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پیشبینی رویت هالل شوال  ۱۴۳۹قمری
درغروب پنج شنبه  24خرداد

...

فرا خبر

اخبارداخلی

حیات تلگرام روبه زوال

ایجادمرکزتوسعهفناوریسالمت
حاجیان –با امضای تفاهمنامه راهانـــدازی مرکز توسعه
فناوری سالمت که روزگذشته بین دانشگاههای صنعتی
شریف و علوم پزشکی تهران و با حضور معاون تحقیقات
و فــنــاوری وزیــر بهداشت انــجــام شــد ؛ایــجــاد مرکز توسعه
فناوری سالمت کلید خــورد .ایــن مرکز با تمرکز بر انجام
تحقیقات درمرزهای دانش درحوزه سالمت وتوسعه فناوری
و محصوالت دانشبنیان  ،با همکاری مراکز تحقیقاتی
تــراز اول دنیا فعالیت خواهد کرد.دکتر رضــا ملک زاده
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت در مراسم امضای
تفاهمنامه راهانــدازی مرکز توسعه فناوری سالمت با بیان
این که وضعیت پزشکی در  20سال آینده با امروز متفاوت
خواهد بود ،افــزود :بخشی از پیشرفتهای کنونی و آینده
قطعا حاصل همکاریهای مشترک بین رشتهای است.
دکتر ملک زاده با اشاره به این که راه اندازی ایجاد مرکز ژن
درمانی درتهران دردستور کار قراردارد ،گفت :ممکن است
در چند سال آینده بیماران هموفیلی برای درمان مجبور به
اعزام به خارج از کشور شوند ،اما با تربیت نیروی انسانی در
رشتههایجدید،میتوانیمآمادهتحوالتآیندهسالمتشویم.
ملکزادهگفت:روشهایدرمانیژنتیکبسیارموفقیتآمیز
بوده و بیماریهایی مانند هموفیلی ،تاالسمی و معلولیتها
را میتوان درمــان کــرد .وی اظهار کرد:حداقل  100نوع
معلولیتناشیازژنتیکوجودداردکهمطالعاتجدیدنشان
دادهمعلولیتهاقابلدرمانهستندوبهراحتیمیتوانحدود
300میلیونمعلولدرجهانرادرمانکرد.ویبابیاناینکه
دربیشتردانشگاههایبزرگدنیادراروپاوآمریکا،پیشرفتها
درکانونی شکل گرفته که همکاری نزدیکی بین دانشمندان
پزشکی ،علوم و فنی ومهندسی وجود داشته است برلزوم
راه انــدازی شرکتهای دانشبنیان بسیاری درحوزههای
تولیددارووتجهیزاتپزشکیتاکیدکرد.

خوراکیان با اعالم افزایش رتبه جهانی پیام رسان های بومی خبرداد :

سقوط 765پلهای رتبهجهانیتلگرام
گروه دانش وفناوری  -معاون محتوای مرکز ملی
فضای مجازی کشوربا اشاره به آمار رتبه بندی وب
سایتالکسا،طیسهماهگذشتهدرخصوصترافیک
دامنه های پیام رسان تلگرام از
صــعــود پــرشــتــاب
رتــبــه جهانی
پیامرسانهای
بومی و سقوط
 765پله ای
رتبه جهانی پیام
رسانتلگرام
پـــــس از
مسدود

فعالیت۳۰۰شرکتدانشبنیاندرحوزهنفت
مهر -مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از
فعالیت ۳۰۰شرکت دانش بنیان در حوزه نفت خبر داد
و گفت :فناوری های مربوط به استخراج نفت پیچیده تر
از فناوری هسته ای نیست.دکترعلی وطنی در خصوص
تاکیدات مقام معظم رهبری بر بهره مندی از توانایی های
محققان کشور در زمینه استخراج نفت و به کار گیری دانش
و فناوری ایرانی در این حوزه گفت :هم اکنون تعداد قابل
توجهی شرکت دانش بنیان در زمینه قطعات و تجهیزات و
موادشیمیاییدرحوزهنفتفعالیتمیکنندکهموردحمایت
قرارمیگیرند.یکیدیگرازاقدامات،راهاندازیمنطقهویژه
انرژی نفت و گاز است که  ۳۰۰شرکت دانش بنیان در آن
فعالیت می کنند و مورد حمایت معاونت علمی قرار گرفته
اند.بهگفتهوطنی،تقویتبخشخصوصیوواگذاریاموربه
اینبخش،حمایتهرچهبیشترازشرکتهایدانشبنیانو
تربیتنیروهایماهردرانتقالفناوریازجملهراهکارهابرای
تحققمطالباترهبرانقالباست.

فعالشدن 15مرکزهوانوردیعمومیدر
فرودگاههایکوچککشور
ایسنا-درسال 89درراستایسندتوسعههوانوردیعمومی
در کشور ،قــراردادی میان معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوریوسازمانصنایعهواییبهامضارسیدکهبراساس
آنباید 45مرکزهوانوردیعمومیدرفرودگاههایکوچک
کشور فعال شود.بر این اساس تاکنون  15مرکز هوانوردی
عمومی در فرودگاههای کوچک ایران فعال شده است .هم
اکنون در ایران بیش از  200فروند انواع پرندههای سبک
و فوق سبک ثبت شده و در حال پرواز هستند و ورزشهای
هوایی نیز در این مسیر رشد خوبی داشته است.ورزشهای
هوایی در ایران با چتربازی آغاز و در ادامه کایت و پاراگالیدر
نیز به آن اضافه شد .بر اساس آمارهای موجود ،پاراگالیدر
صدرنشینورزشهایهواییایراناست.

ارائهبستههایجدیدخدماتآزمایشگاهی
بهمحققانکشور

ایسنا-عضوکمیتهعلمیمرکزنجومادیباصفهانگفت:براساسبرخیشاخصهایعلمیرویتماه،هاللشوال 1439درغروبپنجشنبه 24خرداددرتمامکشوربهویژه
مناطقجنوبیباچشموابزارمسلحنجومیقابلمشاهدهاست.ویافزود:براساسشاخصهایعلمیرویتهاللماه،احتماالهاللشوال 1439درروزپنجشنبه 24خرداد
 1397برابربا 29رمضان 1439درتهراناعالممیشود.غروبپنجشنبه 24خرداد،خورشیددرساعت 20:21غروبمیکندوماهنیزدرساعت 20:58غروبمیکند.

ســازی در ایــران خبر داد .امیر خوراکیان ،معاون
محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان این
مطلب افزود :بررسی ترافیک دامنههای پیامرسان
تلگرام بر اساس آمار رتبهبندی ترافیک وبسایت
الکسا در سه ماه گذشته نشان میدهد که دامنه
( Telegram.orgمربوط به تلگرام وب) با  33رتبه
کاهش دارای رتبه  t.me ،300با  114رتبه کاهش
دارای رتبه  600و  telegtram.meبا  765رتبه
کاهشدارایرتبه 2328درترافیکجهانیشدهاند.
ویتصریحکرد:دامنه telegram.meکهبهنرمافزار
موبایلی تلگرام اختصاص داشته و از زمــان رصد
آن ،رتبه  173هزارمی جهان در سال  2015را
داشته است ،در مدت سه سال به رتبه  1520ارتقا
پیدا کرده بود اما با مسدودسازی تلگرام در ایران
در تاریخ  11اردیبهشت ،میزان بازدید و ارجاع به

این دامنهها با شیب بیشتری کاهش پیداکرده و
به رتبه پایینتر از  2328در تاریخ  19خردادماه
رسیده اســت .معاون محتوای مرکز ملی فضای
مجازیتاکیدکرد:درمقایسهآماررتبهجهانیالکسا،
پیامرسانهای داخلی روند رشد بسیار پرشتابتری
نسبت به تلگرام در آغاز فعالیت داشتهاند که بسیار
امیدبخشاستونشانازاقبالکاربرانبهاینخدمت
بومی دارد.خوراکیانبااشارهبهروندتوسعهخدمات
پیامرسانهای داخلی اظهار امیدواری کرد :با توجه
به ساختار رشد و شکوفایی خدمات فضای مجازی و
نمونههایموفقمطرحدردنیا،حضورکاربراندراین
خدماتبهتوسعهوبلوغآنهاکمککردهوبیشکبا
فرصتی که کاربران ایرانی به ارائهکنندگان خدمات
داخلیخواهندداد،زمینهایجادزیرساختهایملی
وبومیبرایکشورفراهمخواهدشد.

زهراحاجیان -بااعمال سیاست های محدودسازی تلگرام ازسوی
کشورهای مختلفی نظیر کره جنوبی ،اندونزی ،چین ،روسیه،
انگلیس ،ایران و...طی حداقل شش ماه گذشته ؛ این پیام رسان
باکاهش تدریجی کاربران خوددرسطح جهان مواجه شده است.
این پیام رسان که از سال 2013فعالیت خود را آغاز کرده در برخی
از کشورها بهعنوان یک پیام غالب مورد استفاده قرار گرفت اما
با گذشت زمان وبا آشکار شدن جوانب منفی فعالیت ها در این
پیام رسان ،نظیر گسترش محتوا های غیر اخالقی ،دسترسی
این پیام رسان به اطالعات کاربران و ذخیره سازی این اطالعات
در سرورهای مختلف و همچنین تاثیر این پیام رسان در ایجاد
اغتشاشات و مشکالت داخلی در کشور های مختلف  ،حساسیت
های زیادی درباره کارکرد این پیام رسان ایجاد شد بهطوریکه
بسیاری از کشور ها به این نتیجه رسیدند که سرنخ بسیاری از
مشکالت داخلی ،بینالمللی و حتی خانوادگی ایجاد شده در
این جوامع در تلگرام است  .این حساسیت ها زمانی به اوج خود
رسید که مشخص شد شبکه پیام رسان تلگرام با بستر سازی برای
نیروهای تروریستی زمینه ای را فراهم کرده است که این افراد
تمامی برنامه ریزی ها وهماهنگی های خود را برای انجام حمالت
تروریستی در کشور های مختلف جهان ؛ از طریق این پیام رسان
انجام می دهند و با وجود انجام چنین فعالیت هایی در تلگرام که
امنیت کشور های مختلفی را در معرض مخاطره جدی قرار داده
بود  ،مدیران این پیام رسان با وجود درخواست مکرر دولت ها و
نهاد های امنیتی در کشور های مختلف حاضر به همکاری برای
شناسایی گروه های تروریستی نشدند .از این رو کشور هایی نظیر
چین  ،اندونزی  ،روسیه  ،ایران  ،کره جنوبی و...به ناچار سیاست
مسدودسازی این پیام رسان را در پیش گرفتند  .چین نیز از جمله
کشورهایی بود که از حدود سه سال پیش وبنا به دالیل امنیتی،
اقدام به فیلتر تلگرام کرد .کشور اندونزی نیز در تیر ماه  96با
پی بردن به اطالعات مشکوک و مخاطره آمیز ،در بستر این پیام
رسان ،تلگرام را مسدود کرد .همچنین کشور روسیه و ایران از
جمله کشور هایی هستند که در ماه های اخیر با اعمال سیاست
فیلترینگ ،دسترسی به این پیام رسان را محدود کرده اند .در
نتیجه این محدودسازی هاو به استناد آمار رتبه بندی وب سایت
الکسا ،امروز کاربران تلگرام به شدت کاهش یافته و ادامه حیات
این پیام رسان در جهان با چالش جدی مواجه شده است.

تازه های فناوری
تولید پهپاد زیردریایی با قابلیت نفوذ به عمق آب
فارس  -بیشتر پهپادهایی که امروز تولید می شوند
تنها در آسمان پرواز می کنند ،اما به تازگی برخی
پهپادها با هــدف حرکت در داخــل آب هم
تولید شده اند.
به گــزارش خبرگزاری فــارس به نقل از
دیجیتال ترندز ،بیشتر این پهپادها نمی
توانند چندان به عمق آب نفوذ کنند،
اما به تازگی نمونه اولیه پهپاد زیردریایی
جدیدی به نام تایتان تولید شده که از توانایی
های منحصر به فردی در این زمینه برخوردار است .این

پهپاد می تواند به عمق  150متری آب برود تا کاربران
بتوانند زیبایی های طبیعی محیط داخل دریاها
و اقیانوس ها را با دقت و همراه با جزئیات
بیشتری مشاهده کنند .ایــن در حالی
است که پهپادهای رقیب حداکثر می
توانند  50تا  100متر را در درون آب فرو
بروند .روی این پهپاد یک دوربین برای
فیلم برداری فوق دقیق نیز نصب شده که
هم برای عکاسی و هم برای فیلم برداری قابل
استفاده است.

چهارپایهایکهبدنشستنرابهشماتذکر
میدهد
فارس  -بدنشستن روی صندلی در میان عموم می تواند
وجهه شما را در میان دیگران خراب کرده و از شما چهرهای
بی مسئولیت ترسیم کند .حال هوش مصنوعی برای حل
این مشکل هم به میدان آمده است .به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از دیجیتال ترندز ،محققان آلمانی برای اولین
بارچهارپایههوشمندیراتولیدکردهاندکهدارایچراغهای
ال ای دی متنوعی است و افراد را به درست و مودب نشستن
رویاینچهارپایهترغیبمیکند.اینکارهمبهسالمتبدنی
افراد و آسیب ندیدن کمر آن ها کمک می کند و هم موجب
می شود آن ها افرادی باشخصیت و مبادی آداب نشان داده
شوند.چهارپایهمذکورمجهزبهتعدادزیادیحسگراستکه
بابررسیدقیقنحوهاعمالفشارازسویبخشهایگوناگون
بدنبهنقاطمختلفاینمحصول،ازتوزیعمناسبیانامناسب
وزنبدنمطلعمیشوند.

کاهشدردبیماراندراورژانسباواقعیت
مجازی
مهر-دربیمارستانیدرفرانسهازواقعیتمجازیبرایکاهش
دردوحواسپرتیبیماراندربخشاورژانساستفادهمیشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت ،یکی از مصارف
استفادهواقعیتمجازیدرعلمپزشکیاست.بهعنوانمثال
محققان با استفاده از ظرفیت واقعیت مجازی حواس بیمار
در مطب دندان پزشکی را پرت می کنند .بنابراین تعجبی
نداردکهازاینفناوریدراورژانسنیزاستفادهشود.درهمین
راستاگروهیازدانشجویاندانشآموختهدربیمارستانسن
جوزففرانسهیکبرنامهواقعیتمجازیطراحیکردهاندکه
بهبیمارانکمکمیکندآرامشیابندوقدرتتحملدردآنها
بدونمسکنافزایشیابد.اینبرنامهبسیارسادهاست.بیماران
یک عینک واقعیت مجازی به چشم می زنند و وارد دنیای سه
بعدی از تپه های آرام بخش برفی و باغ های چینی می شوند.
چنین درمانی با محرک های دلپذیر صوتی و بصری حواس
بیمارراازتحملناراحتیودردجراحیپرتمیکند.

بهبود ۲دقیقهایزخمهاباپالسمایسرد!

کشف موادی که گازهای سمی هوا را جذب میکند
فارس  -محققان بینالمللی موفق به کشف موادی
شدند که قادر به جذب گازهای سمی هواست .به
گــزارش خبرنگار گــروه علمی و دانشگاهی
خــبــرگــزاری فـــارس ،یــک تیم تحقیقاتی
بینالمللی از دانشمندان م ــادهای که
میتواند گاز نیتروژن دیاکسید را از هوا
به روشــی انتخابی،کامال برگشتپذیر و
قابل تکرار حذف کند ،ارائه کردند .براساس
گزارش «سیجیتیان» ،این کشف با استفاده
از تکنیک «پراکندگی نوترون» در «آزمایشگاه ملی اوک

...

کوتاهازجهانعلم

ریج» تایید و روز دوشنبه در مجله «مواد طبیعت» منتشر
شد .طبق گفته محققان ،چهارچوب های فلزی-
آلی ( )MOFمیتوانند منجر به فناوریهای
تصفیه هوا شوند ،به گونهای که مقادیر
زیــادی از گازهای گلخانهای هدفمند از
جمله دیاکسید کربن و دیگر گازهای
گلخانهای را جذب و تبدیل میکنند .این
کار به منظور تسهیل تجزیه طوالنی مدت آن
هاوکمکبهکاهشآلودگیهواوگرمشدنجهان
انجاممیشود.

عضو شورای عالی فضای مجازی:

مهر-یکشرکتآلمانیبهنامکلدپالسماتکیکیازفناوری
هایجذابنمایشدادهشدهدرفیلمسینماییاستارترکرا
درجهانحقیقیبهکارخواهدگرفت.بهگزارشخبرگزاری
مهر به نقل از دیجیتال ترندز ،این فناوری انقالبی اساسی
در زمینه مــداوای زخم ها و به خصوص جراحت های حاد
که جان بیماران اورژانسی را تهدید می کند ،ایجاد خواهد
کرد.درقالباینفناوریازوصلههایتولیدشدهبااستفاده
از پالسمای سرد که با کمک سیلیکون تولید شده اند برای
مــداوا و ترمیم سریع زخم ها استفاده می شود .این روش
یادآورابزاریموسومبهبازسازیکنندهپوستدرفیلمعلمی
–تخیلیاستارترکاستکهبااستفادهازآنزخمهایعمیق
وخطرناکافرادبهسرعتترمیممیشدند.وصلهیادشدهاز
یون ها و تشعشعات اشعه ماوراء بنفش به منظور ضدعفونی
و التیام بخشیدن سریع زخم ها استفاده می کند و در واقع
جایگزینیبرایآنتیبیوتیکمحسوبمیشود.

فعالیت تلگرامهای فارسی باید متوقف شود
عضوشورایعالیفضایمجازیادامهفعالیتنسخههای
غیر رسمی تلگرام و دسترسی به فیلترشکنها را بر خالف
دستور مسدودسازی تلگرام و مصوبه شورای عالی فضای
مجازی دانست وگفت  :فعالیت تلگرا مهای فارسی
باید متوقف شود .محمدحسن انتظاری عضو شورای
عالی فضای مجازی و دبیر سابق این شورا در گفت وگو
با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص فعالیت نسخه
های فارسی تلگرا م اظهار کرد :طبق مصوبه سامان دهی
پیامرسانهای اجتماعی در شورای عالی فضای مجازی،
همه پیامرسانهایی که قصد فعالیت در کشور را دارند

باید مجوز دریافت کنند .در وزارت ارتباطات کمیتهای
متشکل از برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی
و دستگا ههای دیگر به وجــود آمــده که مسئول اعطای
مجوز به این پیامرسانهاست و هیچ یک از پیامرسانهای
خارجی نمیتوانند بدون دریافت مجوز در کشور فعالیت
کنند ،اما این مراحل در خصوص تلگرامهای فارسی اجرا
نشدهاست.چونتلگرامهایفارسیبربسترتلگراماصلی
فعالیت دارند ،پس از فیلترینگ تلگرام تصمیم بر این شد
که آنها فعالیت خود را بر بستر پیامرسانهای داخلی
ادامه دهند که متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

انتظاری ادامه داد :مسئوالن مربوط یک سری توجیهاتی
را برای ادامه فعالیت برخی از این تلگرا مهای فارسی
ارائــه میکنند؛ مانند اینکه وجــود آ نهــا میتواند به
روند مهاجرت مردم از تلگرام به پیامرسانهای داخلی
کمک کند و مانع از ایجاد مشکل بــرای مــردم به دلیل
مسدودسازی ناگهانی تلگرام شود .اما این توجیهات
اگر هم قابل پذیرش بودند ،با گذشت نزدیک به یک ماه
و نیم از فیلترینگ تلگرام ،دیگر قابل قبول نیست .ادامه
فعالیت این ابزارها که بر بستر یک پیا مرسان خارجی
کار میکنندبه هیچ وجه مورد تأیید نیست و باید مسدود

شوند.تأکید ما بر این است که پیامرسانهایی که کام ً
ال
ایرانی هستند ،در داخل کشور فعالیت کنند و فعالیت این
دست از پیامرسانها که مالکیت ایرانی دارند اما بر بستر
یک ابزار خارجی کار میکنند ،حتی با دریافت مجوز هم
مطلوب ما نیست.دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی
در خصوص دسترسی آزاد به فیلترشکنها و این که با
این دسترسی ،فیلترینگ تلگرام دچار چالش شده است،
اظهار کرد :طبق دستوری که مبنی بر فیلترینگ تلگرام
صادر شده ،باید دسترسی به فیلترشکنها هم مسدود
شود و وضع فعلی حتم ًا باید اصالح شود.

ایسنا -رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت
علمیوفناوری ریاستجمهوری از فعال شدن بستههای
جدید خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
معاونت علمی خبر داد.قادریفر گفت :در یک سال منتهی
به اردیبهشت ماه سال  ،97حدود  88هزار کاربر از پایگاه
اینترنتی شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی بازدید
کردند .وی خاطر نشان کرد 46 :درصد از کاربران پایگاه
اینترنتی شبکه آزمایشگاهی در این مدت ،کاربران جدید
بودهاندکهآماریبسیارقابلتوجهاست.
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