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این پالستیک ظرف  ۲سال
تجزیه می شود

...

کوتاهازجهانعلم

رکوردسرعتبارگذاریاطالعاتشکستهشد
مهر-رکورد بارگذاری اطالعات در شبکه های نسل چهارم
تلفن همراه توسط اپراتور تی موبایل و با ثبت سرعت ۶۷۳
مگابیتدرثانیهشکستهشد.

اپلیکیشنگوگلبرایپاکسازیحافظهدر
اندروید
گوگل با انتشار اپلیکیشن  ،Files Goامکان مدیریت بهتر
را برای پاک سازی حافظه در اندروید در اختیار کاربران
گذاشت.به گزارش فارنت،این اپلیکیشن به کاربران اجازه
میدهد فضای داخلی حافظه گوشی وکارت حافظه میکرو
اسدی را مدیریت و اپلیکیشنهای اضافی را پاک کنند یا
برایهمیشهازبینببرند.

مدیرسابقیاهو:نمیدانیم 3میلیاردحساب
کاربرانچگونههکشد
مهر-مدیر عامل سابق یاهو می گوید وی و همکارانش هنوز
هیچسرنخیدربارهمنشأحملههکریبهبیشازسهمیلیارد
حساب کاربری در این سایت در اختیار ندارند.در سال های
 ۲۰۱۳و ۲۰۱۴تمامیسهمیلیاردحسابکاربریثبتشده
در سایت یاهو و خدمات وابسته به آن ،هک شد و اطالعات
خصوصیآنهابهدستهکرهاافتاد.

سرایتمشکلنمایشگرهایلمسیآیفونبه
گوشیپیکسل
مهر-پس از انتشار اخباری درباره مشکالت نمایشگرهای
آیفونایکسحاالمشخصشدهبخشهاییازنمایشگرهای
گوشی پیکسل  ۲ایکس ال هم لمسی نیستند.خریداران
گوشی جــدیــد  Pixel 2 XLگوگل می گویند این گوشی
نیز مشکالت مشابهی دارد و به ویژه گوشه ها و کناره های
نمایشگرلمسیآندربرابرتماسدستواکنشینشاننمی
دهد.

آنتیویروسهاهمهکمیشوند!
مهر-تحقیقاتیککارشناساتریشینشانمیدهدحفره
امنیتیدرنرمافزارهایآنتیویروسخودبههکشدنرایانه
منجر می شودوحتی بهترین نرم افزارهای آنتی ویروس هم
کامل نمی توانند از رایانه محافظت کنند.این حفره به کاربر
اجازهمیدهدبخشیازبدافزارراازفایلقرنطینهبهنقطهای
ازرایانهقربانیانتقالدهدوفعالکند.

فضاپیمایقابلبازیابیباموفقیتتستشد
ایسنا-فضاپیمای قابل بازیابی "دریم چیسر"اولین تست
بعد از تالش ناموفق قبلی خود را با موفقیت انجام داد.این
فضاپیما که اولین پرواز ناموفق خود را سال  2013انجام
دادهبود،پسازبازطراحیمجددوگذراندنتستهایزمینی
متعدد ،موفق شد اولین پرواز و فرود آزمایشی خود را انجام
دهد .این فضاپیمایقابلبازیابی میتواند حجمبیشتریاز
محمولههای تحقیقاتی را به فضا ببرد و به زمین برگرداند و
به عالوه محمولههای حساس در این فضاپیما آسیب بسیار
کمترینسبتبهکپسولهامتحملمیشوند.

کشف ۷۰۰نرمافزارپیامرساندرمعرضهک
ایتنا -شرکت امنیتی اپتوریتی از کشف آسیبپذیری و
خأل امنیتی بسیار حساس در  700نرمافزار پیامرسان
متعلق به اندروید و iOSخبر داد و اعالم کرد 33:درصداین
نرمافزارهادربخشهایتجاریاستفادهمیشوندوبههمین
دلیل،ازاهمیتخاصیبرخوردارند.

هشداردربارهخطراسپینرهابرایکودکانبه
دلیلسرب
خبرآنالین  -فیجت اسپینرهایی که به وفــور در بــازار در
دسترسهستند،میتوانندبهدلیلمقداربسیارباالیسرب،
برای کودکان خطرناک باشند.مقدار سرب به کار رفته در
یکی از نمونه ها به نام «Fidget Wild Spinner Premium
 »Brassبه مقدار 33هزار قسمت در یک میلیون ( )ppmدر
بخش مرکزی فیجت و 22هزار قسمت در میلیون در بخش
بازوهای آن بوده است .بررسی برخی مدل های دیگر نیز
نشان از میزان بسیار باالی سرب داشته است.میزان مجاز
سرب به کار رفته در اسباب بازی های کودکان ،حداکثر
 100قسمت در هر میلیون است.سازندگان می گویند این
اسباببازیبرایکودکانساختهنشدهاست.همچنینروی
بستهبندیبیشترفیجتاسپینرهاحداقلسنبرایاستفاده
کنندگان 14سالقیدشدهاست.

تمام چیزهایی که گوگل درباره شما میداند!

ردیابی فعالیتهایتان توسط گوگل را متوقف کنید
گوگل اطالعات زیــادی را دربــاره شما ،مانند تاریخچه
جستوجو،مکانوجستوجوهایصوتیکهانجامدادهاید
جمعآوریمیکندکهبهبهبودسرویسهایگوگلونمایش
تبلیغهای مرتبط و مناسب کمک میکنند .به گزارش
فارنت،اینهفتهگوگلابزارجدیدیبهنام «»MyActivity
به نشانی  myactivity.google.comارائه داد که تقریب ًا
هر کاری را که آنالین انجام دهید و با حساب کاربری شما
در گوگل ارتباط داشته باشد،برایتان نمایش میدهد.در
این مطلب به روش مشاهده اطالعاتی که گوگل از شما
جمعآوریمیکندونحوهتغییرآنهامیپردازیم.
▪اطالعات تمام فعالیتهایتان در وب یا اپلیکیشن
گوگلراببینید

چــه در مــرورگــر کـــروم رایــانــه یــا گــوشــی هوشمند خود
به جست وجو بپردازید یا از اپلیکیشنی مانند  Mapsیا

 Google Nowاستفاده کنید ،گوگل فعالیت شمارا برای
سفارشیسازی و بهبود تجربهتان دنبال میکند.فعالیت
شمادروبواپلیکیشن شاملتاریخچهجستوجووفعالیت
در  ، Mapsبهصورت پیشفرض در دستگاههای اندروید و
آیفونضبطمیشودومیتوانیدباابزار«»MyActivityتمام
این اطالعات را ببینید.اما اگر فعالیتی را مشاهده کردید
که دوست دارید دیگر گوگل بر آن نظارتی نداشته باشد،
باید مراحل دیگری را هم دنبال کنید.به «»My Account
به نشانی _myaccount.google.com/intro?utm
source=OGBبـــــرویـــــدو در بخش «Personal info
 »& Privacyگــزیــنــه «Manage your Google
 »Activityوسپس « »Activity Controlsرا انتخاب کنید.
در این جا میتوانید انواع اطالعاتی را که گوگل تاکنون از
شما جمعآوری کرده ،ببینید .برای غیرفعال کردن فعالیت
وبواپلیکیشن،کافیاستبرآیکنکشوییآبیرنگسمت

راست کلیک کنید.اگر میخواهید همه فعالیتهایتان را
تا این جا پاککنید ،باید چند مرحله بیشتر را دنبال کنید.
ابتدا«»ManageActivityراانتخابکنید.اینکارشمارابه
صفحه«»MyActivityبازمیگرداندکهدرآنبایدآیکنمنو
(سهنقطهعمودی)درسمتراستوباالیصفحهراانتخاب
کنید »Delete activity by«.و بعد در منوی بازشده «All
»Timeراانتخابکنید.همچنینمیتوانیدباانتخابگزینه
مدنظرفعالیتهادربازهزمانیمشخصیراحذفکنید.
▪آیامکانخودرابهاشتراکمیگذارید؟

اگــر ایــن اجــازه را به گوگل داده باشید ،ایــن شرکت از
گوشی هوشمند شما برای پیدا کردن مکان تان استفاده
میکند.برای فهمیدن ایــن که آیــا ایــن اطالعات را به
اشتراک میگذارید یا خیر ،میتوانید در بخش «Activity
 »Controlsو کلیک روی « »Manage Activityببینید
که چه مکانهایی بــرای شما ذخیرهشده است.مانند
گشتوگذار در وب ،میتوانید با غیرفعال کردن آیکن
سمت راســت دنبال کــردن مکانهایی را که در آنها
حضورداشتهاید ،برای گوگل غیرفعال کنید.برای پاک

محققاندانشگاهامیرکبیرپالستیکهایتجزیهپذیریدرحدنیمهصنعتیتولیدکردندکهدرمدتکوتاهیتجزیهمیشوند.بهگزارشمهر،به
گفتهدکتراحمدی،محققپروژه،زمانتجزیهاینپالستیکازششماهشروعمیشودوتادوسالادامهدارد،درصورتیکههماکنونپالستیک
هااز ۶۰تا ۱۰۰سالزمانبرایتجزیهشدننیازدارند.

کردنهرمکانثبتشده»ManageActivity«،راانتخاب
و بعد روی عالمت سطل زباله پایین سمت راست کلیک
کنید.گوگل در صورت انتخاب کاربر ،صدای وی برای
ایجاددستوراتوجستوجوهایصوتیراذخیرهمیکند.
هــرزمــان بگویید « »Ok Googleیا عالمت میکروفن
اپلیکیشن گوگل را لمس کنید ،گوگل صدای ضبطشده
شمارا ذخیره میکند.با انتخاب «»Manage Activity
در بخش « »Activity Controlsمیتوانید به دستورات
قدیمی یا جست وجوهای صوتی خود گوش دهید.
▪فعالیتخوددریوتیوبرابررسیکنید

گوگل آمــار ایــن که بــرای چه چیزی در یوتیوب جست
وجــو کــردهایــد یا چه ویدئوهایی را تماشا کــردهایــد ،نگه
م ـیدارد .مانند تنظیمات دیگر میتوانید وضعیت آن را
در « »Activity Controlsکنترل کنید و روز یا ساعتی
را که به جست وجــوی ویدئو پرداخته ایــد یا ویدئویی را
تماشا کردهاید ،ببینید .مانند پاک کردن دیگر فعالیتها،
میتوانیداطالعاتمربوطبهتماشایاجستوجویویدئوها
راهمپاککنید.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی هشدارداد:

خطر انحصار گرایی سرویس دهندگان شبکه برای تولید کنندگان محتوا
حــق پــرســت -م ــع ــاون مــحــتــوای مــرکــز
مــلــی فــضــای مــجــازی بــا هــشــدار دربـــاره
تاثیرانحصارگرایی خــدمــات دهندگان
شبکه بر تولید محتوا در فضای مجازی اعالم
کرد:در شرایط فعلی،موضوع تولید محتوا در
فضای مجازی با دو مسئله مواجه و پرداختن
به این دو مقوله ضروری است تا با همکاری
دستگاه های مختلف و مدیریت آن ها،مقوله
تولید محتوا درفضای مجازی در راستای
اهداف مد نظرقرار گیرد.
▪خطر«موناپسونی»

امیر خوراکیان در گفت و گو با خراسان افزود:
اولــیــن مسئله در ایــن عرصه خطر«موناپ
سونی» ()monopsonyاکوسیستممحتوای
دیجیتال است که تولید کنندگان محتوا را
تهدید می کند ،به این معنا که ارائه دهندگان
خدمات ،شبکه  ،زیرساخت و سرویس های
ارتباطی ممکن است به گونه ای رفتار کنند
که انحصارگرایی بیش از حد و قدرتی که به
لحاظ جایگاه شان از نظر تعداد مخاطبان یا از
زاویه سرویس های ارتباطی در اختیار دارند،
منجر به اعمال فشارها وتحمیل عواملی بر
تولیدکنندگانمحتواشودکهاینجهتگیری
موانعومشکالتیرابرایتولیدکنندگانمحتوا
به وجــودآورد  .وی در ادامه تصریح کرد:ما در
شرایطی هستیم که به حمایت و تشویق تولید
کنندگان محتوای داخلی در فضای مجازی
نیاز داریــم.در نتیجه کسانی که در این حوزه
نقش دارند و می توانندموثر واقع شوند  ،باید
ضوابط و مقرراتی داشته باشندو فرایندی را
تعریف کنندکه در نهایت منجر به حمایت از
تولید محتوا شودوبه رشد بازار تولید محتوا
بینجامد.خوراکیانباتاکیدبراینکهدرمرکز
ملی فضای مجازی به طور جدی این مقوله را
دنبال می کنیم،خاطر نشان کرد :در کشورما
حجم بازاراقتصاد فضای مجازی بیشتر در
حوزه زیر ساخت و شبکه است؛ در حالی که
در کشورهای پیشرفته بیشتر در حــوزه نرم
افــزارهــای واســط ،فعالیت های تراکنشی و
مسائل دیگری است که در مجموع به حوزه
محتوا وخدمات بیشتر برمی گردد،بنابراین
سرویس دهندگان وارائــه دهندگان شبکه
باید مراقب این موضوع باشند و ما هم در مرکز
ملی فضای مجازی به طور قطع این مسئله
را با جدیت دنبال می کنیم تا مدل تعامل این
سرویس دهندگان با تولید کنندگان فضای

مجازی به گونه ای یک طرفه و غیر منصفانه و
محدودیتزادربرابرتولیدمحتوانباشد.
▪سرویس دهندگان باید در برابر محتوا
مسئولیتپذیرباشند

وی بــا اش ــاره بــه مقوله مهم دیگر درعرصه
تولید محتوا در فضای مجازی تصریح کرد:
زمانی در ارتباط با فضای مجازی گفته می
شد،برخی گروه ها سرویس دهنده هستند و
زمینه ارتباطات و شبکه رافراهم می کنند ،در
کل گروه های فنی محسوب می شوند و خود
را دربرابر محتوا و تاثیرات اجتماعی فرهنگی
سرویس هایی که ارائــه می کنند ،مسئول
نمی دانند.واقعیت این است که امــروز این
دیدگاه منسوخ شده است.امروزدر نسل های
جدید سرویس های حوزه فضای مجازی که
دردنیاارائهمیشود،باعنوان"ایمنیبهوسیله
طراحی"یامقولهایباعنوان"ارزیابیتاثیرات
اجتماعی"مواجهیم .این ها موضوعاتی است
که این روزها مورد توجه جدی ارائه کنندگان
سرویس هــاســت.در نتیجه وقتی مجموعه
ای سرویسی ارائه یا ظرفیتی را در ارتباط با
فضای مجازی ایجاد می کند،هیچ کسی به
انــدازه آن مجموعه در برابرایمنی و تاثیرات
فرهنگیاجتماعیآنسرویسمسئولنیست.
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی در
ادامه تاکید کرد :امروز هیچ کسی حق ندارد
بگویدخدماتوسرویسیراارائهمیکنمکهبه
تاثیراتفرهنگیواجتماعیآنتوجهیندارم.
این به هیچ وجه پذیرفته شده نیست.واقعیت
این است که ازهمان ابتدای طراحی سرویس
ها وبرنامه ریزی خدمات ،باید مسئله تاثیرات
اجتماعی و ایمنی به طور دقیق در طراحی ها
مورد توجه قرار گیرد.البته ممکن است ارائه
کننده سرویس تخصص الزم را در این زمینه
نداشتهباشد،امااینتخصصنداشتنبهمعنای
ایننیستکهمسئولیتهمنداشتهباشد.این
خدماتدهندگانبایدازافرادمتخصصواهل
فن و کسانی که تجربه و مهارت و دانش کافی
را د رحوزه های فرهنگی و اجتماعی دارند ،
استفاده کنند و همه باید به پیوست فرهنگی
سرویس هایی که ارائــه می کنند ،از لحظه
طراحیتوجهداشتهباشند.
▪«اینترنتطبقهبندیشده»درکشورارائه
میشود

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی

همچنین در نشست خــبــری در حاشیه
یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال از
اجــرای طرح «اینترنت طبقهبندی شده» در
کشور خبر داد که به کاهش فیلترینگ برای
گروههایخاصمیانجامد.خوراکیانافزود:
تقسیمبندی اینترنت برمبنای دسترسیها
و براساس نیازها و ماموریتها خواهد بود.
اینترنت طبقهبندی شــده طرحی اســت که
اجرایی میشود .بر این اساس برخی مراکز
خــاص همچون مراکز پژوهشی و دانشی،
فرهنگی ،دانشگاههاو رسانهها میتوانند به
بخش عظیمی از اینترنت دسترسی داشته
باشند .سعی داریم تقسیمبندی اینترنت به
گونهای باشد تا دسترسیها براساس نیازها و
مأموریتهافراهمشود.دراینطرح،ظرفیتی
فراهم میشود تا بعضی مراکز خاص بتوانند
از بخشی از محتوای اینترنت و فضای مجازی
که برای عموم امکان دسترسی وجود ندارد،
استفادهکنند.
به گزارش مهر،وی تصریح کرد :سیاستها
بایدتبدیلبهقانونومقرراتشودوباابالغاین
مقررات به دستاندرکاران امر ،بتوانیم موانع
تولید محتوا را برای تولیدکنندگان کاهش
دهیم .وی یادآور شد:سال  ۹۶برای حمایت
و توسعه محتوا در کارگروهی بیش از ۹۰
موضوعراکهمانعتولیدمحتوابودند شناسایی
کردیم .از این تعداد  ۱۵موضوع را در اولویت
قرار دادیم و هماکنون با کمک دستگاههای
مربوط در حال تنظیم تفاهمنامه و مصوبات
هستیمتابهرشدفضایمجازیکمکبیشتری
شود.خوراکیاناظهارکرد:باانحصاردرحوزه
فضایمجازیموافقنیستیموبایدکمککنیم
اپراتورها و همه کسانی که در حوزه خدمات
و ارتباطات نقش اصلی دارند ،در بازار تولید
مفیدباشند.
▪بازدید روزانــه  ۸میلیارد ویدئو در فیس
بوک

وی با اشــاره به ویژگی های محتوا در فضای
مجازی و اهمیت تصویری شــدن محتوا در
فضایمجازیگفت:باگذشتزمان،تصویری
شدن محتوا در فضای مجازی امــری جدی
اســـت.وی افـــزود :بیش از  ۸۳درص ــد کل
محتوایجهاندرفضایمجازیدرحالجابه
جاییمحتوایتصویریاستوویدئوهادردنیا
در سه سال اخیر دوبرابر شدهاند .همچنین
فیسبوک روزانه۸میلیارد بازدید ویدئو دارد.

...

اخبارکوتاهداخلی
فعالیت  ۳۰۰هزار کانال و گروه فارسی در
تلگرام
مهر-رئیسمرکزرسانههایدیجیتالازفعالیت ۳۰۰هزار
کانال و گروه فارسی زبان در تلگرام خبر داد و گفت :هفت
هزارو ۵۰۰کانالفعالهستندو ۴۰درصدآنهاشناسنامه
الکترونیکی محتوای دیجیتال (شامد) دریافت کرده اند.
همچنین ۱۳۰هزارنرمافزارکاربردیموبایلی(اپلیکیشن)،
شامد دریافت کردند و انتظار داریم این رقم به  ۲۰۰هزار
نرمافزار افزایش یابد.وی افزود :با وجود این که  ۲۰۰هزار
سایتاینترنتیدرکشورفعالاستاماازاینتعداد ۷۰،هزار
سایتمجوزشامددارندوامیدواریمتاپایانسال،بتوانیمسه
چهارمسایتهایاینترنتیداخلکشورراشامددارکنیم.

نظریهانقراضدایناسورهابهعلتبرخورد
شهابسنگزیرسوالرفت
مهر-نتایج یک بررسی نشان می دهد شهاب سنگی که
برخوردآنبازمینتابهحالعاملاصلیانقراضدایناسورها
دانسته می شد ،در عمل قادر به نابودی تعداد زیادی از این
موجوداتنبوده،چراکهبرخوردشهابسنگیادشدهتنهابه
اندازه ۱۳درصدمیتواندعاملانقراضجمعیدایناسورها
تلقیشودوعاملاصلیاینتحولمهمرابایدمسائلدیگری
دانست.

...

خواندنی
جدیدترینتصویرازمشتری

وی تصریح کرد :دادههای باز موضوع دیگری
اســت که اهمیت بسیاری دارد .هرچه در
فضای مجازی پیش میرویم ،دسترسی آزاد
به اطالعات نرمافزار و دادههــای باز در این
فضا بیشتر میشود و اطالعات بیشتری در
اختیارکاربرانقرارمیگیرد.ویازدیگرموارد
بسیار مهم در فضای مجازی را تولید و انتشار
محتوا دانست و گفت :تولید و اشتراکگذاری
محتوا دارای اهمیت است.خوراکیان اظهار
کرد :این سه مورد تأکیدی در فضای مجازی
عارضهها و مالحظات بسیاری دارد که الزم
است بیشتر به مباحث توجه داشته باشیم .از
جمله مالحظات بازنگری در قوانین و ضوابط
و مدل مواجهه با سرویس ویدئومحور است.
در کشور با مشکالتی روبه رو هستیم و کسانی
که در این حوزه فعالیت میکنند ،با موانع و
محدودیتهاییروبهروهستند.
وی یــادآور شد :همه فعاالن فضای مجازی و
کسانی که در ارائه سرویس و زیرساخت نقش
دارنــد ،براساس مسئولیت اجتماعیشان
وظیفهدارنداینمسئلهرابرایکاربرانتبیین
کنندکهدادههاهیچامنیتیدرفضایمجازی
ندارند و باید در توزیع و انتشار محتوا توجه
بیشتری داشته باشند.معاون محتوای مرکز
ملی فضای مجازی تصریح کرد :کسانی که
در حوزه زیرساخت ،ایجاد شبکه ارتباطات،
مدیریتوارائهسرویسنقشدارند،مسئولیت
اصلی اجتماعی دارند و باید توجه اساسی به
موضوعمحتواداشتهباشند.
▪فضای شبکه های اجتماعی در ماه های
آیندهمتحولمیشود

خوراکیان با اشاره به پیامرسانهای داخلی
گفت:درماههایآیندهشاهدتحوالتیدرحوزه
سایبر خواهیم بود و حتما وزارت ارتباطات

خودکفایی کشور در تولید مواد بارور سازی ابرها

تشکیل صندوق های سرمایه گذاری توسعه فناوری دراستان ها

حاجیان -مدیر مرکز بارور سازی ابرها از انعقاد قرارداد تولید مواد بارور سازی ابرها با
صنایع دفاعی خبر داد و گفت  :تا پیش از این موادبارور سازی ابرها را از روسیه خریداری
می کردیم ،امابا امضای قرارداد تولید این مواد و اجرای این قرارداد کشورمان در این
زمینهبهخودکفاییرسیدهاست.گلکاردرگفتوگوباخراسان افزود :موادبارورسازی
ابرها تا پیش از این در کشور تولید نمی شدو ناچار بودیم برای بارور سازی ابرها ،این
موادرا ازروسیه خریداری کنیم که هزینه باالیی به ما تحمیل می کرد  .براین اساس از
ابتدای امسال طی قــرار دادی با صنایع دفاعی  ،مقرر شد سازمان صنایع دفاعی
این مواد را در داخل تولید کند که خوشبختانه با کسب دانش فنی تولید این مواد در
کشور ،این محصول با موفقیت تولید شده و کشور در این زمینه به خودکفایی رسیده
است  .به زودی نمونه آزمایشی آن در اختیار مرکز بارور سازی ابرها قرار می گیرد.

پارسا  -مدیرعامل صندوق نوآوری وشکوفایی از برنامه ریزی برای تشکیل صندوق های
سرمایه گذاری خطر پذیر توسعه فناوری دراستان ها و تامین بخشی از سرمایه این صندوق
ها توسط صندوق نوآوری خبر داد .دکتر سلطانی در گفت و گو با خراسان افزود :برای تحقق
این مهم ،چنان چه پارک فناوری و دانشگاه های استان اعم از دانشگاه های پزشکی وغیر
پزشکی ،مبلغی را به عنوان سرمایه وآورده اولیه صندوق اختصاص دهند ،صندوق نوآوری
وشکوفایی نیز به اندازه مجموع اعتباری که آن ها اختصاص داده اند سرمایه گذاری خواهد
کردوبهاینترتیب صندوقسرمایهگذاریخطرپذیرآناستانبرایتوسعهفناوری،حمایتاز
شرکتهایفناورودانشبنیاناستانایجادمیشود.ویهمچنینگفت:اینصندوقآمادگی
دارد در صندوق های پژوهش وفناوری کشورکه اکنون تعدادشان به 37موردرسیده 20،تا
 49درصدسرمایهگذاریکند.

زیرساختهای الزم را برای پیامرسانهای
داخلیفراهممیکند.همچنینسرویسهای
خدماتی هم فعالیتشان را به درستی انجام
خواهند داد.وی ادامــه داد :مــردم در حوزه
پیامرسانهاتصوراتغلطیدارندمبنیبراین
کهفضااطالعاتیخواهدشدوامنیتیبرایشان
نخواهد بــود ،درحالی که ایــن طــور نیست و
اطالعات کاربران در فضای پیامرسانهای
داخــلــی امــن خــواهــد بـــود.وی تصریح کــرد:
سند رسانههای اجتماعی تصویب شده است
ومشکلیدراینزمینهنداریموبهشدتدرحال
پیگیریتحولدرابعادمختلفسندهستیم.وی
بیان کرد :از پیامرسانهای داخلی به صورت
مرحلهای حمایت میکنیم .پیامرسانهای
داخلی نیز باید فعالیتهای خود را آغاز کنند و
بخشیازحمایتهادرمسیرثبتومجوزاست
تا در این بخش نسبت به گذشته به راحتی وارد
عمل شوند .همچنین پس از فعالیتشان به
میزان جذب مخاطب ،از امکانات زیرساختی
حمایت مــیشــود .در ادامـــه حمایتهای
سختافزاری،دانشفنی،تعرفههاوهزینهای
ازسویوزارتارتباطاتتسهیالتینیزبرایشان
درنظر گرفته شده است.وی افزود :در دوسال
اخیر ،مصوبات کوتاه را تبدیل به اسناد قابل
انتشار در کشور کردهایم ،اسنادی که وظایف
را در حوزههای مختلف مشخص میکند تا
زندگی فضای مجازی براساس اسناد ملی به
سهولتوبدونمشکالتباشد.معاونمحتوای
مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد :شبکه
ملی اطالعات ،فضای مجازی سالم ،مفید،
ایمن ،تولید محتوای منطبق با فرهنگ ایرانی
اسالمی ،آموزش و فرهنگ سازی ،صیانت از
کودکانونوجوانان،خطوزبانفارسیازجمله
موضوعات و محورهای  ۲۵گانهای است که
برایماناهمیتبسیاریدارد.

نــاســا جــدیــدتــریــن تــصــاویــر
فضاپیمای "جــونــو"از سیاره
مشتری را منتشر کرده است.
به گزارش ایسنا  ،فضاپیمای
جونو هر  53روزیک پرواز در
ارتفاعپایین(4200کیلومتر)
انــجــام مــیدهــد و تــصــاویــر
متعددیازاینپروازرابهزمینمخابرهمیکند.

لنزهوشمند،تحولیشگرفدرثبتتصاویر
لــنــز هــوشــمــنــدی طــراحــی
شده که درون چشم قرارمی
ک زدن
گیرد و قادر است با پل 
صحنهها را ثبت و ضبط کند.
بهگزارش باشگاهخبرنگاران
،این لنز مانند دیگر لنزهای
طبیوزینتیدرونچشمقرار
میگیرد و از لحظه ورود فعال میشود .کاربران میتوانند
حینمشاهدههرصحنه،باپلکزدنآنراثبتوضبطکنند.
ازدیگرقابلیتهایاینلنزهوشمندایناستکهاگرکاربری
ابتدا آن را درون چشم خود بگذارد و سپس به کاربر دیگری
دهد،وینیزقادراستتمامصحنههاییراکهاودیدهببیند.

خانهماژولیضدزلزله
یــک معمار ایتالیایی خانه
ماژولی طراحی کرده که در
کمتر از یک روز احــداث می
ش ــود و ضــدزلــزلــه اســت.بــه
گزارش مهر ،این خانه پیش
ساخته تاشوی چوبی چنان
محکمساختهشدهکهدربرابر
زلزله نیز مقاومت می کندودر دو حالت دو طبقه( ۴۶،۲۷و
 ۵۶مترمربعی) یا سه طبقه( ۷۰و  ۸۴مترمربعی) ساخته
می شود .هر خانه دارای آشپزخانه ،غذاخوری و حمام است
کهدرطبقهاولتعبیهمیشوند.اتاقهایخوابدرطبقههای
باالییقرارمیگیرند.

CMYK

