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هشتگ
چگونه به وجود آمد؟

...

اخبارداخلی
افتاهشدارداد؛کشفحفر هامنیتی
دراپلیکیشنهایاندرویدی
بررسی عملکرد  17هــزارو  260اپلیکیشن در بازارهای
اندرویدی،وجودحفرههایامنیتیرانشانمیدهدکهباعث
شدهاینبرنامههایموبایلیبدوناطالعکاربرازفعالیتهای
گوشی،اسکرینشاتوویدئوتهیهکنند.بهگزارشمهر،مرکز
مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات
ریاست جمهوری (افتا) اعالم کرد :پژوهشگران ترکیبی
از تجزیه و تحلیل ایستا (بررسی کد بدون اجرای برنامه) و
تجزیه و تحلیل پویا (تست و ارزیابی برنامه با اجرای دادهها
در زمان واقعی) را روی برنامه ها انجام دادند تا جمع آوری و
افشایرسانههامانندویدئویاتصاویرراکشفکنند.پژوهش
جدیدینشانمیدهدچندینبرنامهاندرویدی،حفرههای
امنیتی مهمی در حریم خصوصی کاربر دارند که به برنامه
های موبایلی اجازه می دهند تا بدون اطالع کاربر از فعالیت
هایگوشیاسکرینشاتوویدئوتهیهکنند.مرکزافتاتاکید
کردکهکاربرانبایدبهدسترسیهایبرنامههایاندرویدی،
بهخصوصاپلیکیشنهاییکهبااطالعاتحساسکاربران
سروکاردارند،توجهویژهایداشتهباشند.

صرفهجوییدرمصرفآبوانرژیبااینترنت
اشیا
کارشناس مسئول فناوری اطالعات اداره کل ارتباطات
و فناوری اطالعات استان زنجان گفت :اینترنت اشیا با
افزایش بهره وری و بهینه ســازی بهره بــرداری ،به کمک
صرفه جویی درمصرف آب و انرژی می آید.به گزارش ایرنا،
وی یکی از کارکردهای اینترنت اشیا را خدمات آن در
حــوزه بهره وری انــرژی وآب برشمردو اظهار کــرد :بهره
وری در سه بخش مصارف کــشــاورزی ،خانگی وصنعتی
تعریف مــی شــود  .وی خــاطــر نــشــان کـــرد :بــهــره گیری
از اینترنت اشــیــا منجر بــه صــرفــه جــویــی  40درصــدی
در مــصــرف انــــرژی بـــرق و بسته بــه نـــوع پــیــاده ســازی
مدار60تا70درصدیدربهرهبرداریازمنابعآبیمیشود.
سراییادامهداد:زمانیاینترنتبهوسیلهرایانههاوابزارهای
دیجیتالی دردسترس بود اماهم اکنون می تواند به واسطه
مــدارهــایــی کــه روی اشیا قــرارمــی گیرددرهرنقطه ای
دردسترسباشد.

اسپریآنتیباکتریالپارچهتولیدشد
محققان در یک شرکت ایــرانــی موفق به تولید اسپری
آنتیباکتریال پارچه (زایکروبیال) شده اند که پارچه ها را از
وجودباکتریهاپاکمیکند.بهگزارشمهر،محصولحاضر
پسازاعمالرویلباسیاپارچه،درداخلبافتپارچهبهدام
میافتدوخاصیتآنتیباکتریالرارویسطحایجادمیکند
تامانعازرشدباکتریهاوایجادبویبدرویمنسوجاتشود
همچنین در مقابل شست وشو نیز تا حدی از خود مقاومت
نشانمیدهدوهمچنانخاصیتآنتیباکتریالپسازشست
وشورویپاچهباقیخواهدماند.اینمحصولکهتاییدیهستاد
توسعهفناورینانورادریافتکردهاستبهصورتمحلولدر
آببودهوتوسطروشهایمختلفیمیتوانآنرارویسطح
پارچهاعمالکرد.

لزومپیادهسازیفناوریهایجدیدتولید
ندرکشور
واکس 
رئیس انستیتو پاستور ایــران با تاکید بر ضــرورت تالش
بــرای پیاده ســازی فناور یهای جدید تولید واکسندر
کشورافزود :اگر فناوری تولید یک واکسن را به مجمع
واکسن اضافه کنیم ،مسلما قدرت ساخت واکسنهای
دیگر را هم خود به خود پیدا خواهیم کرد .دکتر بیگلری
در گفتوگو با ایسنا افــزود :در بیشتر مــوارد واکسنها
فناور یهای مشابهی دارند؛ به همین دلیل تا جایی که
ممکن است باید سعی شود تعداد واکسنهای قابل ساخت
در داخل کشور ،بیشتر شود تا از این طریق هم به توانایی
بیشتری در ساخت واکسنهای بیشتر و با کیفیتتر دست
پیدا کنیم و هم دانش فنی را که موجب پیشرفت در سایر
حوز ههای علوم میشود ،ایجاد کنیم .وی اظهار کرد:
خوشبختانه در حوزه تولید واکسن هاری انسانی بیش از
نیمی از مراحل اولیه تولید را گذراندهایم ودر بازه زمانی 2
تا  2.5سال آینده این واکسن به بازار عرضه خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به تمرکز بر تولید و ساخت واکسن
 HPVتوسط دانشمندان جوان کشور گفت :خوشبختانه
در زمینه تولید و تهیه این واکسن در نقطه صفر نیستیم و
مطالعات خوبی در این زمینه انجام شده است.

صرفهجوییارزی ۲۰۰میلیوندالری
بامحصوالتبیوتکنولوژیایرانی
محققان ایــرانــی توانستند از طریق تولید محصوالت
بیوتکنولوژی ایرانی ،ارزبــری را تا  200میلیون دالر
کاهش دهند.به گزارش فارس ،امیر فرشچی مدیرعامل
ت دانشبنیان در زمینه تولید داروهای نوترکیب
یک شرک 
و آنتی باد یهای مونوکلونال دارویــی گفت  :تولید این
محصوالت تاکنون به میزان  200میلیون دالر ارزبری
راکاهش دادهاست به طوری که سال گذشته به تنهایی
20میلیون دالرصــــادرات داشتهایم و  60درصدکل
صادرات داروی کشور ازطریق دو شرکت آریوژن وسینا
ژن صورت گرفتهاست.

معرفیایدههایجذابدرحوزهکسب
وکارهایفضاپایه
رئیس سازمان فضایی ایران از معرفی ایدههای جذاب برای
شکلگیری کسب وکارهای فضاپایه در کشور در راستای
تحقق اهداف سال «حمایت از کاالی ایرانی» خبر داد.به
گزارش مهر ،مرتضی براری گفت :سازمان فضایی ایران،
برنامه ریــزی بــرای توسعه کسب وکارهای فضاپایه را در
پنج محور اساسی و براساس نیاز های کشور در دستورکار
خودقراردادهاست.ویبااشارهبهتوجهکشورهایپیشرفته
بهاینمقولهگفت:سازمانفضاییاروپابرایاستفادهازحجم
باالی داده های ماهواره ای اقدام به برنامه ریزی برای جذب
ایده های خالقانه کسب وکارهای فضاپایه کرده است به
طوریکههماکنونبیشاز ۵۰۰شرکتخصوصی،دانشگاه
و نهاد دولتی در قالب پروژه کوپرنیک با سازمان فضایی اروپا
همکاریمیکنند.

بررسیتخلفوزارت ICTدربارهنسخههایفارسیتلگرام
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت  :توجیهاتی
که مسئوالن وزارت ارتباطات دربــاره مسدود نکردن
تلگرا مهای فارسی مطرح میکنند به هیچ وجه قابل
قبول نیست بلکه ایستادن مقابل قانون است از این رو
قرار است به زودی در کمیسیون امنیت ملی مجلس
شورای اسالمی پاسخ گوی آن باشند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران  ،نصرا ...پژمانفر با بیان
ایــن که رونــد فعلی در برخورد با نسخههای فارسی
تلگرام به طور قطع خالف قانون است ،تصریح کرد :
وزیر ارتباطات باید درخصوص عواقب این موضوع پاسخ
گو باشد.وی افزود :ما مستندات کاملی داریم که نشان

میدهد وزارت ارتباطات امکانات الزم را در اختیار
هاتگرام و طالگرام قرار داده است .به عالوه ،اقدام
وزارت ارتباطات در مسدودنکردن هاتگرام و طالگرام
یک نوع عمل مجرمانه است و به نظر من قوه قضاییه باید
با آن برخورد کند.
به همین دلیل در این زمینه از وزیر ارتباطات پرسیدم
که قرار است به زودی در کمیسیون امنیت ملی مجلس
شورای اسالمی پاسخ گوی آن باشند همچنین وزارت
ارتباطات باید پاسخ دهد که چرا امکانات زیرساختی
مانند ر کها و سرورها در اختیار این دو قرار گرفته
است.

باشگاه خبرنگاران  /هم اکنون استفاده از هشتگ در فضای مجازی فراگیر شده است.هشتگ برچسبی است که برای دستهبندی و به اشتراکگذاری پستها و نظرات درباره
موضوعیخاصدرسطحجهانیوفراترازحلقهوفهرستدوستاندرفضایمجازی بهکارمیرود.نمادهشتگ( )#ازسالهاقبلوجودداشتهاست امااولینبارازطریق توئیتر در
فضایمجازیاستفادهشدوپسازآنتوسطبسیاریازشبکههایاجتماعیدیگرازجملهگوگلپالس،یوتیوب،فیسبوکواینستاگراممورداستفادهقرارگرفت.

ادام ه بالتکلیفی کاربران کممصرف اینترنت
در حالی که جایگزینی اینترنت نامحدود یا غیرحجمی و
ارائه تعرفههای جدید اینترنت ثابت ،در آخرین روزهای
دولت یازدهم مطرح و به دلیل انتقادها ،تکمیل طرح
مذکوربرعهدهوزیرارتباطاتنهادهشد،مسئل همشترکانی
که خواستار سرعت باال و حجم پایینتر بودند نیز بیان
شد.تعرفههای جدید البته نه تعرفههایی تماما نامحدود
بلکه مبتنی بر سیاست مصرف منصفانه (Fair Usage
 )Policyهستند .همان زمان هم این موضوع مطرح شد
که شاید این تعرفهها برای کاربری که در طول ماه مصرف
اینترنت باالیی دارد ،منصفانه باشد ،اما برای کاربران کم
مصرف قطعا این گونه نیست از این رو ؛وزیر ارتباطات با

اذعان به این که دستهای از مشترکان نیاز به سرعت باال
دارند،درحالیکهحجممصرفیآنهاباالنیست،وعدهداد
کهبرایجلبرضایتایندستهازمشترکانپیشنهادهایی
در حال بررسی است که تالش میکنیم تا فروردین ماه به
نتیجهنهاییبرسد.امااکنونباگذشتبیشازهشتماهاز
زماناولی هاعالمتعرفههایجدیدوباگذشتمدتیازطرح
آخرینوعد هوزیرارتباطاتمبنیبرارائهتعرف هبهمشترکان
کممصرف ؛ خبری از تعرفههای جدید نیست ومشترکان
کممصرفهمچنانعلیرغماینکهبهحجمباالیاینترنت
نیازندارند،بهدلیلدرخواستبرایسرعتباالهزینههای
مشابهباکاربرانعادیرامیپردازند.

چگونه سرعت گوشی هوشمندمان
را افزایش دهیم؟
گروه دانش وفناوری  /اگر فکر میکنید گوشی هوشمندتان بدون هیچ دلیل خاصی دچار کاهش سرعت در عملکرد شده است،
این گزارش میتواند به شما کمک کند تا سرعت گوشی خود را افزایش دهید.به گزارش ایسنا ،به نقل از وب سایت  ،the starاز آن
جا که کاهش سرعت عملکرد گوشیهای هوشمند میتواند برای کاربرانش بسیار آزاردهنده و خستهکننده باشد ،متخصصان و
کارشناسان فعال در حوزه فناوری به کاربران تلفن های همراه توصیه میکنند که با رعایت برخی موارد و انجام پارهای از اقدامات
تا حد زیادی سرعت عملکرد و پاسخدهی سیستم عامل گوشی خود را افزایش دهند.این گزارش به مرور و بررسی مختصری از
مجموعه اقدامات و نکاتی که میتواند به کاربران کمک کند تا سرعت موبایل خود را افزایش دهند ،میپردازد.
▪ تقصیر بهروزرسانیهای نرمافزاری است

▪ حذف  cacheاپلیکیشنها

▪ حافظه گوشی را خالی کنید

...
خبر

اقدام خصمانه وزارت خزانه داری آمریکا
علیه "اپلیکیشن آخرین خبر"
وزارت خزانه داری دولت ایاالت متحده آمریکا در ادامه
تحریم های خود علیه مــردم ایــران اپلیکیشن رسانه ای
"آخرین خبر" را از روی "اپل استور" حذف کرده است.در
نامه شرکت اپل به بنگاه رسانه ای سرمایه گذاری "آخرین
خبر" که به صــورت واضحی نشان از فشار وزارت خزانه
داری آمریکا بر شرکت اپل دارد قید شده" :ما باید متناسب
با قوانین آمریکا عمل کنیم ،بر اساس مقررات تحریم های
آمریکا،اپلاستورنمیتواندمیزباناپشماباشد.بدینعلت
که انجام این عمل نقض تحریم های دولت آمریکاست" در
ادامه این نامه به صورت رسمی وزارت خزانه داری آمریکا به
عنوان مسئول این اتفاق به "آخرین خبر"معرفی شده است.
متاسفانهتحریمهایآمریکاعلیهمردم"ایران"اینبارفضای
نوینرسانهوانتشاراخبارراهدفگرفتهاست،برایناساس
آن دسته از کاربران آخرین خبر که این اپلیکیشن را در بستر
 iosدنبال می کنند می توانند برای بهره مندی از خدمات
ما از جمله نصب یا به روز رسانی اپلیکیشن تا اطالع ثانوی
از طریق استور ایرانی "سیب" استفاده کنند .بنگاه رسانه
ای آخرین خبر از بهمن ماه سال  1391به صورت رسمی
فعالیت خبری خود را در بستر " "androidو " "iosآغاز کرده
وهماکنونبزرگترینرسانهفضایمجازیکشورمحسوب
می شود.به نظر نمی رسد این رفتار دولت ترامپ درباره یک
خبری که به طور مستقیم برای بیش از200
محصول بومی
ِ
جوان ایجاد شغل کرده معنایی جز رفتار خصمانه با توسعه
فضای آزاد رسانه و جلوگیری از توسعه روش های نوین
انتشار خبر در "ایران" داشته باشد.

...

کوتاهازجهانعلم
▪ آخرین گزینه؛ بازگشت به حالت کارخانه

روبات  ۴۵۰۰دالری شما را تا دم مرگ
تشویق می کند

شاید برایتان عجیب باشد اما یکی از دالیلی که موجب میشود گوشی
هوشمندشما ُکندکارکند،نصبودریافتبهروزرسانیهایجدیدیاست
که برای سیستم عامل اندروید یا  iOSشما میآید .این بهروزرسانیهای
نرمافزاری جدید که هر از گاهی از سوی شرکت سازنده و توسعه دهنده
سیستم عامل گوشی منتشر میشود ،مخصوص سخت افزارهای جدید
موبایلطراحیوتوسعهدادهشدهاستنهسختافزارهایقدیمی.اگرمدل
گوشی هوشمند شما قدیمی باشد و از زمان عرضه آن چندین سال گذشته
باشد ،نباید توقع داشته باشید که سرعت آن با آپدیت و بهروزرسانی بیشتر
شود .البته در این جا ممکن است بسیاری از کاربران به این فکر بیفتند که
اصالسیستمخودراآپدیتنکنندکهاینبههیچوجهایدهخوبینیستچراکه
بهروزرسانینکردننرمافزاری،گوشیشمارادربرابربدافزارهاوروزنههای
امنیتیموجوددرنسخههایقبلی آسیبپذیرترمیکند.

یکی دیگر از دالیلی که میتواند موجب کاهش
سرعت تلفن همراه شود ،یک حافظه داخلی یا
جانبی پر است.
ایــن به آن معناست در صورتی که ظرفیت
حافظه جانبی یا داخلی گوشی هوشمند
شما پر شده باشد ،تا حد زیادی روی سرعت
و عملکرد آن تاثیر منفی م ـیگــذارد .باید
حداقل  ۱۰درصــد حافظه داخلی گوشی
های هوشمند برای عملکرد مناسب و قابل
قبول خالی باشد ،در غیر این صورت ،کاربران
باید گوشی خــود را از محتویات اضــافــی و
غیرضروری خالی کنند.

کاربران همچنین میتوانند حافظه و
اطالعات ذخیره شــده ( )cacheهر
اپلیکیشن را به صورت جداگانه و مجزا
پاک کنند.
برای این کار کاربران باید به قسمت
اپلیکیشن در تــنــظــیــمــات گوشی
مراجعه و  cacheآنهــا را پاک کنند.
کارشناسان فناوری بر این باورند که
این کار باید زود به زود انجام شود تا از
ُکند شدن عملکرد گوشی جلوگیری
کند.

اگر هیچ یک از موارد باال به افزایش سرعت و
عملکرد گوشی شما کمک نکرد ،میتوانید از
گزینه«بازگشتبهحالتکارخانه»یا factory
 resetاستفاده کنید تا گوشی شما با حذف
تمامیاطالعاتذخیرهشدهواپلیکیشنهای
نصب شده ،فضای بازتری را برای عملکرد
مناسب سیستم عامل بیابد .البته شایان ذکر
است قبل از این کار ،حتما تمامی اطالعات
شخصی و مورد نیاز خود را از گوشی استخراج
و در رایانه ،فلش مموری یا هارد اکسترنال
ذخیره کنید تا دچار افسردگی و ناراحتی بعد
از حذف تمامی اطالعاتتان نشوید.

تازه های فناوری
تلفن همراه؛ جایگزین کارت بلیت
فارس  -کشور چین در تاز هترین اقدام خود تصمیم
دارد از « »E-ticketاستفاده کند تا به طور
کامل بلیت کاغذی حذف شود .در روش
« »E-ticketمسافر از تلفن همراه یا کارت
شناسایی خــود به جــای بلیت کاغذی
استفاده میکند.
بلیت الکترونیک یا « »E-ticketیکی از
بهترین روشهای خرید اینترنتی بلیت است
که برای آسایش و رفاه مسافران در نظر گرفته شده

کشف قدیمیترین رنگهای دنیا در فسیلهای یک میلیارد ساله
است.

تفاوت بلیت کاغذی با بلیت الکترونیک در
روش ارائه آن به مسافران است؛ در روش
خرید بلیت الکترونیک دیگر احتیاج
بــه در دســـت داشــتــن کــاغــذ نیست و
کلیه اطالعات مسافر در سیستمهای
شرکتهای حمل و نقل عمومی ثبت
میشود .چین هــدف خــود از ایــن اقــدام را
صرفهجویی در مصرف کاغذ اعالم کرده است.

رکورد سرعت فضاپیمای "پروگرس" شکسته شد
ایــســنــا – ب ــام ــداد دیــروز(ســهشــنــبــه) فضاپیمای
بـــاری""ProgressMS09رکــــــــــوردی جــدیــد در
تاریخ پرتابهای خود به ثبت رساند و ظرف
 ۳ساعت و  ۴۰دقیقه به ایستگاه فضایی
بینالمللی رســیــد .بــامــداد دیـــروز ۱۹
تــیــر( ۱۰ژوئــیــه) در ساعت  ۱۲:۵۱به
وقت مسکو( ۲:۲۱بامداد) ،فضاپیمای
بــــاری"پــــروگــــرس"( )ProgressMS09با
موشک "ســایــوز"( )۲.۱a-Soyuzبا موفقیت به
فضا پرتاب شد .این پایگاه رکــورددار تعداد پرتابهای

فضایی در جهان است .برای اولین بار در تاریخ پرتاب
فضاپیماهای "پروگرس" است که این فضاپیما با
سرعت به ایستگاه فضایی بینالمللی " "ISS
میرسد .مدت زمــان پــرواز این فضاپیما
از لحظه پرتاب آن تا رسیدن به ایستگاه
فضایی بین المللی ۳ ،ساعت و  ۴۰دقیقه
به طــول انجامید .فضاپیماهای باربری
پروگرسباهدفرساندنسوخت،غذا،لوازم
یدکی و دیگر وسایل مورد نیاز فضانوردان به فضا
پرتابمیشوند.اینفضاپیمانزدیکبه ۳تنبارداشت.

ایسنا  -دانشمندان استرالیایی در بررسیهای
خــود موفق شدند قدیمیترین رنگهای
زمین را در فسیلهای یک میلیارد ساله
کشف کنند .دانشمندان "دانشگاه
ملی استرالیا" ( )ANUموفق شدند
قدیمیترین رنگهای موجود در زمین
را کشف کنند .به گفته این دانشمندان،
رنگدانههای صورتی روشن که پیشینه آن ها
به بیش از یک میلیارد سال پیش بازمیگردد ،بقایای

برخی از قدیمیترین ارگانیسمهای میکروسکوپی
هستند کــه زمــانــی در یــک اقــیــانــوس کهن
لهای
گها ،فسی 
سکونت داشت هاند .این رن 
مولکولی سبزینه هستند .سبزینه،
رنگدانهای است که به گیاهان امکان
میدهد نور خورشید را به انرژی تبدیل
کنند .پژوهشگران ،این فسیلها را در
سنگها و رسوبات دریایی واقع در صحرای
بزرگ آفریقا کشف کردند.

خواب آلودگی در زمان رانندگی تقصیر خودرو هم هست
فارس  -احساس خواب آلودگی و چرت زدن در زمان
رانندگی یکی از عوامل اصلی تصادف های مرگبار
است .اما محققان استرالیایی معتقدند خود
خودروها هم عامل این مسئله هستند.
کمبود خواب یا ننوشیدن قهوه می تواند
از جمله عوامل کسلی و به خواب رفتن در
زمان رانندگی باشد .اما خود خودروها نیز
در این زمینه بی تقصیر نیستند .محققان
دانشگاه  RMITاسترالیا بر این باور هستند که
لرزش های طبیعی خودروها در حین حرکت به ایجاد

حس خواب آلودگی در رانندگان کمک میکند .در
استرالیا از هر پنج تصادف رانندگی یکی منجر
به تلفات و مرگ می شود و پژوهشگران این
کشور مــی گویند لــرزش هــای صندلی
راننده احساس خــواب را در این افراد
تقویت می کند .بر همین اساس پس از
گذشت نیم ساعت از زمان رانندگی این
لرزش ها به میزانی می رسد که می تواند
تاثیر جدی بر هوشیاری افراد بگذارد و منجر به
وقوع سانحه شود.

مهر  -بیگ کالپر نام یک روبات  ۴۵۰۰دالری است که
برای افرادی که نیاز به حمایت بیشتر و افزایش اعتماد به
نفس دارند ،محصولی مناسب تلقی می شود .این روبات
در صورتی که شما کاری قابل توجه و ارزشمند انجام دهید
و این کار را به اطالعش برسانید ،تشویقتان خواهد کرد و
این کار را تا لحظه مرگ بی وقفه انجام خواهد داد .البته
این روبات در اصل برای استفاده در فروشگاه های خرده
فروشی و جلب نظر صاحبان مشاغل تولید شده تا با جذب
مردم آن ها را به خرید بیشتر تشویق کند.بیگ کالپر می
تواند کارکردهای دیگری هم داشته باشد .روبات یادشده
کوچک بوده و ظاهری شبیه به گوجه فرنگی دارد.طراحی
این روبات توسط ماساتو تاکاهاشی در ژاپن انجام شده و
نمونه اولیه آن در ژانویه امسال در نمایشگاه سی ای اس
آمریکا در معرض نمایش قرار گرفت.

جاسوسی های سایبری از کاربران اینترنت
مهر-دونالدترامپرئیسجمهوریآمریکاازانتخابقاضی
برتکاوانافبهعنواننامزدخودبرایحضوردردیوانعالی
آمریکا خبر داده ،فردی که مدافع جاسوسی های سایبری
کاخسفیداست.انتخابایننامزدجدیدبهدنبالدرخواست
آنتونیکندیقاضیقبلیدیوانعالیایاالتمتحدهصورت
گرفته است .وی که پیش از این در دادگاه عالی تجدیدنظر
ایاالت متحده مشغول به کار بوده و برای ایفای این پست از
سویجرجبوشرئیسجمهوراسبقآمریکانامزدشدهبود،در
حوزهسیاستگذاریهایمربوطبهفناوریسابقهدرخشانی
ندارد و همین موضوع موجب نگرانی فعاالن این حوزه شده
است .این قاضی قبال قوانین مربوط به بی طرفی اینترنت را
غیرقانونیتوصیفکردهوخواستارتغییرآنشدهبود.قوانین
یادشدهبههمهافرادامکانمیدهدصرفنظرازسطحتمکن
مالیبتوانندبهشیوهاییکسانبادیگرشهروندانبهاینترنت
و خدمات اینترنتی دسترسی پیدا کنند یا چنین خدماتی را
ارائهدهند.

خداحافظی نمایندگان مجلس انگلیس با
تلفنهای ثابت به علت کمبود مس
فارس  -قرار است سیستمهای تلفن ثابت سنتی که بیش
از یک قرن است در مجلس عوام انگلیس مورد استفاده
بودهاند ،به علت کمبود مس و ضرورت استفاده از فناوری
های جدید جمع آوری شوند .روند جمع آوری این خطوط
تلفن ظرف هشت ماه آینده رخ میدهد .علت طوالنی شدن
فرایند مذکور قدیمی بودن شبکه یاد شده و در دسترس
نبودن برخی اطالعات جزئی در این زمینه است .با کنار
گذاشتهشدنشبکهسنتیتلفنثابت،شبکهتلفناینترنتی
جدید مبتنی بر اسکایپ در اختیار نمایندگان مجلس
عوام قرار می گیرد .البته استفاده از این سیستم از طریق
تلفن های ثابت هم ممکن است .اما بخش عمده خدمات
اسکایپ با استفاده از ابزار ارتباطی نوین مانند گوشی های
هوشمند ،لپ تاپ و  ...صورت می گیرد .مقامات مجلس
عوام انگلیس از مدتی قبل تصمیم گرفتند تا سیستم تلفن
اینترنتی را جایگزین سیستم تلفن سنتی مسی کنند.

آرام بخشی که اعتیادآور نیست
ایسنا  -پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود ،یک
داروی آرام بخش آزمایشی را معرفی کردند که عــاوه بر
تسکین دادن درد ،عوارضی مانند اعتیاد را در پی ندارد .با
رواجبحراناعتیاددرجوامع،یافتنآرامبخشهایغیرمخدر،
از اهمیت بسیاری برخوردار است .پژوهشگران "دانشگاه
واشنگتن در سنلوئیس" ( )WUSTLدریافتهاند داروی
غیرمخدریموسومبه""EMA401میتواندسلولهایمد
نظر را خارج از سیستم عصبی هدف قرار دهد .پس از مرگ
حدود 64هزارنفربراثرمصرفبیشازحدمخدرهادرسال
"،2016وزارتبهداشتوخدماتانسانیآمریکا"(،)HHS
شرایط را بحرانی اعالم کرد و تنها راه حل این مشکل ،ابداع
یکروشدرمانیودارویجدیدبود.بهتازگی،پژوهشگران
نشان دادهان ــد که داروی آزمایشی " ،"EMA401تاثیر
بسیاریدرازبینبردندرد،بهخصوصدردهایدایمیدارد.
پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در سنلوئیس دریافتند که
این دارو ،برخالف آرام بخشهای دیگر ،سلولهای عصبی
راهدفقرارنمیدهد.
CMYK

