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نمای استثنایی
از را هشیری

...

اخبارکوتاهداخلی
اخبار ضد ونقیض درباره قطع دسترسی
کاربران ایرانی به اپ استور
در حالی که منابع غربی از مسدودشدن دایمی اپ استور در
ایرانخبردادهاند،برخیکاربرانایرانیقادربهبازکردناپ
استور هستند .اپل نیز هیچ اظهار نظر رسمی نکرده است.
به گزارش خبرآنالین ،پس از انتشار خبر تحریم آیفونداران
ایرانی توسط منابع غربی ،کاربران ایرانی میگویند اپ
استور را باز کرده و دسترسیشان بدون محدودیت است.
مشاهدات نیز نشان میدهد برای برخی کاربران اپ استور
باز شده است اما برخی دیگر از آیفونداران روی وای فای
خانگی دچار محدودیت هستند.در هر دو حالت ،تا زمان
انتشار این خبر ،اپل اظهار نظر رسمی نکرده اســت.روز
گذشته اخبار ضد و نقیضی درباره قطع دسترسی کاربران
ایرانی به اپ استوراز سوی اپل منتشر شد.عمده این خبرها
حول این محور دور می زد که کاربرانی که در داخل کشور
اقدام به دانلود یا آپدیت اپلیکیشن و بازی می کنند با خطای
زیر روبه رو می شوند:اپ استور در کشور یا منطقهای که در
آن هستید در دسترس نیست.البته اپ استور با استفاده
از ویپــیان روی دستگاههای همراه و رایانه هــای اپل
قابل استفاده است .در این باره دیجیاتواعالم کرد که این
مشکل برای بسیاری از کاربران برطرف شده است و حاال
میتوان بدون مشکل از اپ استور روی همه محصوالت
دانلود کرد .هنوز هیچ توضیحی درباره محدودیت اعمال
شده یک روزه ارائه نشده است و مشخص نیست که چرا
فقط کاربران ایرانی چنین مشکلی را تجربه کردند .در این
باره خبرآنالین نیز گزارش داد :اپل به طور دایم دسترسی
کاربران ایرانی آیفون به اپ استور را قطع کرده است و
منابع مستقل غربی معتقدند این تحریم دایمی خواهد بود.
بدین ترتیب دسترسی برای آپدیت گوشی یا الگین به «اپل
آی دی» به صورت عادی میسر نخواهد بود و عمال گوشی
آیفون در ایران به درد نخور خواهد شد.البته برخی کاربران
از طریق «وی پی ان» هنوز امکان دسترسی به فروشگاه را
دارند اما برخی دیگر نیز قادر به آپدیت با «وی پی ان» هم
نیستند.طبق آخرین اعالم آذری جهرمی ،اپل  ۱۱درصد
کل بازار تلفنهای همراه ایران را کنترل میکند .بسته
شدن اپ استور به روی میلیونها مخاطب ایرانی و ایجاد
محدودیتبرایکسبوکارهاوتوسعهدهندگاناپلیکیشن
و بازی ایرانی ،احتماال نشانه آخرین فشارها از سوی دولت
آمریکاست .البته اپل تاکنون به هیچ پرسشی درباره دلیل
مسدود شدن دسترسی کاربران از داخل ایران پاسخ نداده
اما با توجه به جلسه دو روز پیش تیم کوک با سیاستمداران
آمریکایی در واشنگتن ،بعید نیست اپل مجبور به کنار آمدن
با قانونگذاران کنگره شده باشد.

انتقادجهرمیازرعایتنکردنحقوقمصرف
کنندهدردریافتهزینهپیامک
ایرنا-وزیرارتباطاتدرتوئیترنوشت:برخیسازمانهابرای
ارائه خدمات خود از طریق پیامک ،هزینههایی را دریافت
میکردند؛تعرفهاینخدماتتاکنونبنابرتوافقاینسازمان
ها و اپراتورها تعیین میشد که در این روال ،حقوق مصرف
کننده در نظر گرفته نمیشد.جهرمی تاکید کــرد :بنابر
مصوبه اخیر ،هزینه این خدمات باید به تصویب کمیسیون
تنظیممقرراتبرسد.پیشازایننیزاپراتورهایهمراهاولو
ایرانسلدرپیتاکیدوزیرارتباطاتمبنیبرپرهیزازهرگونه
تعرض به حقوق و حریم شهروندی کاربران وبه دلیل بی
توجهیدرحفظاطالعاتمشترکان 40میلیاردریالجریمه
شدهبودند.

 314دستگاهاجراییبهسامانهانتشارو
دسترسیآزادبهاطالعاتپیوستند
ایرنا  -گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
حاکی از آن است که تاکنون شمار دستگاه های اجرایی
بخشهایدولتیوخصوصیپیوستهبهاینسامانهبه314
دستگاه رسیده است .وزارت علوم از میان دستگاه های
مختلف،بااتصال 80درصدزیرمجموعههایخودبهسامانه
انتشارودسترسیآزادبهاطالعاتشاملدانشگاهها،مراکز
پژوهشی و پارک های علمی و فناوری ،نشان داده که برای
پاسخگوییبهدرخواستهایمردمیوانتشاراطالعاتاین
مجموعهآمادگیکاملدارد.اماسکوتوبیاعتناییسازمان
تامیناجتماعیبهعنوانزیرمجموعهوزارتتعاون،کارورفاه
اجتماعی و دانشگاه آزاد به عنوان یک نهاد آموزشی با طیف
وسیعی از فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی و تعداد زیاد
دانشجوواستادنشانازآنداردکهمسئوالنایندستگاهها
یا باوری به قانون دسترسی آزاد به اطالعات ندارند یا اساسا
پاسخ گویی به درخواست ها و مطالبات مردمی رسم شان
نیست.حضور فعال بانک ها در سامانه نیز قابل توجه است.
در این میان به غیر از شهرداری های مشهد ،اصفهان ،کرج و
کرمانشاه،دیگرشهرداریهانیزبهسامانهمتصلنشدهاند.

عکاسیازکهکشانراهشیری،یکیازسوژههایاصلیعکاساننجومیوعالقهمندانبهآسمانشباست؛تصویریکهمیبینید،ازترکیبدوتصویرحاصل
شده؛زمانبندیدقیقوانتخابموقعیتجغرافیاییمناسبسببشدهاستآسماندرایندوتصویر،دقیقادونیمکرهمخالفراپوششدهدوباترکیبآنها
بتوانهمهکرهآسمانرابازسازیکرد.بهگزارشخبرآنالین،همانطورکهمیبینید،صفحهکهکشانرویمحیطدایرهایدرکرهآسمانقرارگرفتهاست.
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با اشاره به آسیب های شبکه های اجتماعی خارجی مطرح شد

کوتاهازجهانعلم

انتقاد صریح آیت ا ...مکارم شیرازی از عملکرد رئیس جمهور در شورای عالی فضای مجازی
رئیسجمهورهنوزبهشبکههایاجتماعیخارجیدلبستهاست

مهر -یکی از مــراجــع تقلید بــا انتقاد از
بـیتــوجــهــی بــرخــی مــســئــوالن رده بــاالی
دولتی به آسیبهای شبکههای اجتماعی
خارجی،گفت:استقاللکشورباحلموضوع
شبکههای اجتماعی کامل میشود .آیت
ا...العظمی مکارم شیرازی،استاد برجسته
حوزه علمیه قم در دیدار معاون وزیر ارتباطات
با تقدیر از فعالیتهای انجام شده در وزارت
ارتباطات گفت :باید خود و مــردم را به این
نکته توجه دهیم که فضاهای مجازی خارجی

به قصد قربت ،حمایت بشریت و کمک به
مردم دنیا تأسیس نشده است.این موضوع
مانند دیگر کارهای غربی برای حفظ منافع
خودشان و دامی برای مردم است تا بتوانند
حاکمیت خود را بر دنیا تثبیت کنند.وی با
تأکید بر کار منسجم ،متمرکز و با برنامه در
شبکههای اجتماعی بومی ،بیان کــرد :به
جای این که تعداد شبکهها بیدلیل افزایش
یابد باید امکانات و نیروها را مث ً
ال در دو شبکه
متمرکز کرد تا فعالیتها تقویت شود و رقابت

ویژگی جدید توئیتر برای جذب تبلیغات

هموجودداشتهباشد.ویخواستاردسترسی
آسانوارزانبهشبکههایاجتماعیبومیشد
و خاطرنشان کرد :دسترسی به شبکههای
اجتماعی داخلی باید آسان ،ارزان و سریع تر
باشد،تنهااینکهبگوییمشبکههایاجتماعی
ایرانی باید استفاده شود فایده ندارد ،مردم
باید عم ً
ال ببینند که حضور در این شبکهها
آسان ،ارزان و سریع اســت.وی اضافه کرد:
متأسفانه برخی مسئوالن رده بــاال هنوز
آسیبهای شبکه اجتماعی آلــوده خارجی

را بــاور ندارند ،آقــای رئیس جمهورهنوز به
شبکههای اجتماعی خارجی دل بسته است،
ایشان در شورای عالی فضای مجازی نقش
مثبتی در زمینه حل مشکالت شبکههای
اجتماعی ایفا نمیکند.باید با دلیل و منطق
به ایشان توجه داد که اصراربر شبکههای
خارجی با ایــن وضعیت و توجه نکردن به
شبکههای داخلی نوعی بردگی است و در
شأن ملت ایران که دارای تاریخ کهن و عظمت
هستندنیست.وی ادامه داد :متأسفانه در این

فضا دروغ و تهمت شایع است و فساد وجود
دارد ،حل مشکالت شبکههای اجتماعی
تنها بر عهده وزارت ارتباطات نیست بلکه
همه وظیفه دارنــد؛ همه از جمله حوزههای
علمیهومراجعنیزبایدکمک،تبلیغوفرهنگ
سازیکنند.اگرموضوعشبکههایاجتماعی
حل شود استقالل کشور کامل خواهد شد،
مادامی که این موضوع حل نشود استقالل ما
جریحهدار است چرا که دیگران از این طریق
سوء استفادههای خود را انجام میدهند.

نوسازی تجهیزاتپژوهشی دانشگاهها17،سالدرانتظاراعتبار
زهـــرا حــاجــیــان – یــک مــقــام مــســئــول در
وزارت علوم از تامین نشدن اعتبارتجهیزات
آزمایشگاهی و پژوهشی دانشگاه ها برای
هفدهمین سال متوالی خبر دادوگفت :در
حالی که دولــت بنابه پیشنهاد وزارت علوم
قــرار بود سال  500 96میلیون دالر برای
رفعمشکلتجهیزاتآزمایشگاهیاختصاص
بدهد ،متاسفانه ایــن اعتبار محقق نشدو
دانشگاه ها همچنان با فرسودگی تجهیزات
دست وپنجه نرم می کنند .شایان ذکر است
تجهیزات مستهلک آزمایشگاهی وپژوهشی
دردانشگاه هــای کشور؛ازسال ها پیش به
عنوان چالشی اساسی ومانعی جدی برسر
راه تحقیق وپژوهش دردانشگاه ها مطرح
بــوده است .به طوری که ازســال  79تاکنون
،دانشگاههاومراکزتحقیقاتیکشوربامشکل
کمبود تجهیزات آزمــایــشــگــاهــی دســت و
پنجه نرم می کنندومتاسفانه وعده هایی که
برای تامین این تجهیزات ازسوی مسئوالن
مطرح شده ،هنوز عملیاتی نشده است ،این
درحالی است که تجهیزات آزمایشگاهی و

پژوهشی یکی از ابزارهای مهم برای انجام
تحقیقات به شمارمی رودوبــدون وجود آن،
انجام پژوهش وتحقیق دردانشگاه ها تقریبا
غیرممکن است .دکتربختیاری مدیر کل
دفتر امور پشتیبانی وحمایت های پژوهش و
فناوری وزارت علوم درگفت وگو باخراسان
گفت:متاسفانه درســال  96با وجــود وعده
هاییکهبرایتامیناعتبارتجهیزاتدانشگاه
هاداده شد این اعتبارهنوز تامین نشده واین
هفدهمینسالمتوالیاستکههیچاعتباری
برای این موضوع تخصیص نیافته است  .وی
ادامــه داد:ســـال  96وزارت علوم به دولت
پیشنهادداده بود 500میلیون دالربرای رفع
این مشکل اختصاص یابد که در پی آن  ،این
موضوع در الیحه بودجه سال  96گنجانده و
تصویب شد ،اماتا به امروزودرروزهای پایانی
سال  96ریالی از این مبلغ تخصیص نیافته
است ضمن آن که برای سال آینده نیز دوباره
همین مبلغ درالیحه بودجه پیش بینی شده
اســت وبــا توجه به بررسی الیحه بودجه در
مجلسبایددیدکه آیامجلس بااختصاص این

اعتبارموافقت می کندیا خیر؟وی با بیان
این که اگر اعتبار 500میلیون دالری محقق
شود؛بخش عمده ای از نیازما بــرای به روز
رسانی تجهیزات تامین می شود،تصریح
کرد :تجهیزات مورد نیاز دانشگاه ها اغلب
گــران وجــزو نیازهای مبرم دانشگاه هاست
اما متاسفانه هم اکنون عمده این تجهیزات
فرسودهاستوطی 17سالاخیرهیچخریدی
دراینزمینهانجامنشدهاست  .دکترمجذوبی
مــعــاون پژوهشی دانشگاه بوعلی سینای
همدان نیز در گفت وگو با خراسان با بیان
این که دولت سال هاست هیچ اعتبار ارزی
برایخریدتجهیزاتآزمایشگاهیوپژوهشی
دراختیاردانشگاه هاقرار نداده است اظهار
کــرد :دردهـــه 70کــه درمرحله سازندگی
بــودیــم وقیمت نفت هــم کاهش یافته بود
ومشکالت ارزی وجودداشت دولت ساالنه
حداقل  500تا دو میلیون دالربودجه ارزی
در اختیاردانشگاه ها قرارمی دادتا تجهیزات
مورد نیاز خود را از خارج خریداری کنند به
همیندلیلبسیاریازتجهیزاتآزمایشگاهی

کشف شباهت بین سلول های بنیادی جنینی
و پرتوان القایی
مهر-محققان موفق شدند اثبات کنند سلول های بنیادی
جنینی و سلول های  iPSتقریبا کامل به هم شبیه هستند.

تلسکوپ کپلر برای همیشه خاموش می
شود

ما خارجی اند ومتاسفانه تجهیزات ساخت
داخل یاتجهیزاتچینیکیفیتالزمراندارند
.بنابراینبسیاریازدستگاههای"هایتک"ما
در حوزه ، ictیا تجهیزاتی مانند میکروسکوپ
 SEMو...اغلب به دلیل از کار افتادگی برخی
قطعات خوابیده است .ضمن آن که بسیاری
از این دستگاه هااز رده خارج است و قطعات
آن ها تولید نمی شود وباید دستگاه جدیدتر
خریداری شودکه در شرایط تحریم به سختی
می توان آن ها را تامین کرد .وی با بیان این
که باگسترش تحصیالت تکمیلی دردانشگاه

هــا ،دانشجویان کارشناسی ارشــد ودکترا
نیازمبرمیبهاینتجهیزاتدارندافزود:وقتی
دانشگاه هابامشکل تجهیزات آزمایشگاهی
مواجهباشند،عمدتابهکارهایتئوریکوشبیه
ســازی رو می آورندووقتی دانشجوی ما در
ایــن دوران حتی یک آزمایش انجام نــداده
باشدزمانی که دانش آموخته می شود هیچ
کار عملی بلد نیست بنابراین اگر می خواهیم
دانشگاه های مابه سمت کارآفرینی حرکت
کنندیکیازابزارهایمهمآنتامینتجهیزات
تحقیقاتیآزمایشگاههاست.

تازه های فناوری
ساخت موشکی برای کنترل زباله فضایی  ۸تنی

معرفی نوع جدید شیشه انعطاف پذیر و مقاوم

تراشهایکه اندامهایمصنوعیبدنراذخیرهمیکند

انگلیس با ساخت یک موشک فضایی،
ماهواره  ۸تنی از کار افتاده را از مدار
زمین خــارج می کند تا با زباله های
فضایی دیگر برخورد نکند .به گزارش
مهر ،انگلیس موشک هارپون فضایی
طراحی کرده تا ماهواره ای قدیمی به
اندازه اتوبوس دوطبقه را از بین ببرد.
این موشک پس از کنترل ماهواره ،آن را از جو زمین خارج می کند تا
در فضا بسوزد .احتمال انفجار این ماهواره در صورت برخورد با زباله
های دیگر وجود دارد.

نوع تازه ای از شیشه انعطاف پذیر و مقاوم
برای موبایل های هوشمند تاشونده تولید
شد.به گــزارش دیجیاتو،شرکت آساشی
گلس به عنوان تولید کننده اصلی ترین
رقیب شیشه هــای محافظ گوریال گلس،
توانستهشیشهمحافظیتولیدکندکهدرعین
داشتن قابلیت خم پذیری تا فشار ۱۲۰۰
مگاپاسکال ،می تواند تا  ۸۰درصد مقاومت شیشه های محافظ گوریال
گلس را تامین کند.به لطف مقاومت خمش پذیری مورد اشــاره ،چنین
شیشه ای می تواند با شعاع کمتر از  ۲.۵میلی متر خم شود.

دانشمندان تراشهای ابــداع کردهاند که
میتواندتا 10اندامانسانیرادرخودذخیره
کند.به گزارش ایسنا،این ابزار که تراشهای
به ابعاد یک کاغذ اســت ،میتواند تا 10
اندامانسانیمصنوعیرادرخودجایدهد.
ویژگی بارز این ابــزار جدید  ،شبیهسازی
چگونگی تاثیر دارو بر چندین انــدام بدن
است.پلتفورمهایریزسیالشناسی،انواعگوناگونیازسلولهایانسانی
رادراینابزارجایمیدهندوسپس،برایشبیهسازیجریانخون،مایعی
رامیانآنهاجاریمیکنند.اینتراشه،قابلاستفادهمجدداست.

خواندنی
روبات بسکتبالیست

تشخیص بیماریهای جنین با چاپگر سه بعدی

تویوتا روباتی  1.9متری ساخته که می تواند از فاصله
 3.6متری توپ بسکتبال را در حلقه بیندازد .به گزارش
مهر ،روبــات انسان نمای انــدرویــدی  Cueمی تواند
با دقت  ۱۰۰درصــدی و به کمک هوش مصنوعی و
انجام بیش از  ۲۰۰هزار پرتاب تمرینی توپ را در حلقه
بیندازد  .هنگامی که توپ بسکتبال به  Cueداده می
شود ،روبات خم می شود و با استفاده از حرکاتی شبیه
بازیکنان حرفه ای آن را پرتاب می کندومی تواند از

چاپگر ســه بعدی بــرای تشخیص رونــد رشــد جنین
و بــررســی وجــود احتمالی نقصهای مــــادرزادی و
بیماریها ابداع شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ؛ کارشناسان با چاپگر سه
بعدی و نیز تصاویر به دست آمده از جنین در حال رشد
با دستگاه سونوگرافی موفق به تولید مدلی انسان نما
از جنین شده اند.
در این روش ابتدا تصاویر کاملی از جنین دریافت و

فاصله 3.6متری توپ را در حلقه بیندازد.

مهر -توئیتر ویژگی جدیدی اضافه کــرده که تصاویر و
ویدئوهای مرتبط با رویدادهای خبری را در بخش توئیتر
مومنتس نمایش می دهد .این اقدام برای جذب تبلیغات
انجام شــده اســت .ویژگی  camera-firstتصاویر و
ویدئوهای مربوط به رویدادهای مهم خبری را براساس
موقعیت مکانی در بخش  Twitter Momentsنمایش
می دهد.

مهر -دانشمندان تخمین می زنند سوخت تلسکوپ
فضایی کپلر درماه های آتی تمام شود و فعالیت آن برای
همیشه پایان می یابد .به این ترتیب تلسکوپی که تاکنون
 ٢٢٤٥سیاره تایید شــده خــارج از منظومه شمسی را
ردیابی کرده در ماه های آتی خاموش خواهد شد.کپلر
عالوه بر این سیارات ٢٣٤٢ ،سیاره دیگر نیز رصد کرده
که هنوز تایید نشده اند.

 ۵۰۰حمله بدافزاری در هر دقیقه!
ایسنا -شرکت امنیتی مک آفی اعــام کــرده که در سه
ماهه چهارم و پایانی  ۲۰۱۷تقریبا هر دقیقه  ۵۰۰حمله
بدافزاری کشف و ثبت شده است.

تالش مایکروسافت برای اجبار کاربران به
نصب بیلد  1709در ویندوز 10
ایــتــنــا  -مــایــکــروســافــت دوبـــــاره بــا خــط مــشـیهــای
بهروزرسانیهای اجباری اش موجبات اذیت کاربران
را فراهم آورده است .این بار نوبت به آپدیتهای امنیتی
برای بیلدهای قدیمی رسیده است .به کاربران اطالع
داده شده که باید به بیلد ( 1709که جدیدترین بیلد
است) بهروزرسانی کنند تا همچنان بتوانند وصله های
امنیتی را دریافت کنند.با این وضعیت جای تعجب نیست
که همچنان بیش از  40درصد دستگاهها در حال استفاده
از ویندوز  7هستند!

سوءاستفاده از دوربینهای هوشمند برای
مقاصد جاسوسی!
ایتنا  -مراقب دوربینهای هوشمند خود باشید ،آن ها
میتوانند امنیت شما را نقض کنند و از شما جاسوسی
کنند.در اجــاس تحلیل گــران امنیتی کسپراسکای
محققان اعــام کردند که بــاگ امنیتی را در دوربین
های  Hanwha Techwinآمریکا شناسایی کردهاندو13
آسیب پذیری در دوربین ها و اتصال آن ها به اینترنت وجود
دارد.
ایــن آسیب پذیری میتواند فرصت اتصال دوربین به
مجرمان را بدهد ،آن ها می توانند دوربین ها را غیر فعال
کنند و راهــی بــرای وارد شدن به شبکه رایانه ای آن ها
بیابند.در این حمله مجرمان می توانند هر آنچه که کاربر
در دوربین مشاهده می کند تماشا کنند.

اپل  ۱۰درصد از بازار رایانه های شخصی را
در اختیار دارد

سپس با چاپگر سه بعدی طرح ریزی میشود.

دیجیاتو-بر اساس گزارش مؤسس ه ،Net Applications
حدود  ۱۰درصد رایانه های شخصی دنیا از سیستمعامل
 macOSاستفاده میکنند.

رجیستریآخرینبرندهایگوشیازامروز
مهر-آخرین سری برندهای مشمول رجیستری موبایل در
سال ۹۶ازامروزبهاینطرحافزودهمیشود.درادامهاجرای
رجیستری  ،سه برند «سونی»« ،تکنو» و «شیائومی» از امروز
درفهرستگوشیهایمشمولطرحقرارمیگیرند.

بیشاز۲۰۰۰شمارهارسالکنندهپیامک
تبلیغاتیمسدودشد
ایسنا-یکیازراههایمقابلهباپیامکهایتبلیغاتیشکایت
بهسامانهومعرفیشمارههایفرستندهبود؛راهیکهاگرچه
موثر بود اما نمیتوانست پیش گیرنده باشد .به همین دلیل
تصمیم بر آن شد که جلوی ارســال پیامکهای تبلیغاتی
از همان ابتدا و توسط اپراتورها گرفته شود.رگوالتوری
دستورالعملی برای شمارههای شخصی به اپراتورها داده
است که دیگر خودشان بدون اینکه حتی شکایتی الزم
باشد،مسدودسازیپیامکهایتبلیغاتیراانجاممیدهند.
هم اکنون چند روزی است که این کار توسط اپراتورها انجام
میشود و تاکنون بیش از ۲۰۰۰شماره شناسایی و مسدود
شدهاست.اینشمارهها اگرشرایط خاصی داشتندمسدود
میشوند؛ مثال تعداد پیامک شان از یک حدی بیشتر باشد
یا چند روز قبل از ارسال پیامک هیچ تماس تلفنی و استفاده
اینترنتینداشتهباشند؛یعنیصرفاسیمکارتبرایپیامک
استفادهشودکهبراساسآنشناساییومسدودمیشوند.
CMYK

