأثیرات منفی آن 
شــد. به گفته او »همچنین اگر کســب وکاری دارای تأثیرات 

مثبت بود، می توان این تأثیرات را به حداکثر ممکن رساند.«
پس از سندباکس های بخشــی، بانک مرکزی و بازار سرمایه،  

ظاهرا قرار است که سندباکس بیمه هم راه اندازی شود.


