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ایران بین  ۱۰کشور برتر دنیا
در حوزه پهپادها

...
خبر

بیمه تلفن همراه ،کالهبرداری جدید در بازار
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی :رجیستری
یک ماهه قابل اجرا بود

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و تلفن همراه درباره
کالهبرداری برخی شرکت ها از مصرف کنندگان با ارائه
بیمه بــرای تلفن همراه هشدار داد.کریمی خراسانی در
گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشــاره به این که با
کارشناسیهای انجام شده در این باره ،غیر قابل اطمینان
بودن این بیمهها حتمی است افزود :مهمترین اشکال این
فعالیت حضور نداشتن شرکتهای بیمه گذار به صورت
مستقیم برای بر عهده گرفتن بیمه تلفنهای همراه است.
ویبابیاناینکهشرکتهاییبهصورتواسطهگوشیهای
همراهرابیمهمیکنند،ادامهداد:ایننوعفعالیتسببایجاد
راهی برای سوء استفاده از مصرف کننده میشود.کریمی
با اشاره به ضعف خدمات پس از فروش در بازار تلفن همراه
ادامه داد :مصرف کننده نباید بیمه را بپذیرد.وی پرداخت
پنجتاهفتدرصدقیمتکلگوشیرابهمدتیکسالروش
پرداختحقبیمهدانستوگفت:اینبیمهمسئولیتمواردی
راکهمشمولضمانتنامهنمیشود،تقبلمیکند،اماهنگام
بروزمشکل،مصرفکنندهباشرکتبیمهگذارمواجهنیست
بلکه باید به شرکت واسطه مراجعه کند که این زمینه ساز
مشکالتمتعددیخواهدشد.ویبااشارهبهاجرایینشدن
طرح رجیستری پس از دو سال و پنج ماه در بازار افزود :این
طرح یک ماهه قابل اجرا بود.کریمی اختصاص ۸۰میلیارد
تومان اعتبار را در مجلس برای اجرای این طرح غیر ضروری
دانستوگفت:اینطرحاجراییمیشد،امابهگفتهمسئوالن
پس از چندین بار تمدید زمان اجرا تا آبان امسال اجرایی
خواهدشد.

...

کوتاهازجهانعلم
مترجمفیسبوکروزانه4.5میلیاردمتن
راترجمهمیکند

ایتنا –فیسبوک آمار اولیه مربوط به سیستم ترجمه خود را
اعالمکردهکهنشاندهندهرقمیخارقالعادهازترجمهروزانه
توسطاینشرکتاست.سیستممترجماینشرکتتوانسته
در هر روز ۴ ،میلیارد و  ۵۰۰میلیون متن را ترجمه کند و در
اختیارکاربرانشقراردهد.

توصیهسازمانمصرفکنندگانآمریکا:
لپتاپوتبلتسرفیسنخرید
خبرآنالین -سازمانمصرفکنندگانآمریکاConsumer/
 Reportsبه کاربران توصیه کرد از خرید لپ تاپ و تبلت
مایکروسافت خــودداری کنند .در گــزارش consumer
 reportsآمده است  25درصد محصوالت سرفیس (حدود
 90هزار دستگاه) بعد از دو سال خراب شدهاند در حالی که
اینرقمبرایمحصوالتمحبوبموجوددربازاربسیارکمتر
ازمایکروسافتاست.

فیسبوکسرویسپخشویدئورابرایرقابت
بایوتیوبراهاندازیکرد
فیس بــوک از سرویس جدیدی برای پخش ویدئو با نام
واچ رونمایی کردکه با انــواع دستگاههای تلفن همراه،
رایــانــه و تلویزیون هوشمند ســازگــار اســت.بــه گــزارش
، zoomitمانندیوتیوب ،کــاربــران واچ هم میتوانند به
کمک واچلیست به عضویت کانالهای مورد عالقه خود
دربیایند.

ابررایانههابهفضامیروند
مهر-شرکت اچ پی همراه موشک اسپیس ایکس چند
ابررایانهبهفضامیفرستد.هدفاینماموریتساختنرایانه
های قدرتمند برای حضور در مریخ است .موشک اسپیس
ایکس دوشنبه ماشینی به نام ،Spaceborne Computer
رابه فضا می برد که هدف آن بررسی قابلیت نرم افزارهای
جدید برای ردیابی و اصالح مشکالت ناشی از تابش اشعه
خورشیدوکهکشانبهرایانههاست.

با راهاندازی گمرک الکترونیک

معاون وزیر ارتباطات:

تشخیص گوشی های اصل از تقلبی ممکن شد

گمرکایرانشرایطیفراهمکردهتاعالوهبرارائهخدمات
 ۲۴ساعته ،مــواردی از جمله امکان تشخیص کاالی
اصل از تقلبی ،تشخیص گوشیهای تلفن همراه اصلی
و  ...فراهم شود.به گزارش ایسنا ،همچنین این امکان با
گمرک الکترونیک فراهم شده تا مردم از اصالت موبایل
خود مطلع شوند ،به طوری که از طریق پیامک کردن کد
 imeiبهشماره ۳۰۰۰۸۸۸۷یامراجعهبهآدرساینترنتی
میتوانازقاچاقنبودنگوشیهمراهمطمئنشد.ازسوی
دیگر ،امکان استعالم پروانه گمرکی برای مطمئن شدن
خریدارانکاالازاینکهآنکاالازمبادیگمرکیواردشده
یا قاچاق است از طریق این آدرس اینترنتی فراهم شده و
در دسترس همگان قرار گرفته است.بررسی این که چه
کاالهاییهرروزدرحالواردشدنبهکشوراست،ازطریق

شروع بسته رزرواینترنت موبایل قبل از اتمام بسته اول قانونی نیست

این آدرس اینترنتی فراهم شده است.با الکترونیکی
شدن تشریفات گمرکی ،خدماتگیرندگان میتوانند به
صورت ۲۴ساعته تشریفات گمرکی کاالهای صادراتی،
ترانزیتی و وارداتی را بدون مراجعه حضوری انجام دهند
و کاالی خود را به گمرک اظهار کنند.خدماتگیرندگان
میتوانند فقط با یک بار مراجعه حضوری به نزدیکترین
گمرک محل و دریافت کد کاربری ،تشریفات گمرکی
کاالهای صادراتی ،وارداتی و ترانزیتی را از طریق سایت
گمرک ایران به آدرس  www.irica.irو لینک پنجره
واحد تجارت فرا مرزی اینترنتی انجام دهند.با خدمات
جدید گمرک میتوان از قیمت واقعی ،برند و کشور
سازندهتمامیکاالهایوارداتیباخبرشدوکاالیمشابه
اصلی یا تقلبی و گران را خریداری نکرد.

معاون وزیر ارتباطات در واکنش به اقدام ایرانسل که
هنوز بسته اینترنتی تمام نشده ،بسته رزرو را فعال و
مهلت آن را از همان روز محاسبه میکند ،گفت :بسته
رزرو باید پس از پایان بسته اول فعالشود و محاسبه
بسته رزرو بدون مصرف ،قانونی نیست.عمیدیان در
گفتوگو با فارس ،افزود :بسته رزرواینترنت موبایل،
زمانی فعال میشود که بسته اول تمام شــده باشد
بنابراین زمانی که هنوز بسته رزرو فعال نشده امکان
کسر زمان یا حجم از آن وجود ندارد.وی در واکنش به
این که اپراتور مربوطه به کاربران اعالم میکند طبق
قانون جاری آن اپراتور ،بسته رزرو از تاریخ رزرو شدن
فعال و محاسبه میشود ،گفت :حساب شدن بسته رزرو
بدون مصرف شدن آن قانونی نیست و چنین قانونی

نداریم.هیچ اپراتوری نمیتواند اعالم کند بسته استفاده
نشده و پول آن را از کاربر گرفته است.پیش از این فارس
طی گزارشی به پیشخور کردن بستههای اینترنتی
رزرو توسط ایرانسل پرداخته بودمبنی بر این که در
اپراتور دوم اندکی مانده به پایان بسته اینترنتی ،بدون
درخواست مشترک یا اطال عرسانی به او ،بسته رزرو
انتخاب و البته فعال میشود .به این ترتیب زمانی که
هنوز مگابایتهایی از بسته اصلی باقی مانده ،بسته دوم
همزمان فعال است و مهلت زمانی آن حساب میشود
که در این صورت اگر حتی مشترک به هر دلیل استفاده
از بسته اول را متوقف کند و بسته اول هیچگاه به پایان
نرسد ،بسته دوم با گذشت زمان بدون استفاده ،منقضی
و پول آن به حساب کاربر منظور میشود.

انتشار مطلب در کانال های فارسی تلگرام از مرز یک میلیارد گذشت

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی کشور از
شکستن رکورد انتشار مطلب در کانال های
عمومی فارسی زبان تلگرام خبر داد.
به گــزارش مهر ،اسدپور اف ــزود :براساس
آمارهای مرکز ملی فضای مجازی ،تعداد
کانال های عمومی فارسی زبان تلگرام امروز
از مرز  ۵۵۵هــزار کانال گذشته و مطالب
منتشر شده در این کانال ها نیز رکورد انتشار
یک میلیارد مطلب را شکسته و به عدد 1.1
میلیارد نزدیک شده است.
وی گفت :با توجه به ایــن که کل صفحات
سایت های فارسی زبان در اینترنت حدود
 ۱.۲میلیارد تخمین زده می شود ،می توان
گفت از نظر شاخص تعداد مطالب منتشر
شده در تلگرام به تنهایی و صرفا در کانال
های عمومی آن از سال  ۹۴که امکان ایجاد
کانال در تلگرام فراهم شده ،قابلیت رقابت
با تمام محتوای تولید شده در تمام سایت

اختصاص60میلیاردبرایتجاریسازی
9دستاوردسلولهایبنیادی
نشان می دهد هر کاربر فارسی زبان به طور
متوسط  ۳۰هزار مطلب از کانال های تلگرام
مطالعه کــرده که با فرض صرف حــدود یک

دقیقه وقت برای هر مطلب ،این کانال ها به
افزایش سرانه مطالعه به میزان  ۵۰۰ساعت
منجر شده است.

تازه های فناوری
این پودر تجهیزات نظامی را شارژ می کند

ورزشگاهی از بامبو

زنگ هشدار آیفون ۸با نگاه کردن خاموش می شود

ارتش آمریکا پودری از آلومینیم ساخته
که قابلیت شــارژ تجهیزات نظامی را
دارد.بــه گزارش مهر ،این پودر پس از
حل شدن در آب انــرژی زیــادی تولید
می کند.این کشف زمانی انجام شد که
محققان پودر آلومینیم غیر گالوانیزه را
با آب مخلوط کردند و حباب هایی در آب ایجاد شد .این ماده مولکول
های آب را به اکسیژن و هیدروژن تقسیم می کند .یک کیلوگرم پودر
آلومینیم می تواند ٢٢٠کیلووات برق در3دقیقه تولید کند.

یک شرکت طراحی در تایلند ،ورزشگاهی از
بامبو برای یک مدرسه طراحی کرده است.
به گزارش مهر ،بامبو ماده قدرتمندی است
که در برابر زلزله مقاوم است،انعطاف پذیری
زیادی دارد و خیلی سریع رشد می کند.این
طرح با ایجاد تهویه طبیعی از تجمیع گرما
و رطوبت داخل سازه جلوگیری می کند.می توان در این سالن ،فوتبال،
بسکتبال ،والیبال و بدمینتون بازی کرد.این ورزشگاه از اوایل امسال
افتتاح شده است.

آیفون  ۸به کاربر اجــازه می دهــد فقط
با نگاه کــردن به دستگاه زنــگ هشدار
پیامک ،تماس و نوتفیکیشن های دیگر
را بی صدا کند.
به گزارش مهر،در این روش کاربر با نگاه
خودمیتواندصوت،زنگهشدارپیامک،
تماس و نوتفیکیشن هــای دیگر را بی صــدا کند .ویژگی مذکوربا
نام ، Smart Stayهنگامی که کاربر صفحه نمایش را نگاه می کند ،آن
را فعال نگه می دارد.

خواندنی

دستگاه خانگی آزمایش خون که با گوشی کار میکند

دستگاه تصفیه هوای خانگی با فیلترهای مادام العمر

محققان دستگاه آنالیزور چاپی سهبعدی تولید کردند
که با گوشیهای هوشمند کار می کند و نتایجی با
دقت تجهیزات آزمایشگاهی مدرن و گران قیمت ارائه
میدهد.
به گزارش ایسنا  ،برای استفاده ازاین دستگاه 550
دالری ،نمونههای مایع در کارتریج میکروسیالی قرار
می گیرد.محققان سپس از فلش  LEDیا دیــود لیزر
سبز برای تاباندن روی نمونه استفاده میکنند .یک
اپلیکیشن سپس تصویر را تجزیه و تحلیل می کند.با

دستگاه تصفیه هوای منزل و محل کار می تواند با از بین
بردن تمامی مواد مضر موجود در هوا ،به شما تضمین
دهددر زمان تنفس هیچ آالینده ای را وارد بدن خود
نکنید.
در تولید این دستگاه تصفیه هوا از فیلترهای پیشرفته
سرامیکی نانو به شکل کندوهای زنبور عسل استفاده
شده است.
به گزارش مهر ،فیلترهای این تصفیه هوا مادام العمر
هستند و نیازی به تعویض ندارند .می توان از این دستگاه

آنالیزور جدید میتوان آزمایش چندگانه را بسیار سریع
و در کمترین زمان انجام داد.

ایرنا -وزیرارتباطات از تــداوم مذاکره با شرکت ام تی ان
( )MTNآفریقای جنوبی برای حضور در اجرای پروژه فیبر
نوری در  8کالن شهر ایران خبر داد و گفت:موافقت نامه
صاحبان سهام به زودی نهایی خواهد شد.واعظی افزود:
مقدمات حضور شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی به عنوان
سرمایه گذار خارجی در پروژه فیبرنوری با همکاری شرکت
های داخلی در حال انجام و روند کار راضی کننده است.
موافقت نامه ای که باید در این باره بین صاحبان سهام امضا
شود،دریکیدوهفتهآیندهجمعبندیوسندنهایینیزکامل
خواهد شد.مقرراست شرکت ام تی ان  750میلیون دالر
سرمایهگذاریدرپروژهفیبرنوریانجامدهدکه 300میلیون
دالرآنمستقیمو 450میلیوندالرغیرمستقیمخواهدبود.

حاجیان  -رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
کشور از اعطای کرسی پژوهشی به نام مریم میرزاخانی به
محققانحوزهریاضی،علومپایهوفیزیکخبردادوگفت:این
کرسی پژوهشی به مدت  ۱۰سال اعطا می شودوصاحبان
کرسیمیتواننددومحققپسادکترینیزجذبکنند.ضرغام
درنشستخبریجشنواره اندیشمندانودانشمندانجوان
کههشتمآذربرگزارمیشود،افزود:میزانحمایتمالیاین
کرسی پژوهشی  ۵۰میلیون تومان است.وی همچنین از
برنامه ریزی برای توسعه حمایت از رساله های دکتری در
سال 96خبر داد و گفت  ۱۰۰ :هزار دانشجوی دکتری در
کشورتحصیلمیکنندکهموظفبهانجامفعالیتپژوهشی
هستند.دراینراستاسالگذشته ۱۰۳رسالهموردحمایت
صندوققرارگرفتندوبناداریم امسالاز ۳۰۰رسالهدکتری
حمایتکنیم.

روزانه ۲تا ۳میلیون مطلب فارسی در تلگرام منتشر می شود

های فارسی زبان در طول سالیان اخیر را
پیدا کرده است.وی با اشاره به این که تلگرام
براساس میزان انتشار روزانه  ۲تا  ۳میلیون
مطلب ،تا آخــر مهر امسال از سایت ها نیز
پیشی خواهد گرفت ،تاکید کرد :در صورتی
که میزان مطالب تولید شده در شبکه های
اجتماعی و پیام رسان های دیگر نیز به آمار
تلگرام اضافه شــود ،می تــوان گفت میزان
تولید مطالب در طول یک سال این شبکه ها
با کل مطالب تولید شده از ابتدای ایجاد وب
فارسی تاکنون فراتر خواهد رفت.
وی با بیان این که از میان  ۵۵۵هزار کانال
عمومی فارسی زبان بیش از  ۲۰هزار کانال
دارای حداقل 5هزار عضو هستند ،تصریح
کرد :از میان مطالب منتشر شده در کانال
های تلگرام ۸۸درصد به صورت تولید مطلب
جدید و  ۱۲درصــد آن بازنشر (فـــوروارد)
مطالب کانال های دیگر بوده است .البته

اجرای فیبرنوری  750میلیون دالری
درایران توسط ام تی ان آفریقای جنوبی

اعطایکرسیپژوهشی«مریممیرزاخانی»
بهمحققانریاضی

هر ایرانی عضو  ۱۸کانال تلگرامی است
میزان قابل توجهی از مطالب تولیدی ،کپی
مطالب کانال های دیگر بوده که در جای خود
قابل بررسی است.
مجموع تعداد اعضای کانال ها نزدیک به
 ۷۲۰میلیون است که با توجه به اعالم تلگرام
درباره وجود  ۴۰میلیون اکانت از کاربران
ایرانی نشان می دهد هر کاربر به طور متوسط
در  ۱۸کانال عضو است که متوسط سن این
کانال ها  ۳۱۲روز بــوده و به طور متوسط
 ۱۲۹روز یعنی ۴۱درصد این روزها را فعال
بودهاند.اسدپور با اعالم این که نزدیک به ۷۰
درصد این کانال ها در یک ماه اخیر فعالیت
داشته اند و  ۳۰درصد این کانال ها در یک
ماه اخیر هیچ فعالیتی از خود نشان نداده
اند ،گفت :مطالب منتشر شده در کانال ها
به طور متوسط  ۱۱۲۵بازدید داشتهاند و در
مجموع کل بازدید مطالب کانال ها حدود
 ۲/۱تریلیارد است .به گفته وی ،این آمارها

...

اخبارکوتاهداخلی

که تنها با فشار یک دکمه روشن می شود درون خودروها
هم استفاده کرد.

پارسا–رئیسسازمانتجاریسازیفناوریواشتغالدانش
آموختگان جهاددانشگاهی از اختصاص60میلیارد تومان
برایتجاریسازی9دستاوردسلولهایبنیادیپژوهشگاه
رویان ؛ توسط بخش خصوصی خبرداد  .دکتر بیجندی در
گفتوگوباخراسانافزود:برنامههایحمایتیمختلفیپیش
بینی شده که ایجاد صندوق پژوهش وفناوری واستفاده از
ظرفیتبخشخصوصیازجملهاینموارداست.دراینراستا
ازطرحهاییکهارزشورودبهبازاررادارندحمایتمالیمی
شودتابهمرحلهتولیدفناوریمحصولوتجاری سازیبرسند.
این حمایت مالی از دو میلیون تا چندمیلیارد تومان را شامل
میشود.باصندوقکارآفرینیامیدنیزواردمذاکرهشدهایمو
اینصندوقنیزبرایسرمایهگذاریدرتجاریسازیفناوری
اعالمآمادگیکردهاست.

افتتاحگنجینهذخایرژنتیکیگلسنگهای
ایرانباحضوروزیرعلوم
حاجیان  -م ــوزه تخصصی و گنجینه ذخــایــر ژنتیکی
گلسنگهای ایران (هرباریوم)با حضور وزیر علوم در محل
سازمان پژوهش هاافتتاح شد .وزیر علوم در این مراسم از
ذخیره بیش از  ۳۰۰نوع گلسنگ در این موزه به منظور
استفاده محققان خبر داد وگــفــت  :یکی از ویژگی های
گلسنگها ،همزیستی با قارچها و جلبکهاست،به عالوه
استفاده از گلسنگ ها در تهیه گیاهان دارویی و تحقیقات
علومکشاورزیوزراعی نیزازاهمیتزیادیبرخورداراست و
امروزه از آن ها برای تهیه داروهای آنتی بیوتیک ،ضد قارچ
و تحریک سیستم ایمنی استفاده میشود.وی همچنین
از وجــود بیش از  ۳هــزار نوع گلسنگ در ایــران خبر داد و
افــزود  :از این تعداد تاکنون  ۹۱۰نوع به صــورت علمی
نــامگــذاری شده که مقرر شده است فهرست مشخصات
گونههای گلسنگهای ایران پس از انتشار در مجامع علمی
داخلیوبینالمللیارائهشود.

پدر«منطقفازی»درگذشت
مهر-پروفسور لطفعلی عسگرزاده مشهور به پروفسور
لطفیزاده ،بنیانگذار منطق فازی و دانشآموخته دانشگاه
تهران،دارفانیراوداعگفت.پروفسورلطفیزادهکهبادرجه
استادتمامیدردانشگاهبرکلی،بازنشستهشد،تحصیالت
عالی خود را از دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز کرد و در
سال ۱۳۲۱دانشآموختهایندانشگاهشد.سپسبهآمریکا
مهاجرتکردودردانشگاههایاینکشورکارشناسیارشد
و دکتری خود را کسب کرد و به تدریس پرداخت.دانشگاه
تهران اسفند ۱۳۹۴به پاس خدمات علمی پروفسور لطفی
زاده،بهایندانشآموختهپیشینخوددکترایافتخاریاعطا
وازسردیسویرونماییکرد.

CMYK

