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ینصبمیکند.به
نآنهابارکدهاییحاویاطالعاتشخص 
شهریدرژاپنبرایردیابیمبتالیانبهزوالعقلدرصورتگمشدن،رویناخ 
بکوچکیکسانتیمتریاستکهاطالعاتهرفردرویآنثبتشدهاست.اینبرچسبهایضدآب2
گزارشایسنا،اینبارکدردیابی،برچس 
هفتهرویبدنبیماردواممیآورند.

...

اخبارکوتاهداخلی
معاون وزیر:فعالیت شبکههای خارجی
مشروط به رعایت قوانین ایران میشود
فارس-رئیسرگوالتوریبااشارهبهپیشبینی 3دستهشبک ه
اجتماعی در سندی که برای تصویب به شورای عالی فضای
مجازیارسالشده،گفت:دستهسومشبکههایخارجیمانند
تلگرامهستندکهدرصورترعایتقوانینایران،اجازهفعالیت
و عضوگیری خواهند داشت.عمیدیان از پیش بینی گردش
مالی هزار میلیارد تومانی برای شبکه های اجتماعی بومی
درایرانطی 3سالودرصورترسیدنبهسطح 30میلیون
کاربرخبر داد واظهار کرد :در سند شبکههای اجتماعی3،
دسته شبکه اجتماعی پیشبینی شده که با تصویب در شورا
قانونی و عملیاتی می شود.دسته اول شبکههای اجتماعی
 100درصد بومی هستند.دسته دوم ،شبکههای مشترک
بین خ��ارج و داخ��ل هستند که دیتاسنتر آن ها باید داخل
کشور باشد و دسته سوم نیز شبکههای خارجی هستند.

ابالغدستورالعملنحوهبررسیتخلفات
پژوهشیبهدانشگاهها
مهر-معاون پژوهشی وزارت علوم از ت��دوی��ن و اب�لاغ
دستورالعملنحوهبررسیتخلفاتپژوهشیبهدانشگاههاخبر
داد.ایندستورالعملمشتملبرتعیینمرجعبررسیتخلفات
علمیدردانشگاههاومؤسساتآموزشیوپژوهشی،وظایف
کارگروهتخصصیبررسیتخلفاتپژوهشیوهمچنینتعیین
مراحل اجرای رسیدگی و بررسی تخلفات پژوهشی است.

شرکتهایفعالدرامنیتاطالعاتبهکار
گرفتهمیشوند
مهر-سازمانفناوریاطالعاتدرراستایساماندهیخدمات
امنیتفضایتبادلاطالعات(افتا)ونیزبهرهگیریازتوانمندی
فعاالن این بخش ،فراخوان همکاری اعالم کرد.متقاضیان
به ن��ش��ان��ی  http://nama.ito.gov.irم��راج��ع��ه کنند.

نصب بارکد روی ناخن مبتالیان
به زوال عقل

وزیر ارتباطات :با فیلترینگ مشکلی حل نمیشود

تنها 3تا 5درصد فعالیت های فضای مجازی مناسب نیست
وزیر ارتباطات ،از تالش برای راه اندازی شبکه اجتماعی
بومی در کشور خبر دادو به موضوع فیلترینگ اشاره کرد
و گفت :با فیلتر کردن مشکلی حل نمی شود و در حال
حاضر تعداد شبکه های اجتماعی از  ۱۰۰تا  ۳۰۰هم

بیشتر است.به گ��زارش مهر،واعظی با بیان این که در
این حوزه باید اول فرهنگ سازی انجام گیرد ،افزود:
همچنین باید تالش کنیم در داخل شبکه اجتماعی بومی
داشته باشیم.وی با بیان این که خوشبختانه دانشگاه های

نسخهجدیدتلگرام مملوازویژگیهایجذاب
تلگرام ،میتوانید چت مربوط به اف��راد مهم
زندگیتان را به باالی فهرست تلگرام سنجاق
کنید تا این گفت وگوها برای همیشه و بدون
توجه به ساعت دریافت آخرین پیام در باالی
فهرستنمایشدادهشود.بهگزارش zoomit
،برای این کار روی گفت وگو لمس طوالنی و
گزین ه PINراانتخابکنید.در آیفونگفتوگو
را به سمت چپ بکشید و گزینه  PINرا لمس
کنید .اینقابلیتهمچنینبرایگروههاییکه
کارخودراباتلگرامهماهنگمیکنند،باارزش
است.چتهایپینشدهیکراهآسانبرایدر
دسترسقراردادنچتهایکاریهرزمانکه
تلگرامخودرابازکنید،ارائهمیدهند.میتوانید
تا  ۵چت (به عالوه  ۵چت مخفی) پین کنید.
بهبود دوباره نسخه اندروید:تلگرام اعالم
ک��رده بود متوجه ش��ده ،بسیاری از کاربران
تلگرام در اندروید  ،نسخ ه آیاواس این برنامه
رابهدلیلمحیطکاربری،پویانماییهایبهتر
و ...بیشتر میپسندند .از همین رو این تیم در
نسخ ه ۳.۱۵تالش کرده ،نسخ ه اندرویدی را
بهبودببخشدودراینجریان ۳ویژگیبهنسخ ه
اندرویدیاضافهکردهاست.
الف -اولین تغییر ،بهبود بخش ادیتور عکس

مدرنترینکارخانهتولیدانسولینخاورمیانه
درایرانساختهمیشود
پارسا  -مدیرعامل شرکت نوونوردیسک پ��ارس اعالم
کرد:مدرن ترین کارخانه تولید انسولین خاورمیانه در ایران
ساختهمیشودوعملیاتاجراییاینکارخانهماهآیندهآغاز
خواهدشد.اجرایاینپروژه 5سالبهطولمیانجامدوبرای
آن 70میلیاردیوروسرمایهگذاریمستقیمخارجیانجاممی
گیرد.ایران با بهره برداری از این واحد مدرن به جای واردات
داروهایموردنیازدیابتیهابهجمعصادرکنندگانداروهای
جدیددیابتدرسطحمنطقهمیپیوندد.محصولاینکارخانه
قلمانسولینلومیر()Levemirاست.

مختلف اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده اند ،گفت:
برخی شرکت های دانش بنیان نیز در این حوزه فعالیت
هایی انجام داده اند .مردم در همین شبکه های اجتماعی
فعالیت های خوبی انجام می دهند که هیچ مانعی ندارد.
وی تصریح کرد :بر اساس آمار ارائه شده درصد کمی،
شامل  3تا 5درصد فعالیت های فضای مجازی مناسب
نیستند و ما با آن ها مخالف هستیم .واعظی تاکید کرد:
باید دستگاه های فرهنگی کشور تالش کنند به نوعی

آگاهی ها را در این زمینه باال ببرند.به گزارش فارس،وزیر
ارتباطات در ادامه گفت:مخابرات دارای  30هزار نیروی
رسمی و  30هزار نیروی غیررسمی است و درخور ذکر
است که مخابرات یک شرکت خصوصی است و هیچ
ارتباطی با سازمان استخدام و دولت ندارد و باید تالش
شود که رابطه میان پیمانکاران با مخابرات استمرار یابد،
در این صورت شغل افراد تضمین میشود ،زیرا رسمی
شدن همه کارکنان مخابرات مشکل است.

ازپین کردن گفت وگوها تا تماشای فیلمها همزمان با چت

نسخه  ۳.۱۵تلگرام منتشر شد که امکانات
جذاب و مهمی را به این اپلیکیشن محبوب
اضافه کرده است.با وجود آن که نسخ ه جدید
شامل ویژگی تماس صوتی آنالین نیست؛ اما
امکانات مهمی که در آن وجود دارد ،باعث
شده نسخه تلگرام یکی از آپدیتهای مهم و
احتماال آینده دار این اپلیکیشن باشد .در این
نسخهشاهدگسترشقلمروتلگراموادغامآن
با  IFTTTنیز هستیم که این ویژگی میتواند
تلگرام را به سطح بسیار باالتری ببرد؛ چراکه
استفاد ههوشمندانهازآن ،میتواندامورجالبی
را در تلگرام ممکن سازد که در ادامه به معرفی
آنخواهیمپرداخت.
پین کردن چت ها:بهعنوان اولین ویژگی و
کاربردیترینموردیکهدرایننسخهبهتلگرام
اضافهشده،بهامکانپینکردنگفتوگوهامی
پردازیم.ترتیبنمایشچتهابراساسساعت
دریافت پیامهاست .از همین رو،زی��اد بودن
کانالهاوگروههاییکهدرآنهاعضوهستیمو
پیامهایجدیدآنها،میتواندباعثشودپیامی
که از یکی از اف��راد مهم زندگی خود دریافت
کردیم ،در فهرست تلگرام به دریف های پایین
سقوط کند ؛ اما از این پس باویژگی پین کردن
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است.ازاینپسهنگامارسالیکعکسعالوه
بر امکان  Cropکردن ،میتوانید آن را با هر
درجهایکهدوستداریدبچرخانید.
ب -ویژگی دوم ،نمایش شناور ویدئوهای
آنالینیوتیوبو Vimeoاست.ازاینپسوقتی
لینکی از یوتیوب را لمس کنید و ویدئو شروع
به پخش کند ،میتوانید آن را به حالت شناور
تبدیل و همزمان با چت با طرف مقابل ،ویدئو
را هم در سایزی کوچکتر و شناور مشاهده
کنید.
ج -م��ورد س��وم در رابطه با -Secret Chat
هاست .پیش از این ،امکان ف��وروارد فایل یا
پیامی به داخل سیکرت چت وجود نداشت؛
اما از نسخ ه  ۳.۱۵به بعد میتوانید هر فایلی
را داخل این چتها ف��وروارد کنید .البته این
موضوعتنهابرایفایلهایورودیصادقاستو
مانندگذشته،پیامهایافایلهایداخلسیکرت
چت را نمیتوانید به بیرون ف��وروارد کنید.
تحول بزرگ تلگرام با :IFTTTتلگرام از این
پس با سرویس  IFTTTیکپارچه شده است و
میتوانیداکانتتلگرامخودرابهبیشاز۳۶۰
سرویس مختلف لینک کنید .ای��ن ویژگی
بهطور گسترده با فضای مجازی از جمله

...

کوتاه از جهان علم
دستاوردی شگفتانگیز در درمان
ناباروری با داروی ضد سرطان
ایسنا-دانشمندان در دستاوردی نویدبخش برای زنان
نابارور ،دریافتند داروی رایج ضد سرطان  ABVDبه رشد
تخمکهای جدید کمک میکند.در این کشف  ،محققان
ثابت کردند میتوان ساعت بدن را برگرداندو تخمدانها
را به حالت قبل از بلوغ ترغیب کرد تا طی آن شروع به تولید
تخمک جدید کنند.

ششمین مرحله انقراض حیوانات زمین تا
 ۵۰سال دیگر

اینستاگرام ،توئیتر و فیسبوک مرتبط است؛
بهطوریکهمیتوانیدتوسطاینویژگیجدید
وروبات@IFTTTوهمچنیناکانتاینسایت،
کارهایشگفتانگیزیدرتلگرامانجامدهید.
بر خالف بسیاری سرویسها ،تلگرام اجازه
تعامل دوطرفه رامیدهد.میتوانید سایر
سرویسهاراازطریقتلگرامکنترلکنیدوهر
زمانکهاتفاقیمیافتدومحتواییمانندعکس
و فیلم رد و بدل میشود ،اطالعیه را دریافت
کنید.همچنینمیتوانیدروبات IFTTTرابههر
یکازگروههایخوددعوتکنیدوبدینترتیب
اعضای گروه میتوانند با سرویسهای شما
در تعامل باشند.تنها به ذکر چند مثال ساده
بسنده میکنیم تا ظرفیت باالی این ویژگی را
ببینید:هرگاه ایمیل مهمی دریافت کردید،
با یک پیام تلگرام به شما اطالع داده شود.هر
زمان که در توئیتر «منشن» شدید ،آن توئیت
با پیام تلگرام برای شما ارس��ال شود.هرگاه

عکسجدیدیدراینستاگراممنتشرکردید،آن
عکسبهطورخودکاربهیکیازچتهایتلگرام
نیزارسالشود.پستهایجدیدیکهدرکانال
تلگرامخودارسالمیکنید،بهطورخودکاردر
اکانتتوئیترشمانیزمنتشرشود.
ب��رای بهره مندی از ای��ن وی��ژگ��ی ه��ا بعد از
آپدیت تلگرام خود به نسخه جدید ،به روبات
 @IFTTTمراجعه و تلگرام خود را به دستور
مورد نظر لینک کنید.برای این کار به اکانت
این سایت نیاز خواهید داشت بنابراین قبل
از ه��ر چیز ،اگ��ر در سایت  IFTTTثبت نام
نکردهاید ،ب��رای ساخت اکانت اق��دام کنید.
بعد از انجام این کار به لینک https://ifttt.
 com/telegramم��راج��ع��ه کنید تا با موارد
اختصاصی که تلگرام برای شما آماده کرده ،
آشناشوید .آدرسدانلود:
play.google.com/store/apps/
details?id=org.telegram.messenger

تازه های فناوری
خودرویی با بدنه تمام الایدی

سفینه فضایی ها در مریخ !

لکسوساولینخودروبابدنهساختهشدهازهزارانLEDرنگیباقابلیتبرنامهریزی
وهماهنگسازیباموزیکوحرکاتدستراتولیدکرد.بهگزارشایسنا،بدنهاین
خودرواز 42هزارالمپ LEDباقابلیتکنترلهوشمندوتصویرسازیهماهنگبا
محیط،موسیقیوحرکاتدستساختهشدهاست.المپهایموجوددربدنهقابل
کنترلاستوامکاننمایشپویانمایییاتصاویررویبدنهوجوددارد.خودرویجدید
برایکسانیمفیداستکهنمیدانندچهرنگیمناسبخودرویآنهاست.

به گفته محققان ،ی��ک شی  190متری در سطح مریخ قابل مشاهده است.به
گزارش  باشگاه خبرنگاران ؛ جست وجوگران فضایی ها با استناد به عکس ناسا از
مریخ ،با طرح ادعایی عجیب ،می گویند سفینه سقوط کرده ای را در سطح مریخ پیدا
کرده اند .یکی از محققان گفت:اگر به عکس نگاه کنیم،یک شی ناشناس در مریخ
قابل مشاهده است که تا نیمه مدفون شده است.اما کاربر دیگر آن را پایگاه فضایی ها
می داند که چراغ های آن زیر تپه ها مخفی است.

مهر-تحقیق جدیدی نشان می دهد نیمی از گونه های
جانوری نمی توانند خود را با تغییرات آب و هوایی تطبیق
دهند .به این ترتیب احتمال دارد ششمین مرحله انقراض
حیواناتزمینتا ۵۰سالدیگربهوقوعبپیوندد.نشانه های
انقراض گونه های حیوانی در آینده بسیار جدی است.

بلوتوث  5با سرعت 2برابری و برد 4برابری
از راه رسید
فارس -سرانجام بلوتوث  5عرضه شد که با استفاده از
آن ،سرعت تبادل داده 2برابر و برد آن نیز 4برابر بیشتر
از بلوتوث  4خواهد بود.بلوتوث  5برای تسهیل اتصال
بی سیم ان��واع محصوالت الکترونیک اعم از گوشیها،
رایانهها ،خودروها ،لوازم منزل و دیگر محصوالت فناوری
مورد استفاده در صنایع ،محیطهای صنعتی و خانگی به
کار گرفته خواهد شد.

لباس شبهفضایی برای ماموریتهای تمرینی
ایسنا -لباس فضایی برای ماموریتهای تمرینی سفر
به مریخ در هاوایی طراحی شد.این لباس شبه فضایی
قابل تنظیم ،شباهت زیادی به لباس فضایی واقعی دارد.
لباسهای فضایی واقعی برای کار در جاذبه صفر طراحی
شدهاندو برای استفاده در ماموریت شبیهسازی مریخ بیش
از حد گران و سنگین هستند.

خلق دقیق ترین نقشه آب های سطحی دنیا
با فناوری گوگل
مهر -دانشمندان با سیستم رایانه ای تصاویر بیش از3
میلیون ماهواره را بررسی و نقشه ای با کیفیت باال از آب
های سطحی زمین فراهم کردند.این نقشه وضوح ٣٠
در ٣٠متر دارد و جزئیات خ��ارق العاده ای از آب های
سطحی را در اختیار می گذارد.

 /٩٥٢٧٢٦٠٤ت
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