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ساخت دوربین  25هزاردالری
با توان تهیه تصاویر  360درجه

دوربینی با توان تهیه تصاویر 360درجه ساخته شدهکه از17دوربین مجزا تشکیل شده وای��ن دوربین ها با ترکیب تصاویر ،می توانند2ساعت
ویدئوی 360درجه تهیهکنند .بهگزارش فارس  ،این دوربین25هزاردالر قیمت دارد وسرعت تصویربرداری آن 60فریم در ثانیه است .دقت هر
یک ازاین دوربینها 8kاست .همراه با این دوربین ،نرم افزاری برای ترکیب تصاویرتهیه شده هم عرضه میشود.

کوتاه از جهان علم
عرضه پیش نمایش جدید اندروید  Nبرای
توسعه دهندگان
ف��ارس -گ��وگ��ل نسخه پیش نمایش ت���ازه ای از سیستم
عامل همراه تازه خود موسوم به اندروید  Nرا در دسترس
عالقه مندان قرار داده است .این دومین نسخه آزمایش
سیستم عامل یاد شده است .در این نسخه برخی آسیب
پذیری ها و حفره های امنیتی که در پیش نمایش اولیه
وجود داشت ،برطرف شده است .نسخه بتای اول اندروید
 Nماه قبل عرضه شده بود و یکی از مشکالت مهم آن ،عدم
امکان اتصالکاربران به شبکه های وای فای مخفی بود.
برخی نقص های فنی دیگراین سیستم عامل هم موجب از
کارافتادن ناگهانی برنامه ها و قفلکردن آن ها می شد؛ اما
برخی امکانات جالب نسخه بتای اول اندروید  Nامکان باز
کردن چند پنجره درآن واحد و دریافت پیامها واطالعیههای
بیشتر و دقیق تر و همین طور افزودن جزئیات بیشتر بوده
است .سیستم رندر سه بعدی تازه برنامه های موسوم به
 Vulkanازجمله امکانات جذاب اندروید ان جدید استکه
پردازشگرافیکیبرنامههایهمراهراارتقامیبخشدوموجب
اجرای روان برنامههای سنگینترمیشود Vulkan.بخشی
از پلتفورم اندروید آن است واجرای آن روی محصوالت مورد
پشتیبانی به سادگی ممکن است .پشتیبانی از Emoji
 ،Unicode 9برخی میانبرهای تازه برای راهاندازی برنامهها
وخدمات مختلف وبرخی تغییرات در رابطکاربری اندروید از
جمله دیگرتحوالت این نسخه است.

برنامه همراه برایکنترلگوشی با صدا
فارس-گوگل برنامه ت��ازه ای برای گوشی های اندرویدی
طراحیکردهکهکنترلگوشی های هوشمند و دسترسی به
بخشهای مختلف آن را با دستورات صوتی ممکن میکند.
این برنامهکه فعال درمرحله آزمایشی استVoice Access ،
نام دارد وکاربران را ازلمس مکرربخش های مختلفگوشی
برایدسترسیبهدادههایمختلفبینیازمیکند.استفاده
از این نرم افزار به خصوص به افرادی که دارای اختالالت
حرکتی هستند امکان می دهد به راحتی از تلفن همراه
هوشمندشان استفادهکنند.

تقابل هالل ماه وعطارد در غیاب خورشید

مهر-در یکی ازنادرترین پدیدههای نجومی ،ماه وعطارد در
غروب آفتاب در برابر یکدیگر رخ نمایی کردند .این تصویر
فوقالعادهازشهر«لیسبون»بعدازغیابخورشیددرآسمان
و درسمت افق غربی شکارشده است .دراین تصویرهالل
م��اه تقریبا  3درص��د از کل م��اه را در ن��ور خورشید به خود
اختصاص داده است .همچنین سیاره عطارد در قسمت
باالی افق غربی به صورت یک نقطهکوچک نورانی درهنگام
غروب خورشید نمایان است.

رایانه15دالری

بازار 123میلیون دالری بازی های رایانه ای در ایران؛ سهم محصوالت داخلی  4درصد
ایرانی ها سال گذشته  123میلیون دالر صرف خرید
بازی های رایانه ای کردند که تنها  4درصد آن به خرید
بازی های ایرانی اختصاص پیداکرد .بهگزارش خبرگزاری
صدا و سیما؛ استفاده بی رویه بیش از 18میلیون نفر
استفاده کننده درکشور از بازی های ویدئویی خارجی
خطری جدی است .نکته جالب اینجاست که میانگین
سن بازی های رایانه ای درجهان  31و در ایران  16سال
است و از 123میلیون دالری که ایرانیان در سالگذشته
صرف خرید بازی های رایانه ای کردند ،تنها  4درصد آن
به خرید بازی های ایرانی اختصاص پیدا کرده است .این

بدین معناست که کودکان  ،نوجوانان وحتی بزرگساالن
ای��ران��ی از ب��ازی ه��ای اروپ��ای��ی و آمریکایی ک��ه از نظر
روانشناسی برای شهروندان خودشان محدودیت سنی
وخانوادگی دارد ،استفاده کرده اند .ما با داشتن بیش از
 18میلیون نفر استفاده کننده از بازی های رایانه ای بعد
از ترکیه و عربستان درجایگاه سوم در منطقه قرار داریم و
درجهان رتبه  35ام را به خود اختصاص داده ایم بنابراین
ضروری است که به صورت جدی تر بازی های رایانه ای
تولید شده درکشور و بازی های رایانه ای وارداتی را زیر
ذره بین قراردهیم و اجازه ندهیم کودکان زیر 18سالمان

هر بازی را انجام دهند.
جالب است بدانید  34درصد بازی های رایانه ای برای
گوشی ها طراحی می شود و این رقم تا چند سال دیگر
به  50درصد می رسد و در این زمینه هم باید دقت الزم را
به خرج داد .در این باره معاون نظارت و ارزشیابی بنیاد
ملی بازی های رایانه ای بر لزوم گران کردن بازی های
خارجی برای توجیه پذیر شدن سرمایه گذاری درحوزه
بازی های ایرانی تاکید کرد .امیری بیان کرد :مشکل
عمده ما ای��ن اس��ت که ب��ازی ه��ای خارجی با بهترین
کیفیت و نازل ترین قیمت در بازار توزیع می شود ولی

بازی های ایرانی با توجه به عدم رعایت کپی رایت عمال
قدرت رقابت با بازی های خارجی را نخواهد داشت و در
نتیجه ساخت و تولید و تکثیر و توزیع آن توجیهی ندارد
و عمال تولیدکننده ایرانی از پیش شکست خورده است.
وی در ادامه اظهارکرد :بازی های روزخارجی در دنیا
کمتر از  70دالر عرضه نمی شود اما همان بازی به فاصله
 24تا  48ساعت در ب��ازار ای��ران به قیمت  2000تومان به
فروش می رسد و تولید ملی را زیر سوال می برد و شما با
هرکیفیتی هم بازی بسازید مطمئناکاربرایرانی به سمت
خرید بازی ایرانی نمی رود.

گام مهم برای رهایی مردم از پیامک های مزاحم

اعالمکد یکسان برای غیرفعال سازی پیامک های تبلیغاتی همه اپراتورها
مدت هاست دریافت گاه و بی گاه پیامک های تبلیغاتی و
ارزش افزوده موجب گالیه مردم و مسئوالن شده و بر این
اساس سازمان تنظیم مقررات به تازگی مقررات جدیدی در
این زمینه وضعکرده است .معاون سازمان تنظیم مقررات
از آغاز ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامکی شامل
پیامکهای تبلیغاتی واطالعرسانی وبازی وسرگرمی خبر
داد و گفت :روش غیرفعال سازی پیامک های تبلیغاتی
تغییرکرد.
بهگزارش مهر ،عباسی شاهکوه افزود :با توجه به افزایش
خدمات ارزش اف��زوده پیامکی در حوزه های مختلف و
نارضایتی اعالم شده ازسوی مردم به رگوالتوری وبه منظور
حفظ حقوق مشترکان ،با الزام رگوالتوری ،روشهای ارائه
این خدمات ازسوی اپراتورها تغییرکرد.
وی با اشاره به اعالم نارضایتی مردم ازنبود اطالع رسانی
شفاف درباره پیامک هاگفت :ازاین پس روش فعالسازی
و غیر ف��ع��ال س��ازی خ��دم��ات پیامکی از س��وی تمامی
اپراتور های تلفن همراه یکسان شده و مشترکان تلفن

همراه با استفاده از سامانه پیامکی  800و یا شماره گیری
 *800#می توانند از ان��واع خدمات ارزش اف��زوده فعال
روی سیم کارت خ��ود و روش غیر فعال سازی آن آگاه

شوند و درص��ورت ع��دم تمایل به دریافت پیامک های
تبلیغاتی ،بازی و سرگرمی ،مسابقه و ارسال اطالعات و
اخبارمی توانند این خدمات را غیرفعالکنند.

عباسی شاهکوه اظهارکرد :درصورت فعالسازی خدمات
ارزش افزوده محتوایی پیامکی ازسوی مشترکان ،اپراتورها
باید درتمامی پیامک های ارسالی ،هزینه خدمات ونحوه
غیرفعال سازی را به مشترک اعالمکنند.
وی با اش��اره به ای��ن که تمامی خدمات ارزش اف��زوده
محتوایی پیامکی باید صرفا بین ساعات  9صبح تا 9
شب برای مشترکان ارسال شود ،تصریح کرد :درصورت
درخواست مشترک برای غیرفعالکردن خدمات ارزش
افزوده محتوایی پیامکی ،این خدمات باید حداکثر تا24
ساعت قطع شود.
معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگوالتوری تاکید
کرد :قطع سرویس ،پیامک های تبلیغاتی خود اپراتورها
را نیز شامل می شود و درصورت درخواست مشترک برای
غیرفعالکردن خدمات ارزش افزوده محتوایی پیامکی،
خ��دم��ات پیامکی مبتنی بر تراکنش شامل خدمات
تراکنشی بانکی ،خرید های الکترونیکی و  ...همچنان
برای مشترکان فعال خواهد بود.

تازه های فناوری
کشفگودزیالی عجیب دراعماق اقیانوس

طلوع ماه و زهره

پایه آهنربایی برای عکسبرداری با موبایل

اینگودزیال درسایز یک انسان استکه در
اعماق اقیانوس آرام مشاهده شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران  ،این جانورکه
گودزیال نامیده شده توسط فیلمبردارانی
که از اعماق اقیانوس آرام تصویربرداری
میکردند ،شکار شده و قد آن  6فوت است.
اینجانورمارمولکماننددرجستوجویغذا
به این قسمت آمده وتصاویرش به وضوحکه درحال شکارجانوران دریایی
است،گرفته شده است .این جانوربا دم خود شنا میکند وتوانایی رفتن تا
عمق  9متری را دارد و گاهی هم برای نفسکشیدن به سطح آب می آید.

هیچ وقت نمی توان درآسمان زمین ،سیاره
زهره وهالل ماه را دورازخورشید دید .عکس
روز ناسا یکی از فریم های فیلمی تایم لپس
استکه صبح6آوریلگرفته شده واین2را در
حال باال آمدن پیش ازطلوع خورشید نشان
می دهد .در این عکس به خوبی می توان
نزدیک ش��دن زه��ره به م��اه و سپس مخفی
شدن آن را دید.
هرچندکه ماه درحالت هالل قراردارد ولی زهره دردورترین فاصله اش از
ماست وفاز96درصدی تقریباکامل دارد.

ی��ک ش��رک��ت آم��ری��ک��ای��ی ،پ���ای���ه ای ب��رای
گوشی های هوشمند ساخته که کیفیت
تصاویر را به طرز قابل توجهی ارتقا میدهد.
به گزارش مهر ،پایه  Smoovieبه گوشی
هوشمند متصل می شود و دارای2آهنربای
نئودیوم است که تلفن همراه روی قسمت
باالی این پایه به صورت ثابت قرار میگیرد
و این امر باعث می شود تصاویر بدون لرزه گرفته شود .پایه Smoovie
می تواند لرزه حرکتگوشی را هنگامگرفتن عکس یا فیلمبرداری بگیرد و
تصاویری بدون پرش وبا وضوحی باال توسطکاربرگرفته شود.

تبدیل عکس به تصاویر کارتونی
تبدیل عکس به تصاویرکارتونی یکی از
اپلیکیشن
فیلترهای ج��ذاب در اپلیکیشن های
ویرایشتصویرمحسوبمیشودکهتوسط
 CartoonPhotoمیتوانیداینامررابهسادگیچندلمس
بهانجامبرسانید CartoonPhoto.اپلیکیشنیجالببرای
تبدیل تصاویر یکنواخت به عکس هایکارتونی استکه به
بیشازیکمیلیوندانلوددرپلیاستوردستپیداکردهاست.
این اپلیکیشن ع�لاوه ب��ر آن که عکس های قدیمی شما را
فراخوانی و به تصاویرکارتونی تبدیلکند ،دارای دوربین
جداگانهای نیزاستکه میتوانید تصاویرخود را مستقیم به
صورتکارتونی ثبتکنید .این امربهکمک فیلترهای زنده
انجاممیشودبهاینمعناکهقبلازثبتهرعکس،میتوانید

تقویم گوگل به روز رسانی شد

ابتدا میان افکت های مختلف سوئیچ کنید و تنها پس از
انتخاب افکت م��ورد تایید خ��ود به ثبت آن اق��دام کنید .
 Cartoon Photoاز هر2دوربین پشت وجلو پشتیبانی
میکندومیتوانیدباهرکدامکهمایلبودیدبهعکاسیاقدام
کنید.نکتهجالبیکهدر CartoonPhotoوجودداردامکان
اعمال فیلترهای تبدیل روی ویدئوها ست به ط��وری که
میتوانیدعالوهبرعکس،ویدئوهایخودرانیزبهکارتونتبدیل
کنید.ایناپلیکیشندارای6مگابایتحجماستوبرایاجرای
کلیبهاندروید 4.0یاباالتروبرایبخشفیلترهایویدئویی
برنامه نیزبه اندروید4.3نیازخواهد داشت .آدرس دانلود:
https://play. google. com/store/apps/
details?id=com. gamebrain. cartoon

گوگل عالوه بر این که قدرتمندترین و
کاربردی
بزرگ ترین موتور جست و جوی دنیا
ش��ن��اخ��ت��ه م��ی ش��ود ،س��روی��س ه��ای
دیگری را هم ارائه میکند که تقویم یکی از آن ها ست .با
به روز رسانی جدیدی که برای اپلیکیشن تقویم این
ش��رک��ت ع��رض��ه ش���ده ،ح��اال ام��ک��ان تنظیم خ��ودک��ار
برنامه های زمانبندی شده برای هر کاربر فراهم شده
است .به گزارش  ،zoomitگوگل برای نسخه اندروید و
 iOSتقویم خود یک به روزسانی جدید را منتشر کرده
است تا قابلیت های جدید را به آن اضافه کند .با تپ
کردن روی آیکن در سمت راست پایین این اپلیکیشن،
از این پس می توانید اهداف روزانه مختلفی را بر اساس

برنامه زمانبندی شده خود تنظیم کنید و بهتر از همه
این ها ،قابلیت تنظیم خودکار وتعیین بهترین زمان برای
انجام این اهداف توسط تقویم یاد شده است.
اپلیکیشن مورد اشاره به قدری هوشمند است که به
صورت خودکار زمانبندی ها را مجدد تعیین کند و اگر
هدفی با دیگر اهداف تداخل داشته باشد آن را به زمان
دیگری موکولکند.
این ابزار همچنین می تواند زمان انجام کارهای مختلف
شما را یاد بگیرد و دردفعات بعدی بهترین زمان را به شما
پیشنهاد دهد وحتی به صورت خودکار ،برنامه روزانه
شما را زمانبندی کند .آپدیت مورد اشاره از امروز برای
کاربران دردسترس است.

کاهش استقبال از آیفون جدید در بازار ایران
اینتل با معرفی Quark Microcontroller Developer
 Kit D 2000با قیمت  15دالر ،ارزان ترین رایانه تولید شده
توسط خود را در سال های اخیر روانه بازارکرده است .به
گزارش ،zoomitاینتل یککیت برای توسعهدهندگان راکه
به پردازنده  Quarkاین شرکت مجهزاست ،با نام D2000
معرفیکردهکه تنها15دالر قیمت دارد .این رایانهکه روی یک
بورد قراردارد ،در واقع رایانهای بسیارکوچک ،شامل مداری
استکه روی یک بوردکوچک پرینت شده است .ازاین رایانه
میتوان درکاربردهای مختلفی بهره برد.

قیمتهای تازهترین محصول شرکت اپل دربازارایران درحالی
روند کاهشی به خود گرفته که ظاهرا استقبال از این محصول
نسبتبهمحصوالتقبلیاینشرکتبسیارکمرنگبودهاست.
حدود یک هفته ازورود آیفون SEبه بازارایران میگذرد وبا وجود
قیمتباالییکهبرایاینمحصولدرنظرگرفتهشدهبودطیاین
مدت به طوردائم قیمت آن پایین آمده و روندکاهشی قیمت آن
همچنان ادامه دارد .بهگزارش ایسنا ،اینگوشیکه دربازارهای
جهانی با قیمتی معادل399تا499دالرارائه میشود درابتدای

پاککردن هوا با استاالگمیت هوایی

ایسنا -استاالگمیت هوایی ،برج بلندی است که برای
شهرهای آلوده دنیا طراحی شده است .این برج بلند مانند
یک فیلتر هوای آلوده است که ذرات آلوده هوا را دریافت
میکند .مکنده بزرگ قرارگرفته درباالی ساختمان ،هوای
آلوده را به درون میکشد وهوا را توسط فیلترهای زیادیکه
درون آن قراردارد ،پاکیزه وبه بیرون هدایت میکند .ذرات
آلوده جای گرفته در فیلترها نیز برای مصالح ساختمانی و
دیگر م��وارد م��ورد نیاز در ساخت آسمان خراش ها مورد
استفاده قرارمیگیرد.
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ورودبهبازارایرانقیمتیمعادل3میلیونتومانداشت.دادخواه
کارشناس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در ارتباط با وضعیت
استقبال مردم ازاین محصول ،تاکیدکرد :استقبال ایرانیان از
آیفون جدید چندان زیاد نبوده واین موضوع دربازارهمکامال
محسوس است وشایدکاهش قیمت این مدل تا حدی به بحث
عدم استقبال مردم بازگردد .همچنان قسمتی ازاولین بخش
وارد شده آیفونهای جدید به فروش نرفته وآنچه امروزبا قیمت
کاهش یافته به فروش میرسد همان محصولی استکه هفته

گذشته با قیمتی حدود3میلیون تومان فروخته میشد.
اکنون می توان یک آیفون  SEشانزدهگیگ را با قیمتی
حدود یک میلیون و 800هزارتومان نیزخریداریکرد
که این رقم درخصوص آیفونهای64گیگ به حدود
2میلیون و  100تومان می رسد .به نظر می رسد
بخش قابل توجهی ازاین موضوع به قدرت خرید
در ب��ازار موبایل مربوط می شود چرا که به طور
کلی قدرت خرید دراین بازارکاهش یافته است.

خواندنی
دوربین انعطاف پذیر

پوشاککثیف خود را با نورخورشید تمیزکنید

محققان دانشگاه كلمبیا دوربین عكاسی انعطاف پذیری
موسوم به  flex-camساختند كه به شكل صفحه نازك
است و برای تصویر برداری از شی موردنظر باید دور آن
پیچیده شود .تصاویرحاصل از این دوربین به گونه ای
است كه امكان تهیه آنها با استفاده از یك یا چند دوربین
عادی وجود ندارد .به گزارش ایرنا  ،این دوربین با وجود
ابعاد بزرگ ،مانند یك برگه كاغذ یا تكه ای پارچه ضخامت
كمی دارد وانعطافپذیراست .برای مثال با پیچیدن دوربین انعطافپذیربه دورخودرو ،مبلمان وهرشی دیگرمی توان
یك نمای باز (واید) ازآن تهیه كرد.

محققان استرالیایی روش کارآمد کم هزینه ای برای
پرورش نانوساختارهایی روی پوشاک ایجادکرده اندکه
میتواند ماده آلی را درمواجهه با نورتجزیهکند .بهگزارش
ایسنا ،این پوشاک نانویی خود را زیرنورچراغ یا خورشید
به طورخودکار از لکه و کثیفی پاک میکند .محققان از
نانوسازه های مبتنی بر مس و نقره استفاده کرده اند.
زمانیکه این نانوساختارها درمعرض نور قرارمیگیرند،
انرژی افزایشی دریافت میکنندکه «الکترون های داغ» را تولید میکنند .این الکترون های داغ یک موج ازانرژی آزاد
میکنندکه نانوسازه ها را قادربه تجزیه ماده آلی میسازند.

عنکبوت غول پیکر روی سطح پلوتو

طرح اعزام فضاپیما های مینیاتوری به منظومه های همسایه

روی سطح یخ زده پلوتو ساختار زمین شناختی شگفت
انگیزی دی��ده ش��ده که مانند یک عنکبوت غ��ول پیکر
است .چنان چه دراین تصویر پررنگ شدهکه فضاپیمای
نیوهورایزنز ناسا در  14ژوئیه  2015گرفته می بینید ،این
ساختارازحداقل6شکستگیکششی تشکیل شده است
کهدریکنقطهنزدیکمرکزبههممیرسند.طوالنیترین
شکستگی ها تقریبا راستای شمالی-جنوبی دارن��د و
آنکه ازهمه طوالنی تراست  ،بیش از580کیلومتردرازا
دارد .شکستگیکه راستای خاوری-باختری داردکوتاه تراست وکمتراز100کیلومترطول دارد .این شکستگی ها به
مالیم عرضهای جغرافیایی باال میرسد .نکته قابل توجه این استکه پاهای این عنکبوت
دشتهای لکه داربا موجهای
ِ
تهنشستهای سرخ ِ
رنگ زیرسطح پلوتو را نمایانکردهاند.

سفر میان ستارگان همواره آرزوی بشر ب��وده اما حاال
هاوکینگ فیزیکدان برجسته از یک پروژه خصوصی تازه
برای اعزام فضاپیماهای ریز به منظومه های همسایه،
ظرف یک نسل ،حمایتکرده است .بهگزارش خبرآنالین،
چنین فضاپیمایی ،که به اندازه یک تراشه خواهد بود،
ه��زاران میلیارد کیلومتر سفر خواهد ک��رد .یک برنامه
پژوهشی 100میلیون دالری برای توسعه سفینهای ازاین
نوع با حمایت بنیانگذارفیس بوک رقم خورده است .طرح
اولیه این استکه هزارعدد ازاین فضاپیماهایریزبه مدارزمین پرتاب شودکه هرکدام به بادبان خورشیدی مجهزخواهد
بود .این ها مثل بادبان قایق هاست اما به جای باد با نورخورشید به حرکت درمی آید .یک لیزرعظیم در زمین نیروی
محرکه فوقالعاده اولیه را فراهم خواهدکرد.

اخبارکوتاه داخلی
داروی ایرانی هموفیلی در راه بازار
فارس -همزمان با روزجهانی هموفیلی داروی نوترکیب
فاکتور  8به صورت توزیع انبوه در داروخانه ها به مصرف
بیماران هموفیلی می رسد .پس از تجربه داروی��ی مثبت
داروی فاکتور7بیماران هموفیلی وصرفه جویی ارزی آن ،در
حوزه فاکتور8نیزاقداماتی آغازشد .داروی نوترکیب جدید
بیماران هموفیلی پس ازانجام آزمایش های بالینی ومثبت
شدن نتایج آن دراختیاربیماران قرارمیگیرد .این درحالی
استکه وزارت بهداشت ازاردیبهشت سالگذشته تأییدیه
تولید این دارو را صادرکرده است و دراسفند ماه توسط وزیر
بهداشت ازاین دارو رونمایی شد.

مشکل درسرورها؛ دلیل اختالالت اخیر
تلگرام

فارس-دسترسی به شبکه اجتماعی تلگرام ساعتی از روز
پنجشنبه با اختالل روبهروشد وکاربران مناطق خاورمیانه،
شمال آفریقا و اروپا نمی توانستند از این شبکه اجتماعی
استفادهکنند .تلگرام به طور رسمی اختالل به وجود آمده را
نه تنها درایران ،بلکه درمناطق دیگرتاییدکرد واین مشکل را
از سوی سرورهای تلگرام دانست .پیش از این نیز درچند
مورد دسترسیکاربران ایرانی به تلگرام دچاراختالل شده
بودکه مدیران این شبکه دلیل آن را اشکال درسرورهای این
شبکهاجتماعیعنوانکردهبودند.همزمانبابروزاختالالت
گسترده در تلگرام ،ک��ارب��ران بسیاری از کانال ها با پیام
( )Deleted Accountروبهرومیشدندکه به معنای حذف
کانال است .با این حال تلگرام در توئیت های متوالی خود
اعالمکردکه هیچکانالی حذف نمی شود و پس از رفعکامل
اختالالت ،همه چیزعادی خواهد شد.

دستگاه های اجرایی به استفاده ازگذرگاه
ملی دولت ملزم شدند

م��ه��ر-در چهاردهمین جلسه کمیسیون توسعه دول��ت
الکترونیکیمقررشدتمامیدستگاههایاجراییبرایتبادل
اطالعات واخذ استعالمات الکترونیکی ،ظرف6ماه آینده از
گذرگاه ملی خدمات دولت ( )GSBاستفادهکنند .بهگزارش
مهر ،در چهاردهمین جلسه کمیسیون توسعه دول��ت
الکترونیکی،مصوبهاستقراروبهرهگیریازخدماتگذرگاهملی
خدماتدولت،بهمنظورتحققواجراییکردنبندبماده46
قانون برنامه پنجم توسعه در راستای به اشتراک گذاری
اطالعات دستگاههای اجرایی وهمچنین مواد فصل چهارم
ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی درخصوص
تامین نیازمندیهای اطالعاتی پایه دستگاههای اجرایی و
استعالمالکترونیکیبربسترمراکزتبادلاطالعات،بهتصویب
رسید .همچنین دستگاه های اجرایی متولی پایگاه های
اطالعاتی پایه مکلف شدند ظرف3ماه آینده به منظورارائه
خدماتاستعالمالکترونیکیبهدستگاههایاجراییذیربط،
بهگذرگاه ملی خدمات دولت متصل شوند .برهمین اساس
سازمانفناوریاطالعاتایراننیزموظفاستظرفمدت15
روز ،الگوی توافقنامه سه جانبه جهت تبادل اطالعات و
استعالماتبیندستگاهمبدا،دستگاهمقصدومرکزملیتبادل
اطالعات را تهیه کند .همچنین در این جلسه مقرر شد در
ط��راح��ی و راهان����دازی پ��رت��اله��ای س��ازم��ان��ی ،ب��هکارگیری
جویشگرهایبومیالزامیشودتاازاینطریق،زمینهحمایت
ازمحصوالتبومیفراهمشود.

آغازبزرگ ترین رویداد علمی
کشورباحضور1700جراح برجسته مغز
بزرگ ترین رویداد علمیکشورازامروزبا حضوربیش از700

مهمان خارجی وهزارجراح ایرانی درتهران آغازبهکارمیکند.
دکترجعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهارکرد:
باهمتواالیپروفسورسمیعیپنجمینکنگرهعلوماعصاب
برگزارمیشود وافرادیکه از90کشوردنیا به ایران میآیند به
دلیل شناختیکه از پروفسورسمیعی داشتند ،این دعوت
را پذیرفتند .بهگزارش باشگاه خبرنگاران ،وی با بیان اینکه
برگزاری این کنگره با این حجم مهمان خارجی اتفاقی کم
نظیردرکشور است ،افزود :هدف از برگزاری این کنگره ها
این است که متخصصان جوان اعصاب در داخلکشور و
منطقه را با تازه های این رشته آشنا کنیم و ازدانش افرادی
کهدررشتهجراحیاعصابمرجعهستندودرزیرشاخههای
جراحی اعصابکارمیکنند ،درکنگره6روزه استفادهکنیم.
ازتمامکشورهاییکه دارای جراحی مغز واعصاب هستند،
برجسته ترین افراد را دعوتکردیمکه تاکنون جراحان مغز و
اعصاب بیش از90کشوردعوت ما را قبولکردند.

تردمیلی كه امكان شنا را فراهم می كند
ایرنا -محققان ایرانی موفق به طراحی و ساخت تردمیلی
تحت عنوان تردمیل شنا شدند كه امكان درجا شنا كردن
برای اف��راد را فراهم می كند .كاربرد این وسیله ورزشی،
پزشكی و تفریحی است .سیستم این تردمیل به گونه ای
است كه فضای رودخانه را شبیه سازی می كند ،پمپ به
كاربرده شده درآن توان جابه جایی 500لیترآب را در ثانیه
دارد كه به این صورت شرایط رودخانه شبیهسازی می شود.
تردمیل شنا ،درفضایی به ابعاد2در4مترنصب و راه اندازی
می شود ،مصرف ان��رژی آن  3اسب بخار است و در بیشتر
منازل مسكونی قابل نصب است.
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