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پارچه رایانه ای
ساخته شد

...

کوتاهازجهانعلم
کشف عالیم عجیب در فاصله  11سال نوری
ایرنا -ستاره شناسان می گویند عالیم عجیبی کشف
کرده اند که از سمت یک ستاره کوچک و کم نور در فاصله
حدود  11سال نوری ساطع می شوند.به نظر می رسد این
سیگنال های رادیویی از ستاره Ross 128ناشی می شوند؛
 Ross 128یک ستاره کوتوله قرمز است که هنوز سیاره
ای برای آن شناخته نشده و حدود 2هزار و  800برابر کم
نورترازخورشید است.این ستاره برای  10دقیقه مشاهده
شد و در طول این مدت این سیگنال که تقریبا به صورت
دوره ای بود ،کشف شد به گمان محققان ،این سیگنال ها
احتماال از دستگاهی که انسان ها در فضا قرار داده اند ،چه
بسا ماهواره ای هزاران مایل دورترناشی می شود؛ هر چند
تاکنون مشاهده نشده است که ماهواره ها چنین سیگنال
های عجیبی را ساطع کنند.

درمان "فشار خون باال" بدون قرص
ایسنا-یک ابزار تیتانیومی ریز که در گردن کاشته میشود،
امید جدیدی به مبتالیان به فشار خون باال میدهد و خطر
سکته مغزی و حمالت قلبی مرتبط با این عارضه را در آنها
کاهش میدهد.این ابزار پروانهای شکل به اندازه یک دانه
لوبیا در آزمایشها  ،قادر به ارتقای وضعیت بیمارانی بود
که بدنشان در مقابل داروها مقاومت میکرد .ایمپلنت
سیمدار  MobiusHDدر یکی از شریانهای کاروتید قرار
میگیرد که از شریانهای اصلی در طرفین گردن هستند
و خون را به سر میرسانند.این سامانه کشش مالیمی
را به مجموعهای از عصبها اعمال میکند که در تنظیم
فشار خون دخیل هستند .ابزار  MobiusHDبه گونهای
طراحی شده که فشار به عصبها وارد می کندو مغز را به
گونهای فریب میدهد که تصور کند فشار خون به طور
مداوم باالست .این ابزار سپس به بدن سیگنال میدهد
تا ضربان قلب را کاهش دهد ،شریانهای خون را عریض
و به ریست کردن آنها کمک کند.ابزار ابداعی در طول
یک فرایند با تهاجم حداقل در گردن کاشته میشود و این
فرایند تحت بیهوشی موضعی انجام میگیرد و  30دقیقه
هم زمان میبرد.

باج افزار جدید اندرویدیها را تهدید
میکند
فارس-باج افزار اندرویدی جدیدی در برنامههای فروشگاه
آنالینگوگلپلیمخفیشدهکهقربانیانراتهدیدبهارسال
اطالعات خصوصی آنان برای افراد فهرست تماس می
کند.اولین بار شرکت امنیتی مک آفی این باج افزار را که
لیکرالکر نام دارد ،شناسایی کرده است .این باج افزار در2
برنامه موجود در گوگل پلی شناسایی شده که عبارتند
از  'Wallpapers Blur HDو 'Booster & Cleaner
.Proهر دو برنامه از جمله برنامه های محبوب در گوگل
پلی هستند و تا به حال هزاران بار بارگذاری شده اند و لذا
به نظر می رسد افراد زیادی قربانیان این باج افزار جدید
باشند.باج افزار لیکرالکر بعد از فعال شدن تمامی عکس
ها ،پیامک ها ،سوابق تماس ،پیام های فیس بوک ،سابقه
استفاده ازکروم ،ایمیل ها و داده های مربوط به موقعیت
مکانی را از گوشی کاربر جمع آوری و تهدید می کنداین
اطالعات را برای افــرادی که نام شان در فهرست تماس
گوشی هر فرد است ،ارسال میکند،مگر این که ظرف 72
ساعت  50دالر به یک شماره کارت اعتباری واریز کنند.

واکنش مدیر تلگرام به تصمیم مسئوالن
اندونزی
تسنیم-اقدام مسئوالن اندونزی در فیلتر کردن تلگرام
واکنش مدیر و مؤسس این شبکه را برانگیخت.مسئوالن
اجرایی و سیاسی اندونزی با هدف مقابله با اقدامات
احتمالی تروریست ها و افراط گرایان در تلگرام ،اقدام به
فیلترینگ آن در کشورشان کردند.در همین راستا مدیر
تلگرام در پیامی نوشت:بسیاری از برنامههای پیشنهادی
تلگرام از اندونزی آمــده است و در حال حاضر چندین
میلیون کاربر در این کشور زیبا داریم.مسئوالن اجرایی
این وزارتخانه به تازگی طی ایمیلی فهرستی از کانال های
عمومی تلگرام راکه شامل محتوای تروریستی میشد،
برای ما فرستادند اما تیم ما قادر به پردازش سریع آن نبود.
متأسفانه من هم در جریان این تقاضا نبودم که در نهایت
منجر به اتخاذ چنین تصمیمی از سوی آن وزارتخانه شد؛
برای حل مشکالت مربوط به این وضعیت ،تمام کانال های
عمومی با محتوای تروریستی را که پیش از این به ما گزارش
شده بود ،فیلتر کردیم ودر پاسخ به ایمیل این وزارتخانه
پیشنهاد راهاندازی کانال مستقیم ارتباطی را دادیم.

...
خبر

برگزاری دومین همایش سینما کسب و کار
دومین همایش از سری همایش های سینما کسب و کار
با موضوع "منتورینگ در کسب و کار" به میزبانی آکادمی
نــوآوری و کارآفرینی فردوسی و با حضور فعاالن عرصه
کسب و کار عصر پنج شنبه  22تیر در سالن همایشهای
فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد .سری همایش
های سینما کسب و کار با بهره گیری از فیلم های مطرح
دنیا سعی در شناساندن هر چه بهتر ضروریات این حوزه
دارد.فیلمی که برای دومین همایش انتخاب شده بود،
کــارآمــوز ) )The Internمحصول استودیوی بــرادران
وارنر بود .پس از نمایش فیلم دکتر گوهری منش ،رئیس
آکادمی بین المللی پژوهش فردوسی ،به بررسی زندگی
افراد موفق پرداخت و  8نکته مشترک درباره آنان را بیان
کــرد.او به علل بی انگیزگی کارمندان پرداخت و خاطر
نشان کرد که برای رفع این مشکل باید در ابتدا مفاهیمی
چون کارتیمی ،همکاری و استفاده از تجربیات منتور
مجموعه برای کارمندان به خوبی تعریف شود.مهندس
مکارم ،رئیس هیئت مدیره شتاب دهنده کسب و کار
فردوسی ،نیز در این مراسم ،دغدغه اصلی فضای کسب
و کار را بهره گیری از تجربیات فردی مجرب در پیشبرد
اهداف شرکت دانست .وی تاکید کرد:توانایی منتورینگ
تنها در سنین باال امکان پذیر است تا فرد به تجربه الزم
دست یافته باشد.

خوراکیان 9:هزار کانال تلگرامی شناسنامهدار شدند
سند جامع پیامرسانهای اجتماعی مصوب در شورای
عالی فضای مجازی در جلسات گوناگونی بررسی شد ودر
نهایتدراولینجلسهامسالچندبندیکهازآنباقیمانده
بود،بهتصویبنهاییرسید.براساساینسند،همفعالیت
پیامرسانهای خارجی ساماندهی میشود و هم فعالیت
پیامرسانهایداخلیموردحمایتوتشویققرارمیگیرد.
این مسائل ممکن است سازماندهیشدهتر ،منظمتر و
منسجمتر شود.امیر خوراکیان معاون محتوای مرکز ملی
فضایمجازیضمناعالماینمطلبدرگفتوگوباایسنا،
با بیان این که شــورای عالی فضای مجازی 2مصوبه در
ارتباط با پیامرسانهای اجتماعی برخط داشت ،گفت:
یکمصوبهسندفعالیتپیامرسانهابودکهچندینجلسه
تصویب آن طول کشید و در نهایت سیاستها و اقداماتی
که باید در این رابطه توسط دستگاههای مختلف صورت
بگیرد ،بررسی و تصویب شد .در کنار این مصوبه کلی،
شورا یک مصوبه خاص هم در جهت شناسنامهدار شدن
کانالهایی که بیش از  ۵هزارعضو دارنــد،داشــت.وی
درباره شناسنامهدار شدن کانالهای تلگرامی بیان کرد:
کانالها تقریبا کارکرد رسانهای دارند و چون به صورت

عمومی و رسانهای عمل میکنند و فعالیت آن ها قبال در
چارچوب خاصی پیشبینی نشده ،مقرر شده این کانالها
خود را ثبت کنند .در حال حاضر طبق آخرین آمار ،بیش از
 ۹هزار و  ۸۷۰کانال از کانالهایی که در این زمینه فعال
هستند،خودراثبتکردندوشناسنامهدارشدندومشغول
فعالیت هستند.وی با اشاره به تعداد کانالهای موجود
در تلگرام اظهار کرد:بیش از  ۴۰۰هزار کانال داریــم و
کانالهایی هم که بیش از  5هزارعضو دارند تقریبا بیش از
 ۱۵هزار هستند .البتهتمامی کانالها بیش از5هزارعضو
ندارند ومشمول مصوبه شورای عالی نیستند اما برخی
کانالهایی که کمتر از  5هزار عضو دارند وقتی دریافتند
این مسیر قانونمند شدن است ،عالقه مند شدند و خود
را ثبت کردند.خوراکیان در ادامه با بیان این که در حال
حاضرمصوبهایبرایسایرکانالهایباکمتراز 5هزارعضو
نداریم ،افزود :در این مرحله هدف اصلی ما کانالهایی
با بیش از این تعداد عضو است ،اما کانالهایی که کمتر
از این تعداد عضو دارند و خود را ثبت کردند ،در ادامه که
فعالیتهایقانونمندموردحمایتجدیتریقراربگیرند،
میتوانند به عنوان کانال قانونمند و مورد اعتماد مورد

استفاده مخاطب عام قرار بگیرند و حمایتهای الزم هم
از آن ها صورت میگیرد.وی با اشاره به حمایتهایی که
از کانالهای ثبـتشده صورت میگیرد ،اظهار کرد :ما در
آینده بحث تبلیغات را داریم .در حال حاضر براساس سند
مصوبدرشورایعالیفضایمجازی،وزارتارشادموظف
شده در ارتباط با نظارت بر محتوای این کانالها و هم
موضوعتبلیغاتآییننامهایراتهیهکند.پسازتصویباین
آییننامه،طبیعتاکانالهاییمشمولآنضوابطمیشوندو
میتوانندتحتحمایتهایحوزهتبلیغاتوانتشارمحتوای
مجازمورداعتمادمردمفعالیتکنندکهقبالبهثبترسیده
باشند.وی درباره تصمیم برای کانالهایی که بیش از 5
هزارعضودارندوهنوزشناسنامهدارنشدند،گفت:تصمیم
قهری برای این کانالها گرفته نشده است .ما تالش مان
این است که با فرهنگسازی و جداسازی کانالهایی

که محتوای آن ها میتواند مورد اعتماد مردم قرار گیرد و
کانالهاییکهمحتوایآنهامورداعتمادنیستومخاطب
نمیتواندبهآنهااعتمادالزمراداشتهباشد،بحثرادنبال
کنیم.خوراکیان ادامه داد :این که در آینده چه اقتضایی
پیشبیایدوحمایتهابهچهصورتتقویتشودکهصاحبان
این گونه کانالها تشویق شوند و برای ثبت خود بیایند یا در
حد ضرورت تصمیم به اقدام سلبی یا اجرایی در این رابطه
گرفته شود ،موکول به آینده است .ما فعال از اقبال این
کانالها راضی هستیم و ثبت این کانالها همچنان ادامه
دارد.وی خاطرنشان کرد :افراد در وزارت ارشاد در تالش
هستند با فرهنگسازی و هدایت و توجیه اینگونه افراد و
مجموعههایی که صاحبان این کانالها هستند ،کار در
اینحوزهبهصورتقانونمندوشناسنامهدارصورتگیرد.
اینکه کسی که محتوایی را در سطح گسترده در جامعه
انتشار میدهد ،شناختهشده باشد تا بتواند مسئولیت
محتواییراکهمنتشرمیکند،بپذیرد.ویبااشارهبهسرعت
باالیرشدکانالهادرتلگرامبیانکرد:آنچهوظیفهمابوده،
سیاستگذاری و مصوباتی است که دستگاههای مسئول
براساسآنبتوانندکارهایخودراانجامدهند.اجرایاین
مصوبه به عهده مرکز ملی فضای مجازی نیست و وزارت
ارشاد و ارتباطات وظایفی دارند که باید بر اساس آن تالش
کنندومابایدازآنهازمانبندیبخواهیم.

واعظی:هرهفته ۳هزارکانال تلگرام فیلتر میشود
زهراحاجیان  -وزیر ارتباطات با اشاره به
تالش مستمر این وزارت خانه بــرای سالم
سازی فضای مجازی گفت  :در این راستاهر
هفته  3هــزار کانال غیر اخالقی مسدود
می شودو برخی کانال ها نیز برای رسیدگی
بیشتر به قوه قضاییه معرفی می شوند.
واعــظــی در حاشیه مــراســم افتتاح پــروژه
هــای مــرتــبــط بـــا فــــاز ســــوم شــبــکــه ملی
اطالعات در همراه اول در خصوص عملکرد
وزارت ارتباطات در مقابله با کانال های مغایر
با فرهنگ ایرانی و اسالمی ،از مسدود سازی
و فیلترینگ3هزار کانال غیراخالقی در
تلگرام خبر داد و افزود :از میان کانال های
غیراخالقی تلگرام که مسدود می شود،
تعدادی نیز برای رسیدگی به مقامات قضایی
ارجــاع می شــود.وی اظهار کرد :این اقدام
طبق خواسته مردم و برای استفاده راحت تر
از فضای مجازی و در جهت سالم سازی و پاک
سازی این فضا انجام می شود.ضمن آن که
معتقدیم عالوه بر کانال های غیراخالقی در
تلگرام ،کانال های خشن هم برای جوانان و
نوجوانان مضر است و باید مسدود شود.
براین اســاس با اقــدامــات صــورت گرفته و
جلوگیری از فعالیت کانال های غیراخالقی
و خشن برای جوانان و نوجوانان ،این فضا را

سالم سازی می کنیم تا این قشر در مواجهه با
فضای مجازی با فضایی سالم و بدون مشکل
روبه رو شوند.وی با اشاره به سایر اقدامات
برای افزایش امنیت در فضای مجازی تصریح
کرد :هم اکنون سیم کارت هایی از جمله سیم
کارت انارستان از سوی اپراتورها طراحی
شده که امکان ایجاد فضای سالم را برای
کودکان فراهم کرده است.وزیر ارتباطات که
برای دومین بار در هفته جاری در خصوص
اظهارات اخیر دبیر کارگروه فیلترینگ مبنی
بر عدم همکاری وزارت ارتباطات در مسدود
کردن کانال های مشکل دار تلگرامی از وی
سوال شد،طی سخنانی گفت :پاسخ ایشان
را روز گذشته دادم ،ایشان خیلی مصاحبه
می کنند و هیچ کدام از حرفهایشان مبنای
درستی ندارند و معتقدم نباید وقت مردم،
خودمان ،توسعه کشور و فعالیت ها و شغل
های ایجاد شده در فضای مجازی را با طرح
این مباحث بگیریم.وی با بیان این که برخی
به جز مسدود کردن فضای مجازی به چیزی
فکر نمی کنند و بــرای فعالیت های ایجاد
شــده در فضای مجازی باعث نگرانی می
شوند،افزود :باید اجازه دهیم این روال به
آرامی طی شودودر این زمینه شورای عالی
فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور و

عضویت سران قوا و نیز کارگروه فیلترینگ
با  ۱۲عضو مسئولیت تصمیم گیری دارند
و این طور نیست که هر چه دبیر کارگروه
فیلترینگ بگوید درست باشد.واعظی در
ادامــه به تــاش بخش هــای مختلف برای
افزایش امنیت شبکه ملی اطالعات اشاره و
تصریح کرد:مرکز ملی فضای مجازی در یک
سال گذشته زمان زیادی را صرف موضوع
امنیت در شبکه ملی اطالعات کرده و شورای
عالی فضای مجازی نیز مصوبات کارگشایی
درباره امنیت این شبکه داشته است .هدف
گذاری این است که شبکه به گونه ای باشد
که هکرهای خارجی نتوانند آسیبی به آن
وارد کنند بر این اساس شبکه ملی اطالعات
به عنوان یک زیرساخت داخلی و بدون نیاز
به سرمایه گذاری خارجی به گونه ای طراحی
شده که در عمل هر زمــان از خــارج اتفاقی
در حال وقــوع باشد ،دسترسی خارجی را
قطع کند.
وی با اشــاره به این که قول داده بودیم در
دولــت یــازدهــم ،اینترنت پرسرعت و نسل
سوم و چهارم موبایل در کشور را رواج دهیم،
افـــزود :هم اکنون در  ۱۰۴۷شهر ،نسل
ســوم موبایل و در  ۷۵۰شهر نسل چهارم
موبایل ارائه شده و این در حالی است که در

ابتدای دولت ،نسل سوم فقط در یک شهر
وجود داشت.وی با بیان این که معتقدم جای
بستههای ترکیبی صوت و دیتا در اپراتورها
خالی است،از اپراتورهای موبایل خواست
بسته هــای  ۵گیگ بــرای مشترکان خود
تهیه کنند که تلفیقی از صوت و دیتا باشد تا
کاربران آزادی عمل بیشتری برای انتخاب
بسته هــا داشــتــه بــاشــنــد.وی تصریح کــرد:
درکشورهای دیگر آپشن های زیادی ازسوی
اپراتورها در بسته های صوت و دیتا به کاربران
ارائــه می شود که باید در ایــران نیزاز سوی
اپراتورها اجرایی شود و مردم بتوانند همزمان
از تخفیف مکالمه و اینترنت استفاده کنند.
وی با بیان این که استفاده از دیتا و ویدئو این

روزها از طریق اینترنت بخش اعظم استفاده
مردم را شامل می شود ،تصریح کرد :اپراتورها
باید بسته های خود را به گونه ای تعریف کنند
که مردم فکر نکنند کم فروشی در حجم بسته
ها صورت می گیرد.
در این مراسم از پروژه های مختلف همراه
اول شامل تلویزیون تعاملی ،سامانه آموزش
مجازی ،سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان
حمل و نقل ج ــاده ای ،زیــرســاخــت کلید
عمومی و کدهای دستوری امن ()USSD
بــا حــضــور وزی ــر ارتــبــاطــات رونــمــایــی شــد و
همراه اول و دانشگاه صنعتی شریف به
منظور توسعه تحقیقات در زمینه نسل پنجم
موبایل تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

روباتی که به جنگ بیماری ها می رود

حراج نخستین نمونه خاک ماه به قیمت  ۴میلیون دالر

جوی کشورهای مختلف
تجربه همزمان شرایط
ِ

بازوی علمی تحقیقاتی آلفابت گوگل از
تولیدروباتیخبردادهکهقادربهپرورش
میلیونهاپشهمذکرناباروردرهفتهبرای
نبردبابیماریهایخطرناکدنگوزیکا
است.به گزارش مهر  ،این روبــات تا به
حال  ۲۰میلیون پشه استریل شده در
کالیفرنیاپرورشدادهکهباکتریبرایعقیمسازیبهآنهاتزریقشده
است.اینروباتباالگوریتمهاینرمافزاریتعدادپشههایپرورشداده
شدهوبهپروازدرآمدهرامحاسبهمیکندوازآنهابرایمطالعهدرمورد
بیماریهایتبدنگوزیکابهرهمیگیرد.

نخستین نمونه خاک و چند صخره از ماه
به حراج گذاشته می شود .پیش بینی می
شــود ایــن خــاک بــه قیمت  ۴میلیون دالر
فروخته شود.به گزارش مهر ،آرمسترانگ
فضانورد آمریکایی این نمونه ها را در یک
کیسه معمولی همراه خود به زمین آورد.
این خاک درون کیسه ای که آرمسترانگ به زمین آورد نگهداری می شد.
پس از بازگشت آرمسترانگ از ماموریت آپولو  ۱۱در جوالی  ، ۱۹۶۹این
کیسه چند دهه گم شد .حال آنکه بی نام و نشان در مرکز فضایی جانسون
در هیوستن البه الی وسایل آرشیوی قرار داشت.

از این پس در فرودگاه "آرالنــدا"ی سوئد،
مسافران میتوانند شرایط جوی و آب و
هوایکشورمقصدراحسکنند.بهگزارش
ایسنا ،ایــن اتــاقهــا به چندین ایستگاه
هواشناسی درجــهــان متصل هستند و
آخرین وضعیت جوی را ارائه می کنندو با
یبهمسافرانامکانمیدهندقبلاز
قراردادن 3اتاقمجزاومجهزبهفناور 
ورودبههرکشوری،اولآبوهوایآنراامتحانکنند.دراتاق""GoCold
مخصوصوزیدنبادهایسردشمالی،صدایسگهایقطبیوتصاویری
از برف را میبینید.اتاق " "Go Hotبرای تجربه آب و هوای گرم است.

"مریم میرزاخانی"در آمریکا به خاک سپرده می شود
خبردرگذشتمریممیرزاخانیتنهازندارندهجایزهفیلدز
یا همان نوبل ریاضیات در تاریخ  ،پس از  4سال مبارزه با
سرطانهمهرامتاثرکرد.بهگزارشایسنا،دراینگزارشبه
بازتاباینخبردررسانههایخارجیمیپردازیم.ناممریم
میرزاخانی به فاصله کوتاهی بعد از انتشار خبر درگذشت
وی به یکی از 10ترند در توئیتر مبدل شد.شبکه خبری
بیبیسیبااعالمخبردرگذشتایننابغهریاضی،اینگونه
واکنشنشانداد:پروفسورمیرزاخانیبهعنواناولینوتنها
زنی که تا به حال موفق به دریافت جایزه فیلدز شده است،
برای ریاضیدانان زن جوان یک الگو و الهامبخش است.

ایننابغهایرانیدردانشگاهاستنفوردتدریسمیکردوبایک
دانشمند اهل کشورچک به نام "یان وندراک" ازدواج کرده
بودکهحاصلاینازدواجدختریبهنامآناهیتاست.تلگراف
دراینزمینهنوشت:میرزاخانیدرکودکیرویاینویسنده
شدن را در سر میپرورانده ،اما موفقیتهای وی در ریاضی
موجب شد این راه را ادامه دهد و تبدیل به ریاضی دانی
شود که مــدال فیلدز را تصاحبکند .دیلی میل نیز در
مطلبی تحت عنوان نابغه ریاضیات ،مریم میرزاخانی در
 40سالگی درگذشت ،به شرح ماوقع پرداخت.سیانان
هم با اعالم اینکه "نابغه ایرانی ریاضیات درگذشت" ،این

دبیرشورایعالیفضایمجازی:

فیلترینگاستارتاپهای مالی 200هزار
کسبوکار رامختلکرد
پارسا  -دبیر شــورای عالی فضای مجازی با اشــاره به
ضرر وزیانی که با اعمال سیاست فیلترینگ به کسب و
کارهای نوپای اینترنتی وارد می شود ،گفت :فیلترینگ
کسب وکــارهــای نــوپــا درهفته گذشته بــاعــث اخــال
در فــعــالــیــت  ۲۰۰هــزار اســتــارتــاپ مــالــی طــی  5روز
شد.فیروزآبادی در افتتاحیه پروژههای مرتبط با فاز سوم
شبکه ملی اطالعات توسط اپراتور سوم که با حضوروزرای
ارتباطات  ،کاروتامین اجتماعی ودادگستری انجام شد،
با اشــاره به ضــرورت فراهم ســازی زمینه فعالیت برای
کسب و کارهای اینترنتی تصریح کرد :متاسفانه به دلیل
سیاستهای فیلترینگ ،شاهد تعطیلی چندین شرکت
حــوزه کسب و کارهای مالی (فینتک) بودیم ،ایــن در
حالی است که فناوری اطالعات و ارتباطات هماکنون
نقش حکمرانی در اقتصاد بسیاری از کشورها دارد .وی با
اشاره به وجود  ۴۸میلیون گوشی موبایل در دست مردم
متوسط مصرف ماهانه مشترکان اینترنت پرسرعت ثابت
را  ۸گیگابایت و میزان مصرف اینترنت موبایل مشترکان
را  3گیگابایت در مــاه اعــام کــرد و افــزود :ایــن رقــم در
آمریکا  ۲۳گیگابایت و در اروپا 11گیگابایت است و از
این حیث با کشورهای توسعهیافته فاصله داریم.وی با
درخواست از وزارت ارتباطات برای رفع خالء توزیع محتوا
و نرمافزارهای کاربردی اساسی به عنوان یکی از الزامات
شبکه ملی اطالعات  ،اظهار کرد :باید به جایی برسیم که
همانطور که در رابطه با بنزین و حاملهای انرژی ،یارانه
میدهیم ،به فضای مجازی نیز یارانه تعلق گیرد.

همکاری ۲۰دانشگاهداخلیو ۲۲دانشگاه
اروپایی

تازه های فناوری

بازتابخبرتلخدرگذشتنابغهایرانیدررسانههای جهان

...

اخبارکوتاهداخلی

خبر را پوشش داد و نوشت :میرزاخانی در حیطه ای از علم
ریاضیقدمگذاشتکههیچ مغزمتفکرو درخشانیجرات
ورود و اکتشاف در آن را نداشت .شبکه تلویزیونی سی
بی اس نیوز آمریکا نیز با پخش گزارشی درگذشت مریم
میرزاخانی این نابغه ریاضی ایران را مایه شرمساری فرمان
منع سفررئیس جمهور آمریکا علیه شهروندان ایرانی و5
کشور دیگر عنوان کرد.این شبکه تلویزیونی با اشــاره به
دستاوردهایعلمیمریممیرزاخانیافزود:نامویهمیشه
مثالیازشرمساریفرمانمنعسفررئیسجمهوریترامپ
بودهاست.پایگاهایندیپندنتنیزنوشت:بانویریاضیدان
نابغه که درمطالعه روی اشکال هندسی انتزاعی پیشگام
بود ،در سن  40سالگی درگذشت .ایبیسی نیوز هم
با عنوان «درگذشت مریم میرزاخانی دارنده مدال فیلدز
در سن  40سالگی» ،نسبت به این خبر واکنش نشان داد
و نوشت :میرزاخانی ،استاد دانشگاه استنفورد در یکی

مهر-قائم مقام وزیرعلوم دراموربین الملل از انعقاد تفاهم
نامههمکاریبین ۲۰دانشگاهداخلیو ۲۲دانشگاهاروپایی
خبر داد و گفت :این همکاری ها در حوزه آموزش عالی ادامه
خواهدیافت.

حفظجنیندربرابرامواجخطرناک
ایسنا-محققان کشور با تکیه بر فناوری نانو شکمبندهای
بارداریضدامواجیراتولیدکردندکهقادراست 99درصد
امواجالکترومغناطیسرادفعوجنینراازآسیبهایناشی
ازاینامواجخطرناکمحافظتکند؛اینمحصولبایکسوم
قیمتنمونهخارجیروانهبازارشدهاست.

دانشمندایرانی؛برندهبرترینجایزهناسا
همشهری آنالین -هــادی قاسمی استادیار مهندسی
مکانیکازدانشگاههیوستونبهدلیلاختراعمادهضدیخبا
الهامازقابلیتطبیعیبدنقورباغههاموفقبهدریافتبرترین
جایزهناساشد.ویموفقشددررقابتNASAiTechCycle
 2جايزهبزرگناساراكسبكند.

از بیمارستانهای آمریکا بر اثر ابتال به بیماری سرطان
درگذشت .از وی یک دختر به جا مانده است که وجود
همسر و دخترش بود که او را در  4سال مبارزه با سرطان
سر پا نگه داشت.خبرگزاریها و پایگاههای بسیار دیگری
هم نسبت به این خبر واکنش داشتند که عبارتند از:
لوموند ،گاردین ،ال پاییس ،اشپیگل ،وایرهند ،هندو،
نیوزویک ،سیبیاس ،العربی ،ز ینیوز ،آرمــن پرس،
نیجریا تودی ،ورلد نیوز ،واشنگتن پست ،پاکستان تودی،
ساینس مگ ،فیزیکس برکلی و ...دراین رابطه خبرگزاری
مهرنیز گزارش داد:آنچه تاکنون قطعی شده این است
که «مریم میرزاخانی» نابغه ریاضی ایران و جهان تا شنبه
هفته آینده در آمریکا به خاک سپرده می شود.در حال
حاضر خانواده مریم میرزاخانی ،منتظر ورود پدر و مادر
همسرش به آمریکا هستند و احتمال داده می شود تا شنبه
هفته آینده مراسم خاک سپاری در آن کشور برگزار شود.

خواندنی

خانهای که در 8دقیقه ساخته میشود

رویت شی عجیب در آسمان مکزیک

ازایــن پس می توانید از روشی جدید برای برپاکردن
خانه تان در 8دقیقه استفاده کنید.به گزارش فارس ،در
ایــن روش یک کامیون حمل اجــزای خانه در محل
مستقرمی شود و با فشردن یک دکمه خانه شما خودکار
در  8دقیقه برپا می شود.در این روش ،مجموعهای از
سازه های ماژوالر طراحی شده که به طور خودکار تا یا
باز می شوند.ساختار اصلی این سیستم یک کانتینر
قابل انتقال است که می توان با کامیون آن راجابه جا
کرد .پس از انتقال کانتینر به محل ،اجزای داخلی آن

تــصــاویــر عجیبی منتشر شـــده کــه پــــرواز یک شی
ناشناس بشقاب مانند را در آسمان شهر " پراگرسو د
مادرو " مکزیک نشان می دهد .شاهدان این تصاویر را با
تلفن همراه گرفته اند .در این تصاویردایره سیاه بزرگی
در آسمان ابری قابل مشاهده است.
در حالی که برخی آن را سندی بر حضور فرازمینی ها
روی زمین دانستند ،برخی دیگر آن را پدیده آب و هوایی
قلمداد کردند.
بــه گــزارش بــاشــگــاه خبرنگاران؛چند روز پیش نیز

باز می شود .با سرهم شدن خودکار سازه ها ،مجموعه
در نهایت برای سکونت آماده خواهد بود.

گران ترین داروی سرطان پروستات در کشور تولید شد
متخصصان داروساز کشورمان موفق به ساخت گران ترین
داروی سرطان پروستات باقیمت 60درصد کمتراز نمونه
خارجیشدند.بهگزارشتسنیم؛داروسازانایرانیانحصار
گران ترین داروی سرطان پروستات را شکستند و برای
تأییدهرچه بیشتر کــارایــی ایــن دارو70 ،متخصص و
کارشناس در 6دوره درمان روی  600بیمار طی 6ماه به
بررسی ایمنی و اثربخشی این دارو پرداختند .سبزواری؛

عضو تیم تحقیقاتی و هیئت مدیره شرکت دانشبنیان
سازنده دارو با بیان این که داروی «کابوتکس» برای درمان
«پروستاتکانسرمتاستاتیکمقاومبهدرمان»کاربرددارد،
اظهار کرد :فرم وارداتــی این دارو سال ها در بازار موجود
بود و با برند یک شرکت فرانسوی در کشورعرضه میشد؛
از سوی دیگر مدت ها به عنوان گران ترین داروی سرطان
پروستاتدرایرانشناختهمیشدکهبهعنوانمثالدرسال

تصاویری از شی پرنده الماس شکل بر فــراز منطقه
سیبری روسیه منتشر شده بود.

 91باقیمت5هزاردالر(حدود 5میلیونتومان)واردکشور
میشدکهدرسال 93به 10میلیونتومانرسید.ویافزود:
قیمتیکهدارویتولیدیمابهازایهربستهدارد 4،میلیون
تومان است وآن را در بازار کشور عرضه کردهایم.سبزواری
همچنینعنوانکرد:داروهایشیمیاییضدسرطانابتدا
توسط سازمان غذا و دارو به دقت مورد کنترل فیزیکی و
شیمیایی قرار میگیرد و سپس مجوز ورود به بازار به آن ها
دادهمیشود؛درحالحاضردارویتولیدیماازنظرکیفیت
واثربخشیهیچچیزازمشابهخارجیکمندارد.
CMYK

