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محققانعضالتمصنوعیساختندکهعالوهبرانعطافپذیریواستحکامبسیارزیاد،برخالفدیگرابزارهایروباتیک،قادرنددقیقاماننداعصابوعضالت
انسانحرکاتخودرااحساسکنند.بهگزارشایرنا،اینعضالتهمزمانباحرکتدادناندامهایمصنوعیقادرندموقعیتآنرانیزتشخیصدهند.همچنین
اینعضالتمصنوعیقادرندآسیبهایالکتریکیواردشدهرابهخودیخودترمیمکنند.محققانبرایساختاینعضالتازعضالتواقعیالهامگرفتهاند.

تولیدعضالت روباتیک
ترمیم شونده

...

اخبارکوتاهداخلی
تقیپور:موضوعاتاساسیدردستورکار
شورایفضایمجازیقرارنمیگیرد
مهر-تقیپورعضوشورایعالیفضایمجازیبابیاناینکه
موضوعات اساسی و مهم در دستور کار شورای عالی فضای
مجازی قرار نمی گیرد ،گفت :شورا به دلیل نبود مدیریت
صحیحدرهیئترئیسه،توفیقاتزیادینداشتهاست.ویدر
برنامه «دستخط» با اشاره به شبکه ملی اطالعات افزود:مگر
نهاینکهمجلس،شبکهملیاطالعاتراتکلیفکردتاحافظ
استقالل ما در فضای مجازی باشد؟ چرا ایجاد نمیشود؟
چرا امروز و فردا میکنید؟ امروز شبکه ملی اطالعات زیر
 10درصد پیشرفت کاری داشته است.یکی از مشکالتی که
در کشور به آن پرداخته نمیشود ،بحث خأل قانون و مقررات
است.همینشورایعالیفضایمجازیچندقانوندرستو
حسابیبرایاینفضاپیشنهادکردهاست؟ازمجلسخواسته
و خودش تصمیم اساسی گرفته است؟وی تصریح کرد :االن
پنجنرمافزاربهعنوانجایگزینتلگرامقراراستمقایسهشوند
؛البتهمسابقهحذفینیستیعنیهرپنجنرمافزارمیتواننددر
صحنهفضایمجازیحضورداشتهباشند.اینها"پیامرسان
سروش،ویسپی،گپ،آیگپوبیسفون"هستند.

رونماییازاولینژنوممرجعایرانیان
پارسا-اولین پــروژه ژنوم مرجع ایرانیان حاوی اطالعات
وتغییرات ژنتیکی وتوالی ژنومی بخشی از جمعیت کشور
رونماییشد.کاربرددرتشخیصزودهنگامبیماریهاوامکان
انجام اقدامات پیشگیرانه ،استفاده درطراحی وتولید دارو
و نیز کمک به گسترش طــرح پزشکی شخصی در ایــران
ازدستاوردهایاینپروژهاست.رئیسپژوهشکدهغدددرون
ریز ومتابولیسم دراین مراسم گفت :با تعیین توالی کل ژنوم
هزارو 191نفر و تعیین توالی تراشه ای بیش از 14هزار نفر
بامعیارهایعلمیمختصایننوعمطالعاتوپسازتالش20
سالهموفقبهتعیینتوالیژنتیکیمرجعجمعیتایرانشدیم.

درآمدهایمخابراتیدولتازصوتوپیامک
بهحاشیهرفت
مهر-در الیحه بودجه سال ۹۷درآمدهای مخابراتی دولت
ازمحلصوتوپیامکتلفنهمراهحذفشد.دربودجهسال
قبل ،درآمد دولت از افزایش یک تومانی قیمت هر پیامک،
 ۴۰۰میلیاردتومانبرآوردشدهبود.دفترفناوریهاینوین
مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد :درآمدهای وزارت
ارتباطات در الیحه بودجه  97نسبت به قانون بودجه ۹۶
حدود  ۱۵صدم درصد افزایش یافته و از  ۶۹۳۸۹میلیارد
ریال در قانون سال  ۹۶به  ۶۴۴۹۳میلیارد ریال در الیحه
بودجه  ۹۷رسیده است.این درحالی است که درآمدهای
وزارت ارتباطات نسبت به نرخ تورم ،رشد کمتری داشته
است.درحالیکهدرقانونبودجه 96برایدرآمدهایدولت
ازمحلافزایشقیمتهرپیامکونیزبدهیمعوقهاپراتورهای
مخابراتیبهترتیب ۴۰۰میلیاردو ۷۰۰میلیاردتومانردیف
درآمــدی دیده شده بود ،در الیحه بودجه  ۹۷این دو مورد
حذفشدهاست.بررسیاعتباراتوزارتارتباطاتنشانمی
دهداعتباراتاینوزارتخانهدرالیحه ۹۷نسبتبهسال۹۶
حدود ۱۴درصدکاهشداشتهواز ۴۵۲۳۷میلیاردریالبه
 ۳۹۰۴۹میلیاردریالرسیدهاست.

قولسازمانبرنامهبرایتحققسهمیک
درصدیپژوهشازGDP
حاجیان-معاونسازمانبرنامهوبودجهباطرحوعدهتحقق
سهم یک درصدی پژوهش از GDPدر سال  97گفت  :سال
آینده درصــورت همراهی نمایندگان مجلس ،سال بسیار
بهتری برای پژوهش و آموزش کشور خواهیم داشت.نمکی
در مراسم امضای قرار داد ارتقای  10دانشگاه وپژوهشگاه
برتردرترازبینالمللیافزود:برایسال 97سعیکردیم15
تا 18درصدافزایشبودجهآموزشییاپژوهشیداشتهباشیم
ودستیابیسهمپژوهشبهتولیدناخالصداخلیراهمیک
درصدپیشبینیکردیم.

...

با امضای تفاهم نامه بین  3وزارتخانه و با سود در حد صفر

کوتاهازجهانعلم

استارتآپها تا سقف ۵میلیارد تومان تامین مالی می شوند
زهـــرا حاجیان  -اســتــارتآپهــاو کسب
وکارهای نوپا تا سقف  ۵میلیارد تومان از
طریق بورس تامین مالی می شوند .با امضای
تفاهم نامه سه جانبه تامین مالی جمعی برای
کسب و کارهای نوپا و استارتآپها که روز
گذشته با حضور وزیــران اقتصادو دارایــی ،
ارتباطات  ،رئیس سازمان بورس و معاونان
وزیــرکــار و تــعــاون در وزارت امــور اقتصاد
ودارایی منعقد شــد ،از ایــن پــس استارت
آپها از طریق بورس تامین مالی می شوند.
بر اساس این تفاهم نامه ،استارتآپ ها می
توانند با مراجعه به نهاد هــای مالی مجوز
داری که فهرست آن ها به زودی در فرابورس
منتشر خواهد شد ،از طریق شراکت از این
تسهیالتبهرهمندشوندوتامینمالیجمعی
را انجام دهند.دستورالعمل اجرایی این
طــرح هفته آینده به تصویب شــورای عالی
بورس خواهد رسید.وزیر ارتباطات در این
مراسم  ،از تهیه دستورالعمل تامین سرمایه
بــرای کسبوکارهای نوپا و استارتآپها
خبر دادو گفت  :در مدل جدید تامین مالی

کسب و کارهای نوپا ،تامین مالی جمعی در
بورس صورت میگیرد.همچنین در این طرح
کسب وکارهای خرد نیز میتوانند ایدههای
خود را در بورس عرضه و منابع مالی پروژه را
از طریق پولهای خرد که عموما  ۱۰تا ۵۰
میلیون تومان است تامین کنند و البته در
آینده هم افزایش سرمایه صورت می گیرد.
وی ادامــه داد :تامین مالی جمعی از سه
طریق سرمایهگذاری اعانهای یا نذر اشتغال،
شراکت و دریافت سهم شرکت استارتآپ
و سرمایهگذاری بــرای دریــافــت بخشی از
کــاالهــای تولیدی شرکت استارتآپی در
آینده خواهد بود.وی با بیان این که سود این
تأمین مالی برای استارتآپ ها در حد صفر
خواهد بود ،گفت  :همچنین موضوع پیش
خرید محصول و سرمایه گــذاری نیز بدون
سود انجام می شود.جهرمی افزود :جزئیات
این طرح هفته آینده در شورای عالی بورس به
تصویب خواهد رسید.رئیس سازمان بورس
و اوراق بهادار نیز در این مراسم با اشاره به
شیوه تامین مالی جمعی در بــازار سرمایه

تصریح کــرد :سقف تامین مالی جمعی 5
میلیارد تومان است و اشخاصی که در تامین
مالیجمعیفعالهستند،میتوانندازطریق
نهادهای مالی مجوز دریافت کنند.
وی افزود  :در این زمینه مجوزی برای تامین
مالی استار تآپ ها درنظر گرفته خواهد
شد به طــوری که نهادهای مالی موجود
میتوانند با دریافت نمایندگی و در قالب
دستورالعمل از ایــن فعالیتها حمایت
کنند .وی با بیان این که این نوع تامین مالی
میتواند از طریق وام و شراکت باشد،تصریح
کرد  :البته آن چه در این تفاهمنامه مدنظر
اســت ،شراکت خواهد بــود .بدین صورت
که افراد به عاملیت (نهاد مالی ) مجوزدار
که البته فهرست آن ها در فرابورس منتشر
خواهد شد ،مراجعه می کنند و تامین مالی
جمعی را انجام میدهند .دستورالعمل
تهیه شــده هفته آینده به تصویب شــورای
عالی بــورس خــواهــد رسید تــا وظــایــف هر
دستگاه مشخص باشد.کرباسیان وزیــر
اقتصادو دارایی نیز در این مراسم با بیان این

محبوبترین زبانهای برنامهنویسی ۲۰۱۸

که تامین سرمایه اولیه برای کسب و کارهای
استارتآپی شروع شده است ،تصریح کرد
:با توجه به کاهش نرخ سود بانکی  ،موضوع
کــسـبوکــارهــای نــوپــا و اســتــارتآپــی می
تواندبرای مردم جذاب باشد و سرمایهها به
این سمت هدایت شود.
وزیــر ارتباطات همچنین در حاشیه مراسم
درباره ضرر کسب و کارها از فیلترینگ اظهار
کرد :بررسی مشکالت ناشی از فیلترینگ و
ضرر وزیــان فعاالن کسب و کارهای مجازی
در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد و با
مسئوالن متولی نیز رایزنی هایی انجام شده
است.این در شرایطی است که اغتشاشات در
همه کشورها ممکن است برخی مشکالت

را ایجادکند و حتی کسب و کارهای واقعی
را نیز تحت الشعاع قرار دهد .بر این اساس
اغتشاشات اخیر در ایران نیز باعث شد قیمت
ارزوسکهباالرودوبرروندطبیعیکسبوکارها
اثر بگذارد.وی درباره نتایج اجرای مرحله اول
ودومرجیسترینیزخاطرنشانکرد:بااجرای
رجیستری ،هم اکنون  ۶۰درصــد گوشی
های آیفون  ،از مجاری رسمی وارد کشور می
شوند،در حالی که پیش از این تنها  ۵درصد
به صــورت رسمی وارد می شــد.وی با اشاره
به غیرفعال شدن پنج هزار گوشی با اجرای
رجیستری،دربارهگرانیگوشیدرهفتههای
اخیر گفت :روی این مسئله حساس هستیم و
باوزارتصمتنیزمذاکراتیصورتدادهایم.

تازه های فناوری
ساعت هوشمند بالدار ساخته شد!

دست بند بدبو مزاحمان را فراری می دهد

ساخت روبات نرم با بافت زنده

گجتی ساخته شده که ترکیبی از تلفن
و ساعت هوشمند است و بال هایی دارد
کهشارژدستگاهرافراهممیکنندوآنتن،
بلندگو،میکروفنودوربیننیزهستند.به
گزارشمهر،اینگجتدرحالتساعت،
رویدستبستهمیشودوبرایاستفاده
به عنوان موبایل اندرویدی 4Gباید بال
های آن را باز کنید که یکی میکروفن و دیگری بلندگو است وهر دوی
آنهابهعنوانآنتنعملمیکنند.اگرکاربربخواهدباآنعکسبگیرد
یافیلمبرداریکند،بالباالییدارایدوربین ۱۲مگاپیکسلاست.

دســت بند هوشمندی تولید شــده که در
صورت وقوع مزاحمت خیابانی از سوی افراد
ناباب بوی بسیار بدی از خود متصاعد می
کند و مزاحمان را فراری می دهد.به گزارش
مهر ،پوسته بیرونی این دست بند از چرم
و بخشی نیز فلزی است وقــاب دومرحله
ای کوچکی روی آن قرار گرفته تا از انتشار
ناگهانی و ناخواسته بوی بد جلوگیری شود.در صورت آزاد شدن قالب از
طریق فشردن دکمه ایمنی زیر بخش فلزی  ،قوطی کوچک نصب شده در
آن باز و بوی بد پخش می شود.

محققانبهسرپرستیدکترخادمحسینی
روباتی نرم از جنس بافت زنده ساختند
که قادر است بیومکانیک لقمهماهی را
شبیهسازی کند.به گزارش ایرنا  ،ساختار
ساده بدن لقمهماهیها به ویژه بدن پهن
و بالههای جانبی که از سر شروع شده و به
ابتدای دم آنها میرسد ،مدلی ایدهآل
برای طراحی سیستمهای الکترومکانیکی است .این روبات  10میلی
متریازچهارالیهساختهشدهکهشاملبافتمتشکلازسلولهایزنده
قلبودونوعمادهزیستیخاصاست.

خواندنی

اولین ویدئو پروژکتور که با فرمان صوتی کار می کند

سطح مریخ را چند متر حفر کنید تا به آب برسید!

اولین ویدئوپروژکتور دنیا تولید شده که برای کنترل آن
از فرامین صوتی کاربران استفاده می شود.
به گزارش مهر،برای فعال سازی این دستگاه کاربران
به جای فشردن دکمه ها باید عبارت «الکسا پروژکتور را
روشن کن» بر زبان آورند .افزودن قابلیت کنترل صوتی
به این دستگاه با دستیار صوتی هوشمند الکسای
آمازون صورت گرفته است.
از جمله دیگر فرامین صوتی قابل درک بــرای این
دستگاه می توان به تغییر پورت ورودی دستگاه ،باال

ناسا اعالم کردصفحات عظیمی از یخاب را در عمق
کمی از سطح مریخ یافتهاند .ایــن صفحات مانند
سنگهای رسوبی زمین ،الیههای متفاوتی دارند و با
آنها میتوان تاریخچه عجیب مریخ را بررسی کرد.
به گزارش خبرآنالین ،این یخچا لهای زیرسطحی
در برخی نقاط فقط یکیدو متر با سطح مریخ فاصله
دارند.
ایــن کشف شگفت انگیز ناسا بــدان معنی اســت که
مسافران مریخ در آینده میتوانند بــرای تأمین آب

و پایین آوردن میزان صداو قطع ناگهانی صدا اشاره
کرد.

کاهش اعتبارات پژوهشی توسط دستگاهها ممنوع شد
ایسنا-سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال
 ۹۷درنشستیخبریگفت:بهموجبمصوبهکمیسیون
تلفیق ،دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و
پارکهای علم و فناوری اجازه دارند در سقف عملکرد
درآمدهای اختصاصی سال  ۹۶به دریافت تسهیالت از
بانکهااقدامکنندوبازپرداختآننیزازمحلدرآمدهای

اختصاصی آن ها خواهد بود.وی با اشاره به مصوبه دیگر
کمیسیون تلفیق دربــاره ممنوعیت کاهش اعتبارات
برنامههای پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی ،افزود:
به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق ،حداقل یک درصد
اعتبارات هزینهای تخصیص یافته به استثنای فصل یک
و شش (معادل  ۸۰۰میلیارد تومان) به امور پژوهشی و

توسعهفناوریاختصاصمییابد.طبقمصوبهکمیسیون
تلفیق،بهمنظورارتباطدانشگاههابابخشهایاقتصادی
و اشتغال دانشآموختگان کارشناسی ارشــد و دکترا
و پژوهشگران پسادکترا و جهتدهی پایاننامههای
تحصیالتتکمیلیبهسمتنیازآن،بخشهاشرکتهای
سودده،بانکهاوموسساتانتفاعیوابستهبهدولتمکلف
اندعالوهبردرصدهایقانونیمربوط،حداقل ۴۰درصد
دیگرازهزینهامورپژوهشیرادرمقاطعسهماههبهمیزان
 ۲۵درصدبهخزانهداریکلواریزکنند.

موردنیاز خود ،به حفر چاههای کمعمق یک تا دو متری
اکتفا کنند .

ایتنا  javaScript، Java، Python، Ruby -و Perl
محبوبترین زبانهای برنامهنویسی برای سال 2018
محسوب می شوند و بیشترین درخواستها برای استخدام
افرادی ارائه میشود که در این زمینه مهارت دارند.
بــرنــامـهنــویــســی و کـــدگـــذاری نـــرمافـــزاری همچنان
محبوبترین مهارت در عرصه فناوری محسوب میشود.

اپل اشتباهی نسخههای قدیمی  iOSرا در
دسترس قرار داد
زومیت -اپل اغلب اجــاز ه برگشت به نسخههای قبلی
 iOSرا نمیدهد اما ظاهرا این بار اشتباهی رخ داده و اپل
بهصورت اتفاقی چند ساعت چندین نسخه از  iOSرا به
وضعیت ساینشده در آورد.
در نتیجه ،تعدادی از کاربران شانس داشتند که از حصار
 iOS 11فرار کنند.

گوگل برقراری تماس ویدئویی با گوشی را
متحول کرد
مهر -رد و بــدل کــردن پیام و بــرقــراری تماس صوتی و
تصویری از طریق نرم افزارهای پیام رسان مستلزم نصب
آن از سوی فرستنده و گیرنده است ،اما گوگل این رویه را
تغییر داده است.گوگل مدتی است نرم افزار پیام رسان
موبایلی  Duoرا عرضه کرده که از امکاناتی مشابه واتس
اپ و تلگرام برخوردار است ،اما از این پس کاربران این
برنامه می توانند از طریق آن حتی با افرادی که  Duoرا
روی گوشی خود نصب نکرده اند ،تماس بگیرند.

سقوط ارزش سهام فیسبوک
ایتنا  -پس از این که فیسبوک اعالم کرد تغییرات بزرگی
در نحوه خبررسانی خود ایجاد میکند تا وقت کمتری
از مخاطبان بگیرد ،روز جمعه ارزش سهام آن  ۴درصد
سقوط کرد.
نیوز فید ،یکی از مهم ترین قسمتهای فیسبوک که در
آن تبلیغات انجام میشود ،از این پس به جای ترجیح دادن
مفاد مرتبط ،شروع به اولویت دادن به تعامالت با معنی
اجتماعی خواهد کرد.

حذف  ۶۰برنامه آلوده به تبلیغات مستهجن
از فروشگاه گوگل
مهر-گوگل  ۶۰بازی را از فروشگاه برنامه های موبایلی
خــود موسوم به پلی استور حــذف کــرده ،زیــرا آلــوده به
تبلیغات مستهجن بوده اند.بسیاری از این بازی ها برای
استفاده کودکان طراحی شده اند.برخی از این بازی
ها بسیار محبوب هستند و حتی بیش از یک میلیون بار
بارگذاری شده اند.

ماهواره انگلیسی ویدئوی رنگی از زمین
می گیرد
مهر -انگلیس ماهواره ای به مــدار زمین فرستاده که
قابلیت تصویربرداری رنگی با کیفیت باال از زمین را دارد
و حتی اشیائی به کوچکی  ۶۵سانتی متر در سیاره را
شناسایی می کند.

ایرانی
گرایشکمتراز ۵درصدکاربران
ِ
تلگرامبهپیامرسانهایداخلی
از 45میلیونکاربرایرانیتلگرامفقطدومیلیونو 198هزار
نفر پیامرسان ایرانی دانلود کردهاند.به گزارش خبرآنالین،
با وجود فیلتر تلگرام ،بر اساس اسناد موجود تنها کمتر از 5
درصد از کاربران ایرانی آن ،اپلیکیشنهای ایرانی را دانلود
کردهاندکهمعلومنیستازآناستفادهمیکنندیانه.براساس
جدیدترین آمارها،تعداد کاربرانی که پیام رسان داخلی
سروش،آیگپوبلهرادانلودکردهانددومیلیونو 198هزار
نفر است و رقم کاربران فعال این پیامرسانها قطعا کمتر از
تعداددانلودکنندگاناست.برایناساسبیشازیکمیلیون
نفر از کافهبازار 500 ،هزار نفر از گوگل پلی و  200هزار نفر
ازمایکت ،اپلیکیشن سروش را دانلود کردهاند که در مجموع
یک میلیون و 700هزار کاربر میشوند.از سوی دیگر تعداد
کاربرانیکهآیگپراازکافهبازاردانلودکردهاند 100،هزار
نفر  ،از گوگل پلی  50هزار نفر و از مایکت نیز  24هزار نفر
است.اپ«بله»رانیز 200هزارنفرازکافهبازار 100،هزارنفر
ازگوگلپلیو 24هزارنفرازمایکتدانلودکردهاند.
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