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حتی فکر کردن به واکســنی کــه نیازی 
به تزریق با ســوزن ندارد هم جذاب است. 
مدت هاســت متخصصان در تالش هستند 
مدل های متفاوتی از واکســن برای مقابله با 
کووید-19ارائه کنند تا هم روند رساندن آن 
به بدن آسان تر شــود هم آنهایی که فوبیای 
تزریق دارنــد راحت با ایــن پدیده روبه رو 
شــوند. بحران همه گیری کووید-19، مبدا 
بسیاری از تحوالت پزشکی بود، ازجمله تولید 
واکسن مبتنی بر پلتفرم mRNA و همچنین 
کوتاه شدن بی ســابقه زمان تولید واکسن. 
رسیدن به اشــکال مختلف واکسن ازجمله 
استنشاقی و خوراکی نیز یکی از موضوعاتی 
بود که دانشمندان در این دوره برای آن تالش 
شبانه روزی داشــته و دارند. به ویژه حاال که 
زیرســویه های غیرمنتظره کووید هربار به 
شکلی بروز می کنند و طبق گفته متخصصان 
واکسیناسیون علیه آن باید به صورت ساالنه 

تکرار شود، لزوم تولید چنین 
واکسن های آســان مصرفی 

بیشتر به چشم می آید.

ریشه کن شدن کووید-19 با واکسن خوراکی
سالهاپیشواکسنفلجاطفال،واکسیناسیونعلیهاینبیماریوریشهکنکردنآنراآسانترکرد
حاالمحققاندرمسیرساختچنینواکسنیبرایمقابلهبهتروریشهکنکردنکووید-19هستند

زهرا خلجیدانش
روزنامهنگار

عدلیه، پیگیر قطع اینترنت کنکوری
رئیسقوهقضاییهازقطعاینترنــتدرزمانبرگزاریکنکورو
مشکالتایجادشــدهبرایمردمانتقادکرد.حجتاالسالمو
المسلمینغالمحسینمحســنیاژهایدرحاشیهنشستیدر
قوهقضاییهدرمیانســخنانخودنسبتبهقطعاینترنتطی

2روزپایانیهفتهگذشتهتذکرداد.

اودراینموردگفت:اینکهبرایحفظحقوقشرکتکنندگان
درکنکوروجلوگیریازتقلبتمهیداتیاندیشیدهشود،حتما
امریضروریوالزماستاماقطعاینترنتدرساعاتبرگزاری
کنکوربرایمــردموامورروزمرهواداریآنهــابهصورتقابل
توجهیمشــکلایجادکرد.آنگونهکهخبرگزاریمیزاننقل
کردهرئیسدستگاهعدلیهتأکیدکردکهبرهمینمبناضروری
استرئیسسازمانبازرسیبررسیهایناظربراینموضوعرااز
اینحیثکهچهراههایدیگرجایگزینیوجودداردودرسایر
کشورهایدنیاچهتدابیریبهمنظورجلوگیریازوقوعتقلب

درآزمونهابدونقطعاینترنتصورتمیگیرد،انجامدهد.
محسنیاژهایدرهمینراستابابیاناینکهقطعاینترنت،راه
منطقیقابلقبولیبرایجلوگیریازتقلبدرکنکورنیســت،
گفت:علیایحالبایدبرایکنکورهایآتیتدبیریدراینزمینه
صورتگیرد.اوهمچنینخطاببهمسئوالنحاضردرجلسهاز
آنهاخواستدرجلساتیکهبامتولیاناینترنتبرگزارمیکنند
ازآنهاســؤالکنندوبخواهندکهبرایکنکــوربعدیتدبیری
اندیشیدهشود.رئیسدســتگاهقضاهمچنینازورودخودبه
موضوعخبــردادوگفت:خودمنهمموضوعرادرجلســات

مربوطهمطرحمیکنم.


تأثیر قطع اینترنت بر سالمت
همچنینیکیازپلتفرمهایآنالینحوزهسالمتطیگزارشی
اعالمکردکــهثبتهمهنســخههایالکترونیــکباکاهش
4درصدیمواجهشدهاســت.مشاورهآنالینتصویریپزشکی
همدراینبازهزمانی6درصدکاهشومشاورهتلفنی8درصد
افزایشیافتهاست.مدیراینپلتفرمبهاختالالتماههایگذشته
اشارهکردهوگفتهاست:»طیماههایگذشتهمشکلکندی
اینترنتیکیازمهمترینمشکالتماوسایردوستانیاستکه
کسبوکارآنالیندارند.امااینموضوعدریکهفتهگذشتهبه
شکلقابلتوجهیبیشترشدهومشکالتزیادیبرایماکهدر
حوزهسالمتبهطورمســتقیمباجانبیمارانسروکارداریم،

ایجادکردهاست.«

براســاس اطالعیــه اداره  تحقیقــات 
فدرال آمریکا )FBI(، هکرهای مرتبط 
 با کره شمالی در سال گذشته میالدی 
۱۰۰میلیــون دالر رمــزارز دزدیده انــد. 
آنگونه که FBI ادعا کرده این ســرقت 
بــزرگ از طریــق یــک ســرویس کریپتو 
 Lazarus انجام شده است. گروه های
و APT38 حملــه  هکــری ژوئــن۲۰۲۲ 
)خــرداد و تیــر۱۴۰۱( را از طریــق بریــج 
شــرکت   Horizon چیــن  بــالک 
Harmony که در آمریکا فعال است، 

انجام دادند.

100
میلیون دالر

ریال دیجیتــال بعــد از اجرای آزمایشــی 
در کیــف پول هــای  3بانــک  ملــی، ملت 
و تجارت قرار است ۱۸بهمن ماه با مجوز 
بانک مرکــزی در تمام بانک هــا وارد فاز 
عملیاتی شود و برای پرداخت های خرد 
به کار گرفته شود. این پروژه در سال۹۷ 
از سوی بانک مرکزی کلید خورد و اکنون 
پس از ۴سال قرار است تا ۲هفته دیگر 

در همه بانک ها اجرا شود. 
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سال

فناوری

عددخبر

اینترنت

حمایت از استارت آپ های خالق
یکیازشتابدهندههایدانشبنیانکشوردر۳حوزهفناوری
آمادگیخودرابرایجذباستارتآپهایخالقاعالمکرد.
بهگزارشایسنا،اینشتابدهندهدانشبنیانآمادگیخود
رابرایجذبفناورانواستارتآپهادرحوزههایصنایع

پلیمر،پتروشیمیوفناورینانواعالمکرد.
برایناساس،فناورانواجدشرایطباجذباینشتابدهنده

میتوانندازخدماتمتنوعیبرخوردارشوند.
منتورینگومربیگریعلمی،شبکهسازیوایجادکانالهای
ارتباطیعلمیوفنی،جذبسرمایهوسرمایهگذاریروی
طرحها،انجامامورثبتنامدانشبنیانواخذتســهیالت،
اخذگواهینامههایمعتبرنانومقیاس،ســیبســالمت،
استفادهازفضایکاراختصاصیواشتراکیمختصاعضای
شتابدهندهوامکاناتاداریومالیازجملهاینتسهیالت
بهشمارمیرود.همچنینستادفناورینانومعاونتعلمی،
فناوریریاستجمهوریاعالمکردهکهارائهخدماترایگان
کارگاهی،آزمایشگاهیوصنعتیبهواحدهایفناورمستقر
درشتابدهندهوخدماتتجاریســازیوانتقالفناوری
برایاســتارتآپهاوصنایعازدیگرتسهیالتاعطاییاین

شتابدهندهدانشبنیانخواهدبود.

   واکسن نوشیدنی
محققــاندرحــالکارروییکواکســن
کووید-19هســتندکهافرادمیتوانندبدون
دخالتســوزن،آنواردبدنکننــد.آنهادر
حالگســترشتمرکزخودرویواکسنهای
مخاطی،کهشــاملواکسنهایاستنشاقیو
همچنینواکسنهایخوراکیاست،هستند.
فازنخســتکارآزماییبالینیاینواکســن
خوراکیعلیــهکووید-19کهQYNDRنام

دارد،بهپایانرسیدهاستوهماکنونمنتظر
بودجهبیشــتریبرایانجــامآزمایشهای
دقیقتروپیشرفتهتراستتاباپایاناینمراحل
بهبازارعرضهشود.کایلفالنیگان،بنیانگذار
شرکتســازندهQYNDR،گفت:میتوانیم
لفظمهربانرابرایواکسنQYNDRانتخاب
کنیم،چــراکهروشنرمتریبرایرســاندن

واکسنبهبدنفرددارد.

   انحصار شکنی از نام های بزرگ
وقتیازواکسنهایکووید-19صحبتمیکنیم،ممکناستنامهایبزرگیچونفایزر،مدرنا،
جانسوناندجانسونوآسترازنیکابهذهنبرسد.اماحقیقتایناستکهدرسراسرجهان،محققان
بانامهایکوچک،درحالکاربرایساختواکسنهایجدیدازجملهبینی،استنشاقیوخوراکی
هستند.مانندآنچهاخیرادرچینوهندتولیدشدهاند.بااینحالمحققانهنوزمنتظردادهها
هستندتاتأییدکنندکهآیاواکسنهایمخاطیوعدههایشــانبرایجلوگیریازابتالچقدر
عملیمیشود.درصورتتأیید،بانسلجدیدیازواکسنکوویدروبهروخواهیمبودکهنهتنها

شــدید،کهحتیازابتالنیزجلوگیریازمرگومیــروبیمــاری
میکند.

   سازگاری با دستگاه گوارش
عالوهبرنخستینبودندرنوعخود،نتایجکارآزمایی
بالینیامیدوارکنندهازنیوزیلندنشــانمیدهدکه
QYNDRگزینهمناســبیبرایمحافظتدربرابر
بسیاریازســویههایکووید-19است.فالنیگان
گفت:ساختنواکسنیکهباسیستمگوارشیانسان
بسازد،واقعاچالشبرانگیزاســت.اوافزود:تالش
مادرطولتحقیقاتاینبودکهچگونهواکســنی
بســازیمکهدرمســیرعبورازمعدهوروده،مؤثر
باشدوپاسخمناسبراالقاکند.طبقاینتحقیق،
دانشمندانامیدوارندکهواکسنهایمخاطینهتنها
ازبیماریهایشدیدومرگمحافظتکنند،بلکه
بتوانندهمانندواکسنهاوتقویتکنندههایمبتنی

برپلتفرمmRNAازابتالنیزجلوگیریکند.

   نحوه عملکرد واکسن های خوراکی
متفاوتازواکسنهایسنتی،واکسنهایمخاطی
ازطریقغشاهایمخاطیانسانواردبدنمیشوند.
اگرواکســناستنشــاقیباشــد،ازطریقمخاط
بینیبهسیســتمایمنیمیرســدواگرخوراکی
باشدازطریقروده.واکســنهایمخاطیبهدلیل
انواعمختلفایمنیکــهتولیدمیکننــدواینکه
درســتازجاییکهویروسکووید-19واردبدن
میشود،بهبدنتزریقمیشود،بهعنوانگزینهای
مناســبیاحتیارجحبرایمبارزهباعفونتهای
کووید-19مــوردحمایتقرارگرفتهاند.واکســن
تقویتکننــدهاستنشــاقمحصولکشــورچین
کهچندماهپیــشدرچینمجــوزگرفتازجمله
ایــنواکسنهاســت.ژوفنــگیــو،مدیرعامــل
CanSinoBiologics،دربارهاینواکسنگفت:
واکسنمادرســطحبزرگتریجذبمیشودوبه
همیندلیلآنراازسایرواکسنهایبینیمتمایز
میکند.دکترامشآدالجا،متخصصبیماریهای
عفونینیزگفت:مابــرایمقابلهبهتــرباکووید-
19کههنوزازبیننرفتهوهرباربهشــکلیجدید
ظاهرمیشــود،بهنوعجدیدیازپاســخایمنیو
محافظتبهترازابتالمانندآنچهتوسطواکسنهای
مخاطیالقامیشــودنیازداریم.ایننوعواکسنها

آنتیبادیهایمختلفومؤثرتریایجادمیکنند.

فاز نخست 
کارآزمایی 
بالینی این 
واکسن خوراکی 
علیه کووید-19که 
QYNDR نام 
دارد، به پایان 
رسیده است


