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بودجه  2400میلیارد ریالی
فناوری فضایی در سال 95

مهر-فناوریفضاییدرالیحهبودجهسال95بیشاز2هزارو 400میلیاردریالاعتباردریافتمیکندکهاینمبلغعالوهبرهزینهکرد
سازمانفضاییومرکزملیفضایی،بایدصرفتوسعهکاربردهایفضاییشود.دربودجهسال95همچنینردیفبودجهمجزابرایمرکز
ملیفضاییپیشبینیشدهو2میلیاردریالبرآوردهزینهو3میلیاردریالبرایتملکداراییهایسرمایهایآندرنظرگرفتهشدهاست.

اخبار

واتس اپ کامال رایگان شد
فارس-موسس پیام رسان واتس اپ متعلق به فیس
بوک روزگذشته از رایگان شدن کامل این نرم افزار
وعدم دریافت هزینه اشتراک سالیانه ازکاربران آن
خبرداد .هدف ازاعمال این تغییراتکه باعث شد
رقم دریافتی ناچیز یک دالر ازکاربران هم حذف
شود ،حذف موانعی است که باعث می شود برخی
کاربران حرفه ای تمایلکمتری به استفاده از واتس
اپ در مقایسه با نرم افزارهای رقیب داشته باشند.
مدل تجاری واتس اپ تا به حال استفاده رایگان در
سال اول و دریافت99سنت به ازای هرسال استفاده
اضافی بوده است .انتظار می رود اعمال تغییرات
جدید برای همهکاربران وحذف درگاههای پرداخت
چند هفته ای به طول بینجامد .برخی کارشناسان
معتقدند ای��ن تغییر موجب هجوم شرکت های
تبلیغاتی به واتس اپ وایجاد مزاحمتهای تازه برای
کاربران خواهد شد .اما مدیر واتس اپ این مسئله را
ردکرده است.

شورای عالی فناوری اطالعات
در آستانه انحالل ،بودجه گرفت
مهر-شورای عالی فناوری اطالعات که قرار بود به
عنوان یکی ازشوراهای موازی با شورای عالی فضای
مجازی ،منحل شود درالیحه بودجه سال ،95دارای
ردی��ف بودجه شد .مهر سال گذشته کلیات طرح
ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در شورای
عالی فضای مجازی وحذف ماده ( )4قانون وظایف
و اختیارات وزارت ارتباطات به تصویب نمایندگان
عضو کمیسیون صنایع رسید و پس از آن در طرح
یک فوریتی ،مجلس با ادغام این شورا موافقتکرد
اما درتبصرهای ،مقررشد برخی وظایف این شورا ،به
تفکیک اجرا شود .اما با تاکید مقام معظم رهبری در
دوردومفعالیتشورایعالیفضایمجازیمبنیبر
انحالل شوراهای موازی دراین بخش ،این موضوع
باردیگردردستورکارمجلس و شورای عالی فضای
مجازی قرارگرفت .با وجود این ،درالیحه بودجه سال
 95که دولت به مجلس ارائه کرده است ،دبیرخانه
شورای عالی فناوری اطالعات ازمحل بودجه های
درنظر گرفته شده ب��رای وزارت ارتباطات ،ردیف
بودجه دارد .بودجه هزینه ای این شورا که سال94
حدود3.5میلیارد ریال بود درسال95به3.7میلیارد
ریال افزایش یافته است.

کوتاه از جهان علم
درمان جدید ناباروری با انجام
لقاح خارج رحمی درون رحم
ایسنا-دانشمندان در اق��دام��ی ت��ح��ول آف��ری��ن و
شگفتانگیزبرای درمان ناباروری ،شکل جدیدی از
لقاحخارجرحمیراارائهکردهاندکهاجازهمیدهداین
تکنیکدرونرحمخودمادراجراشود.اینروشکهبه
عنوان یک دستاورد واقعی توصیف شده ،شامل قرار
دادن سلول های تخمک واسپرم درون یککپسول
کوچکسیلیکونیبهاندازهیکدانهبرنجوکاشتآن
درون رحم است .اینکپسول دارای 360حفره است
وازاین رومایع درون رحم میتواند تخمک واسپرم را
درخود غوطهورکند .پس از24ساعت اینکپسول از
رحمخارجمیشودوپزشکان،سالمترینجنینرابرای
کاشتدردیوارهرحممادرانتخابمیکنند.

پیشبینی خطر فروپاشی ازدواج
با رایانه!

ثبت رسمی نام ایران بین غول های آی تی پس از رفع تحریم ها
با برداشته شدن تحریم های نرم افزاری وخدمات
ح��ق ام��ت��ی��ازان����واع س��روی��سه��ای ن���رماف���زاری،
شرکت های ب��زرگ آی تی نام ای��ران را به فهرست
های خود افزودند .به گزارش خبرآنالین ،وزارت
خ��زان��ه داری آمریکا تحریم های مربوط به بخش
خدماتوسرویسهاینرمافزاریرابرداشت.براین
اساس شرکت های بزرگ آی تی می توانند ضمن
درج دامنه داتآی آرروی وبسایت وسرویسهای

تحت وب خود ،به فروش مستقیم الیسنس وحق
امتیاز ان��واع نرم افزار و اپلیکیشن اق��دام کنند .در
همین حال بلومبرگ با ارائهگزارشی ازایجاد روابط
جدید قدرت اقتصادی درمنطقه خاورمیانه با توجه
به رفع محدودیت ها علیه ای��ران گفت :خدمات
اب��ری  ،Cloud Services /خدمات دیتاسنتر
و پایگاه داده با لغو تحریم ها می تواند صنعت آی
تی ایران را تکان دهد .شرکت های اینترنتی مانند

اخبارکوتاه داخلی

گوگل،یاهو،مایکروسافتو...مدتیاستخدمات
سطح دوم خ��ود را به ک��ارب��ران ایرانی می دهند و
ب��ر اس��اس تصمیمات ج��دی��د ،آن ه��ا می توانند
خدمات مستقیم و سطح اول به کاربران ایرانی
عرضهکنندکه این موضوع میتواند باعثگشایش
اینترنتی سرویس های مختلف بین شرکت های
مادروشرکتهای ایرانی درعرصه نرمافزارشود.آی
بی ام ،ادوبی ،سرویس های مختلفگوگل(مانند

گوگل انالیتیک و  ) ...درحال ثبت نام های جدید
و برداشتن تحریم ها علیه کاربران ایرانی هستند.
اوراکل نیزاین هفته در پاسخ بهکاربران ایرانی اعالم
کردبهزودیدرسرویسهایتحریمشدهتجدیدنظر
بهعملمیآورد.بنابراینبالغوتحریمهاینرمافزاری
که در برنامه جامع اق��دام مشترک دی��ده ش��ده،
ب��ه زودی کاربران و شرکت های ایرانی ازخدمات
«های تک» به صورت مستقیم بهره خواهند برد.

فیلترینگهوشمندیکسالهشد؛خبریازپاالیشنیست
عضوکارگروه فیلتر ینگ :پروژه فیلترینگ هوشمند چندان موفق نبوده است

زهراحاجیان-عضوکارگروهتعیینمصادیق
محتوایمجرمانهفضایمجازی(کارگروه
فیلترینگ) اعالم کرد  :برآورد ها نشان
میدهداجرایپروژهفیلترینگهوشمند
در م���واردی موفقیت آمیز نبوده است
و نتوانسته آن طور که انتظار می رفت
موثر واقع شود .اسفنانی درگفتوگوبا
خراسانافزود:پروژهفیلترینگهوشمند
در2مرحله درکشوربا اجرای آزمایشی
روی برخی شبکه ها وارد فاز عملیاتی
شد که اگر چه در بخش هایی اجرای
آن موفق ب��ود ،ام��ا در بخش هایی نیز
نتایج مورد انتظاررا نداشت به طوریکه
برآوردها نشان میدهد اجرای این پروژه
درمواردیموفقیتآمیزنبودهونتوانسته
است آن طورکه باید وشاید انتظارات را
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ب��رآوردهکند وچنانکه انتظارمی رفت
موثر واقع شود  .بنابراین نمی توان در
خصوص موفقیت آمیزبودن اجرای این
پ��روژه فیلترینگ حکم قطعی داد  .در
حالحاضر اجرایمرحلهسوم این پروژه
دردستورکاروزارتارتباطاتقرارداردکه
امید واریم اجرای آن درآینده به نحوی
پیش برود که بتواندانتظارت را برآورده
کندوبتوانیمکامالازآنبهرهببریم.ویدر
خصوصزماناجرایمرحلهسومونهایی
فیلترینگهوشمندنیزتصریحکرد:برنامه
زمان بندی اجرای این پروژه در اختیار
وزارت ارتباطات اس��ت و م��ن اطالعی
از زم��ان اج��رای مرحله س��وم ای��ن پ��روژه
ندارم .شایان ذکراستکه افزایش تعداد
شبکه های اجتماعی و پیام رسان های

موبایلی طی سال های اخیر و نیز ارائه
برخی محتواهای غیراخالقی ومغایربا
قوانین نظام جمهوری اسالمی ایران در
این شبکه ها باعث شد اجرای طرحی با
نامفیلترینگهوشمنددردستورکارقرار
گیرد .پروژه فیلترینگ هوشمند ازجمله
طرحهاییاستکههرچنددردولتهای
قبلمطرحشداماتارویکارآمدندولت
جدید ،مسکوت باقی مانده بود اما در
دولت یازدهم پرونده آن بازگشایی شد
ووزارت ارتباطات نیز به دنبال تعیین
ضرباالجلازسویدادستانیکلکشور،
به اجرای هرچه سریع تر این پروژه ملزم
شد.برایناساسوزارت ICTبرایپیشبرد
پروژه فیلترینگ هوشمند با3دانشگاه و
پژوهشگاهقراردادهاییرامنعقدکرد.در

همین راستا مرکزملی فضای مجازی در
اواخر سال ،93اعالمکردکه بهرهبرداری
از اولین ن��رم اف��زار فیلترینگ هوشمند
ایرانآغازشدهاستوچندماهبعدنیزوزیر
ارتباطات با بیان اینکه اجرای این پروژه
طی 10ماه انجام خواهد شد ،اعالمکرد:
گاماولپیادهسازیفیلترینگهوشمند
که به کمک دانشگاهها نوشته شده ،در
یکی از شبکه های اجتماعی موبایلی
یعنیاینستاگراماجراشدهاست،اقدامی
که بهگفته وزیرارتباطات مرحله اول آن
که ازطریق یک نرمافزارانجام شد ،تا83

درصد موفقیت آمیزبوده است .واعظی
همچنین اوای��ل س��ال ج��اری ازاج��رای
مرحلهدوماینپروژهخبرداد.پروژهایکه
مرحلهسومآننیزقراربودتاخردادامسال
به انجام برسد ،درحالی که این وعده
هنوز محقق نشده واساسا نکته قابل
تاملدراینخصوصآناستکهتاکنون
هیچگزارش شفاف و دقیقیدرخصوص
اجرای مراحل مختلف این پروژه ونتایج
حاصل ازآن اعالم نشده است واجرای
پروژه فیلترینگ هوشمنددرهاله ای از
ابهامقراردارد.

تازه های فناوری
حسگری که در مغز حل می شود

هواپیمایی با کابین جداشدنی

محققان آمریکایی حسگرمغزی ساختهاندکه پس از5روزدربافت مغزحل
میشود.بهگزارشایسنا،هدفازساختاینحسگرثبتوپردازشاطالعات
حیاتیمغزشاملفشارطوالنیمدتداخلجمجمهودمادرمواردآسیبهای
شدیدمغزییاتروماست.حسگرهاکامالمطابقبافتزمینهتولیدمیشودتا
ازآسیباحتمالیجلوگیریشود.اینحسگرازسیلیکونساختهشدهاستو
پسازارسالاطالعاتموردنظرحداکثرپسازچندهفتهکامالناپدیدمیشود.

هواپیمایی باکابین جداشدنی طراحی شده استکه میتواند درهرزمان از
جملهمواقعاضطراریحینپرواز،بهبیرونپرتابشودوبهمسافرانفرصتفرود
ایمنرابدهد.بهگزارشایسنا،اینکابینجداشدنیمیتوانددرهرزمانازجمله
هنگامبرخاست،حینپروازیافرودازهواپیماجداشودواجازهدهدمسافرانبا
خیالراحتفرودبیایند.اینکارتوسطچترهاینجاتمتصلبهکابینکهبه
طورخودکاروباجداشدنکپسولپایینیازهواپیمابازمیشوند،انجاممیگیرد.

مخالفت با ورود آمازون به ایران
در قالب نمایندگی
فارس-یک مقام دولتی درسازمان فناوری اطالعات
گفت :آمازون می تواند بدون داشتن نمایندگی در
ایرانسرویسجهانیخودرابهایرانیهانیزارائهکندو
ایرانیهاپسازبرجامدرصورتلزومباکارتاعتباری
ازاین فروشگاه خریدکنند .خسروسلجوقی درباره
شنیده های مبنی برخیزآم��ازون برای ورود به بازار
ای��ران ،اظهارک��رد :موافق ورود آم��ازون به ای��ران در
قالبنمایندگینیستم.درحالحاضرفروشگاههای
اینترنتی ایرانی همین سرویس را در کشور ارائ��ه
می دهند و باید زمینه را ب��رای رشد ارائه کنندگان
خدمت داخلی فراهم کنیم .عضو هیئت عامل
سازمان فناوری اطالعات ای��ران تصریح کرد :ورود
فروشگاههای اینترنتی بینالمللی مانند آمازون به
معنیکوچکشدنارائهدهندگانایرانیخواهدبود.
البته این موضوع به معنی عدم استفاده ازامکانات
فروشگاه های بین المللی نیست ،بلکه آم��ازون
می تواند بدون داشتن نمایندگی درایران در قالب
فعالیتبینالمللیسرویسجهانیخودرابهایرانیها
نیزارائهکندوایرانیهانیزباداشتنکارت اعتباریدر
صورتلزومازاینفروشگاهخریدکنند.

برقراری محدود طرح مکالمه نامحدود
فارس-طرحمکالمهنامحدودکهبادستورسازمانتنظیم
مقرراتوبهدلیل«ضدرقابتی»بودنحذفشدهبود،
باردیگردر قالبی جدید اما محدود ارائه شده است .با
توجهبهایرادسازمانتنظیممقرراتپیشبینیمیشود
طرح جدید به صرفه تربرای اپراتور وکم صرفه تربرای
مشترکباشد.طرحمکالمهنامحدودبهتعبیرسازمان
تنظیم مقررات ضدرقابتی وباعث برهمخوردن بازار
اپراتورهاشد و درنهایت رگوالتوری دستورتوقف این
طرح را صادرکرد .درحالیکه مشترکان پیگیرطرح
جایگزینبودند،اپراتوردومبستههایترکیبیبهعنوان
جایگزینمکالمهنامحدودوهمراهاولنیزطرحمکالمه
محدود را ارائهکرده است .دراین طرح با شمارهگیری
کد دستوری ستاره هزارستاره یک مربع ،مبلغی در
ازای دقایقی مکالمه به مشترک پیشنهاد می شود.

هشدار درباره بازار سیاه تعویض سیم کارت
مدتی اس��ت در سطح شهرهای
خبر
مختلف هزینه های باالیی به بهانه
فاطمی
تعویضسیمکارتگرفتهمیشوددر
حالی که هزینه ای که هر اپ��رات��ور ب��رای تعویض
سیمکارتدرنظرگرفته،بهمراتبپایینترازاینارقام
اس��ت .به گ��زارش ایسنا ،سیم کارت مشترکان در
مواردیممکناستبهدالیلمختلفیپسازمدتی
مفقود یا سرقت شود و یا بسوزد .درچنین شرایطی
فرد برای استفاده از شماره قبلی خود به دریافت
سیم کارت جدید ملزم می شود .به گفته برخی از
مشترکان درموارد مختلف برای تعویض سیمکارت
هزینه های باالیی ازسوی برخی واحد هاکه امور
مربوط به موبایل را انجام می دهند ،اخذ شده وبه
عنوان مثال ب��رای ص��دور مجدد یک سیم کارت
اعتباریارقامیتا45هزارتومانهممطالبهمیشود،
اما در این خصوص اپراتورهای تلفن همراه تاکید
دارن���د ک��ه ب��رای تعویض سیم کارت ب��ه پرداخت
هزینه های این چنینی نیاز نیست و هزینه های
مربوط به این موضوع کامال مشخص است .بنابر
اع�لام همراه اول ،دفاتر پیشخوان دول��ت برای
مشترکانهمراهاولامورمربوطبهسیمکارتراانجام
می دهند وبابت این موضوع مبلغی معادل7000

تومان در قبض مشترکان سیم کارت های دائمی
اعمال می شود .همچنین مشترکان اعتباری این
اپراتوردر صورتی که درحساب خود شارژداشته
باشند 5000،تومانازشارژآنهاکممیشود،درغیر
این صورت دفاترمربوطه ازمشترک 10هزارتومان
دریافتمیکنندکهازاینرقم 5000تومانبهعنوان
شارژدرحساب فرد باقی میماند .مسئوالن اپراتور
اول با تاکید براینکه دریافت هزینهای باالترازاین
رقم ازسوی واحد های فعال دربازارخالف قانون
است،ازشهروندانخواستنددرصورتیکهباچنین
اف��رادی مواجه شدند موضوع را به اپراتور اطالع
دهند .درب��اره رایتل هم اعالم شده که در صورت
سوختن سیم کارت الزم است مالک با در دست
داشتنکارتملیبهیکیازنمایندگیهایمجازکه
اسامیآنهادر rightel.irموجوداستمراجعهوبا
پرداخت 5000تومان نسبت به دریافت سیمکارت
جدیداقدامکند.مشترکانایرانسلهممیتوانندبا
همراه داشتنکارت ملی خود (یا شناسنامه جدید
ح���اویک��د م��ل��ی) ب��ه م��راک��زخ��دم��ات مشترکان
اختصاصی و یا هر یک از نمایندگان مجاز فروش
محصوالتوخدماتایرانسلدرسراسرکشورمراجعه
و نسبت به تعویض سیم کارت خود اق��دام کنند.

ایسنا-محققان نرمافزاری تولیدکردهاندکه میتواند
وضعیت یک ازدواج را بررسی وخطرفروپاشی زندگی
مشترک آن ها را پیش بینی کند .این کار با تحلیل
دقیقسخنانومکالمهدوزوجانجاممیشود.سپس
براساس آنها پیشبینی میشودکه آیا رابطه میان
آنها بهترخواهد شد ،تغییری نخواهد کرد یا بدتر
خواهد شد؟ رایانه به کمک این نرم افزار می تواند
آهنگهای ظریف سخن را تشخیص دهد .با آهنگ
سخنمیتوانمیزانلرزشصدایفردرااندازهگیری
کرد .آنها همچنین دیگرجنبههای تعامل ومکالمه
مانند نوعکلمات و زبان بدن را هم بررسیکردند .در
نهایت رایانه توانست پیشبینیکند رابطه ازدواج رو
به بهبود میگذارد یا بدترمیشود.

منجمان موفق به شناسایی جسم آسمانی
مرموزی شده اند که در مدار  200سال نوری
از مرکز کهکشان راه شیری ق��رار دارد .به
گ��زارش مهر ،منجمان ژاپنی می گویند این
جسم آسمانی ی��ک ت��وده اب��ر گ��ازی اس��ت و
مولکول های گاز این توده ابری از سرعت قابل
توجهی برخوردار هستندکه دلیل این شتاب
می تواندیک شی با توده  100هزار بار بزرگ تر از خورشید باشد .بر همین اساس بهترین توضیح
برای چنین شیئی می تواند سیاه چاله باشد.

شکست مجدد پروژه فرود ماهواره بر
روی سکوی شناور

سرنخ اسرار  4600ساله اهرام مصر در دست ذرات کیهانی

مهر-ماهوارهبرفالکن9که
ماهواره جیسون 3را برای
س���ن���ج���ش و ن���ظ���ارت
اقیانوسی به فضا پرتاب
کرددرلحظهفرود،منفجر
شد .با این كه ماموریت
ارسالماهوارهجیسون3بهخوبیانجامشدولیاین
سومین شكست فالكن  ٩حین فرود مرحله نخست
روی سكوی مخصوص است.

دان��ش��م��ن��دان ب��ه زودی تحلیل ذرات کیهانی
جمع آوری شده از داخل هرم خمیده مصر را به
دنبال سرنخی ازچگونگی ساخته شدن این سازه
 4600ساله آغ��ازخواهند ک��رد .به گ��زارش ایسنا،
صفحاتیکهماهگذشتهداخلاینهرمکاشتهشده
بود ،اطالعاتی را درمورد ذرات رادیوگرافی موسوم
به موآنهاکه ازجو زمین فرومیریزند ،جمعآوری
میکنند.اینذراتازمیانفضاهایخالیعبورمیکنندامامیتوانندتوسطسطوحسختترجذبیامنکسر
شوند.دانشمندانبابررسیتجمعذراتاطالعاتبیشتریدربارهساختاهرامبهدستمیآورند.

خواندنی
کشف یک جسم آسمانی مرموز
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