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ک های تنفسی
نسل جدید ماس 
و ضد آلودگی هوا

 Xiaomiکهدرزمین هساختگوشیولوازمالکترونیکیشناختهشده،ماسکهایضدآلودگیتولیدکردهاست.بهگزارش zoomit؛این
ماسک ازپارچهایباالیاففیبریودستباف بههمراهتصفیهکنند هقابلتعویض PM2.5کهداخلآنیکفن کوچک،هوارابهگردشدر
میآورد ،تشکیلشدهاست.انرژیاینوسیلهتوسطباتریتامینمیشود ومیتوانآنراازطریقپورت  USBشارژکرد.
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اخبارکوتاهداخلی
ارتقای 19پلهای رتبه جهانی ایران از نظر
کیفیت تولیدات علمی
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCگفت:
جدیدترین اطالعات پایگاه استنادی  ISIدر سال ۲۰۱۶
نشانمیدهدایرانازلحاظتولیدعلمبرتر ۱۹پلهارتقایافت.
به گزارش مهر ،دهقانی افزود :به دنبال به روز رسانی اخیر
اطالعاتپایگاهاستنادی()ISIدرسال ۲۰۱۶ایرانازلحاظ
تولیدعلمبرتررتبه ۲۰دنیاراکسبکرد.ازاینحیثدرسال
 ۲۰۱۱ایرانرتبه ۳۹دنیارادراختیارداشت.تولیدعلمبرتر
شامل مقاالت پراستناد و داغ می شود .این مقاالت در دسته
مقاالتیکدرصدبرتردنیاقرارمیگیردکهموثرترینبخش
از تولید علم دنیا را تشکیل می دهد.در سال  ، ۲۰۱۶سهم
مقاالتپراستنادوداغکشورکهبهعنوانکیفیترینمقاالت
دنیاشناختهمیشوندازکلدنیابه ۲.۲درصدرسید.درسال
 ۲۰۰۷سهمایرانازتولیدعلمبرتر 0.5درصدبود.

تولیدنخبخیهدارورسانبرایبیمارانسرطانی
محققان دانشگاه امیرکبیر نخ بخیه دارورس���ان به روش
الکتروریسی تولید کردند که ح��اوی داروی ضدسرطان
کورکامین اس��ت.س��ام��ان��ی ،مجری ط��رح در گفت وگو
بامهراظهار کرد:بهبود اثر درمانی ،کاهش میزان سمی
بودن ،کاهش مصرف دارو و سهولت بیشتر ،از مزایای نخ
بخیه نسبت به درمان با مصرف دارو محسوب می شود.در
اینطرحبهنتیجهرسیدیمکهنخهایبخیهتهیهشدهازالیاف
الکتروریسیسطحتماسباالوبازدهدارورسانیباالییدارند.
مهمترینکاربردنخبخیهدارورسان،دربیماریهایسرطانی
ودارورسانیموضعیبهمحلخروجتودهاست.همچنیننخ
بخیه دارورس��ان برای تسکین موضعی درد پس ازجراحی
و در زخم های پوستی برای جلوگیری از التهاب و عفونت،
بیماریهایپریودنتالودیگربیماریهاکاربرددارد.

ستاری :هر ویال داروی بیوتکنولوژی
معادل  200بشکه نفت ارزآوری دارد
ایسنا-معاون علمی رئیسجمهور با بیان این که فروش
شرکتهای دانشبنیان  20ه��زار میلیارد تومان است،
گفت:بامصوبهدولت 10هزارمیلیاردتوماننیزبرایتوسعه
بازار و بازارسازی جدید در حوزه شرکتهای دانشبنیان
اختصاص یافته است.ستاری در مراسم امضای تفاهمنامه
میانوزارتبهداشتومعاونتعلمییکیازموضوعاتمهم
در این حوزه را توسعه علم و فناوری در حوزه سالمت عنوان
و اظهار کرد:صادرات یک ویال داروی بیوتکنولوژی معادل
 200بشکهنفتاست.

اپلیکیشنمترجمفارسیبهعربیبرایزائران
اربعین
مهر-اپلیکیشنمترجمفارسیبهعربیوبرعکسبرایزائران
ایرانیاربعینحسینیطراحیشد.اینبرنامهکاربردیبرای
گوشیهایاندرویدیطراحیشدهوباحجم۴۶۴کیلوبایت
ازطریقبازاراندرویدفارسیقابلدانلوداست.

پنجشنبهآسمانشهاببارانمیشود
ایرنا-مدیرانجمننجومآماتوریایرانگفت:شامگاهپنجشنبه
 27آبان شاهد بارش شهابی اسدی خواهیم بود که تا بامداد
جمعه 28آبان ادامه دارد.مهندس عتیقی افزود:کانون این
بارشکهاواخرآبانبهاوجخودمیرسد،درصورتفلکیشیر
است .وی خاطرنشان کرد:رصدبارش شهابی به ابزار خاص
نیازنداردوباچشمغیرمسلحقابلمشاهدهاست.تعدادشهاب
های رصد شده در هر ساعت و یا همان میزان بارش ساعتی
سمتالراسیکهبا ZHRشناختهمیشود،برایاینبارشکه
سالیان زیادی است از نزدیکی خورشید عبور کرده  ،تنها15
شهابدرساعتاستکههرچهبهسمتبامدادجمعه28آبان
نزدیکشویم،تعدادشهابهابیشترمیشود.

اعمالکاهش ۵۰درصدینرخمکالمهایران
وعراق
تسنیم-رئیسمرکزروابطعمومیوزارتارتباطاتگفت:
مراحلقانونیکاهشتعرفهارتباطیدرعراقطیوازساعت
 ۲۴شنبه شب نرخ مکالمه به مدت یک ماه نصف شد.پس از
دیدار وزرای ارتباطات ایران و عراق درباره تسهیل ارتباطات
زائران اربعین حسینی (ع) قرار شد تعرفه تماس از عراق به
ایران کاهش یابد و به دقیقهای  550تومان برسد.تعرفه
تماسازسیمکارتهایایرانیبهعراققبالبهدقیقهای550
تومان کاهش یافته بود.طبق برنامه زمانبندی قرار بود این
کاهشتعرفهاز 17آبانبهمدتیکماهاعمالشود.

بهرهمندی120شرکتدانشبنیانازمعافیت
گمرکی
پارسا -دبیر ک��ارگ��روه ارزی��اب��ی و شناسایی شرکتهای
دانشبنیان با اع�لام ای��ن که تاکنون  ۲۰۰تقاضا برای
بهره مندی از معافیت گمرکی از سوی شرکتهای دانش
بنیان ب��ه ک��ارگ��روه ارس���ال ش���ده،اف���زود  ۱۲۰ :ش��رک��ت
تگمرکیبهرهمندشدهاند4.دستهکاالاز
دانشبنیانازمعافی 
جمله کاالهای واردات��ی برای مهندسی معکوس و ساخت
نمونهمهندسی،وارداتقطعاتبرایساختدرحدنمونهاولیه
تحقیقاتی،تجهیزاتآزمایشگاهیتستوکنترلوماشینآالت
خ��ط تولید ،مشمول معافیت های گمرکی م��ی شوند .

راهاندازیشبکهناوگانتحقیقاتدریاییکشور
حاجیان  -دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریایی ،ازراهاندازیشبکهناوگانتحقیقاتدریاییکشوربا
هدفایجادزیرساختهایمناسببرایتوسعهتوانعلمی
و صنعتی در حوزه دریا خبر داد .دکتر سیف  در گفت و گو
با خراسان افزود   :هدف از تشکیل این ناوگان ،همافزایی
ظرفیت ناوگان تحقیقاتی دریایی براساس ظرفیت موجود
در کشور اس��ت .وی با اشاره به  فعالیت  33شرکت دانش
بنیان در حوزه دریا گفت  :تا کنون طرح هاو دستاورد های
فناورانه مختلفیازسویاینشرکتها ارائهشدهاستواین
آمادگیوجودداردکهچنانچه سازمانیطرحدریاییداشته
باشد،ازحمایتهایستاد درقالباعطایتسهیالت وامویا
اعطایحمایتهایبالعوضبهرهمندشود.

ایرانی ها سال گذشته 132میلیارد تومان صرف «کلش آف کلنز» کردند
 6میلیون کاربر ایرانی بازی «کلش آف کلنز» سال گذشته،
 ۱۳۲میلیاردتومانبرایاینبازیخرجکردهاندکهبهطور
متوسط هر فرد  ۷۵هزار تومان برای این بازی هزینه کرده

است.تراکمجغرافیاییبازیکناندرپهنایکشوربهترتیبدر
استانهایتهران،خراسانرضوی،اصفهان،فارسوالبرز
بودهاست.جدایازهزینه،هرفردبهطورمتوسطیکماهاز

یکسالزندگیاشراصرفانجاماینبازیکردهکهنیمیاز
بازیکنان،ازغروبآفتابتانیمهشبرابهاینبازیاختصاص
دادهاند.به گزارش فارس،مردان مجرد ایرانی 73،درصد

حجمبازیکناناینبازیراشاملمیشوندو 40درصدکل
بازیکنان،ازدانشآموزانهستندوسن 60درصدبازیکنان،
بین 15تا 25سالاستومیزانتحصیالت 44درصدشان
زیردیپلمبوده،کهمویدآماردانشآموزاناست.نکتهجالب
این که  81درص��د بازیکنان از طریق معرفی دوستان و
آشنایانخودجذباینبازیشدهاند.

راهکارهای حفظ امنیت اطالعات در برابر روبات های تلگرام
آیا میتوان از روبات های تلگرام برای شنود
اطالعاتکاربرانویاجاسوسیاستفادهکرد؟
در مورد روبات های تلگرام گفته میشود که
به اطالعات شخصی شما دسترسی دارن��د.
محبی ک��ارش��ن��اس ف��ض��ای م��ج��ازی در این
باره به ایسنا اظهار کرد :پاسخ این سوال در
مکانیسم PrivacyModeاست؛روباتیکهدر
حالت  Privacyکدنویسی و اجرا شده  ،همه
پیامهایگروهرادریافتنخواهدکردبلکهپیام
هایی را دریافت می کند که ویژگی های زیر را
داشتهباشند؛همهپیامهاییکهبایکاسلش–
"–"/شروعشوند.همهپیامهاییکهنامروبات
از طریق کاراکتر @ در آن آم��ده باشد و پیام
هاییکهدرجوابپیامهایروبات  Replyشده
باشد.اینمکانیسمبهطراحانروباتکمکمی
کند از میلیون ها پ��ردازش اضافی جلوگیری
کنند و به شکل پیش فرض فعال است اما می
تواند غیر فعال شود .در این حالت روبات همه
پیام ه��ای رد و ب��دل ش��ده را رص��د می کند تا
دستورهایاحتمالیراازبینآنهابیرونبکشد
وپردازشکند.بهگفته اینکارشناس،حتیاگر
مکانیسم  Privacy Modeنیز غیر فعال شده
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باشد ،خواندن همه پیام ها به وسیله روبات به
معنی جاسوسی نیست .در واقع حتی در این
حالت ،روبات از همه پیام های شما سر درنمی
آوردوتنهاپیامهاییکهبرایروباتتعریفشده
و معنی دار باشد ،پردازش می شود .در نتیجه
حتیخارجاز  PrivacyModeنیز،یکروبات
توان جاسوسی چندانی به خودی خود ندارد.
مسئله بعدی در این باره آن است که روبات می
تواند پیام های خصوصی را جمع آوری کند و
عمال در اختیار طراح بگذارد .این موضوع نیز
منتفی است .به چند دلیل؛ دلیل اول همان
م��وردی است که در مورد محدودیت حافظه
روباتهاذکرشد.تمامیپیامهاییکهپردازش
می ش��ود ،بعد از مدتی از حافظه  Cloudدر
سرور پاک خواهد شد و تلگرام این گونه ادعا
میکندکهاینپیامهاهرگزدرسرورنمیماند.
دلیلدومآنکهعمالحتیدرصورتجمعآوری
اطالعاتی نظیر پیام ها و شماره تلفن ها ،طراح
روبات دسترسی مستقیم به آن ها ندارد و همه
این اطالعات از طریق پروتکل رمزنگاری شده
تلگرامبهسرورواسطهمنتقلودرآنجاپردازش
و ذخیره می شود.وی تصریح کرد :برای حذف

یک روبات به  2صورت می توانیم عمل کنیم،
یک راه این است که به صفحه اصلی روبات و
قسمتبیوگرافیآنبرویدودرمنویتنظیمات
گزینه  Stop Botرا بفشارید .با این کار ادامه
فعالیتروباتمتوقفخواهدشدکهبااستفاده
ازگزینه  DeleteBotهممیتوانفعالیتهای
گذشته روبات از جمله دستورها و پاسخ های
اجراشدهراحذفکرد.یکراهدیگربرایتوقف
فعالیت روبات تلگرام این است که وارد صفحه
خود روب��ات شویم و در قسمت گفت وگو که
امکان نوشتن مطلب را دارد،کلمه  stopرا به
همراه یک اسلش یعنی به صورت  stop/تایپ
و سپس برای روب��ات ارس��ال کنیم .با این کار
نیز فعالیت روبات تلگرام متوقف می شود.او
دربارهروباتهاییکهدرگروههاباآنهامواجه
میشویمومیخواهیمآنراازگروهخارجکنیم
هم توضیح داد :باید ابتدا فعالیت روبات را با
یکی از روش های مذکور متوقف و بعد آن را از
گروه حذف کنیم .به عنوان مثال در روش اول
همانطورکهتوضیحدادهشدبرایمتوقفکردن
روباتابتداواردپروفایلاطالعاتآنمیشویم
و از منوی تنظیمات گزینه Stop botرا انتخاب

می کنیم تا روبات متوقف شود.پس از متوقف
کردنروباتمیتوانیمآنراازگروهحذفکنیم
که البته این کار باید توسط مدیر گروه انجام
شود .ممکن است یک روب��ات را بارها حذف
کنیمامابازهمدرگروههایدیگریباآنمواجه
شویم که در این ص��ورت با گزینه  Reportاز
منویتنظیماتتلگرامبهگزارشروباتمزاحم
برحسبنوعمزاحمتاقداممیکنیمتاپساز
بررسی ،از ادامه فعالیت روبات توسط تلگرام
جلوگیریبهعملآید.بهگفتهاو،نکتهدیگراین
که هنگام فعالیت یک روب��ات در گ��روه های
تلگرام ،آن روبات به اطالعات شناسه و آی دی
کاربران عضو گروه دسترسی دارد .گروه های
تلگرام  2نوع هستند،گروه ه��ای  publicی��ا

عمومی و گروه های  Privateیا خصوصی.در
گروه ها و کانال های عمومی مدیر گروه می
تواند به ساختن لینک برای کانال اقدام کند
و آن را در اختیار کاربران قرار دهد اما در گروه
های خصوصی تنها مدیر گروه می تواند برای
عضویت کاربران اقدام کند.برای گروه هایی
کهحفظحریمخصوصیبرایآنهادراولویت
است ،باید گروه را به صورت خصوصی ایجاد
کرد و یا این که دسترسی های کاربران عضو
توسطمدیرگروهبررسیشودوبهکاربرانعادی
اجازهعضوگیریبااستفادهازلینکدادهنشود
تاتوسطکاربرانروباتیبهگروهاضافهنشودکه
بهجمعآوریاطالعاتکاربرانوارسالآنهابه
سرورآنروباتاقدامکند.

تازه های فناوری
با واقعیت مجازی به فضا بروید!

عکس خارقالعاده از درهای در کهکشان راه شیری

گوشی ماژوالر گوگل را ببینید

محققان ناسا امکانی فراهم کرده اند
که طی آن می توان با واقعیت مجازی
راهی مریخ شد و از نزدیک با بخش های
مختلف ایستگاه فضایی بین المللی
آشنا شد.به گزارش مهر ،این نوآوری
به عالقه مندان امکان می دهدسفری
با جزئیات کامل به سطح مریخ داشته
باشند.همچنین به لطف ابزار  Project Sidekickاین امکان فراهم
شده که اف��راد راهی ایستگاه فضایی شوند و از نزدیک بخش ها و
قطعات مختلف این آزمایشگاه مداری را مشاهده کنند.

ای��ن عکس ح��اص��ل ترکیب  ۱۰۰عکس
تلسکوپی به صورت موزائیکی است و ۵۰
درجه از آسمان را پوشش میدهد .در این
عکس به خوبی میتوانید قسمت مرکزی
کهکشان راهشیری و دره بزرگ یا رودخانه
تاریک گاز و غباری که در طول صفحه این
کهکشان کشیده شده را ببینید.به گزارش
خبرآنالین،در طول این مسیر صدها سحابی تاریک و چندین زایشگاه
ستارهای قرمز رنگ دیده میشود.از اجرام مسيه در این عکس میتوان به
سحابی عقاب و سحابی مرداب اشاره کرد.

گوگل چند م��اه قبل رسما پ���روژ ه آرا را
متوقف کرد ولی بهتازگی تصاویر جدیدی
از ط��رح اولیه گوشی م���اژوالر ای��ن پ��روژه
در دسترس قرار گرفته است.به گزارش
، zoomitگوشی ماژوالر گوگل با الیهای از
پالستیک نرم پوشانده شده که قطعات
مختلف را میتوان به بدنه آن متصل کرد.
این محصول اندروید 7.0نوقا را اجرا میکرده و پردازند ه آن اسنپدراگون
 ۸۱۰وحافظه رم آن  ۳گیگابایت اعالم شده است .قطعات مختلف این
گوشی قابل جداسازی است.

...

کوتاهازجهانعلم
تاثیر داروی ضدالتهاب در درمان افسردگی
ای��س��ن��ا-داروی ض��دال��ت��ه��اب Celebrexکه در درم��ان
آرتریت تجویز میشود ،میتواند به درمان افسردگی نیز
کمک کند.

فیس بوک رمزهای عبور هک شده را میخرد
ایسنا-فیس بوک به خرید رمزهای عبور هک شده از بازار
سیاه میپردازد تا ایمنی کاربران خود را حفظ کند.این
رمزهای عبور به این دلیل خریداری میشوند تا فیس بوک
با مقایسه این رمزها با رمزهای انتخابی از سوی کاربرانش،
از امن بودن رمزهای عبور کاربران اطمینان حاصل کند .
این رسانه سپس به ده ها میلیون کاربر خود اطالع میدهد
کهرمزهایعبورآنهاضعیفاستوبایدبرایامنیتبیشتر
تغییریابد.

ثبت بزرگترین فروش آنالین جهان با رقم
 17.8میلیارد دالر
خبرآنالین  -وبسایت علیبابا توانست  17.8میلیارد
دالرف��روش کند و رکورد بزرگ ترین فروش آنالین جهان
را بشکند.سایت علیبابا بهعنوان بزرگترین عمدهفروش
الکترونیکی جهان سال گذشته توانسته بود در روز سینگل
دی  14.3میلیارد دالرفروش کند که امسال با  32درصد
افزایش این رقم را به  17.8میلیارد دالر رساند.فروش
امسال در هر ثانیه به  175هزار سفارش رسید.

فیس بوک رکورد سرعت مخابره داده
ی سیم را شکست
ب 
فیسبوک با انتقال داده به صورت بیسیم در فاصل ه13.2
کیلومتریبانرخ ۲۰گیگابیتدرثانیه،رکوردجدیدیبهنام
خود ثبت کرد .با این نرخ میشود هزار فیلم باکیفیت باال را
بهصورت همزمان استریم کرد.

کشف رودخانه زیر زمینی در مکزیک
مهر-بیندریایکارائیبوخلیجمکزیکرودخانهزیرزمینی
وجود دارد که می توان آن را یکی از ناشناخته ترین نقاط
زمین به شمار آورد.در دل جنگل ح��اره ای این منطقه
گ��ودال های آبی مخوفی وجود دارد که محققان متوجه
وجود رودخانه ای در زیر یکی از آن ها شده اندکه  ۳۰متر
زیر سطح زمین در جریان است.این رودخانه ،جایی که آب
شور به جریان آب شیرین می رسد ،پوشیده از ابر ضخیم 3
متری متشکل از سولفید هیدروژن است .درصورتی که این
گاز استنشاق شود ،نتیجه ای جز مرگ ندارد.

زندگی در چه نقطه ای از مریخ ممکن است؟
دانشمندانمیگویندزندگیدرمریخ
آیا می دانید؟
تنها میتواند زیر سطح ظاهری آن
وج����������ود داش������ت������ه ب����اش����د.ب����ه
گ��زارش ت��س��ن��ی��م،س��ی��اره س���رخ  10ه����زار ب��راب��ر
خشکترازخشکترین بیابانهای روی زمین است.
سطح مریخ تقریب ًا عاری از آبهای سطحی است و با
مناطقی پوشیده ش��ده که خشکتر از خشکترین
بیابانهای روی زمین است.بر اساس این گزارش ،اگر
قرار باشد زندگی در مریخ جریان داشته باشد یا قرار
باشد برای زندگی مساعد باشد باید آن را بسیار پایین تر

از سطح مریخ جست وجو کرد.شواهد نشان میدهد
که بیش از 3میلیارد سال پیش ،مریخ مرطوب و قابل
سکونت بوده است.

خواندنی

2کهکشان مقابل هم
عکس روز ناسا میدان دیدی به عرض یک درجه را از
صورت فلکی آندرومدا نشان میدهد .در باال سمت
راس��ت ،کهکشان ب��زرگ  891 NGCاز کنار دیده
میشود.به گزارش خبرآنالین،این کهکشان ۱۰۰
هزار سال نوری قطر دارد و در فاصله  ۳۰میلیون سال
ن��وری از زمین ق��رار گرفته اس��ت 891 NGC.شبیه
راهشیری است و قرص باریک و صافی دارد .در قرص
این کهکشان میتوان یک رگه بزرگ از غبار تاریک را
دید که نور ستارههای پشتی را سد میکند .در باقی
قسمتهای عکس و به ویژه پایین سمت چپ ،در پس

ستارههایراهشیریمیتواناعضایخوش هکهکشانی
 347 Abellرا دید .این خوشه کهکشانی در فاصله
 ۲۴۰میلیون سال نوری از زمين قرار گرفته است.

درخشانترین ماه  70سال اخیر را شاهد باشید
مردمزمینامشبمیتوانندشاهدبزرگترینودرخشان
ترینابرماهدر 70سالاخیرباشند.بهگزارشایسنا،در
این رویداد نادر ،ماه به نزدیک ترین فاصله خود از زمین
یعنیتا 356هزارو 506کیلومتریسیارهخواهدرسید
و از این رو ،ناسا آن را " َا َبر ماه" خارقالعاده خوانده است.
این پدیده که پیش از این در سال  1948رخ داده بود،
تا  18سال آینده اتفاق نخواهد افتاد و فرصت بعدی
مشاهده آن  25نوامبر  2034خواهد بود.امشب ماه
 14درصد بزرگ تر از زمان عادی خواهد بود .همچنین
به دلیل نزدیک بودن زمین به خورشید در این زمان از

سال،پدیدهابرماهازدرخششبیشتریبرخوردارخواهد
بود.اینپدیدهامروزعصرساعت 17:22درتهرانقابل
مشاهدهاست.

رونمایی از خانههای مریخی
محققان بنیاد نشنال جئوگرافیک اولین مدل واقعی
خانههای ساکنان آینده مریخ را آماده کردند.به گزارش
ایسنا  ،این خانه مریخی با مقیاس واقعی و مواد قابل
دسترس در این سیاره ساخته شده است که قادر است
ساکنانمریخرادربرابرعواملخطرناکمحیطیحفظ
کند.آجرهایموردنیازبرایساختگنبدخانهمریخیاز
خاکمریختهیهمیشودو2درمجهزبهقفلهوایینیزاز
تجهیزاتسفینههایاستفادهشدهدرسفرهایمریخی
بازیافتمیشود.درطراحیاینخانهشگفتانگیزازایگلو
یاخانههاییخیاسکیموهاالهامگرفتهشدهاست.ایده
اصلیساختاینخانه،استفادهحداکثریازموادموجود

درمریخبهمنظورساختپناهگاهبرایساکناناینسیاره
اس��ت.درون خان ه مریخی امکان پرورش گیاهان برای
تامینغذاواکسیژنوجوددارد.
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