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باتریهایی که با بزاق دهان
یشوند!
شارژ م 

...

اخبارکوتاهداخلی
وعدهوزیرارتباطاتبرایبررسیدلیلگرانی
دربازارموبایل
زومیت-آذریجهرمیازهمکاریوزارتارتباطاتووزارت
صنعت،معدنوتجارتبرایبررسیدالیلگرانیبازارموبایل
خبر داده و به علل احتمالی این موضوع اشاره هایی کرده
است .وی همچنین از موشکافی کامل جزئیات رجیستری
بهمنظور تعیین زمان فاز جدید آن گفته و ادامه آن را منوط
به تصمیم جلسات وزارتخانه بیان کرده است که هفته آینده
برگزار خواهد شد.وزیر ارتباطات با اشاره به گرانی در بازار
موبایلکهاینروزهااعتراضبسیاریازافرادرادرپیداشته
وهمچنینبهکسادیبازارمنجرشدهاست؛ازهمکاریهای
وزارت ارتباطات با وزارت صنعت برای سامان دهی اوضاع
خبر داد.وی محدودیت تعداد واردکنندگان تلفن همراه را
ازجملهدالیلافزایشقیمت آندانست.

اپلیکیشنمسیریابویزدوبارهدردسترس
قرارگرفت
فارس-در حالی که مسیریاب ویز به دستور دادستانی فیلتر
شده بود بنابر گزارش کاربران اینترنت این اپلیکیشن هم
اکنونرویاینترنتثابتوسیاربدونهیچمحدودیتیقابل
استفاده است.پیش از این ویز به دستور دادستانی به دلیل
صهیونیستیبودنشرکتسازندهآنودسترسیسازندهبه
اطالعاتمسیرهایرفتوآمدکاربرانفیلترشدهبود.پساز
آن که با حکم دادستانی دسترسی سراسری کاربران به ویز
قطع شد ،پس از مدتی برخی کاربران اظهار میکردند که
میتوانند در برخی مواقع بدون محدودیت از این اپلیکیشن
استفادهکنند،برخیکاربراننیزهمچنانامکاناستفادهاز
آنرانداشتند.بهتازگیویزآپدیتیارائهکردهاستومشخص
نیست دسترسی سراسری دوباره به این مسیریاب ناشی از
تغییراتفنینرمافزاراستیارفعفیلتر.

فارسی ،یازدهمین زبان پرکاربرد در فضای مجازی
حاجیان -رئیس پژوهشگاه ارتــبــاطــات و فناوری
اطالعات گفت:بر اساس آمارهای سال،2017فارسی
به یازدهمین زبان پرکاربرد در وب سایت ها تبدیل
شــده است.دکترخوانساری در سومین جشنواره
فناوری اطالعات دانشگاه شریف با اشاره به اهمیت
نقش سرمایه گذاری دولت در حوزه خط و زبان ونیز
ارتباط بسیار نزدیک قدرت پــردازش زبان طبیعی با
مقوله امنیت ملی و قدرت دفاعی کشورها در فضای
مجازی افزود  :هم اکنون وب در کشورهای مختلف به
شدت در حال گسترش است و حتی در حوزه وب سایت
های فارسی نیز روند رو به رشدی را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اهمیت پردازش زبان فارسی در ارتقای
کارکردهای فضای مجازی گفت :هم اکنون در زمینه
پردازش زبان فارسی در فضای مجازی با چالش هایی
از جمله تفاوت با زبان های دیگر ،فاصله دانشگاه و
صنعت (کمبود منابع انسانی متخصص در حوزه زبان
شناسی)و نداشتنحمایتهایدولتی مواجه هستیم.
وی افزود:بر اساس آمارهای سال ،2017زبان فارسی
به یازدهمین زبان پرکاربرد در وب سایت ها تبدیل شده
است و باید برای توسعه و تولید ابزارهای زیرساختی
تالش کنیم تا بتوانیم ابزارهای پایه را در حوزه زبان
فارسی به دست آوریم.

 26برگزیدهجشنوارهعلومپزشکیرازی
تقدیرشدند
پارسا-دربیستوسومینجشنوارهتحقیقاتیعلومپزشکی
رازی که روز گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور،
معاون علمی رئیس جمهور ،وزیــر بهداشت و جمعی از
روسای دانشگاه ها برگزار شد  26برگزیده جشنواره شامل
 11محقق و پژوهشگر برتر 3 ،دانشگاه علوم پزشکی ،یک
پژوهشکده علوم پزشکی 6 ،مرکز تحقیقاتی 3 ،کمیته
تحقیقاتدانشجوییو2مجلهعلمیپژوهشیپزشکی تقدیر
شدند.جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این مراسم
گفت :سیاست های پیش بینی شده برای توسعه کشور آن
جاییموفقاستکهبرعلموفناوریتأکیددارد.ویباتاکید
براین که دیگر زمان اداره کشور با منابع طبیعی به آخر خط
رسیدهاستوبایدبهروشهایدیگریرویبیاوریم ،تصریح
کرد:شرکتهایدانشبنیاناولویتاولمادردولتهستند
و با حداقل سرمایه مالی و اتکا به سرمایه انسانی جوانان می
توانیمشرکتهایدانشبنیانراتوسعهدهیم.وزیربهداشت
نیز در این مراسم گفت:مفتخریم که در جمهوری اسالمی
ایران از علم و فناوری و پژوهش سخن می گوییم اما در عمل
کمتر برای آن هزینه کرده ایم.آمار گواه بر این است که در
اسنادباالدستیازجملهسیاستهایکلینظاموبرنامههای
توسعه،بودجههایپژوهشبایدبه2تا3درصدتولیدناخالص
داخلیبرسداماشاهدهستیم اختصاصبودجهکمترازنیم
درصداست.درابتدایدولتیازدهمدرحوزهپژوهشنگران
بودیم که شتاب علمی که در سال های  ۲۰۰۹تا ۲۰۱۱
اتفاق افتاده بود ،کند شود که خوشبختانه به دلیل ِعرق و
تعصبملیپژوهشگران کشورایناتفاقنیفتاد.

نایبرئیساتاقبازرگانیاعالمکرد:ازمهمترینمشکالت
کسبوکارهاینوپا،برخوردهایغیرانعطافیسازمانهای
تأمین اجتماعی و امور مالیاتی با این کارآفرینان است .به
گزارشخبرگزاریصداوسیما،سالحورزی افزود:عالوهبر
نحوهاعتبارسنجیوارزشگذاریاستارتآپهادربانکها
ومؤسسات،نحوهمالیاتستانیومکانیزممحاسبهودریافت
حق بیمه تأمین اجتماعی ،عمدهترین چالشهای پیش
روی کسب وکارهای نوآورانه است.در واقع شعب تامین
ب و کارهای
اجتماعی و ادارات مالیاتی تفاوتی میان کس 
سنتیواستارتآپها(کسبوکارهاینوین)قائلنیستند.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از توسعه نهادهایی مانند

ب دهندهها و مراکز رشد بهعنوان اجزای اکوسیستم
شتا 
کارآفرینیگفت:متأسفانهبعضیازشعبوبازرسانتأمین
اجتماعیبدونتوجهبهفلسفهوجودیایننهادها،تیمهای
بدهندهومراکزرشدراب هعنوان
استارتآپیحاضردرشتا 
کارمندوبیم هشدهتلقیواقدامبهصدوربرگههایحقبیمه
میکنند.همچنینبعضیاداراتوممیزانمالیاتیتوجهی
بهچرخهعمراستارتآپهاوفرایندبازگشتسرمایهدراین
بوکارهاندارندوازابتدایشروعفعالیتآنهااقدامبه
کس 
صدوربرگهتشخیصمالیاتعملکردشانبارقمهایقابل
توجه میکنند .درحالیکه بسیاری از این استارتآپها
اغلبدرسالهایاولیهزیاندههستند.

معاون وزیر ارتباطات خبر داد:

رایزنی با دادستانی برای رفع فیلتر سایتهای استارت آپی کاریابی
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به این که مسدود
شــدن ســایـتهــای کــاریــابــی دارای مجوز با
تقاضای وزارت کــار بــوده اســت ،از رایزنی با
کارگروهفیلترینگبرایرفعفیلتراینسایتها
خبر داد.سراییان،رئیس ســازمــان فناوری
اطــاعــات ای ــران دربـــاره خبر مسدودسازی
وبــگــاههــای ارائـهدهــنــدگــان خــدمــات برخط
کــاریــابــی اظــهــار ک ــرد :طــی تماس بــا برخی
مسئوالن آن هامشخص شدتعدادی از این
وبگاه ها با وجود داشتن مجوز از وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی برای ارائه خدمات کاریابی
الکترونیکی ،پیامی از سوی دادستانی کل
کشور مبنی بر مسدودسازی دریافت کردهاند.
پیرو این مسدودسازی ،با دبیرخانه کارگروه
تعیین مصادیق دادستانی کل کشور تماس
گرفتیم و مشخص شــدایــن اقـــدام ناشی از

درخواست رسمی وزارت کار و امور اجتماعی
برای انسداد ارائهدهندگان خدمات غیرمجاز
کاریابی بود که در قانون برای این اقدام جرم
پیشبینیشده است .وی با اشاره به اقدامات
صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات برای
رفعاینمسدودسازیگفت:باهماهنگیهای
صـــورت گرفته از ســوی دبیرخانه شــورای
اجرایی فناوری اطالعات با دبیرخانه کارگروه
تعیین مصادیق مجرمانه مقرر شد تا زمان
اصالحنامهوزارتکاراینسامانههاووبگاههای
ارائهدهنده خدمات کاریابی برخط به فعالیت
خود ادامه دهند .در همین زمینه جلسهای با
دکتر منصوری ،معاون وزیر تعاون  ،کار و امور
اجتماعیبرگزارکردیمومقررشدطینامهایبه
دبیرخانهمذکوراعالمشودبرایارائهدهندگان
خدمتبدونمجوزمهلتسهماههبرایدریافت

پاسخ جهرمی به سوال" چرا پیام رسانهای
داخلی جایگزین تلگرام نمی شوند؟"
آذری جهرمی درباره علت ناتوانی پیام رسانهای داخلی
در جایگزینی با نمونههای خارجی ،اعــام کرد :پیام
رســانهــای داخــلــی در ارائـــه بــرخــی خــدمــات کــه پیام
رسا نهای خارجی از آن برخوردارند ،ناتوان هستندو
به همین دلیل مردم از آن ها استقبال نمی کنند.وی در
مصاحبه با واحد مرکزی خبربا اذعان به تالش پیام رسان
های داخلی برای جلب مخاطب ،اظهار کرد:واقعیت این
است که حجم مطالبات و نیازمندی های مردم و سرویس
هایی که در حال استفاده از آن ها هستند،قدرت انتخاب
آن ها را سخت کــرده است و کاربران به دنبال سرویس
هایی هستند که در سطح سرویس هایی باشد که تاکنون
استفاده می کردند.بحث دوم در این عرصه این است که
با توجه به تبلیغات مسمومی که شده  ،متاسفانه مردم
اعتمادواطمینان کاملی به اپلیکیشن های داخلی ندارندو
این ذهنیت را دارند که حضور در این پیام رسان ها موجب
تعدی به حریم خصوصی شان می شودو دچار مشکل می
شوند که این نگاه  ،نگاه درستی نیست  ،البته در این میان
به طور قطع اشکاالتی هم وجود دارد که باید برطرف شود.

استارتآپهادرگیرمشکالت مالیاتی و بیمه ای

مجوزهای الزم در نظر گرفته شود و در صورت
دریافتنکردنمجوزبرخوردواقداماتقانونی
صــورت پذیرد و همچنین دارنــدگــان مجوز
رسمی همچنان موردحمایت دولــت برای
ارائــه خدمات قانونی باشند .وی با تأکید بر
حمایتهایوزارتارتباطاتازکسبوکارهای
آنالین که در راستای قانون به ارائــه خدمت
میپردازندگفت:تالشمیکنیمفرصتتوسعه
کسبوکارهای برخط در تمامی بسترهای
الکترونیکی و مجازی کشور را بــرای فعاالن
این عرصه فراهم و تمامی ظرفیتهای الزم را
برای اشتغال جوانان و رشد استارت آپ های
حوزهفناوریاطالعاتایجادکنیم.شایانذکر
است روز شنبه برخی کاریابیهای مجازی به
طور ناگهانی فیلتر شدند .به گزارش دیجیاتو،
در گفت وگو با مدیران این سامانهها ،به نظر

میرسد در این موضوع هم نقش بازار سنتی
و نارضایتیاش از بازار مدرن کاریابی بی تاثیر
نبوده و همچنین مسئله سامان دهی دولت
برایسیستمهایکاریابیآنالیننیزجزودالیل
فیلترینگکاریابیهایمجازیبهشمارمیرود.
البتهدراینمیانوجودسامانههایکاریابیدر
بازار سرمایه سبب شده بود معضل پیداکردن

نیرویکارمناسببهویژهتحلیلگرکهنیازاصلی
بازارسهامکشوراستبدونپرداختهزینهای
ازطرفجویندهکاروحتیکارفرمادرکوتاهترین
زمان ممکن به نتیجه برسد اما توقف فعالیت
های استارت آپی در حوزه کاریابی به گردش
نیروی کار در این حوزه بدون تردید آسیب وارد
خواهدکرد.

ربودن بالگرد توسط شیء پرنده!

باتری قلمی که هیچگاه خالی نمیشود

پرتاب موفقیت آمیز کاوشگر مینیاتوری شهاب سنگ

بالگرددرحالپروازیناگهانتوسطیک
شیء پرنده درخشان در آسمان بلعیده
شد.به گ ــزارش باشگاه خبرنگاران،
ویدئویی که به تازگی منتشر شده است
مانورشیءپرندهدرخشانیرا درآسمان
ودرادامهاتفاقیشوکآوررابهتصویرمی
کشد .این ویدئو یک بالگرد را که نزدیک شیء پرنده درخشان عجیبی
درحالپروازاستنشانمیدهد.درادامهخلبانبالگردتالشمیکند
خودرابهشیءپرندهنزدیککندکهناگهانتوسطآنبلعیدهمیشود!

یــک شــرکــت آمــریــکــایــی بــا عــرضــه بــاتــری
بیسیمی که نیاز به تعویض نــدارد ،از دور
ریختن ســاالنــه بــاتــر یهــا جلوگیری می
کند.به گــزارش ایسنا " ،باتری همیشگی
کوتا" نیروی خود را از "کاشی کوتا" (Cota
)Tileمیگیردکه یک فرستنده قدرت بی
سیم در قالب یک کاشی سقف کاذب است.این فرستنده در خانه استفاده
و روی یک دیوار نصب می شود و نیروی برق را روی طیف  2.4گیگاهرتز،
به یک گیرنده کوچک در باتری میرساند.

دومین کاوشگر مینیاتوری شهابسنگ با
نام  Arkyd-6به مدار زمین پرتاب شد.به
گزارش ایرنا ،ماموریت این کاوشگر که یک
 CubeSatودارایششواحداست،آزمایش
عملکرد  17مولفه مختلف اســت .این
ماهواره به صورت خودکار عمل و اطالعات
رابهزمینمخابرهمیکند.جالبترینفناوریاینکاوشگر،دوربینمادون
قرمزموجمتوسط()MWIRاستکهبهمنظورشناساییمولکولهایآب
ازلنزهایسفارشیدرسطحپیکسلیبهرهمیگیرد.

خواندنی

گوی کریستالی معرفی شده که می تواند عکسها و
ویدئوهای  ۳۶۰درجه پخش کند .کاربران میتوانند
خاطرات خوش را درون این گویها آپلود کنند و برای
هم بفرستند.به گــزارش دیجیاتو،این گجت مانند
گویهای اسباب بازی قدیمی با تکان دادن فعال می
شود و شــروع به پخش ویدئوی ۳۶۰درجــه می کند.
این گو یکه از نمایشگرمشابه گجتهای پوشیدنی
بهره میگیرد و از محلولهای آبی به همراه شالودهای
اکریلیکی ساخته شده ،در واقع قاب عکس دیجیتالی

دولتکرهجنوبیبهجنگارزهایدیجیتال
میرود
فارس-دولت کره جنوبی تجارت ارزهای دیجیتال رادر کل
این کشور ممنوع و به طور جدی با استفاده از این نوع ارزها
مقابله می کند .ارزش تبادالت انجام شده در بازار ارزهای
دیجیتال کره جنوبی حدود  18.3میلیون وون برآورد می
شود.

چاپسهبعدیبافتهاییکهعملکردمغزو
ریهراتقلیدمیکند
مهر-محققانموفقبهچاپسهبعدیساختارهایزیستی
پیشرفتهایشدهاندکهقادربهتقلیدعملکردهایحیاتیمغز
و ریه های انسان هستند.بافت های سه بعدی تهیه شده از
نرمیکافیمشابهبافتهایاصلیبدن،برخوردارندوازآن
هامیتواندرجراحیهااستفادهکرد.

کپسولدراگونبا ۴۹۰۰پوندمحمولهبهزمین
بازگشت

تازه های فناوری

خاطرات خود را با این گوی کریستال به اشتراک بگذارید

...

کوتاهازجهانعلم

بااینروشازهکاینستاگرامجلوگیریکنید
ایسنا -یکی از روشهای افزایش امنیت دراینستاگرام
فــعــال ک ــردن تایید هــویــت دو مــرحــلـهای اســت ،ابــتــدا
اینستاگرام را در گوشی اندروید یا آی او اس خود اجرا
کنید و از منوی زیرین صفحه به بخش پروفایل (آیکن
آدمک) بروید؛ در نسخه اندرویدی اینستاگرام باید آیکن
سه نقطه گوشه سمت راست و باالی صفحه ،اما در نسخه
آی او اس آن باید آیکن چرخ دنده در همین بخش را لمس
کنید.پس از لمس گزینه به منویی هدایت میشوید که
گزینه  Two factor Authenticationدر آن ارائه شده
است .این گزینه را لمس کنید.حاال باید گزینه Require
 Security Codeرا فعال کنید.در پنجره پاپ آپ نمایش
داده شــده هم گزینه  Turn onرا لمس کنید.در این
شرایط اینستاگرام برای شما پیامک حاوی کد امنیتی
خاصی ارسال میکند.آن را در اپلیکیشن اینستاگرام وارد
کنید.پس از ارائه کد تایید ،اینستاگرام چند کد امنیتی
یا اصطالحا بکاپ کد دراختیارتان قرار میدهد تا در
شرایط خاص بتوانیداستفاده کنید.میتوانید با لمس
گزینه  Copy Codesآنها را کپی و در هر جای دیگری
ذخیره یا با لمس گزینه  Take Screenshotاز این کدهای
اسکرینشات ضبط کنید تا در شرایط الزم قابل دسترسی
باشند .در نهایت تایید هویت دو مرحلهای اینستاگرام
فعال میشود.

کارهایفردارابنویسیدتاسریعتربخوابید!

کشف نشانههای حیات فرازمینی در کهربای فضایی
پژوهشگران در بقایای فورانهای یخفشانی از سیارکی
آبدار،اسیدهایآمینهسازندهحیاتیافتهاند.بهگزارش
خبرآنالین،دو شهابسنگ ســال  ۱۹۹۸روی زمین
فرود آمد،اکنون محققان دریافته اند درون ساختار این

مهر-کپسول فضایی دراگــون با  ۴۹۰۰پوند نمونه های
تحقیقاتیوزبالهوتجهیزاتبیاستفادهایستگاهفضاییبین
المللیدراقیانوسآرامنزدیککالیفرنیافرودآمد.

شهابسنگها ،ریزبلورهایی از نمک به رنگ آبی روشن
وجودداشتودرونآنریزبلورها،بستههاییکوچکازآب
بامنشأفرازمینیکهمملوازترکیباتآلیوبهطورمشخص،
واحدهایسازندهحیاتیعنیاسیدهایآمینهبود.

ایسنا-کسانیکهشبهادربهخوابرفتنمشکلدارند،می
توانندبانوشتنفهرستکارهاییکهبایدروزبعدانجامدهند
قبلازرفتنبهرختخواب 9،دقیقهسریعتربهخواببروند.آن
هاهرچهرویکارهایفردادقیقترشوند،زودترمیخوابند.
بدوننوشتن،افکارنگرانکنندهواسترسدرذهننگهداری
میشوند ،در حالی که عمل نوشتن روی کاغذ ،ذهن را به
اندازهکافیآزادمیکندتافردزودتربهخوابرود.

است که به کاربران اجازه میدهد محتوای دلخواه شان
را در آن ها آپلود کنند.
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