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این گجت پوشیدنی
به بهبود زخم کمک می کند

...

اخبارکوتاهداخلی
واردات 2.5درصدآیفونهایکشورتوسط
تامیناجتماعی
مهر-وزیر ارتباطات گفت :پیرو حواشی مطرح شده در
خصوص فعالیت یکی از شرکت های مربوط به سازمان
تامین اجتماعی در واردات گوشی همراه ،مراتب بررسی
شد.جهرمی دراینستاگرام خود نوشت :شرکت بازرگانی
بین المللی تامین اجتماعی دولتی نیست وسهام آن متعلق
به بازنشستگان تامین اجتماعی است.وزیر ارتباطات کل
ثبت سفارش امسال این شرکت را  ۷هــزار و  ۳۷۸آیفون
بیان کرد و افــزود :این درحالی است که کل ثبت سفارش
گوشی آیفون برای همه شرکت ها  ۳۰۴هزار و  ۶۱۴عدد
بوده است.به عبارتی کمتر از 2.5درصد کل آیفون ها را این
شرکت ثبت سفارش کرده که البته لزوما منجر به ترخیص
هم نشده است.کل ثبت سفارش گوشی در سال  96هم
حدود  ۴میلیون و  ۲۰۰هزار عدد بود که ثبت سفارش این
شرکت زیر یک پانصدم کل ثبت سفارش ها ست.به گفته
وزیر ارتباطات ،این شرکت ابتدای سال و قبل از آغاز دولت
دوازدهم،مجوزوارداتونمایندگیفروشراازوزارتصمت
دریافتکردهاست.

رشد 25درصدیثبتپتنتبینالمللی
مخترعانایرانی
ایرنا-مدیر کانون پتنت معاونت علمی از ارتقای رتبه ایران
در ثبت بین المللی پتنت خبر داد.ضیغمی افــزود117 :
درخواست ثبت اختراع از سوی مخترعان ایرانی در ادارات
ثبت اختراع آمریکا و اروپــا سال  2017منتشر شد که در
مقایسهبا 25،2016درصدرشدنشانمیدهد.

فعالسازیفلهایگوشیهایقاچاق
فارس-در حالی که فعاالن بازار موبایل و همچنین کمیته
اجرای رجیستری از فعالسازی فله ای گوشیهای قاچاق
درروزهایمنتهیبهاعالمبرندهایمشمولرجیستریخبر
میدهند رئیس رگوالتوری میگوید هنوز گزارشی مبنی بر
اینکهاینموضوعسازمانیافتهباشدبهآنهانرسیدهاست.
درصورتیکهکسیکهدارندهتلفنهمراهیاستکهبهزودی
مشمول طرح می شود و دستگاه او به هردلیلی در چند ماه
گذشتهخاموشبودهاست،الزماستقبلازآغازطرح،تلفن
همراه با قراردادن سیم کارت درون آن روشن شود و تا حد
امکانباآنتماسگرفتهیاپیامکیارسالشود.دربارهتمامی
برندهایی که مشمول طرح شده اند و می شوند این روند
اجباریاست.پیشازاین،گزارشهاییازبازارموبایلرسیده
بود که برخی فروشندگان گوشی قاچاق برای جلوگیری از
غیرقابلاستفادهشدنگوشیها،اقدامبهفعالسازیگوشی
های داخل مغازه از طریق قراردادن سیم کارت کرده اند.به
تازگیکمیتهاجرایرجیسترینیزبااعالمهشداریدراین
زمینه ،یادآور شده :در ماههای گذشته مشاهده شده است
کهبرخیافراددرروزهایمنتهیبهزمانمشمولشدنیک
برند ،با قراردادن سیم کارت در چندین دستگاه تلفن همراه
(حتیتا60موردهممشاهدهشدهاست)اقدامبهفعالسازی
آنهاکردهاندکهتمامیاینمواردتوسطسامانهرویتوثبت
شده است .در صورتی که استفاده از این روش برای فعال
سازیتلفنهمراهبهطورگستردهوسازماندهیشدهباشد،
قابلپیگیریاست.

رونماییازرگمصنوعیساختمحققان
ایرانی
پـــارســـا -دو دســـتـــاورد محققان پــژوهــشــگــاه پلیمر و
پتروشیمی ایــران شامل زخــم پــوش هــای پلیمری و رگ
مصنوعی روز گذشته رونمایی شد  .دکتر نکومنش رئیس
پژوهشگاه در این نشست خبری خاطرنشان کرد :تولید
زخم پوش های پلیمری نتیجه تالش  8ساله محققان این
پژوهشگاهاستکهفازحیوانیراباموفقیتپشتسرگذاشته
و آماده ورود به فاز کلینیکی است .این زخم پوش های ضد
باکتری برای دسته وسیعی از زخم ها قابل استفاده است.
وی همچنین از تولید رگ مصنوعی توسط محققان این
پژوهشگاه خبر داد و گفت  :این دستاورد نیز حاصل تالش
 6ساله محققان پژوهشگاه است که مرحله آزمایشگاهی و
تست های حیوانی را پشت سر گذاشته و طی مذاکره با یکی
از مراکز قلبی عروقی کشور ،درصددیم مرحله بعدی را که
بررسیهایکلینیکیاستآغازکنیم.

تبکودکانراباگلختمیپایینبیاورید
ایسنا-نتایجپژوهشمحققانایرانینشاندادکهبااستفاده
از گیاه دارویــی «گل ختمی» به صورت تنشویه با آب ولرم
میتوان بهطور مؤثری تب کودکان را پایین آورد و از مضرات
باالبودندمایبدنجلوگیریکرد.

محققانگجتیساختهاندکهدرقوسکفپاقرارمیگیردوبااعمالفشاربهقوسپابهبهبودفشارخوندراندامهایپایینیبدنودرنتیجهترمیمزخم
هاکمکمیکند.بهگزارش مهر،گجت Footbeatشاملموتوریقدرتمنداستکهچرخهوارودقیقبهقوسکفپافشارواردمیکندوبابهبودگردش
خوندراندامهایپایینیبدنفرایندترمیمزخمهاراسرعتمیبخشد.

ثبت اطالعات مشترکان تلفن ثابت در شبکه احراز هویت آغاز شد
مــعــاون وزیــر ارتــبــاطــات ازآغـــاز ثبت اطــاعــات هویتی
مشترکان تلفن ثابت در «شبکه احــراز هویت کاربران
ایــران» خبر داد و گفت :تکمیل اطالعات هویتی این
خطوط از طریق پیامک اطــاع رسانی می شود.فالح
جوشقانی در گفت وگو با مهر ،اظهار کرد :همان گونه
که پیش از این ،اطالعات مشترکان موبایل در سامانه
«شاهکار» به ثبت رسیده ،ثبت و به روزرسانی اطالعات
مشترکان تلفن ثابت نیز در این سامانه آغاز شده است.
براین اساس برای خطوطی که اطالعات شان هنوز به
ثبت نرسیده یک پیامک از سوی رگوالتوری با این مضمون

که «یک عدد خط تلفن ثابت به شماره و کد ملی شما در
اپراتور مخابرات ایران ثبت شده و در صورت مغایرت به
این اپراتور مراجعه کنید» ،به صاحب خط ارسال می شود.
این پیامک بدون توجه به سابقه زمانی خرید خط تلفن به
صاحب خط ارسال می شود،مشترکان در صورتی که از
خطوط اعالم شده ،اطالعی ندارند ،یا مغایرتی در این
زمینه وجــود دارد ،باید به مرکز مخابرات منطقه خود
مراجعه کنند.وی با اشاره به این که ثبت اطالعات سیم
کارت های تلفن همراه و احراز هویت مشترکان موبایل،
تکمیل شده است ،افزود :اطالعات بسیاری از خطوط

تلفن ثابت ثبت نیست و براین اساس هم اکنون در حال
احراز هویت خطوط تلفن ثابت هستیم.ثبت اطالعات و
احراز هویت تلفن ثابت به دلیل آن که این خطوط دارای
آدرس مشخصی است با خطوط موبایل تا حدی متفاوت
است اما از آن جا که اطالعات متمرکزی از تلفن های ثابت
در کشور در دست نبود ،مطابقت این اطالعات و سامان
دهی آن در سامانه «شاهکار » در حال انجام است.ممکن
است بسیاری از مشترکان با تغییر مکان و محل زندگی
خــود ،فراموش کــرده باشند که خط تلفنی به نام شان
است که درصورت دریافت این پیامک ،اطالع می یابند

این خطوط در سیستم مخابراتی کشور به نام شان به ثبت
رسیده است و در صورت مغایرت و درخواست تغییرنام
می توانند به مخابرات مراجعه کنند.سامانه شاهکار
(شبکه احــراز هویت کاربران ایــران) سامانه ای برای
احراز هویت کاربران سرویس های ارتباطی و با هدف
یکپارچهسازی و احراز اصالت سرویسگیرندگان از سال
 ۹۴توسط سازمان تنظیم مقررات پیاده سازی شده است
و وظیفه احراز هویت و صدور خدماتی در حوزه سیمکارت،
تفن ثابت و اشتراک اینترنت را درجهت افزایش امنیت
سرویس های ارتباطی ،برعهده دارد.

آژیر قرمز وزیر برای حفره های امنیتی بانکداری الکترونیک
ثبت 42میلیارد تومان تراکنش غیرمجازبانکی در 6ماه اول96

زهرا حاجیان -وزیر ارتباطات وجود حفرههای امنیتی
در سیستم بانکداری الکترونیک کشور را جدی دانست و
اعالم کرد:در این رابطه گزارشهای متعددی از برداشت
پولوسرقتهایمجازیازحسابهایاشخاصداشتهایم
به طوری که حجمشکایات به دستگاههای نظارتی و پلیس
بسیارزیاد است و وقتی این دستگاهها به دلیل حجم باالی
شکایتهاقادربهمقابلهورفعمشکلنباشندبهدستگاههای
فناورستیزتبدیلخواهندشد.جهرمیدرهفتمینهمایش
بانکداری الکترونیک تصریح کرد :آمار ها نشان می دهد
که  ۴۲میلیارد تومان کالهبرداری و تراکنش غیرمجاز
در  ۶ماهه اول سال انجام شده است .پلیس فتا به عنوان
پلیسامنیتفضایمجازیمیگویدکهبیشاز ٦٠درصد
شکایتهایاعالمیبهآن،مربوطبهبرداشتهایغیرمجاز
بانکی اســت.وی گفت :کم نیستند شکایتهای مربوط
به برداشتهای غیرمجاز ،ارقام متفاوتی مطرح است به
طوری که پزشکی میگفت  ٧٠میلیون تومان از حساب
وی برداشت شده است.با توجه به حجم باالی شکایات و

همچنینبرداشتهایغیرمجازبانکیوازسوییمسئولیت
نداشتنبانکهادراینبارهازشبکهبانکیمیخواهمکهبه
ارتقایامنیتدرحوزهالکترونیکتوجهویژهداشتهباشند.
وی با بیان این که در گذشته در شبکه مخابراتی کشور
توزیع شارژ کارت های اپراتورهای موبایل با شبکه های
فیزیکی انجام می شد ،گفت :امروز با استفاده از فناوری
هاینوینبیشاز ۸۰درصدتراکنشهایبانکیاپراتورها
با شبکه بانکی صورت می گیرد.وی با اشاره به این که یک
میلیون دستگاه پوز غیرفعال در کشور وجود دارد،گفت:
زمان تغییراین مدل از فناوری ها رسیده است ،از این رو
باید طرحی نو دراندازیم.وی با اشاره به وضعیت بانکداری
الکترونیک و همچنین تبادالت ارزی مبتنی بر رمز و بیت
کوین گفت :متاسفانه این موضوع و آینده نگری نکردن
درباره آن ضررهای بسیاری را متوجه مردم کرده و باعث
خروج ارز از کشور شده است.الزم است در حوزه پول های
رمزیبهمردمآگاهیبدهیم،حتیبسیاریازمسئوالننیز
بااینمفهومآشنانیستند.ویباتاکیدبراینکهشبکهبانکی

...

کوتاهازجهانعلم

نقش به سزایی در تامین مالی کسب و کارهای نوپا دارد،
گفت :به تازگی دستورالعملی برای جلوگیری از حضور
بانک ها در سرمایه گذاری های خطر پذیر ابالغ شده ،ولی
حاصل آن این است که بانک ها در این سرمایه گذاری ها
حضورنداشتهباشندکهاینمهمماراازاهدافمانعقبمی
اندازد.اینمسئلهمهمیاستکهخواهشمی
کنم اندیشمندان این حوزه در نظام بانکی
برایآنراهکارپیشنهاددهند.
وی همچنین در پنل تخصصی همایش
بانکداریالکترونیکدربرجمیالدتهران
با اشاره به ضرورت حل موانع پیش روی
استارت آپ ها تاکید کرد:تعارضات
مــوجــود در حــوزه اســتــارت آپ
ها باید قبل ازورود دستگاه
قضا ،در دولت حل و فصل
شــودوبــایــد سیستمی
ایــجــاد کنیم کــه این

تعارضاتتاحدامکانقبلازدستگاهقضادرمعاونتحقوقی
رئیسجمهورحلوفصلشود .ویادامهداد:متولیشیوه
کاریابی سنتی وزارت کار است اما اکنون برخی استارت
آپ ها به عنوان سایت های کار یابی وارد این حوزه شده
اندو این منجر به ایجاد تعارضاتی شده است.گاه استارت
آپ ها بادرخواست دستگاه قضا مبنی بر ارائه دیتابیس
مواجه می شوند در حالی که تمام مزیت یک استارت آپ
دیتابیسآناستوبنابرایناگرامتناعشود،بافیلترینگ
مواجه می شود.وی همچنین از تصمیم دولت برای
تدوین الیحه ای در خصوص کسب و کارهای نوین خبر
داد.حکیمی ،معاون فناوری اطالعات بانک مرکزی نیز با
تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر فعالیت فینتکها گفت:
بانک مرکزی در زمینه حوزههای پرداخت از
این پس مجوزی صادر نخواهد کرد و از
طریق تعریف چارچوبی برای ارزیابی
بــه دنــبــال نــظــارت بــر شرکتهای
پرداختبرفینتکهاخواهدبود.

تازه های فناوری

چرا تلگرام در خارج از ایران محبوب نیست؟
باشگاه خبرنگاران-تلگرام ،در کشورهای محدودی که
شاید تعدادشان به انگشتان دست هم نرسد،ازمحبوبیت
برخوردار است.تلگرام از آگوست  2013روند رو به رشد
خود را شروع کرد و فوریه  2016به بزرگ ترین جهش خود
درجذبمخاطبرسید.اوایل،2017تلگرامبینپیامرسان
هایدنیادرردههایآخرقرارگرفتهبود.درماهاولیه2017
باتأییدخبرافزایشتعدادکاربرانفعالماهانهتلگرامبهبیش
از  ۱۰۰میلیون از سوی مدیران تلگرام و بررسی ترافیک
دامنه اصلی تلگرام خواهیم دید ورودی 30درصدی دامنه
اصلی این سایت متعلق به ایران است.بعد از ایران بیشترین
ورودی به ترتیب متعلق به روسیه با  9.5درصد ،ایتالیا 6
درصد ،آمریکا  4.6درصد و آلمان با  4.5درصد است.این
آمارهاحکایتازمحبوبیتنداشتنتلگرامبینکاربرانفضای
مجازیدرخارجازایراندارد.سالگذشتهباافزایشعملیات
هایگروهتروریستیداعشدرقلباروپا،دولتمرداناروپایی
نگرانی خود را از ترویج برخی پیام رسان ها از جمله تلگرام
اعالم کردند.درهمان روزها وزیر کشور فرانسه در جریان
کنفرانسخبریباهمتایآلمانیخودازتلگرامبهعنوان نرم
افزار محبوب داعش نام برد تا مردم خود را از این پیام رسان
خطرناکدورکند.طبقگفتهرسانههایغربی،درعملیات
انتحاری انجام شده دراروپا  ،تلگرام نقش اساسی در تبادل
نظر گروه های تروریستی داشت.رئیس پلیس اتحادیه اروپا
نیزدرخصوصهمکارینکردنتلگرام درمبارزهباتروریست
گفت:برخیپیامرسانهاباماهمکارینمیکنند،بهعنوان
مثال تلگرام بیشتر از همه برای ما مشکل می سازد .تلگرام
همکاری اندکی با ما دارد که قابل مقایسه با همکاری های
فیس بوک ،توئیتر و برخی دیگر از شبکه های اجتماعی
نیست.رئیسجمهورفرانسهنیزماهگذشتهبارهابهموضوع
گسترش اخبار جعلی در رسانههای اجتماعی اشاره کرده
و از قصد خود برای معرفی الیحهای برای مبارزه با آن ها خبر
دادهاست.اتحادیهاروپادراستفادهازشبکههایاجتماعیدر
نظرداردمحدودیتسنیبگذارد.تلگرامجزوپیامرسانهایی
استکهباهرگونهمحدودیتیمخالفاست.

پوست الکترونیکی کنترل اشیا ءرا ممکن می کند

پهپادهای ماژوالر

تبدیل متن به تصویر

امکانبوکمارکتوئیتهابهتوئیتراضافه
میشود

محققان آلمانی موفق به تولید حسگر
دوبعدی مغناطیسی شــده انــد که با
نصب آن روی کــف دســت مــی تــوان
تغییراتی در وضعیت و عملکرد برخی
اشیاء بــدون لمس آن ها ایجاد کرد.
بــه گــزارش مــهــر  ،بــا ایــن حسگر که
پوست الکترونیک لقب گرفته ،می
تــوان کارهایی مانند تایپ صفحه کلید یا تنظیم نــور چــراغ را با
چرخاندن و باال و پایین کردن دست انجام داد.این حسگر بسیار نرم
و تاشدنی است.

پهپادهای مـــاژوالر از هیجا نانگیزترین
حوزههای روباتیک به شمار میروند .آنها
میتوانند درحالیکه در هوا معلق و در حال
پروازند ،به هم متصل شوند و آرایشهای
پروازی متفاوتی به خود بگیرند.به گزارش
ایسنا ،پهپادهای خودران روباتیک موسوم
به « »ModQuadمیتوانند به دلخواه ما و به
منظور حمل اشیاء به شکلهای متنوع ،در حالت پرواز به هم متصل شوند.
هر ماژول بر اساس یک پلتفورم چهار ملخه در قابی مکعبی طراحی شده
است که اجازه میدهدبه ماژولهای دیگر بپیوندد.

مایکروسافت نرمافزاری ابداع کرده است
که "فکر و خیال" را روی کاغذ به طرح و
نقاشی تبدیل می کند.
بــه گـــزارش ایسنا ،روبــات"هــنــرمــنــد"
میتواند تصورات شما را به طر حهای
زیبا تبدیل کند.این نــر مافــزار خالق
مایکروسافت ،براساس یک متن توصیفی
ساده ،طراحیهای رنگارنگ میسازدوجزئیاتی به آثار هنری خود
میافزاید که در دستورالعملش مشخص نشده است و نشان میدهد
این روبات" ،تصوری مصنوعی" دارد.

پاییزسالمیالدیگذشته،توئیتراعالمکرددرحالکارروی
ویژگی  Save for Laterاست که امکان نشانگذاری آسان
و پنهان توئیتها را به کاربر میدهد .اکنون در جدیدترین
نسخه آزمایشی توئیتر برای اندروید ویژگی Bookmarks
اضافهشدهاستواگرفلشیراکهگوشهسمتراستباالیهر
توئیترنمایشدادهمیشودلمسکنید،پنجرهایبازمیشود
کهباالیآنگزینه AddTweettoBookmarksقرارگرفته
است.برایمشاهدهتوئیتهایبوکمارکشدهبایدبهمنوی
اپلیکیشنبرویدتاگزینه Bookmarksراببینید؛کهداخلآن
توئیتهاینشانگذاریشدهفهرستشدهاند.

بازیهاییکهشماراشنودمیکنند!

خواندنی
این گوشی زیر دریاچه یخ زده هم کار میکند!

کشف آتشفشان زیر دریایی  ۵۰میلیون ساله

به تازگی شاهد قــرار گرفتن گوشی میت  10پروی
هــواوی درون فریزر با دمای منفی  24درجه سانتی
گراد بودیم اما اکنون این گوشی درون دریاچه یخ زده
قرار گرفته است.به گزارش باشگاه خبرنگاران ؛این
آزمایش برای به رخ کشیدن قدرت مقاومت میت ۱۰
نسبت به محصوالت اپل بوده است .دمای بهینه کارکرد
آیفون ،آیپد و ساعت اپل ،بین صفر تا  ۳۵درجه سانتی
گراد است.ظاهرا میت  ۱۰حتی در دماهای به شدت

محققان در آب های جنوب استرالیا آتشفشان های زیر
دریایی کشف کرده اند که به  ۳۵تا  ۵۰میلیون سال
قبل تعلق دارند.به گزارش مهر  ،محققان ۲۶آتشفشان
کشف کــرده اند که در  ۲۴۰متری زیر رسوبات کف
اقیانوس دفن شده اندوارتفاع برخی به  ۶۰۰متر هم
می رسد و اطراف شان نشانه هایی از گدازه های خشک
شده دیده می شود .فناوری که برای کشف آتشفشان
هــا استفاده شــد ،شباهت زی ــادی بــه تصویربرداری

سرد نیزکار می کند.

اولتراسونیک از جنین دارد.

افتتاح بقالی آنالین آمازون

این فیبر نوری از موی انسان هم باریکتر است

آمــازون پس از یک سال آزمایش،بقالی آنالین فناورانه
خــود را به روی عموم بــاز کرد.به گــزارش خبرآنالین،
فروشگاه مستقر در سیاتل و دفتر مرکزی آمازون موسوم
به  Amazon Goمجهز به انواع دوربین و حسگر ردیابی
کننده است تا به طور خودکار بفهمد مشتری چه آیتمی
را از کدام قفسه برداشته ،یا مجدداسر جای خود گذاشته
است.چیزیبهنامصندوقبهصورتنقدییاحتیدادن
کارت اعتباری وجود ندارد ،بلکه پول به طور خودکار و
اینترنتیازحسابثبتشدهشماهنگامخروجازفروشگاه

محققان بــرای اولینبار نشان دادنــدبــا کمک چاپ
سهبعدی لیزری میتوان از فیبرهای نوری باریکتر
از موی انسان برای ایجاد ساختارهای میکروسکوپی
استفاده کــرد .در این روش ،فیبر نــوری درون سوزن
هدایت میشود.به گزارش ایسنا ،از این روش خالقانه
میتوان برای تولید ساختارهای زیستی که مستقیم
داخــل بافت بدن به کار میروند ،استفاده کــرد .این
قابلیتدرکنارآندوسکوپی،راههایجدیدیبرایترمیم
آسیبهای بافتی پیش روی محققان قرار میدهد.با

کممیشود.برایورودبهفروشگاهبایدازکارتشناسایی
آمازوناستفادهکنید.

این سیستم میتوان ساختار سهبعدی حیاتی را بدون
جراحی باز درون بدن چاپ کرد.

ایسنا-برخی بازیهای اندروید بی سروصدا با استفاده از
میکروفون خود ،عادات تلویزیونی شما ،یا هر چیزی را که از
طریق گوشی هوشمند مشاهده میکنید ردیابی میکنند.
چندی پیش گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه هکرها
با نفوذ و دسترسی به اسباب بازیهای کودکان از طریق
اینترنت ،توانستهاند میکروفون آن را فعال و با کودک مکالمه
کنند و همچنین صداهای محیط اطــراف را ضبط و ثبت
کرده اند.اکنون در جدیدترین خبرها اعالم شده که برخی
بــازیهــای گوشیهای هوشمند هم در حــال گــوشدادن
به چیزیهاهستندکه از طریق میکروفون گوشی دریافت
یاستکهبرنامههایگوشیهایهوشمند
میشوند.اینچیز 
انجاممیدهند:میکروفونآنچهشماتماشامیکنید،تبلیغاتی
که میشنوید و هرآن چه را که میبینیدمورد استفاده قرار
ت سری
ن است بتوان به اطالعا 
میدهد .اما ،با این عمل ممک 
و محرمانه مصرفکنندگان دست یافت.بیش از  ۲۵۰بازی
در فروشگاه  Google Playشناسایی شده است که فقط از
نوع خاصی نرمافزار برای نظارت بر عادات تلویزیونی کاربران
استفادهمیکنند.اینبازیهابالفاصلهپسازنصب،دسترسی
به موقعیت مکانی و میکروفون شما را درخواست میکنند.
در ادامه با ورود به تنظیمات بازی میتوان جزئیات تماشای
تلویزیون را ردیابی کرد تا از این طریق به محتوا و تبلیغات
ت یافت.به گفته کارشناسان ،برخی از
مربوط به تلویزیون دس 
این برنامهها حتی پس از بسته شدن نیز ،نظارت برمیکروفون
گــوشــی را ادامـــه میدهند و بــه نظر م ـیرســد بیشتراین
برنامههاروی اندروید و برخی App Storeهــا قــرار دارنــد.

کمکبهکسبوکارهاینوپا
حاجیان-رئیس سازمان فناوری اطالعات از برنامه دولت
برای حمایت از کسب و کارهای نوپا خبر داد وگفت :کمک
به کسب و کار های نو پا با سرمایه گذاری خطر پذیریکی از
این حمایت هاست که به زودی وارد مرحله عملیاتی خواهد
شد.سراییان افزود:مواردی مانند سرمایهگذاری ،استمرار
ارائــه خدمات ،مالیات و تامین مالی شرکتها بیشترین
دغدغههای کسبوکارهاینوپابهشمارمیرود.ویبااشاره
بهفعالیتمرکزتوانمندسازیوتسهیلگریکسبوکارنوپای
فاوا گفت :افراد میتوانند برای کسب اطالعات درباره نحوه
حمایت ها به سایت و پرتال مرکزتوانمندسازی کسب و کار
هاینوپامراجعهکنند.

تولیدنانوپوششهایضدخوردگیفلزات
پارسا -دبیر انجمن خوردگی از تولید نانو پوشش های ضد
خوردگیفلزاتدرکشورباکاربرددرصنایعپتروشیمیونفت
وگازخبرداد.دکترعادلخانیدرنشستخبریکنگرهملی
خوردگی که 3و 4بهمن برگزار می شود با اشاره به این که
یکی از شایع ترین مشکالت صنایع در جهان مشکالت ناشی
از خوردگی است گفت :ساالنه  3تا  8درصد تولید ناخالص
داخلی هر کشوری صرف هزینه های ناشی از خوردگی می
شود.مثالتولیدناخالص کشورماحدود 400میلیاردتومانبر
آوردمیشودکه صرف3تا 8درصدآنبرای هزینههایناشی
ازخوردگیرقمیبیشاز12تا 32میلیاردتومانمیشود.
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