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کاهش آلودگی هوای خانه
با پالسمای سرد

...

اخبار کوتاه داخلی
مراکز شتاب دهنده ویژه بانوان ایجاد
میشود
مهر -بر اساس تفاهمنامه معاونت علمی ومعاونت امور
زنان و خانواده ریاست جمهوری دو مرکز شتاب دهنده
ویژه بانوان ایجاد خواهد شد.معاون علمی رئیس جمهوردر
این مراسم با اشاره به تحول اقتصاد کشوربا دانش بنیان
ها گفت :با احتساب مدیران واعضای هیئت مدیره،نقش
یرسد.
بانوان شرکت های دانش بنیان به  ۲۵درصد م 

تبعیضی در حمایت از استارت آپ ها اعمال
نمی شود
حاجیان  -معاون توسعه مدیریت وجذب سرمایه معاونت
علمیدرواکنشبهگالیهبرخیاستارتآپهامبنیبراینکه
معاونتعلمیتنهاازبرخیاستارتآپهایخاصحمایتمی
کندگفت :هیچ تبعیضومحدودیتیاعمالنمیشودممکن
است در این فرایند عملکرد برخی استارت آپ هایی که در
خدماترسانیبهکشورتاثیرباالییداشتهباشندمدنظرقرار
گیردامامانعیبرای حمایتازدیگراستارتآپها محسوب
نمیشود   .دکتردلیریدرگفتوگوباخراسان افزود:طبق
قانون ،حمایت از شرکت های دانش بنیان به معاونت علمی
سپرده شده است و در این راستا شرکت های دانش بنیان
واستارت آپ هایی که موفق به تاسیس شرکت دانش بنیان
شوند میتوانندازاینحمایتهابهرهمندشوند.

تصویب سند روابط علمی بین المللی
مهر-دبیرشورایعالیانقالبفرهنگیگفت:سندمربوط
به روابط علمی بین المللی ایران در صحن شورای عالی
انقالب فرهنگی به همراه تدابیر حفاظت از سرمایه علمی
کشور تصویب شد .در این سند ضمن تسهیل ارتباط مراکز
و نخبگان علمی در حوزه بین الملل ،تدابیری برای حفاظت
از سرمایه علمی کشور نیز مقرر شده است.

بودجه  ۳میلیارد دالری روسیه برای توسعه
تحقیقات بنیادی
مهر-بنیان گذار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت:
دولت روسیه سال  ۲۰۱۸بودجه سه میلیارد دالری برای
توسعه تحقیقات بنیادی تعیین کردکه  ۲۵درصد بیشتر از
بودجه سال گذشته است.

7میلیارد دقیقه برای یک بازی ایرانی
زمــان صرفشده بــرای بــازی کوئیزآو کینگز
کــه طــی دو س ــال اخــیــر از زمـــان عــرضــه تا
محبوبیت راه کوتاهی را پیموده ،در مجموع
بیش از هفت میلیارد دقیقه بوده و این بازی
بــه یکی از پرکاربرترین بــاز یهــای ایرانی
تبدیل شــده اســت.بــه گــزارش ایسنا ،مرکز
تحقیقات بــازیهــای دیجیتال (دایـــ ِرک) از
زیــرمــجــمــوعـههــای بــنــیــاد مــلــی بــازیهــای
رایـــانـــهای ،هــر س ــال یــک بـــازی مــحــبــوب و
پرمخاطب در ایران را بررسی می کند و امسال
سراغ بازی ایرانی « »Quiz of Kingsرفته
اســت .بــازی موبایلی که مبتنی بر آمــوزش
مطالب عمومی به بازیکنان و ایجاد فضای
رقابت بر این اساس است و در سال  95با رشد
 1683درصدی در تعداد دستگاههای فعال
خود ،به یکی از پرکاربرترین بازیهای ایرانی

محققان در حال توسعه دستگاهی هستند که از فناوری پالسمای سرد برای مقابله با مشکل مواد حساسیتزای هوا در خانه استفاده میکند.به گزارش
ایسنا،محققاندرنهایتیکراهحلمهندسیبرای ازبینبردنهمزمانموادحساسیتزایمتعدد(ازجملهگردوغبار،هاگقارچیوگرده)ایجادکردند.
اینروشبسیارکارآمدومقرونبهصرفهاست.

استفان هاوکینگ مشهورترین فیزیک دان جهان درگذشت

تبدیل شده و در لیگ بازیهای رایانهای ایران
در سال  ،2017عنوان پرمخاطبترین بازی
مسابقات را به دست آورد.آم ــار این بــازی از
ابتدای پاییز  94تا انتهای پاییز  96به شرح
زیر است :زمان صرفشده ()Time Spent
برای بازی  ،در مجموع هفت میلیارد و 716
میلیون و  922هزار و  434دقیقه بوده است.
آمــار دستگا ههای فعال استفاد هکننده از
بازی «کوئیز آو کینگز» به مرز هشت میلیون
و  ۸۵۰هــزار و  ۲۶۹دستگاه رسیده است.
تعداد حسابهای کاربری ( )User IDساخته
شده برای این بازی در این بازه زمانی هم ۱۱
میلیون و  ۱۳۳هزار و  ۸۸۴عدد بوده که دلیل
این اختالف ،ثبت چند حساب کاربری روی
یک دستگاه یا تولید حسا بهای کاربری
تقلبی در ابتدای انتشار بازی است.

استفان هاوکینگ فیزیک دان برجسته
انگلیسی کــه در میان عموم مــردم نیز
شهرتقابلتوجهیداشت،در ۷۶سالگی
درگــذشــت .بــه گ ــزارش مهر،هاوکینگ
مشهورترین فیزیک دان جهان بود که به
دلیل فرضیه ها و دستاوردهایش در زمینه
سیاهچاله ها و نسبیت عام مشهور بود و
چند کتاب علمی به زبان ساده نوشته بود
که مشهورترین آن ها "تاریخچه مختصر
زمــان" بــود .امــا وی به دلیل دیگری نیز
شهرت داشت .هاوکینگ مبتال به بیماری
اسکلروز جانبی آمیوتروفیک و از هر گونه
تحرک عاجز بود .وی از اواســط دهه ۶۰
میالدی به علت ابتال به این بیماری قادر
به نشستن ،برخاستن و راه رفتن نبود .او
حتی قادر نبود دست و پایش را تکان بدهد

یا بدنش را خم و راست کند و حتی توانایی
سخن گفتن را نیز دارا نبود و برای اینکار از
نرم افزار رایانه ای ویژه ای که توسط یکی از
شاگردانش طراحی شده بود استفاده می
کرد.بیماری هاوکینگ بخشی از نخاع،
مغز و سیستم عصبی را مــورد حمله قرار
میدهد و به تدریج اعصاب حرکتی بدن
را از بین میبرد و با تضعیف ماهیچه ها
فلج عمومی ایجاد میکند بهطوریکه به
مرور توانایی هر گونه حرکتی از شخص
سلب میشود .زمینه پژوهشی اصلی وی
کیهانشناسی و گرانش کوانتومی بود.
وی از دانشگاه کمبریج دکتری فیزیک
خود را گرفت .از مهمترین دستاوردهای
وی مقالهای است که به رابطه سیاهچاله
ها و قانونهای ترمودینامیک میپردازد.

گوگل هر ثانیه بیش از  ۱۰۰پیام تبلیغاتی
نامناسب را حذف می کند

وی با وجود بیماری ،همیشه از چالش های
مختلفاستقبالمیکردوازجملهدرسال
 ۲۰۰۷پیشنهاد یک شرکت تجاری برای
حضور در یک فضاپیما و تجربه شرایط بی
وزنی را پذیرفت.

جریمه ناچیز همراه اول وایرانسل بهدلیل فروش اطالعات مشترکان
آشــکــار شــدن ایــن مــوضــوع کــه شمارههای
مشترکاندواپراتورهنگاماستفادهازاینترنت
همراه و ورود به برخی سایتها ،در اختیار
سایت پذیرنده قرار گرفته است ،موجب شد
این اپراتورها به دلیل اهتمام نکردن در حفظ
اطالعات مشترکان ۴۰،میلیارد ریال جریمه
شوند.بهگزارشایسنا،وزیرارتباطاتبهتازگی
بر ضرورت حفظ اطالعات شخصی کاربران
توسط اپراتورها تاکید کرده و با انتقاد از برخی
اقدامات اپراتورها در زمینه ارائــه اطالعات
کاربران به شرکتهای تبلیغاتی گفته بود:
اپراتور بیجا میکند اطالعات مشتریانش را
در اختیار دیگران میگذارد؛ حتی خودشان
هم نباید از این اطالعات استفاده کنند.او
همچنین وعده داد :مردم بداننداگر گزارشی
برایماارسالکنند،موضوعراپیگیریخواهیم
کرد.البتهاطالعرسانیاینموضوعهماکنون
بهعنوانیکاخطاربهاپراتورهاستوالبتهادله
حقوقی را برای برخورد قضایی به دادستانی

ابالغمیکنیم.
در این راستا ،سازمان تنظیم مقررات روز
گذشته اعالم کرد :گــزارش های رسیده از
مشترکان اپراتورهای همراه اول و ایرانسل
حاکی از آن بود هنگام استفاده کاربران از
اینترنت همراه و ورود به برخی سایتها،
شماره مشترکان در اختیار سایت پذیرنده
قرار گرفته است .از این رو طبق تاکید وزیر
ارتباطات مبنی بر پرهیز از هرگونه تعرض
به حقوق و حریم شهروندی ،موضوع برای
رسیدگی به سازمان فناوری اطالعات ایران
ارجــاع و پس از بررسی فنی مسئله توسط
مرکز ماهر مشخص شد ،اپراتورهای مذکور
با برخی شرکتها به منظور تسهیل در فرایند
پرداخت برخط و ورود کاربران به سامانههای
موردنیاز ،شماره مشترکان را طبق روش
 Header Enrichmentو با ضوابط خاص
امنیتی در اختیار برخی شرکتهای طرف
قـــرارداد میگذاشتند ،امــا در ایــن بین به

دلیل اشتباه در تنظیمات امنیتی بعضی از
شرکتهای طرف قرارداد با اپراتور ،زمینه
سوءاستفاده از شماره مشترکان در راستای
ارسال پیامک تبلیغاتی فراهم شده بود.
رگــوالتــوری تاکید کرد:پس از احــراز تخلف
صورتگرفته ،ضمن اخطار به اپراتورهای
تلفن همراه ،خطای مورد اشاره رفع و با نظر به
لزوم بررسی بیشتر و انجام تنظیمات امنیتی
کاملتر ،این سرویس هم اکنون متوقف شده
است.بنابراینباعنایتبهگزارشمرکزماهرو
توضیحات ارائهشده از سوی اپراتورها،اشتباه
و کاستی اپراتورهای تلفن همراه در کنترل
مــوضــوع و مشکالتی کــه در تنظیمات این
سرویس توسط شرکتهای طرف قــرارداد
اپراتوروجودداشته،موجبسوءاستفادهشده
است.بر این اساس ،بنابر مفاد موافقتنامه
پروانهاپراتورهایتلفنهمراه،شرکتخدمات
ارتباطی ایرانسل و شرکت ارتباطات سیار
ایران هریک مشمول جریمه به میزان حداکثر

توئیتر ایموجی سبزه به هشتگ نوروز اضافه
کرد
ایسنا -توئیتر در اقدامی تــازه ،با نزدیک شدن به عید
باستانی نوروز ایموجی سبزه را به هشتگ Nowruz#
اضافه کرده است.این نخستین باری است که توئیتر چنین
کاری را برای کاربران ایرانیاش انجام داده است.

زومیت -طرفداران اپل همیشه به وفــاداری به این برند
مشهور بــود هانــد؛ اما پژوهشهای جدید نشان دهنده
افزایش وفــاداری طــرفــداران اندروید است.هم اکنون
درصد وفاداری به برند اندروید  ۹۱درصد و  iOSمعادل
 ۸۶درصد است .میزان این وفــاداری بدین معنی است
که مشتری با بــهروز کــردن گوشی خــود از همان برند
سیستمعامل استفاده کند.

 ۲۰میلیارد ریال شدند که با توجه به شرایط و
ضوابط و مراحل تعریف شده در موافقتنامه
پروانهاپراتورها،فراینداینموضوعدرسازمان
در حال انجام است و پس از تکمیل مراحل به
اپراتورهای مذکورابالغ خواهد شد.رعایت
حقوقمشترکانوحفظمحرمانگیاطالعات
آن ها از اصول مصرح در پروانه اپراتورها بوده و
هیچقصوروتقصیریدراینحوزهقابلپذیرش

نیست و وزارت ارتباطات در صــورت اثبات
تخلف ،حسب مقررات و مفاد پروانه اپراتورها
اقدامخواهدکرد.همچنینیکیازکارآمدترین
روشهاینظارتبرعملکرددارندگانپروانه،
استفاده از گزارش ها و نظرات مردمی است؛
بنابراین الزم است مردم با دقت و حساسیت
کامل ،مواردی از این قبیل را از طریق سامانه
 ۱۹۵بهاطالعسازمانبرسانند.

تعرفه سنگین کاخ سفید برای واردات
کاالهای فناوری چین

سرویس مدرسه خودران

چاپ خانه سه بعدی ارزان در  12ساعت

تاکسی هوایی خودران با  ۱۲پروانه

فارس-ترامپ که درفضای جنگ سرد سیر می کند ،قصد
دارد تعرفه های سنگینی برای واردات کاالهای چینی
وضع کند.ارزش تعرفه های تازه ای که کاخ سفید برای
واردات کاالهای فناوری چین در نظر گرفته از  60میلیارد
دالر فراتر رفته است و البته گفته می شود این سختگیری
ها به تولیدات حوزه فناوری و مخابرات محدود نمی شود
و قرار است کاالهای دیگر تولیدی چینی ها را هم شامل
شود.

فولکس واگــن خـــودروی خـــودران به
عنوان سرویس مدرسه می سازدکه
ظرفیت چهار نفر را دارد .به گــزارش
مهر،دراینخودروپدال،فرمانیاترمزی
وجود نــدارد ومسافران برای استفاده
از آن ،نیازی به گواهی نامه ندارند.این
خودرونمایشگر الایدیداردکهشیشه
جلویخودرورامیپوشاندوبرنامههایتلویزیونینمایشمیدهد.

یک شرکت نوپا می گوید با چاپگرهای بزرگ
سه بعدی قــادر به ساخت خانه ای ارزان و
مناسب است .به گزارش فارس ،از این طریق
می توان در بازه زمانی  12تا حداکثر 24
ساعته خانه های سه بعدی طراحی کرد.این
خانه های  60متر مربعی با سیمان تولید می
شوند و قبل از پایان  24ساعت آماده بهره
برداری هستند.هزینه تولید هر یک از این خانه ها  10هزار دالر است.

تاکسی هوایی خودران تمام الکتریکی در
نیوزلند آزمایش شده است که  ۱۲پروانه
دارد و مانند بالگرد از زمین بلند می شود.
بهگزارشمهر،تاکسیخودران،Coraیک
هواپیمای دونفره است.این وسیله نقلیه
دارای ۱۲پروانه است که نیروی مورد نیاز
برای بلند شدن از زمین و قدرت پیشرانه
آنرافراهممیکنند.اینتاکسیهوایینیازمندباندفرودگاهینیست.

ایتنا -مطالعات نشان میدهد که احتمال انتشار اخبار
جعلی در توئیتر 70 ،درصد بیشتر است.

ایتنا  -گوگل سال  ۲۰۱۷در هر ثانیه بیش از  ۱۰۰پیام
تبلیغاتی نامناسب را حذف کرده است.گوگل تنها در سال
 ۲۰۱۷حدود  3.2میلیارد آگهی را به همین دلیل حذف
کرده است.آگهی های نامناسب از نظر گوگل آگهی هایی
هستند که سیاست های این شرکت را نقض کنند و با هدف
کالهبرداری ،حمالت فیشینگ ،ارسال بدافزار و تبلیغ
محصوالت غیرقانونی ارسال شوند.

وفاداری به اندروید از  iOSپیشی گرفت

تازه های فناوری

احتمال انتشار اخبار جعلی در توئیتر ۷۰
درصد بیشتر است

...

کوتاهازجهانعلم

خواندنی
ساعت هوشمند ویژه خانم ها

ضبط صدای رعد آتشفشانی برای اولین بار

ساعت های هوشمندی به طور ویژه برای خانم ها تولید
شده اســت .به گــزارش مهر ،ساعت ورســا  ۲۰۰دالر
قیمت دارد و مهم ترین ویژگی آن بندها ،صفحه ظریف
تر و باریک تر است.ظاهر این ساعت شباهت زیادی
به ساعت اپل دارد و البته کوچک تر است .این ساعت
لمسی دارای قابلیت هایی مانند کنترل لحظه به لحظه
ضربان قلب ،شخصی سازی و مدیریت فعالیت های
ورزشی است.

محققانتوانستندصدایرعدآتشفشانیرابامجموعهای
ازمیکروفونهاکهدرجزیرهبگوسلوفآالسکاکارگذاشته
شده بــود ،ضبط کنند.به گــزارش ایرنا  ،هنگام فوران
آتشفشان،خاکستر،یخ،سنگودیگرذراتخارجشدهاز
دهانهباهمبرخوردمیکنند.صدایحاصلازمیلیونها
برخورد کوچک موجب تولید بار الکتریکی میشود که
برای تولید رعد و برق کافی است .ارزیابی مستقیم رعد و
برقدروندهانهآتشفشانبسیاردشواراست.

عرضه فایرفاکس  59برای اندروید با
قابلیت های جدید
زومیت -دو ماه پس از عرضه نسخه  58فایرفاکس به
تازگی موزیال نسخه  59این مرورگر را برای اندروید منتشر
کرده؛ نسخه ای که نوید حل بسیاری از باگ های پیشین و
نیز ارائه قابلیت های جدید را داده است.مهم ترین قابلیت
نسخه جدید « »Assist Appنام دارد که به کاربران امکان
شروع جست وجو تنها با فشردن کلید هوم را می دهد.

برادکام با دستورترامپ از خرید کوالکام
منصرف شد
دیجیاتو -دوشنبه اعالم شد که ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا ادعا کرده است که تصاحب شرکت تولید چیپ
کوالکام توسط برادکام یک ریسک امنیت ملی تلقی می
شود و رئیس جمهور فرایند پیشنهاد برادکام برای تصاحب
را متوقف کرد .روز گذشته برادکام به طور رسمی اعالم
کرده است که به تالش های خود برای تصاحب کوالکام
پایان می دهد.
ایــن درواقـــع پایان تــاش ها بــرای یکی از بــزرگ ترین
معامالت تاریخ فناوری را رقم زده است«.کمیته خزانه
داری برای سرمایه گذاری های خارجی در آمریکا» ادعا
کرده بود در صورتی که این قرارداد محقق شود ،جایگاه
جهانی کوالکام در بین صنایع نیمه عادی بیش از پیش
تضعیف خواهد شد .در بیانیه کاخ سفید نیز گفته شده بود
که تصاحب کوالکام توسط برادکام می تواند موجب آسیب
رساندن به امنیت ملی ایاالت متحده شود.اولین بار نوامبر
 2017بود که خبر ارائه پیشنهاد  130میلیارد دالری
برای خرید کوالکام از سوی برادکام اعالم شد.

آمریکا ارتش فضایی تشکیل می دهد
مهر -ترامپ قصد دارد شاخه جدید «نیروی فضایی» را
به ارتش این کشور اضافه کند .ترامپ در سخنرانی برای
سربازان نیروی دریایی اعالم کرد شاخه جدید ارتش بخش
عظیمی ازفعالیت هایی را در برمی گیرد که ارتش و دولت
در حوزه دفاع فضایی انجام می دهند.

گوگل تبلیغات ارزهای دیجیتال را ممنوع
کرد
فارس-گوگل هم به جمع شرکت ها و موسساتی پیوست
که هرگونه تبلیغات ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده اند.
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