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فضا

نقلقولخبر

ساسان شادمان منفرد؛ روزنامهنگار

عیسی زارعپور
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
داشــبوردهای اندازهگیــری مصــرف
اینترنــت نشــان میدهــد کــه مصــرف
کاربــران در روز ۱۳فروردیــن ،تقریبــا
۳۰درصــد کاهــش یافتــه اســت .ایــن
موضوع حاکی از آن است که هموطنان
عزیــز در روز ۱۳فروردیــن در دامــان
طبیعت ،بیشــتر وقــت خــود را در کنار
همدیگر و با خانواده گذراندند.

رقابت ایستگاههای فضایی در مدار
شرکت آکسیوم اسپیس ،چهارشنبه نخستین گام اساسی
خود را برای راهاندازی ایستگاه فضاییاش برمیدارد

ن در دقیقه90
سهم ایران از بیتکوی 

ایستگاه فضایی آکسیوم

تعلیق همکاری روسیه با غرب در ISS

مدیر آژانس فضایی روســیه گفت که احیای روابط عادی
بین شرکای خود در ایســتگاه فضایی بینالمللی ( )ISSو
دیگر پروژههای فضایی مشــترک تنهــا زمانی امکانپذیر
خواهد بــود که تحریمهای غرب علیه مســکو لغو شــود.
دیمیتری روگازین ،رئیس آژانس فضایی روسیه در پستی
در شــبکههای اجتماعی گفت« :هدف تحریمها کشــتن
اقتصاد روســیه و فرو بردن مردم ما در ناامیدی و گرسنگی
است تا کشور ما به زانو درآید .آنها در این کار موفق نخواهند
شد ،اما نیتشان روشــن اســت .به همین دلیل است که
معتقدم احیای روابط عادی بین شــرکا در ایستگاه فضایی
بینالمللی ( )ISSو سایر پروژهها تنها با رفع کامل و بدون
قید و شرط تحریمهای غیرقانونی امکانپذیر خواهد بود».
روگازین افزود که پیشــنهادهای آژانس فضایی روسیه در
مورد زمان پایان همکاری بر سر ایستگاه فضایی بینالمللی
با آژانسهای فضایی ایاالت متحده ،کانــادا ،اتحادیه اروپا
و ژاپن بهزودی به مقامات روســیه گزارش خواهد شــد .او
پیشتر گفته بود که تحریمها میتواند شــراکت آمریکا و
روسیه در  ISSرا ویران کند .با وجود تنشها ،یک فضانورد
آمریکایی و 2فضانورد روسی روز چهارشنبه پس از خروج
از ایستگاه فضایی با کپسول ،به سالمت در قزاقستان فرود
آمدند .آژانس فضایی اروپا ماه گذشته اعالم کرد که همکاری
با همتای روس خود را بر سر ماموریت کاوشگر «اگزومارس»
( )ExoMarsبرای جستوجوی نشــانههایی از حیات در
سطح مریخ به حالت تعلیق درآورده است .شرکت ماهوارهای
بریتانیایی  OneWebنیز ماه گذشته میالدی گفته بود که
پس از لغو پرتاب ۳۶ماهواره از پایگاه فضایی بایکونور روسیه
در قزاقستان در ۴مارس ،بهدلیل درخواستهایی که مسکو
بر آن تحمیل کرده بود ،با اســپیسایکس متعلق به ایالن
ماسک قراردادی را به امضا رسانده است تا ماهوارههای خود
را به مدار بفرستد.
قدرت فضایی نوظهور

چینیها پیشــرفتهای فوقالعــادهای را در حــوزه فضا
داشتهاند؛ از اعزام انواع ماهوارهها و فضانورد به مدار گرفته
تا ارسال مریخنورد به سیاره سرخ .در کنار تمامی این کارها،
چین در حال تکمیل ایســتگاه فضایــی اختصاصی خود
اســت تا بتواند به تنهایی در آن به امور خود بپردازد .برخی
از ماژولهای ایســتگاه فضایی تیانگونــگ تاکنون به مدار
رفته و مشغول بهکار شدهاند و مابقی نیز قرار است تا پایان
سالجاری میالدی ارسال شوند.

محمد خوانساری
رئیس سازمان فناوری اطالعات
دستور مقام معظم رهبری با محوریت
سال تولید؛ دانشبنیان ،اشتغالآفرین
با توجه به منابع و ابزارهایی که سازمان
فنــاوری اطالعــات ایــران در اختیــار
دارد ،مســئولیت ســنگینی را بــرای مــا
ایجاب کرده اســت .طراحی برنامههای
عملیاتــی درخصــوص نحــوه حمایت از
تولید دانشبنیان ،دستور کاریسازمان
فنــاوری اطالعات ایــران در ســال جدید
است.

درحالیکه تنها 2میلیون از بیتکوین برنامهریزی شده باقی مانده ،فراهم کردن شرایط قانونی و فنی در کشور برای استخراج
این رمزارز بیش از گذشته احساس میشود
فناوری

ســافردینی در صحبتهای خــود به این نکتــه مهم نیز
اشاره کرد که هدف آکســیوم این است که این پرتاب یک
ماموریت پیشرو به ایســتگاه فضایی بینالمللی باشد .در
اواخر سال  ،۲۰۲۴این شــرکت قصد دارد ماژولی را برای
اتصال به ایســتگاه فضایی بینالمللی راهاندازی کند که
قادر به جدا شدن و پرواز آزاد اســت .آکسیوم بیان کرده
که هدف نهایی این است که این ماژول مبنایی برای یک
ایســتگاه تجاری نهایی در مدار باشد .ماژولهای آکسیوم
ابتدا به ایستگاه فضایی بینالمللی متصل میشوند .پس از
بازنشستگی  ،ISSاین شرکت قصد دارد ماژولهای خود را
جدا کند و به تنهایی بهعنوان ایستگاه آکسیوم بهکار بگیرد.
آکسیوم قصد دارد آموزش فضانوردان را برای فضانوردی
تجاری ،آغاز کند .بایــد به این نکته هم اشــاره کنیم که
حداکثر 3ماژول این شــرکت میتواند به ایستگاه فضایی
بینالمللی متصل شود.

جک دورسی
بنیانگذار توییتر
محوریتبخشــی بــه هویــت شــرکتها
(بهعنوان مالکهای شبکههای اجتماعی)
و تمرکزگرایــی واقعــا بــه اینترنــت آســیب
رسانده است .میدانم که من هم تا حدی
در ایــن روند مقصــر هســتم .روزهایی که
فقط از یوزنت ،وب و حتی ایمیل استفاده
میکردیم ،بسیار خوب بودند.

تصویرسازی :همشهری /محمدعلی حلیمی

آکســیوم اســپیس ( )Axiom Spaceو خدمه آن آماده
هستند تا نخستین اعزام خصوصی فضانورد به فضا توسط
این شــرکت را انجام داده و تاریخســازی کنند .به گزارش
وبسایت اسپیس ،خدمهای متشکل از 3مسافر با پرداخت
هزینه و یک فضانورد پیشین ناسا روز چهارشنبه آینده به
ایســتگاه فضایی بینالمللی پرتاب خواهند شد .این پرواز
نشــاندهنده ماموریت Ax-1شــرکت هوافضای آکسیوم
اسپیس در تگزاس بوده که قرار است خدمه را با یک دراگون
اسپیسایکس بر فراز موشک فالکون ۹به فضا ببرد .در این
ماموریــت ۱۰روزه ،خدمه  ۸روز را در آزمایشــگاه مداری
سپری و در ایستگاه زندگی و کار میکنند .فرمانده ماموریت
و فضانورد بازنشسته ناســا ،مایکل لوپس  -الگریا ،در یک
نشست خبری در این خصوص گفت« :این دوره جدیدی را
در پروازهای فضایی انسان باز میکند .ما در حال برداشتن
نخســتین گام در ابتکار پلتفرم نسل بعدی هستیم که کار،
زندگی و تحقیق در فضا را برای مخاطبان بینالمللی بسیار
گستردهتر و بیشتری به ارمغان میآورد ».او ادامه داد« :این
یک امتیاز واقعی بود که در کنار این 3آقای برجسته کار و
تمرین کنم .ما ساعتهای بیشماری را در شبیهسازیها،
آموزشهای فنی و تمرینات عملی گذراندهایم و آنها تعهد،
نظم و انضباط باورنکردنی و اشتیاق برای یادگیری را در این
تالش به ارمغان آوردهانــد .میتوانم بدون تردید بگویم که
آماده پرواز هستیم ».مایکل سافردینی ،رئیس و مدیرعامل
شرکت فضایی آکســیوم در همان کنفرانس خبری گفت:
«اینجا بودن بسیار عالی اســت .این واقعا نخستین قدم را
نشان میدهد؛ جایی که گروهی از افرادی که میخواهند در
مدار پایین زمین کاری معنادار انجام دهند ،میتوانند از این
فرصت استفاده کنند».
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این شرایط ،ما چیزی جز فرصتهای از دست رفته
و فرار استعدادهای کشور را شاهد نخواهیم بود.

عمادالدین قاسمیپناه
روزنامهنگار

به تازگی ســایت  bitcoin.comدر خبری اعالم
کرده کــه از 21میلیون بیتکویــن برنامهریزی
شده19 ،میلیون بیتکوین استخراج شده و تنها
2میلیون آن برای کل جهان باقی مانده است .این
خبر میتواند سرعت رقابت برای استخراج تعداد
باقیمانده بیتکوین در سراســر جهان را افزایش
دهد .کشــور ما هم در این رقابت نفسگیر حضور
دارد ،اما آنچه میتواند ســهم ما را از استخراج و
همچنین جمــعآوری بیتکویــن افزایش دهد،
فراهم کردن شــرایط برای قــرار گرفتن در صدر
جدول این مسابقه اســت .بسیاری از کارشناسان
معتقدند که در شــرایط تحریم ما بــه رمزارزها و
بهویژه به بیتکوین نیاز جدی داریم .بنابراین مهیا
بودن ظرفیتهای قانونی اســتخراج و جمعآوری
بیتکوین و همچنین فراهم بودن شــرایط فنی
برای مقرون بــه صرفه بودن اســتخراج ازجمله
تعرفه حاملهای انرژی میتواند به ما کمک کند
تا هشریت بیتکوین را در کشور افزایش دهیم.
در روزهای پایانی ســال 1400دولت ســیزدهم
سند تحول رمزارزها را منتشر کرد که با استقبال
کارشناســان و فعاالن این صنعت روبهرو شــد.
همچنین کمیســیون اقتصادی مجلس طی یک
گزارش و در ادامه ارائه یک طرح پیشــنهادی گام
مثبتی برای قانونی شــدن این صنعت برداشت .با
این حال ،تعرفه حاملهای انرژی همچنان مورد
انتقاد بسیاری از فعاالن این حوزه است .بهعبارت
دیگر ،ماینینگ ،تکنولوژی نیســت که منتظر ما
بماند و با سرعت باال به راه خود ادامه میدهد .در

تالش رقبا برای تصاحب

امید علــوی ،رئیس هیأت مدیــره انجمن فناوران
زنجیره بلوک (انجمن بالکچین) این تعداد محدود از
بیتکوین باقیمانده را نشانه فرصت کم کشور برای
تصاحب آن میداند.
علوی معتقد است کشورهایی مانند آمریکا ،کانادا
و روســیه در حال تالش برای تصاحب این مقدار
بیتکوین هستند تا هرچه سریعتر بتوانند ظرفیت
قابل توجهی از پردازش شبکه را بهخود اختصاص
دهند.
او در مورد تصاحب بیتکوین 2موضوع را مورد توجه
قرار میدهد و نخستین مسئله را تولید بیتکوین
میداند .بهگفته علوی« ،هر کشوری که قیمت برق
مناسبی دارد میتواند بیتکوین تولید کند و قدرت
پردازشی ،قدرت تصمیمگیری و قدرت استراتژیک
را در شبکه بیتکوین در اختیار داشته باشد».
رئیس هیــأت مدیره انجمــن بالکچین همچنین
موضوع کسبوکارهای کریپتویی را دومین مسئله
میداند و میگویــد« :این مســئله بهمعنای ارائه
خدمات بر بستر بالکچین و اســتفاده از ابزارهای
پرداختی کریپتویــی و اســتفاده از ظرفیتهای
بیتکوین است».
علوی با تأکید بر اینکه این موارد باعث میشود که
یک کشور بتواند سهم قابل توجهی از بیتکوین را
در اختیار بگیرد ،ســهمگیری از شبکه بیتکوین
را مستلزم وجود زیرســاختهای قانونی و مقررات
کافی و الزم برای تقویت کسبوکارها میداند.
با این حال ،او با اظهار تأســف از اینکه ما در هر دو
حوزه طی چند ســال اخیر ضعیف عمل کردهایم،

میگویــد« :مــا نتوانســتهایم کســبوکارهای
بینالمللی خوبــی را در این حوزه توســعه دهیم
و همچنین نتوانســتهایم درصد قابــل توجهی از
اســتخراج رمزارزها ازجمله بیتکوین را در کشور
جمع کنیم».
بهگفته علوی «ما اکنــون تقریبا 3درصد ماینینگ
جهان را بهصورت غیرقانونی در ایران داریم و عدد
قانونی ماینینگ ،به هیچ عنوان عدد مناسب و قابل
توجهی نیست».
فراهمسازی زیرساختهای قانونی

رئیس هیأت مدیره انجمن بالکچین در عین حال
ســند تحول رمزارزها را مثبــت ارزیابی میکند و
معتقد است که «اگر دولت بتواند دستورالعملهای
الزم و مصوبات و مقررات بعدی را بهگونهای تنظیم
کند که این صنعت به سمت توســعه برود تا از آن
خلق ثروت کنیم ،میتوانیم به آینده امیدوار باشیم.
اما آنچه اکنون دیده میشود ،امیدوارکننده نیست
و ادامه روند گذشته در این حوزه است».
علوی با اشــاره به اینکه نرخ حاملهای انرژی باید
بهگونهای تعیین شود که بتواند با صنعت ماینینگ
در جهان رقابت کند ،یــادآوری میکند که قیمت
تمامشــده برق در آمریکا و روسیه کمتر از 4سنت
اســت و این موضوع رقابت را برای کشور ما دشوار
میکند.
بهگفته او «پس از نرخ حاملهای انرژی ،مهمترین
عامل برای سهم بردن از میزان باقیمانده بیتکوین،
وجــود قوانیــن تســهیلکننده برای پــا گرفتن
کسبوکارهای کریپتویی است».
رئیس هیأت مدیــره انجمن بالکچیــن این نقاط
ضعف را عامل پیشــی گرفتن کشــورهایی مانند
امارات یا ترکیه میداند و میگوید« :آنها توانستهاند

کسبوکارهای کریپتویی منطقه را در کشور خود
مستقر کنند و ســهم قابل توجهی از بیتکوین را
بهخود اختصاص دهند».
او دربــاره کســبوکارهای کریپتویــی توضیــح
میدهد که این نوع کسبوکار بهمعنای استفاده از
ظرفیتهای بالکچین و رمزارزها در تبادالت مالی
بین کشوری و استفاده از ظرفیتهای رمزارزی در
بیمه ،قراردادهای هوشمند و موارد دیگر است.

طبق تحقیقات انجام شده کودکان زیر 5سال هرچند بهدلیل واکسینه نشدن و رعایت کمتر پروتکلهای بهداشتی ،بیشتر در معرض کووید19-
قرار دارند اما خطر این سویه به نسبت دلتا برای آنها کمتر است

رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی

کارلوس اولیویرا ،متخصص کودکان در دانشگاه یل میگوید :کودکان
زیر 5سال بهشدت به خانواده و مربیان خود وابسته هستند ،ایزوله کردن
آنها سخت است .حفظ ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در طوالنی مدت
برای آنها تقریبا غیرممکن است ،همه این عوامل موجب رشد نرخ ابتال
در میان این گروه سنی است.
اما طبق تحقیقی که از سوی دانشــگاه Case Western Reserve
آمریکا انجام شده است ،کودکان زیر 5سال که به اومیکرون مبتال شدهاند
به نسبت مبتالیان به دلتا ،کمتر با خطر بیماری سخت تهدید شدهاند.
تمرکز روی نتایج سالمتی این گروه سنی که هنوز برای واکسینه شدن
مجوز ندارند ،نشــان میدهد که آنها از اومیکرون کمتر از دلتا آسیب
میبینند.
تیم تحقیقاتی نتایج سالمت بالینی را برای اطفال بیمار طی یک پنجره

عوارض طوالنی مدت

14روزه پس از عفونت بررسی کرد .ازجمله عواملی که آنها بررسی کردند
عبارت بود از :مراجعه به اورژانس ،بستری شدن در بیمارستان ،بستری
شدن در بخش مراقبتهای ویژه و استفاده از تنفس مصنوعی.
خطر کمتر اومیکرون به نسبت دلتا

پمال دیویس یکی از محققان این تحقیق در یک کنفرانس مطبوعاتی
گفت :مهمترین نتیجه تحقیق ما این بود که بسیاری از کودکان با سویه
اومیکرون بیشتر از دلتا مبتال شــده بودند اما آنهایی که به اومیکرون
دچار شده بودند کمتر تحتتأثیر شدت بیماری قرار گرفته بودند .با این
حال از آنجایی که تعداد زیادی از کودکان مبتال به ویروس شده بودند،
بیمارستانها در ماههای زمستان بهشــدت با تختهایی پر از بیماران
کوچک اشغال شد.
بســیاری از مطالعات نشان داده است که ســویه اومیکرون  6تا 8برابر
بیشــتر واگیردارتر از سویه دلتاســت .اما آمار بســتری در اثر ابتال به
اومیکرون حدود 1.8درصد در مقایسه با آمار 3.3درصدی بستری بر اثر
ابتال به سویه دلتا ،گواه خطر کمتر اومیکرون برای کودکان است .برای
دستیابی به این یافتهها ،این تیم تحقیقاتی پرونده سالمت الکترونیکی
بیش از 651هزارو640کودک در آمریکا را که بین ســپتامبر 2021و
ژانویه 2022مبتال شده بودند ،بررسی کردند.

رکوردشکنی طنابزنی
روبات پنگوئن

نقش متاورس در جمعآوری بیتکوین

رئیس هیأت مدیره انجمن بالکچین در مورد نقش
متاورس برای جمعآوری بیتکوین متاورس را در
ردههای بعدی قرار میدهد و میگوید« :در کل اگر
بستر مناسبی فراهم شــود رمزارزها به سمت آن
هدایت میشوند .یعنی اگر بتوان برای ابزار پرداخت،
انتقال ارزش و تبادالت بستر قانونی را فراهم کرد،
کســبوکارهای مختلف میتوانند روی آن توسعه
پیدا کنند .متاورس هم یکی از شــاخههایی است
که میتواند در این زمینه قدرت بگیرد و کار کند».
علوی با اشــاره به اینکه متاورس میتواند بستری
برای جمعآوری بیتکوین بیشتر باشد ،معتقد است:
«اگر قابلیتهای خوبی به لحاظ زیرســاختهای
قانونی داشته باشــیم و در زمره کشورهای پیشرو
در این صنعت باشــیم ،میتوانیم تعــداد زیادی از
کسبوکارها و کاربران را بهخود جذب کنیم».
او تأکید میکند که «اگر این امکان را در بستری که
مرز و تحریم نمیشناســد ،فراهم کنیم ،میتوانیم
خلق ثروت و خلق ارزش کنیــم و بهعبارت دیگر،
کسبوکارهای خارجی میتوانند وارد متاورسهای
ایرانی شــوند و در آنها فعالیت کنند .به این ترتیب
این اتفاق باعث میشود که یک دارایی مناسب در
کشور ما شکل بگیرد».

خطر کمتر اومیکرون برای کودکان زیر ۵سال

موج ابتال به ســویه اومیکرون
زهرا خلجی
و زیرســویههای آن در سراسر
فناوری روزنامهنگار
جهــان بهطور قابــل توجهی
کودکان را هدف قرار دادهاست؛
آمار مراجعه به متخصصان اطفال و بستری کودکان شاهد این مدعاست.
بسیاری از کارشناسان زیرسویه  BA.2اومیکرون را عامل اصلی افزایش
ابتالی کودکان میدانند.
بهگزارش گلوبالنیوز ،برخی کارشناســان مخالف این هستند که این
زیرسویه برای کودکان خطرناکتر است اما آنها موافق عوامل زمینهای
هستند که منجر به افزایش مبتالیان در گروه سنی کودکان شده است.
ادوین مایکل یک اپیدمیولوژیست مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی
دانشگاه فلوریدا معتقد اســت که آمار پایین واکسیناسیون کودکان و
بازگشــایی کامل مدارس عامل اصلی روند صعــودی ابتالی کودکان
اســت .زیر 5ســالهها تنها گروهی هســتند که هنوز هیچ واکسنی از
سوی شرکتهای ســازنده برای آنها مجوز نگرفته است .این درحالی
است که این گروه ســنی همچنان عامل اصلی انتقال ویروس در میان
خانوادههاست.

روباتیک

رانگ ژو ،استاد انفورماتیک زیستپزشکی که عضو این تیم تحقیقاتی
بود نیز گفت :تعداد بستریها در این گروه سنی در ژانویه بسیار باال
رفت چرا که واگیری اومیکرون به نسبت دلتا بسیار بیشتر است .اما
به این قضیه پی بردیم که خطر اومیکرون کمتر از دلتاست و شدت
آن روی بدن کودکان و سالمتی آنها  16تا 85درصد کمتر است .او
همچنین توضیح داد که از آنجایی که بسیاری از کودکان زیر 5سال
هنوز واکسینه نشــدهاند و به این بیماری مبتال شــدهاند ،عوارض
طوالنی مدت کووید روی مغز ،قلب ،سیســتم ایمنی و سایر اعضای
بدن آنها ناشناخته باقی مانده است و این نگرانکننده است.
شــرکت ســازنده واکســن فایزر ،قصد دارد به کــودکان 6ماهه
واکسنهایی بدهد که حاوی یک دهم دوز تجویز شده به بزرگساالن
باشد .مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا در وبسایت
خود نوشــت که کودکان بین ســنین 6ماه تا 4ســاله ممکن است
بهزودی برای گرفتن واکسن فایزر آماده شــوند اما زمان دقیق آن
را مشخص نکرد.

یک روبات به شــکل پنگوئن با زدن ۱۷۰بار طناب
طی یک دقیقه رکورد جهان را شکســت و توانست
نام خود را در کتاب رکوردهــای گینس ثبت کند.
ثبت رکورد در کتاب رکوردهــای گینس ،معموال
از میان آدمها مرسوم اســت اما حاال پای روباتها
هم به رکوردشــکنیهای بشر کشیده شده است.به
گزارش گیزمودو ،RICOH ،شــرکت متخصص در
دستگاههای کپی و تجهیزات اداری اعالم کرده که
تیم  PENTA-Xاین شرکت یک عروسک جهنده
با نام « »Penguin-chanســاخته که توانســته
این رکورد جهانی را بشــکند .این روبات در واقع از
5عروسک پنگوئن تشکیل شده است و در رویدادی
که اوایل ماه مارس با حضور داوران رکوردهای جهانی
گینس برگزار شــده ،مورد آزمایش قرار گرفت .این
روبات پنگوئنی موفق شــد با 170بار پریدن از روی
یک طناب در 60ثانیه ،رکورد جهانی بیشترین پرش
توسط یک روبات در يكدقیقه را بهدست آورد.

عدد خبر

310048
خودرویالکتریکی

۶۲۵

میلیون دالر

عالئم کووید 19-در کودکان

کودکانی که به کووید مبتال میشــوند معموال عالئــم ندارند یا عالئم
خفیفی نشــان میدهند .اگرچه نســبت به بزرگســاالن کمتر بیمار
میشوند ،برخی از آنها شدت بیشتری از عالئم را تجربه میکنند .این
اتفاق ممکن است به بستری و در موارد نادری به مرگ نیز منجر شود.
همچنین احتمال خطر توســعه ســندروم التهاب چند سیستمی در
کودکان ( )MIS-Cنیز پس از ابتال به کووید 19-وجود دارد.
طبق بیانیه کلینیک مایو MIS-C ،روی اندامها و بافتهایی مانند قلب
و ریهها که بهشدت ملتهب میشوند ،اثر میگذارد .این اتفاق البته نادر
است اما میتواند هفتهها پس از ابتال رخ بدهد و مشکالت جدی برای
کودک بهوجود بیاورد .کودکان همچنین در خطر ابتال به کووید مزمن
هستند که به عوارض طوالنی مدت کووید گفته میشود .وزارت بهداشت
کانادا در اینباره گفت :افراد غیرواکسینه در مقایسه با واکسینهها بیشتر
احتمال بیماری دارند.
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سال

شرکت تسال در فصل اول سال2022
توانســت310048 ،خــودروی تمــام
الکتر یکــی و خــودران را تحویــل
مشــتریان دهــد تــا ضمــن شکســتن
رکورد تاریخی خود ،حتی از انتظارات
وال استریت مبنی بر تحویل 309هزار
خودرو هم پیشی بگیرد .این دستاورد
در شــرایطی اتفــاق افتاده کــه زنجیره
تامین از جمله بهخاطر بحران جهانی
کمبــود چیــپ بــا مشــکالت متعددی
روبهرو بوده است.
شــبکه بالک چین  Roninاعالم کرده
اســت کــه طــی یکــی از بزرگتریــن
ســرقتهای رمــزارزی جهــان ،هکرها
تقریبــا 625میلیــون دالر رمــزارز را
دزدید هانــد .ایــن رمزارزهــا شــامل
حــدود 173،600توکن اتــر ،واحد پول
بالکچیــن اتریــوم و 25.5میلیون دالر
توکن  USDCبوده است.
مینگ چی کوئو ،تحلیلگری که معموال
منبع موثق اطالعات اپل بوده است،
در پیشبینــی خــود از عرضــه آیفــون
تاشــو در ســال ۲۰۲۴تجدیدنظر کرده
و اکنون میگویــد :آیفون تاشــو پیش
از سال ۲۰۲۵عرضه نخواهد شد .این
تحلیلگر میگوید :اپل پیــش از اینکه
بخواهد یک دســتگاه بزرگ یا کوچک
تاشو بســازد ،ســاخت نمایشــگرهای
تاشــو در انــدازه متوســط را در اولویت
قرار میدهد.

