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کشف فسیل فضایی ها
روی مریخ!

...

اخبارکوتاهداخلی
 ۷۰درصد کاربران به دلیل نبود جایگزین به
تلگرام روی آورده اند
تسنیم-بر اساس یک تحقیق میدانی ۷۰ ،درصد مردم
گفته اند به دلیل نبود پیام رسان جایگزین به تلگرام روی
آورده اند و  ۶۵درصد اظهار کرده اند که چنان چه پیام
رسان ایرانی مناسب در اختیار داشته باشند از آن استفاده
می کنند.شاه میرزایی کارشناس فضای مجازی گفت:
تلگرام در ایران بیش از  40میلیون نفر کاربر داردامابه
هیچ قانونی پایبند نیست،درحالی که در 30کشورمردم
از پیام رسان های بومی آن کشوراستفاده می کنند.وی با
بیان این که دولت از پیام رسان های داخلی حمایت نکرد،
افزود :باید با حمایت از پیام رسان های بومی جایگزین های
مناسبی برای تلگرام ایجاد کنیم.جاللی کارشناس فضای
مجازی هم گفت:بر اساس یک تحقیق میدانی  80درصد
مردم گفته اند اولویت اصلی شان در تلگرام ارتباط و تعامل
است.مخاطبان این پیمایش میدانی ،کیفیت ،نبود امکان
هک وقابلیت های زیاد را عامل اصلی رویکردشان به تلگرام
اعالم کرده اند.در حالی که می توان در فرصتی شش ماهه
تا یک ساله بستر مناسبی برای استفاده مردم از پیام رسان
های داخلی ایجاد کرد.

پیامرسانها در صدر برنامههای نصب شده
اندرویدی کاربران ایرانی
فارس-بررسی رفتار کاربران ایرانی اندروید در پاییز امسال
نشان میدهد ،برنامههای پرطرفدار دسته پیامرسانها
نسبت به دستههای دیگر بیشترین میانگین نصب فعال
توسط کاربران را داشتند.در تازهترین گزارش عملکرد بازار
اپلیکیشنهایاندرویدیایرانی،برنامههایپرطرفداردسته
پیامرسانها نسبت به دستههای دیگر بیشترین میانگین
نصب فعال را داشتند.ساعت اوج خرید برنامهها  10صبح
و ساعت اوج خرید بازیها  21بود.بیشترین رشد انتشار
برنامه در دسته آشپزی و رستوران و بیشترین رشد نصب
فعال در دستههای امور مالی و رفت و آمد بود.دستههای
خرید و خانوادگی بیشترین درصد افزایش خریدار را به خود
اختصاصدادند.

ساخت قطره چشمی برای رشد سلولهای
بنیادی قرنیه
مهر-محققانرویانتوانستندباتولیدقطرهچشمیحاصل
از غشاء آمنیوتیک ،رشد سلولهای بنیادی لیمبال پس از
پیوند حلقه دور قرنیه را بهبود بخشند.

جایگاه پایین ایران در پژوهش نسبت به
استاندارد های بین المللی

سامانه آنالین رجیستری گوشی های مسافری ر اهاندازی شد
هرنفردرسالمجازبهواردکردنمسافرییکعددگوشی
است که برای تسهیل کار ،سامانه اظهارنامه گمرکی ویژه
گوشی مسافری راهانـــدازی شد .اما این سیستم برای
دورزدن رجیستری به کار نمی آید زیرا اگر مسافری بودن
گوشی اثبات نشود حق گمرکی پرداختی پس داده نمی
شود.بهگزارشفارس،بهتازگیمدیرکلفناوریاطالعات
ستاد مبارزه با قاچاق کاال اعالم کرد :با هماهنگی گمرک

مقرر شد فرصتی برای ثبت گوشی مسافران در نظر گرفته
شودتامسافرانیکهبههردلیلهنگامورودبهکشورگوشی
خود را ثبت نکردهاند ،به شرطی که کمتر از هفت روز از
زمان وارد شدن شان به کشور گذشته باشد ،بتوانند در
یخودراثبتکنند.اکنوندرتازهترین
سامانهگمرکگوش 
اطالعرسانی رسمی کمیته رجیستری  ،خبر راه اندازی
سامانه اظهارنامه گمرکی برای ثبت شناسه بین المللی

گوشی تلفن همراه اعــام شد.بنابراعالم این کمیته،
مسافران از این پس میتوانند با مراجعه به این سامانه
گمرک به نشانی ،epl.irica.gov.ir/ImeiRegister
حقوق گمرکی تلفن همراه را پرداخت و شناسه گوشی را
ثبت کنند.مسافران فقط تا  30روز پس از ورود به کشور
مهلت دارنداز طریق این سامانه تلفن همراه خود را ثبت
کنند و درصــورت اتمام این مهلت ،گمرک وظیفهای در
قبال ثبت شناسه تلفن همراه شخص مسافر نخواهد
داشت.افرادالزم است کد پیگیری و شناسه پرداخت را تا
حصولاطمینانازثبتتلفنهمراه،نزدخودنگهدارند.در

صورت نادرست بودن اطالعات وارد شده ،نه تنها شناسه
تلفن ثبت نمیشود ،بلکه وجه پرداختی نیز به فرد مسترد
نمیشود .بنابراین تنها افرادی که تلفن همراه خود را «به
صورت مسافری» وارد کشور کردهاند ،از این طریق اقدام
کنند.طبق قوانین گمرکی کشور هر نفر در سال مجاز به
ورود یک عدد گوشی طبق قانون مسافری است و واردات
یک عدد گوشی مسافری از معافیت  80دالری برخوردار
است.انتقال اطالعات از سامانه گمرک به سامانه همتا
ممکن است اندکی زمان بر باشد و تلفن همراه بهمحض
پرداخت حقوق گمرکی در سامانه همتا ثبت نخواهد شد.

معرفی امنترین پیامرسانهای دنیا؛ تلگرام چهارم شد
در تازهترین گــزارش منتشر شــده از سوی
موسسات تحلیل داده و ترافیک اینترنتی،
اپلیکیشنواتساپدررتبهنخستوتلگرامدر
رتبه چهارم فهرست امنترین پیامرسانهای
جهان جای گرفتهاند.به گزارش ایسنا به نقل
از وب سایت ،techworld  این روزها که بحث
امنیتپیامرسانهایداخلیوخارجیبسیار
داغ شده است ،به نظر میرسد اطالع یافتن
از پیامرسانهای خارجی که از ضریب امنیت
باالییبرخوردارند،کمکبهسزاییبهاستفاده
آگاهانهکاربرانخواهدکرد.
 .۱واتـــس اپ :واتـــس اپ س ــال ، ۲۰۱۶
محبوبترینوپرکاربردترینپیامرسانتوسط
کاربران در جهان شناخته شد .این پیامرسان
همچنینباتوجهبهاینکهازسیستمرمزنگاری
پیشرفته  end-to-end encryptionبهره
میبرد ،از ضریب امنیتی باالیی برخوردار
اســت بدین گونه که مکالمات و اطالعات
مبادله شــده میان کــاربــران و مخاطبان به

صورت کامل محافظت شده بوده و این طور
که گزارشهای منتشر شده بیان میکنند،
مکالمات و اطالعات شخصی و خصوصی آن
هاازسوینهادهایدیگرقابلرصدوردگیری
نخواهد بود.فیسبوک با در اختیار گرفتن و
تصاحبواتساپدرسال ۱۹،۲۰۱۴میلیارد
دالر کسب کــرد و از آن زمــان نیز با افــزودن
قابلیتهای جدید به دنبال جــذب و حفظ
طرفداراناینپیامرسانمحبوببودهاست.
 .۲سیگنال ( : )Signalایــن پیامرسان که
سال ۲۰۱۴آغاز به کار کرد ،توانست در زمان
کوتاهفعالیتش،بهضریبامنیتیباالییدست
یابد ،هرچند که محبوبیت و آوازه آن چندان
به ان ــدازه دیگر اپلیکیشنهای پیام رسان
معروف در جهان نشده است ،اما بسیاری از
متخصصان امنیت سایبری استفاده از آن را به
عنوان یک پیامرسان امن به کاربران پیشنهاد
میدهند .شیوه رمزنگاری این پیام رسان از
واتــس اپ تبعیت کــرده و هیچ اطالعاتی در

سرویسها و سرورهای اپلیکیشن سیگنال
ذخیرهنمیشود.
.۳جیدیتاچت( :)Gdatasecurechatجی
دیتا چت که به تازگی عرضه شده و رایگان در
دسترسعمومکاربرانقرارگرفته،نیزچندان
از محبوبیت دیگر اپلیکیشن های معروف و
همچنینتعداددفعاتدانلودزیادیبرخوردار

نشدهاست.
 .۴تلگرام :تلگرام هم که در دو ســال اخیر
از محبوبیت و استقبال بی نظیری از سوی
کاربران بهرهمند شده  ،از سرعت و امنیت
باالیی برخوردار است و عالوه بر پروتکل های
رمزنگاریپیشرفتهازقابلیتدیگریهمچون
مکالمه محرمانه (  )secret chatبرخوردار

است.
 .۵ســیــراس ( :)Ceerusایــــــن پیام رســان
اندرویدی ،توسط یک استارت آپ انگلیسی
مجهزبهسیستمهای SQR  عرضهشدهاست.
این اپلیکیشن که برای حفاظت از اطالعات
خصوصی و شخصی کــاربــران ،شرکتها و
سازمانهای مختلف طراحی و عرضه شد ،از
کاربرانیکحسابکاربریکاملتهیهمیکند
وازسیستمرمزنگاریپیشرفتهبهرهمیبرد.
.۶پرایویت(:)Privateاینسرویسپیامرسان
نیز که سال ۲۰۱۵طراحی شد و در دسترس
عموم کاربران قرار گرفت ،از تماس صوتی و
ویدئویی و مکالمات رمزنگاری شده بهره می
بردوبهکاربراندرسیستمهایعاملمختلف،
خدمات ارسال پیام را ارائه میدهد .این پیام
رســان توسط تجار و شرکت هــای تجاری با
استقبالبینظیریمواجهشدهاست.
 .۷فیس بــوک مسنجر:پیام رس ــان فیس
ب ــوک مسنجر نیز از سیستم رمــزنــگــاری
پــیــشــرفــتــه  end-to-end encryptionو
همچنینمکالماتمحرمانهاستفادهمیکند
و طبق گزارش ها ،کاربران فیس بوکی از این
پیامرساناستقبالزیادیکردهاند.

تازه های فناوری
روبات  4متری که با سرعت ۳۲کیلومتر می دود

قلب اژدها در آتشدان

این روبات  ۴پا از پستی و بلندی باال می رود

در نمایشگاه محصوالت الکترونیکی
مصرفی از اگزواسکلتونی رونمایی
شده که می تواند با سرعت  ۳۲کیلومتر
برساعتبدود.بهگزارش مهر،اینروبات
چهار متری کــه Prosthesisنــام گرفته
میتواندباسرعت ۳۲کیلومتربرساعت
بدود .جالب آن که حرکت این روبات بی سروصدا ست.روبات ۳۶۰۰
کیلوگرمیبهوسیلهخلبانیکنترلمیشودکهدرمرکزایناگزواسکلتون
میایستد.خلبانبااستفادهازحرکاتبازوآنرابهحرکتدرمیآورد.

سحابی « ،»114 RCWبازمانده انفجار
باستانی ستارهای سنگین در صورتفلکی
آتشدان است که ۱۰۰سالنوری پهنا و۶۰۰
سالنوریبامافاصلهدارد.شکلظاهریاین
سحابی ،قلب موجودی افسانهای را تداعی
میکند.به گـــزارش خبرآنالین ،سحابی
« ،»114 RCWابر عظیمی از گازهای داغ یونیزه است پهنای آن به هفت
درجه میرسد و  ۱۴ماه کامل را میتوان کنار یکدیگر روی قطر آن جا داد.
تصویربرداریازچنینسحابیکمفروغوگستردهایکارسختیاست.

در نمایشگاه محصوالت الکترونیکی
مصرفی امسال از روباتی با چهار بازو
رونمایی شد که می توان آن را در حوزه
های مختلف از فعالیت های امــدادی
گرفته تا کشاورزی به کار گرفت زیرا
قابلیت حرکت در پستی و بلندی را
دارد.
به گزارش مهر  ،زیر چهار پای این روبات چرخ هایی قرار دارد و به
همین دلیل می تواند به راحتی در زمین ناهموار حرکت کند.

...

کوتاهازجهانعلم
قطع برق در بزرگترین شوی فناورانه سال!
خبرآنالین  -قطع دو ساعته برق در نمایشگاه2018 CES
یک آبــروریــزی کامل بــود .جالب این که تم امسال «شهر
خبرنگاران
هوشمند» بود.این قطعی برق سوژه بسیاری از
ِ
حــاضــر در نمایشگاه شـــد.خـــوردن صاعقه بــه یکی از
ترانسفورماتورهاعلتاینقطعیگفتهشد.

هشدارهاوکینگ:دمایزمین 460درجهمی
شود
مهر-استفان هاوکینگ هشدار داده در صــورت ادامــه
گرمایشزمین،اینسیارهشبیهونوسخواهدشدواگرانتشار
گازهایگلخانهایمتوقفنشوددرآینده زمینشبیهسیاره
ونوس با دمای  ٤٦٠درجه سانتی گراد خواهد شد .ونوس
دومین سیاره نزدیک به خورشید است و چهار میلیارد سال
قبلشباهتبسیارزیادیبهزمینداشتهاست.

کشفباگجدیددرواتساپ
مهر-باگی درواتس اپ به افراد اجازه می دهد وارد گروه
های چت خصوصی شوند.با وجود آن که این اپلیکیشن
از رمزگذاری «سر به سر» استفاده می کند اما کارشناسان
معتقدند هکرها می توانند بدون اجازه ادمین گروه های
واتساپی،افرادرادرآنهاواردکنند.

اعطایوام۱۵میلیونیبهتولیدکنندگان
اپلیکیشن
مهر-باهدفحمایتازتولیدنرمافزارهایکاربردیایمنو
محتوایچندرسانهایموبایل،وزارتارتباطات۱۵میلیون
تومان تسهیالت بــرای هر درخــواســت توسعهدهندگان
نرمافزارهادرنظرگرفت.سقفتسهیالتدرنظرگرفتهشده
برای توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی اپلیکیشن به ازای
هرمتقاضی ۱۵میلیونتوماناست .برایدرخواستبیش
از ۱۵میلیونتومانبایددرخواستکنندگانازطریقثبتنام
درفراخوانطرحهایفناورانهاقدامکنند.ارائهاینتسهیالت
برایتولیدویاتوسعهاپلیکیشنهایارزشمندبرمبنایبرنامه
کسب وکار مشخصی است که باید به تایید کارگروه ارزیابی
این تسهیالت برسد .همچنین این تسهیالت به افــرادی
تعلقمیگیردکهدرگذشتهحداقلیکاپلیکیشنباکیفیت
موبایل تولید کرده باشند.برنامه کسب و کار متقاضیان
(بیزینسپلن)بایدمبسوطوبراساسقالبارائهشدهازسوی
دبیرخانه وام وجوه اداره شده ،ارائه شود.اعتبارات موردنیاز
برای اعطای تسهیالت به متقاضیان حقیقی از محل منابع
صندوقکارآفرینیامیدوبهمتقاضیانحقوقیازمحلوجوه
ادارهشدهوزارتارتباطاتپرداختخواهدشد.

پارسا – معاون علمی رئیس جمهور با اشــاره به این که در
سال های گذشته با وجودهزینه هایی که در حوزه پژوهش
وآموزش انجام شده،نتایج مطلوبی عاید کشور نشده است،
گفت:یکیازدالیلآنجایگاهپایینایراندرحوزهپژوهشی
نسبت به استاندارد هــای بین المللی است.ستاری در
اختتامیه بزرگترین رویــداد کارآفرینی تولید محتوای
دیجیتال افــزود:از لحاظ تولید دانش آموخته رشته های
مهندسی با دو تا سه هزار اختالف نسبت به آمریکا در رتبه
چهارمیاپنجمدنیاهستیمولیهمچناننمیتوانیمباوضعیت
صنعتفعلیدانشآموختگانخودراسرکارببریمواینیعنی
مدلمادارایایراداستوبایدتغییرکند.وی مهمترینعلت
ارتباط نداشتن دانشگاه ها با صنعت و کارخانه ها را غربی
بودنآندانست.

CMYK

