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ساعت هوشمند
با قاب لمسی

...

اخبارکوتاهداخلی
فروشگاه های آنالین مجوز واردات گوشی
گرفتند
وزیــر ارتباطات اعــام کــرد :فروشگاه های آنالین برای
تعادل بخشی بازار اقدام به واردات گوشی خواهند کرد.
به گزارش ایرنا،آذری جهرمی در کانال وزارت ارتباطات
افزود:دادن مجوز به فروشگاه های آنالین با هدف کمک
به واردکنندگان سنتی گوشی صورت خواهد گرفت تا
بتوانند نیاز بازار را در اجرای رجیستری برآورده کنند.
گوشی همراه یکی از کاالهای اصلی قاچاق به کشور است
که به گفته رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه ،تبلت و
لوازم جانبی ،سود ساالنه ناشی از گردش مالی آن به بیش
از  20هزار میلیارد ریال می رسد.تقاضای ساالنه تلفن
همراه در کشور  9میلیون دستگاه برآورد می شود که فقط
دو میلیون دستگاه آن از طریق واردات رسمی و دو میلیون
و  300هزار دستگاه نیز از دیگر روش ها مانند ورود همراه
مسافر تامین می شود و  95درصد تلفن های همراه موجود
در بازار قاچاق است.تازه ترین آمار گمرک از واردات تلفن
همراه تا نیمه آذر نشان می دهد واردات انواع گوشی در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است.
براساس آمار تجارت خارجی تا  ۲۱دی امسال ۱۱۹۰
میلیارد تومان تلفن همراه به کشور وارد شده است.به
گزارش فارس،بر اساس آمارهای گمرک تا  21دی امسال
 330میلیون و  296هزار و  124دالرگوشی همراه به
کشور وارد شده اســت.در  9ماه امسال  257میلیون و
 637هزار و  291دالر گوشی همراه به کشور وارد شده
بود.بر اساس مستندات آماری 511 ،هزار دالر گوشی
فقط در آذر امسال در آمارها ثبت شد.

سکوی تعاملی حل چالش های
استارت آپ ها راهاندازی شد
مهر-نخستین سکوی تعاملی بومی برای حل چالش های
نوآوری در کسب وکارهای نوپا (استارت آپ) با همکاری
دانشگاه تهران راه اندازی شد.
یــاری مجری طــرح جویشگر بومی گــفــت:روی سامانه
«نوآوید» به نشانی  www.noavid.irبه عنوان اولین
سکوی تعاملی بومی در اولین گــام ۶ ،چالش نــوآوری
شرکتهای حــوزه محتوا و جویشگرهای بومی قــرار
گرفته است.با راه انــدازی این سامانه کلیه متخصصان
و پژوهشگران دانشگاهی و غیردانشگاهی از سراسر
کشور می توانند برای حل چالش های نوآوری در کسب و
کارهای نوپا با هم به رقابت بپردازند و از پاداش های مالی
در نظر گرفته شده برای حل چالش ها بهره مند شوند.

تولید  900محصول دانش بنیان در حوزه
سالمت
حاجیان  -معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با
اشاره به تولید ثروت   هزار و600میلیارد تومانی شرکت
های دانش بنیان ایرانی در حوزه سالمت گفت  :از 920
شرکت دانــش بنیان سالمت  420شرکت محصول
تولیدی در بــازار دارنــد ،محصوالت  52شرکت نیز به
خارج صادر می شود.دکتر ملک زاده در اتاق بازرگانی
تهران افزود:سه هزار و  20شرکت دانش بنیان درکشور
وجوددارد که  920شرکت دانش بنیان در حوزه سالمت
هستند .
وی با بیان این که به دولت متعهد شدهایم تا پایان سال
 ٩٦بــازار محصوالت دانش بنیان سالمت را به دو هزار
میلیارد تومان برسانیم ،گفت :تاکنون  ١٦٠٠میلیارد
تومان آن تحقق پیدا کرده است که امیدواریم تا پایان سال
به دوهزارمیلیارد تومان برسدواین شرکت ها بتوانند
سهم بیشتری از بازار  40هزار میلیاردی سالمت در ایران
داشته باشند.
به گفته وی 51 ،تا  90درصد سهام شرکت های دانش
بنیان سالمت خصوصی است .در حــوزه شرکت های
دانشبنیان ٧ ،هزار اشتغال برای افراد تحصیل کرده و
متخصص دانشگاهی ایجاد شده است.

درآمد شرکتهای دانشبنیان به  40هزار
میلیارد تومان رسید
ایــســنــا-درآمــد شــرکـتهــای دانـشبــنــیــان در گــزارش
ارائــهشــده از ســوی معاونت علمی ریاستجمهوری
به کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شــورای عالی
انقالب فرهنگی به  40هزار میلیارد تومان رسیده است.
بیشترین حمایت از ستادهای توسعه فناوری کشور متعلق
به دانشگاهها و دانشکدهها به میزان  43درصد و شرکتها
و مؤسسات غیردولتی با  37درصد بوده واز فعالیت سه
هزار و  260شرکت دانشبنیان ثبت شده تاکنون  40هزار
میلیارد تومان درآمد نصیب کشور شده است.

ساخت سامانههای تشخیصی پیشرفته برای
دست یابی به گداخت هسته ای
ایرنا  -سامانههای تشخیصی پیشرفته برای دست یابی
به فناوری پیچیده گداخت هسته ای و مطالعه پالسمای
همجوشی به همت مرکز تحقیقات فیزیک پالسمای واحد
علوم تحقیقات دانشگاه آزاد طراحی و ساخته شد.

کاریابیهای آنالین فیلتر شدند
دیجیاتو-روز شنبه برخی کاریابیهای مجازی به طور
ناگهانی فیلتر شدند که دلیل آن در هالهای از ابهام است
و مسئوالن دولتی هم پاسخ شفافی ارائه ندادهاند.
اما در گفت وگو با مدیران این سامانهها ،به نظر میرسد در
این موضوع هم نقش بازار سنتی و نارضایتی از بازار مدرن
کاریابی بی تاثیر نبوده و همچنین مسئله سامان دهی
دولت برای سیستمهای کاریابی آنالین نیز جزو دالیل
فیلترینگ کاریابیهای مجازی به شمار میرود.

...

با کسب رتبه  24جهان در سال 2017

کوتاه از جهان علم

درآمد بازی های رایانهای در ایران بیش از  400میلیون دالر
مرکزپژوهشهایمجلساعالمکرد:تاجوالی
 2017درآمدکلبازیهایرایانهایدرایران
بیش از 400میلیون دالر بوده است و ایران از
این لحاظ رتبه  24جهانی را در اختیار دارد.
به گزارش فارس،ایران از این لحاظ در رتبه
سوم منطقه قرار دارد و تنها ترکیه و عربستان
به ترتیب با درآمد حدود  800میلیون دالرو
 630میلیون دالر و رتبه جهانی  18و  19در
رتبههایباالترقراردارند.
بر اساس این گزارش،تنها با شناخت صحیح
و نقشآفرینی در صنعت جهانی بازیهای
رایانهای میتوان با حضور بازیهای خارجی
در کشور مواجهه صحیح داشت ،در غیر این
صورت تولیدات کم کیفیت و پیرو خارجی،
کمکیبهصنعتبازینمیکندومصرفکننده
کاالیخارجیخواهیمبود.
اولین سیاست مختص بازی های رایانه ای در
سال 94توسطشورایعالیفضایمجازیبه
تصویب رسیدکه طبق آن بیش از 20سازمان
وابستهبهدولتدرزمینهبازیهایرایانهایبا
درنظرگرفتناولویتهابایدبایکدیگرهمکاری
کنند.در گزارش مرکز پژوهش ها  ،مختصری
از جنبه های کلیدی تغییرات بــازار جهانی
بازیهایرایانهایبررسیشد.اینبررسیها
نشانمیدهدازلحاظاقتصادیصنعتبازی
هایرایانهایبهسرعتروندیروبهرشدراطی
میکندوازطرفیباوجودنوآوریهاوتغییرات
شدید و ظهور پلتفورم های جدید در صنعت
بازی های رایانه ای امکان شکوفایی کسب
وکارهای نوپا در این صنعت بسیار زیاداست.

مواردزیرهفتچالشمهمصنعتبازیسازی
و مصرف کنندگان بــازی های رایانه ای در
کشور است:
آثار فرهنگی بازی های خارجی:اقتضائات
فرهنگی کــشــورهــای تولیدکننده بــازی
های رایانه ای در مــوارد بسیاری با فرهنگ
کشور ما در تضاد است و در زمینه بازتولید
نظام فرهنگی کشورهای تولیدکننده است.
تالش های انجام شده برای رفع این چالش
شامل جلوگیری از عرضه رسمی بازی های
نامناسب،حذفصحنههایحاویآسیبهای
اخالقیوفرهنگیوایجادردهبندیسنیبرای
بازی هاست.با وجود این تأمین نیاز مصرف
کنندگانبازیهایرایانهایدرکشوربهوسیله
ساخت بازی های بومی ،مفید و باکیفیت تنها
راهپایدارمبارزهباتأثیرگذاریبازیهایرایانه
اینامناسبخارجیاست.
ریسک بــاالی سرمایه گــذاری در تولید
بازی های رایانه ای:خطر برنگشتن سرمایه
و نبود سود کافی در بازار بازی های داخلی از
دالیلمهمیاستکهمانعحضوربیشتربخش
خصوصیدراینحوزهمیشود.باوجودهزینه
باالی ساخت بازی های رایانه ای باکیفیت
که بتوان به سودده بودن آن امید داشت ،بازار
فروش بازی های رایانه ای در کشور بازگشت
سرمایهاولیه تولیدرابامشکلروبهرومیکند.
توسعه و تولید بازی های رایانه ای در کشور
نیازمندجذبسرمایههایخطرپذیرواصالح
نظامسرمایهگذاریدراینحوزهاست.
قیمت پایین عرضه بــازی های  خارجی

در بازار داخلی و الزامات کپی رایت:بازار
تولیدات داخلی بازی های رایانه ای بسیار
تحت تأثیر تکثیر و عرضه غیرمجاز بازی های
خارجی است.نبود نظارت قوی بر ورود بازی
های رایانه ای خارجی و در دسترس بودن
این بازی ها با قیمتی غیررقابتی (نازل ترین
قیمت) در بازار یکی از مشکالت فروش بازی
های رایانه ای تولید داخل در کشور است .از
بین شاخص های مؤثر در رونق صنعت بازی
های رایانه ای ،اجرای قوانین حمایتی (کپی
رایت)بیشترینتأثیررادرتقویتصنعتبومی
بازیرایانهایدارد.
کیفیت پایین بازی های داخلی در مقابل
بــازی های مطرح در بــازار جهانی:به طور
متوسط تولیدات داخلی بازی های رایانه ای
به لحاظ فنی در کیفیتی پایین تر از بازی های
مطرح در بازار جهانی قرار دارند و همین امر
موجب نبود امکان رقابت و حضور ناموفق در
بازارداخلیوبهخصوصخارجیاست.
حمایت از تجاری سازی تولیدات داخلی
با استفاده از ظرفیت مراکز رشد و پارک
هــای علم و ف ــن ــاوری:در ســال هــای اخیر
توانمندسازی،تسهیلگریوحمایتازتجاری
سازی صنایع و کسب وکارهای نوپا در کشور
از طریق ایجاد نهادهای مختلفی ازجمله فن
بازارها،کریدورهایتجاریسازی،پارکهای
علموفناوری،مراکزرشد(انکوباتورها)،شتاب
دهندههاوصندوقهایحمایتیشکلگرفته
است.عالوهبردولت،درتسهیلوهموارسازی
شرایطفعالیتشرکتهاینوپابهخصوصدر

زمینهتولیدبازیهایرایانهایاینگونهمراکز
بخشیازاکوسیستمیهستندکهامروزهنقش
مهمیدرتوسعهفناوریاطالعاتوارتباطاتو
توانمندسازیکسبوکارهایآنایفامیکنند.
توزیعدیجیتالیمحصوالت:توزیعدیجیتالی
عالوهبرکاهشهزینهتولیدمحصولفوایدیاز
قبیلحذفمحدودیتهایزمانیوجغرافیایی
برایعرضهمحصولودرنتیجهافزایشتعداد
مصرفکنندگانوحذفسودواسطههارابرای
تولیدکننده به همراه دارد.باید بستر مناسب
برای استفاده از توزیع دیجیتالی بازی های
رایانه ای غیرموبایلی نیز فراهم شود .با حذف
واسطه ها در روش های توزیع سنتی ،قیمت
نهاییبرایمصرفکنندهکاهشوسودحاصل
ازفروشبرایتولیدکنندهافزایشمییابد.
لزوم نظارت بر اجرای سیاست های مصوب
درباره بازی های رایانه ای:از آن جاکه فرایند
تصمیم گیری و سیاست گذاری در قبال بازی

دولت آمریکا همکاری با هواوی و زد تی ای
را ممنوع می کند

های رایانه ای کشور از نهادهایی مانند شورای
عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای
مجازی شروع شده است و با توجه به تصویب
اسناد سیاستی درباره توسعه بازی های رایانه
ای مانند برنامه ملی بازی های رایانه ای که
تکالیفیرابراینهادهایاجراییمتعددشامل
میشود،بایدسازوکارنظارتواجرایمناسب
اقدامات نیز در نظر گرفته شود.در چند سال
اخیرباوجوداینکهنهادهایمحدودیمتولی
حوزهبازیهایرایانهایبودند،امابهعلتنبود
سازوکارمناسببراینظارت،وضعیتشفافو
مطلوبی نداشته است.برای حضور هرچه بهتر
بازی های داخلی الزم است به دنبال هدایت
و نظارت بر فعالیت هــای بخش هــای درگیر
در حوزه بازی ها بود تا نقش های حمایتی و
تشویقی در حوزه سرمایه گذاری ،آماده سازی
زیرساختهایسختافزاری،نشردانشمورد
نیازومسائلیازایندستبهخوبیتقویتشوند.

تازه های فناوری
ساخت دستگاهی برای تبدیل دارو به پودر

استفاده از سرامیک چاپ  3بعدی در موتورهای جت

ردیاب کیف

پژوهشگران کشور دستگاهی عرضه
کردند که با امــواج فــراصــوت داروی
مایع را به پودر تبدیل و به بدن بیماران
ارســال میکند".نبوالیزر" قادر است
داروهــای مایع را به پــودر تبدیل و در
حد نیم تا پنج میکرون از دستگاه خارج
کند.درمبتالیانبهامراضریویبایددارومستقیمبهریههاوبرونشها
وارد شود و این دستگاه قادر است داروی مورد نیاز را به بدن وارد کند.
اساس عملکرد این دستگاه امواج اولتراسوند است.

بوئینگ سرامیکی با چاپ سهبعدی ارائه
کــرده اســت.بــه گ ــزارش ایسنا  ،سرامیک
چاپ شده حدود  1700درجه سانتی گراد
حرارت را تحمل میکند ،در این دما بسیاری
از مواد به سادگی ذوب می شوند یا تغییر
شکل می دهند.
این فناوری در تولید موتورهای جت رولزرویس بسیار کارآمد است و موجب
کاهش مصرف سوخت خواهد شد .با چاپ سهبعدی میزان مصرف سوخت
به دلیل قطر  1.5میلیمتر 15 ،درصد کاهش مییابد.

"لویی ویتون" تولید کننده محصوالت
چرمی لوکس مانند کیفهای دستی،
کیف پول وکمربند محصوالت خود را به
ردیاب مجهز کرده است.به گزارش ایسنا
،ایــن شرکت با برنامه گوشی هوشمند
ردیاب چمدان خود را فعال میکند.این
دستگاهبایکبارشارژتاششماهقابلاستفادهدرهرنقطهازجهاناست
وازطریق USBنیزشارژمیشود.ردیابازطریقمحفظهمخصوصداخل
چمدانقرارمیگیردوبابرنامهگوشیهمراهعملکردخودراآغازمیکند.

این سنگ از خورشید هم پیرتر است!
محققان در صحرای مصر تکه سنگی کشف کرده اند
که حاوی مواد معدنی عجیبی است .آن ها معتقدند این
شیء آسمانی قدمتی بیش از خورشید دارد.به گزارش
مهر ،این تکه سنگ شیشه ای که در صحرای مصر فرود
آمده،با نام  Hypatiaحاوی مواد معدنی عجیبی است
که تاکنون در منظومه شمسی مشاهده نشده و الماس
های بسیار ریزی در آن وجــوددارد .محققان معتقدند
این سنگ ۲۸میلیون سال قبل در نتیجه برخورد شهاب
سنگ با زمین ،در زمان شکل گیری جهان به وجود آمده

ناسا امیدوار است با اشعه ایکس بتواند سفینه های
فضایی روباتیک را در فواصل بسیار دور از زمین هدایت
کند.به گــزارش مهر ،ناسا اولین بار نوامبر گذشته از
دست یابی به این فناوری خبر داده بودکه راه را برای
ارسال سفینه های فضایی خودران به عمق فضا هموار
می کند.با اشعه ایکس می توان سفینه های فضایی را
بدون نیاز به دخالت انسان به سفرهای طوالنی فرستاد
و به طور ناگهانی با آن ها در تماس بــود.در سیستم
 SEXTANTاز ترکیبی از  ۵۲تلسکوپ و ابزار شناسایی

و قدمت آن حتی از خورشید و سیاره های اطرافش
بیشتر است.

موتور برقی تاشو

روبات تکنسین

موتورسیکلت برقی به بازار آمده که میتوان آن را تا زد و
مانند ساک خرید با خود همراه برد.
به گزارش فارس،درموتور برقی یو جت چرخ عقب بر
خالف چرخ های عقب دیگر موتورسیکلت ها تنها به یک
طرف بدنه اتصال دارد تا جمع کردن موتور ممکن شود.
بدنه موتورسیکلت از آلیاژ منیزیم و فیبر کربن ساخته
شده و چرخ ها فاقد تیوب است.
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شرکت اوکــادو از تولید روبــات دستیاری خبر داده که
میتواند به آزمایش و توسعه فناوریهای جدید کمک
کند.بهگزارشفارس،اینروباتمیتواندبهطورخودکار
به بسیاری از امــور فنی رسیدگی کند و در قامت یک
تکنسین ظاهر شود.روبات  SecondHandsاز قابلیت
های منحصربه فردی برای تعامل با انسان ها ،مشاهده
بصری و شناسایی محیط اطــراف ،درک موضوعات و
 ...برخوردار است .این روبات با همکاری چند مجموعه

کیلومتر در ساعت است.

اسکایپ به رمزنگاری پیشرفته مجهز شد
ایسنا-مایکروسافت اعالم کرده که پیام رسان اسکایپ
را به منظور افزایش امنیت سایبری و حفظ حریم شخصی
کاربرانش ،به فناوری رمزنگاری پیشرفته مجهز کرده است
و اسکایپ از این پس از فناوری رمزنگاری پیشرفته end-
 to-end encryptionبــهــرهمــنــد خواهد شد و تمامی
پیامهای متنی ،تصویری و تماسهای صوتی و ویدئویی به
رمزنگاریهای پیشرفته مجهز شده است.

گوگل برنده جایزه محبوبترین دستیار
صوتی شد
ایسنا-درنمایشگاه "،CES 2018گوگل" و "آمازون" بر سر
عنوان محبوبترین نرم افزار "دستیار صوتی" با هم رقابت
داشتندودرنهایت گوگل برنده شد.
اضافه شدن نمایشگر به دستیار گوگل جایی است که
تفاوت قابلیتهای الکسا و دستیار گوگل معلوم میشود
چرا که دستیار گوگل امکاناتی همچون "جیمیل"،
"تقویم" و "نقشههای گوگل" را در اختیار کاربر می
گذارد.

هند ماهواره های  ۷کشور را به فضا برد
مهر -هند موشکی حامل  ۳۰ماهواره فضایی متعلق
به خود و  ۶کشور کانادا ،فنالند ،فرانسه ،کره جنوبی،
انگلیس و آمریکا را به مدار زمین برد که با موفقیت در مدار
زمین قرار گرفته اند.

ماجرای کاهش عمدی سرعت گوشیهای
آیفون تمامی ندارد
ایسنا -بسیاری از کاربران گوشیهای آیفون  ۶که تحت
تاثیر کاهش عمدی سرعت گوشی توسط اپل ،باید باتری
گوشی خود را تعویض می کردند ،هم اکنون به دلیل هجوم
کاربران محصوالت اپل به فروشگاه ها  ،با کمبود باتری
روبه رو شده اند.

خواندنی
سفینه های فضایی خودران

فارس -دولت آمریکا قصد دارد قانونی را در کنگره به
تصویب برساند که به موجب آن دو شرکت چینی زد تی
ای و هواوی از فعالیت در خاک آمریکا منع شوند.اگر این
طرح به شکل قانون درآید ،دولت آمریکا حق عقد قرارداد
با شرکت هایی را که از سخت افزارهای تولیدی زد تی ای
و هواوی استفاده می کنند ندارد.
دولت آمریکا از چند سال قبل مدعی شده دولت چین
از سخت افــزارهــای تولیدی دو شرکت یــادشــده برای
جاسوسی در ایاالت متحده استفاده می کند ،ادعایی که
توسط هر دو شرکت به شدت رد شده است .برخی مقامات
آمریکایی هم شرکت های مخابراتی چینی را تهدید امنیت
ملی برای این کشور توصیف کرده اند.

قاتل آیفون ایکس رونمایی می شود

اشعه ایکس برای هدایت و ردیابی سفینه های فضایی
استفاده می شود.

تحقیقاتی در فرانسه و ایتالیا ساخته شده است.

مهر -انتشار تصویری از بسته بندی یک موبایل پرچم
دار نشان می دهد این دستگاه قابلیت تصویربرداری
اسلوموشن با هزار فریم در ثانیه را دارد.
سامسونگ اع ــام ک ــرده موبایل هــای گلکسی  S۹و
 S۹پرچم داران جدیدش ،یک ماه دیگر به بازار عرضه می
شوند .این موبایل «قاتل آیفون ایکس» لقب گرفته است و
با نمایشگر  5.8اینچی به بازار عرضه می شود ،همچنین
دوربین جلویی دستگاه  ۸مگاپیکسل و دوربین پشتی ۱۲
مگا پیکسل است.

پورتال ۴۹۹دالری فیسبوک ؛ رقیب
اکوشوی آمازون
زومیت-فیسبوک محصول جدیدی به نام پورتال عرضه
کرده است که بهمنظور چت ویدئویی استفاده میشود و
در کنفرانس توسعهدهندگان  F8به طور رسمی معرفی
خواهد شد.این محصول از صفحهنمایش مشابه محصول
آمازون بهنام  Echo Showبهره میبرد و نام آن Portal
خواهد بود.
همچنین اولین محصول سختافزاری فیسبوک خواهد
بود که در آزمایشگاه مرموز  Building 8ساخته شده
است.
فیسبوک قرار است این محصول را با قیمت  ۴۹۹دالر به
فروش برساند و قصد دارد از شیوهای در بازاریابی استفاده
کند که این محصول را بهعنوان ابزاری ضروری برای چت
ویدئویی با دوستان و خانواده در ذهن کاربران حک کند؛
درست مانند آمازون که اکو شو را مانند یک ابزار ضروری
در آشپزخانه تعریف کرده است.

مقابله با مزاحمان در ویندوز  ۱۰ساده تر شد
مهر -کاربران حرفه ای ویندوز  ۱۰که تازه ترین نسخه
آزمایشی این سیستم عامل را دریافت کرده اند ،می گویند
در این نسخه امکان محدود کردن دریافت پیام و هشدار
در ساعاتی خاص وجود دارد.یکی از امکانات جدید آن
ساعات آرام یــا  Quiet Hoursاســت که شباهت زیادی
به قابلیت مزاحم نشوید یا  Do Not Disturbرایانه های
مک دارد و با آن می توان ساعاتی از روز را صرفا به دریافت
و مشاهده پیام ها و اعالن های افراد و برنامه های دارای
اولویت اختصاص داد.
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