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هواپیمای کاغذی که با گوشی
کنترل می شود

...

کوتاهازجهانعلم
پرورش جنین گوسفند حامل سلول های
انسانی
ایرنا -محققان از موفقیت خود در تولید اولین هیبریدهای
انسان-گوسفند خبر دادنــد .این محققان جنین های
گوسفندی را پرورش داده اند که حاوی سلول های انسانی
هستند.این موفقیت می تواند راهکاری برای رفع نیاز به
اندام های اهدایی باشد.

تبدیل ونکوور به بزرگ ترین شهرداری
وای فای عمومی رایگان
ایسنا-ونکوور کانادا به بزرگ ترین شهر آمریکای شمالی
که امکان استفاده از اینترنت وای فای عمومی رایگان را
برای شهروندانش فراهم می کند ،تبدیل می شود.

گوشیهای گوگل باز هم با مشکل مواجه
شدند
ایسنا-کاربران گوشیهای هوشمند جدید پیکسل  ۲و
 ۲ایکس ال گوگل دوباره از مشکل باتری و گرمای بیش از
اندازه گوشیهای خود اعالم نارضایتی کردهاند.

شبکه اینترنت تاجیکستان در انحصار دولت
قرار گرفت
ایرنا – دولــت تاجیکستان به منظور تامین امنیت ملی
و مــبــارزه بــا تروریسم و افــراطــی گــری  ،خرید اینترنت
ازکشورهای همسایه را غیرمجاز اعالم و شرکت های ارائه
دهنده خدمات اینترنتی را موظف کرد ،فقط از شرکت
دولتی «تاجیک تله کام » ،اینترنت خریداری کنند.

بازنشر یک توئیت در صفحات وب،تخطی از
کپی رایت
دیجیاتو-یکی از دادگاه های محلی نیویورک رای داده
که تعبیه (یا  )Embedتوئیت ها در یک صفحه وب ،تخلف
از قوانین کپی رایت است؛ تصمیمی که می تواند تاثیری
اساسی بر انتشار محتوا از طریق شبکه های اجتماعی
بگذارد.شرکت هاابراز امیدواری کرده اند این حکم دادگاه
نیویورک ،فراگیر نشود.

دولت آمریکا علیه شرکتهای فناوری
چینی وارد عمل شد
فارس -نهادهای اطالعاتی آمریکا به سنای این کشور
دربــــاره اســتــفــاده گــســتــرده از گــوشــی هــا و تجهیزات
شبکهای تولیدی هواوی و زد تی ای در این کشور هشدار
دادندومعتقدندچین از این تجهیزات برای جمع آوری
اطالعات و جاسوسی غیرقابل کشف و ردگیری در خاک
ایاالت متحده استفاده می کند.

مدعیان حقوق شهروندی غایبان اصلی سامانه دسترسی آزاد به اطالعات
براساس گزارش وضعیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد
به اطالعات ،زیر مجموعه های وزارت آموزش و پرورش
 ،تامین اجتماعی ،شهرداری های کالنشهرها به ویژه
شهرداری تهران و همچنین چند زیر مجموعه ریاست
جمهوری به عنوان مدعیان حقوق شهروندی با وجود
تاکیدهای فراوان و گزارش های مختلف ،غایبان بزرگ

سامانه دسترسی آزاد به اطــاعــات هستند .گــزارش
وضعیت پاسخ گویی سازما نها و نهادهای مختلف در
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات همچنین
نشان میدهد که در مجموع  122درخواست مردمی
از استاندار یها در این سامانه ثبت و میانگین پاسخ
گویی آن ها  73درصــد بــرآورد شــده است.به گــزارش

فارس،استانداری های اردبیل ،همدان ،آذربایجان
شرقی ،فــارس ،آذربایجان غربی ،قم ،یزد ،کردستان،
لرستان ،چهارمحال و بختیاری ،هرمزگان ،مازندران،
خراسانشمالی،زنجان،بوشهروسیستانوبلوچستانبه
تمامی درخواست ها و مطالبات مردمی پاسخ داده اند اما
استانداریهای خوزستان ،گیالن ،کرمانشاه ،کهگیلویه

و بویراحمد ،ایــام و گلستان در زمینه پاسخ گویی به
درخواست های مردمی کم کاری کرده و به هیچ یک از
درخواست های مربوط به دستگاه خود پاسخ نداده اند.
بیشترین درخواست های مردمی ثبت شده در این سامانه
مربوط به استانداریهای تهران ،البرز و خراسان جنوبی
است که از نظر تعداد درخواست ها ،استانداری تهران با
13درخواست ،استانداری البرز و خراسان جنوبی هر
کدام با هفت درخواست در صدر جدول استانداریهای
پاسخ گوی کشور قرار دارند.

وزیر ارتباطات خبر داد:

افزایش ۱۲میلیوندالریدرآمدکشورازکاهشقاچاقبافناوریاطالعات
رجیستری پیام قدرت ایران درکنترل بازار را به سامسونگ داد
زهراحاجیان-وزیرارتباطاتگفت:باافزایش
کاربردهایفناوریاطالعاتدرکشور،درآمد
کشورازمحلکاهشقاچاق ۱۲،میلیوندالر
افزایش یافت.جهرمی در چهارمین همایش
ساالنهاقتصادمقاومتی،مبارزهباقاچاقرایکی
ازشاخصهایاصلیاقتصادمقاومتیدانست
که حلقه مفقوده آن فناوری اطالعات است و
افزود :یکی از زیرساخت های اساسی اقتصاد
مقاومتی بحث دولت الکترونیک است .وی
از افزایش  ۱۲میلیون دالری درآمد کشور از
طریق جلوگیری از ورود قاچاق با استفاده از
کاربردهای فناوری اطالعات خبر داد و بیان
کرد :امروز نظام گمرک در عرصه ارائه آمار به
شفافیترسیدهومشخصاستوارداتبهچه
میزان و بر اساس کدام چهارچوب و در زمان
بندیهایمشخصانجامشدهاست.
وی با اشاره به ممنوعیت ورود  21قلم کاالی
فناوری اطالعات خارجی به دلیل تولید در
داخل،گفت 19 :قلم از این کاالها در وزارت
صنعت ،معدن و تجارت تایید نهایی شده

است.جهرمی افزود :ممنوعیت به کارگیری
کاالهای وارداتــی که مشابه آن ها درداخــل
تولید می شــود ،تنهادربخش دولتی جنبه
اجرایی خواهدداشت وبرای بخش خصوصی
چندان جنبه اجرایی ندارد و باید این بخش را
به استفاده ازکاالهای که درداخل تولیدمی
شود ،ترغیب کنیم .وی با بیان این که پیش
بینیمیشودتاسال 2030حدود 10درصد
مشاغل سنتی در جهان تغییر کنندتصریح
کرد:با مقاومت در برابر تغییر در شغل های
سنتی ،بهره وری در کشور زیر سوال می رود.
همچنین با ادامه اتهام زنی به کسب و کارها و
جوانها،اقتصادکشوربهشرکتهایخارجی
واگذار خواهد شد .وی بابیان این که مردم در
گرفتنمجوزکسبوکارپاسکاریمیشوند،
گفت :موردی وجود داشته که یک نهاد پنج
کارتهوشمندصادرکردهاست.
وزیــر ارتباطات همچنین دراستودیو نگاه
یک شبکه یک سیما گفت :تا پایان سال همه
برندهای تجاری در طــرح رجیستری قرار

میگیرند.بهگزارش مهر،ویافزود:درارتباط
با رجیستری وارد فاز  ۵شده ایم ،در این فاز،
گوشی هایی که غیرقانونی وارد کشور شده و
هزینهگمرکیآنهاپرداختنشدهاست۳۰،
روز روشن می ماند و پس از آن قابلیت استفاده
نخواهد داشت.جهرمی تصریح کرد  :ریالی از
درآمدهای گمرک به واسطه برخورد با قاچاق
کاال،بهجیبوزارتارتباطاتنخواهدرفتواز
طریق گمرک به خزانه وارد میشود اما پایش
سالمت مردم و خدمات پس از فــروش ،یکی
از منافع این وزارتخانه خواهد بود.افزایش
قیمت گوشی ها تقریبا همان هزینه گمرکی
است که با توجه به حساسیت های بازار این
کاال،احتمال افزایش قیمت بی رویه ای هم در
آن وجود خواهد داشت .دلیل دیگر افزایش
قیمت گوشی ،افزایش قیمت دالروافزایش۵
درصدی عوارض خروج کاال از امارات بود.وی
ورودفروشگاههایآنالینبهعرضهتلفنهمراه
راابزاریبرایتنظیمبازاربیانکرد.
وزیر ارتباطات گفت :پیام اجرای رجیستری

به شرکت سامسونگ این بود که ما در صورت
لزوم،ابزاریموثربرایکنترلبازارداریم.اقدام
اخیرسامسونگبهعنوانشریکتجاریایران
در زمان تحریم ها ،جای تامل و بررسی دارد
اما جای نگرانی نیست زیرا اگر سامسونگ به
نمایندگان ایرانی احترام نگذارد نباید بازار ما
راهمبخواهد.
وی تاکید کــرد:پــیــامرســانهــا زیرساخت
اقتصادی کشور ما هستند و نباید
اطالعاتدراینزمینهجایدیگری
بــرود بلکه در حــوزه امنیت ملی
حتم ًا بــایــد نــظــام پیامرسانها
داخلی شود .درباره پیامرسانها
سندی در ش ــورای عالی فضای
مــجــازی تــصــویــب شــده
است که طبق آن ،هر
کدام از دستگاهها
وظــایــفــی دارنـــد و
اگـــر حاکمیت
و بــــخــــش

خصوصی اقــدامــات الزم را انــجــام دهند،
پیامرسانهاییشکلمیگیرند.
وی افزود:حدود  30هزار گروه شامل گروه
هایدونفرهیاشرکتهاییبا 200کارمنددر
حالتولیدبرنامههستندواینبرنامههاراروی
کافهبازارقرارمیدهند.
ویافزود:اکوسیستمکشورهنوزبرایکسب
و کارها در فضای مجازی مناسب نیست و
ایجادشغلدراینحوزهفقطبهدلیلاستعداد
باالی جوانان ما و خأل  10ساله در این زمینه
در بــازار کشور است.این موجب شده در دو
سال اخیر سالی 100هزار شغل در این حوزه
ایجاد شود اما ادامه این روند با مشکل روبه رو
است .باید اکوسیستم کسب و کار در فضای
مجازی را مناسب سازی کنیم و مالحظات
فرهنگی،بومیواقتصادیرادراینحوزه
درنظربگیریم.درحوزهموتورجست
وجونیزدرکشورنرمافزاریکهتوان
رقابتباموتورهایجستوجومانند
گوگلراداشتهباشد،نداریموبراین
اساس،بهدلیلنبودروابطسیاسی،
موتورهایجستوجومانندگوگل
حــرف ما را در زمینه
ایجادنظاماینترنت
کــــــودک گـــوش
نمیکند.

تازه های فناوری
سیاهترین ماده جهان در المپیک زمستانی

بررسی سالمتی با نمایشگر پوستی ارتجاعی

وانتابلک ،سیاهترین ماده مصنوعی است که  99.96درصد نور ورودی را جذب
میکند .به گزارش خبرآنالین،یک طراح مشهوربه سفارش شرکت هیوندای،
سازه حیرتانگیزسه بعدی با رنگ افشانهای وانتابلک آماده و در محل برگزاری
رقابتهای المپیک زمستانی بر پا کرده است.برای افزایش حس هنری ،این
هنرمند صدها المپ الایدی درون رویه انحنادار این سازه قرار داد تا فضایی
پرستاره را تداعی کند.

پژوهشگران ژاپنی صفحه ارتجاعی ابداع کردند که روی پوست قرار میگیرد
و سالمتی فرد را میسنجد و میتواند حرکت موج شکل نوار قلب ثبت شده به
وسیله یک حسگر الکترودی تنفسی پوستی را نشان دهد.به گزارش ایسنا ،این
سیستم حسگر بیوپزشکی یکپارچه که با یک مــاژول ارتباطی بیسیم ترکیب
شــده و "الکترونیک پوست" نامیده میشود ،میتواند داد هه ــای بیومتریک
(زیستسنجشی) را به فضای ابری منتقل کند.

...

اخبارکوتاهداخلی
صالحیت رانندگان اسنپ با همکاری اماکن
 48ساعته تایید میشود
فارس -سامانه هوشمند حملونقل اسنپ با همکاری
پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا به امکان استعالم
صالحیت فردی رانندگان ظرف  ۴۸ساعت ،در سراسر
ایــران مجهز شــده است.اسنپ اولین سرویس آنالین
حملونقل در ایـــران اســت کــه ب ــرای تایید صالحیت
رانندگان خود از تعامل مستقیم با پلیس بهره میبرد.
پیش از این ،صالحیت رانندگان اسنپ با ارائه گواهی
عدم سوءپیشینه کیفری تایید می شد ،اما فرایند تهیه این
گواهی زمانبر بود و امکان تایید صالحیت افراد در اسرع
وقت وجود نداشت.در نتیجه همکاری اسنپ با پلیس
نظارت بر اماکن عمومی ناجا ،شماره ملی افراد متقاضی
عضویت در ناوگان اسنپ ،بالفاصله پس از ثبت نام ،برای
تایید صالحیت در اختیار پلیس قرار میگیرد .پلیس نیز
نتیجه استعالم خود را ظرف  48ساعت به اطالع اسنپ
میرساند .بنابراین ،اسنپ از ثبت نام افرادی که شماره
ملی آن ها به تایید پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا
نرسد ،خودداری خواهد کرد.

دست یابی ایران به دانش فنی تعمیرات
اساسی دکل های حفاری
خبرگزاری صدا وسیما-مدیر عامل شرکت بین المللی
حفاری ایران گفت:ایران به دانش فنی تعمیرات اساسی
دکــل هــای حــفــاری صنعت نفت دســت یافت.به گفته
وی،دکل های حفاری براساس پروتکل های بین المللی
باید هر پنج سال تعمیر اساسی شوند و گواهی نامه های
ایمنی و فنی را کسب کنند.تاکنون دکل های نفتی کشور
به دلیل نبود دانش فنی به شرکت های اروپایی مستقر در
کشورهای حاشیه خلیج فارس فرستاده می شد.تعمیرات
اساسی هر دکل به طور میانگین  20میلیون دالر هزینه
دارد که هزینه آن در داخل تا یک سوم کاهش می یابد.

کاهش آالیندههای صنعتی در هوا با
نانوفیلترهای ایرانی
مهر -محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید
فیلترهای خودرو با فناوری نانو شدند که موجب کاهش
آالینده های صنعتی در هوا می شود.

نقص  ATMاینتل کنترل لپتاپ رابه
مهاجمان می دهد
ایتنا -نقص ATMاینتل به مهاجمان اجاره میدهد در30
ثانیه کنترل لپتاپ را به دست بگیرند.
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