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دسترسی رایگان به مقاالت علمی
به مناسبت هفته پژوهش

ع رســانی علوم و فناوری «رایسست» به مناســبت هفته پژوهش رایگان شــد.به گزارش مهر  ،کاربران
دسترسی به مقاالت مرکز منطقهای اطال 
میتوانند از ۲۰تا ۳۰آذر از طریق وبگاه این مرکز به آدرس ricest.ac.ir .wwwمقاالت علمی مورد نیاز خود را دانلود و مطالعه کنند.کاربران پس
ازجستوجویموضوعمدنظرخودوکلیکبررویگزینه«پیدیاف»یکتصویرمشاهدهخواهندکردکهقیمتفایلموردنیازرا«صفر»اعالمکرد.
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علمیفناوری
واکنش دبیر شورای اطالع
رسانی دولت به ادعای ضرغامی
درباره فیلتر تلگرام
دبیر شورای اطالعرسانی دولت در پاسخ
به اظــهــارات روز گذشته ضرغامی که در
کنایهای گفت  :شنیدهاید بیحافظهایم اما
نه این قدر! راستی؛ فیس بوک و توئیتر را
چه کسی فیلتر کرد ،االن چه کسانی دنبال
فیلتر اینستاگرام هستند؟به گزارش روز نو،
علیرضا معزی دبیر شورای اطال عرسانی
دولــت در پاسخ به اظــهــارات روز گذشته
ضرغامی در توئیتر نوشت :برادر بزرگوار
آقـــای ضــرغــامــی جــهــت یـــــادآوری عــرض
میکنم تلگرام نه با رای دولت و روحانی که
با حکم قضایی فیلتر شد ولی دوستان شما
ِ
دولت تلگرام! شنید هاید
ریشخند کردند:
بیحافظهایم اما نه این قدر! راستی؛ فیس
بوک و توئیتر را چه کسی فیلتر کرد ،االن
چه کسانی دنبال فیلتر اینستاگرا م هستند؟

رهبر انقالب در دیدار دستاندرکاران کنگره شهدای خراسان جنوبی:

گسترش رویشهای انقالب موجب شکست دشمن در تهاجم به معنویات خواهد شد
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
دســـتانـــدرکـــاران کــنــگــره شــهــدای اســتــان
خراسان جنوبی که در تاریخ  ۱۴آبان  ۹۷برگزار
شــده بــود ،صبح دیــروز در محل ایــن همایش
در بیرجند منتشر ش ــد .بــه گــــزارش پایگاه
اطــاع رسانی مقام معظم رهبری ،ایشان در
این دیــدار ،استان خراسان جنوبی را استانی
مؤمنخیز و عالمپرور خواندند و با تجلیل از
سابقه حضور پر شــور و مؤثر مــردم ایــن استان
در نهضت انــقــاب اســامــی و دف ــاع مقدس،
گفتند :امروز بزرگداشت شهیدان از بهترین و
شریفترین کارهاست و کشور به آن احتیاج دارد.
رهــبــر انــقــاب اســامــی بــا اشــــاره بــه تهاجم
خطیر دشمنان در مسائل معنوی ،افزودند:
البته رویــشهــای انــقــاب در ســراســر کشور
مــحــســوس اســـت و بــا تـــاش و گــســتــرش ایــن
روی ـشهــا ،دشمن در تهاجم بــه معنویات نیز

همچون جنگ سخت ،شکست خواهد خورد.
ایــشــان بــا تأکید بــر لــزوم بــرگــزاری بــا کیفیت
بزرگداشت شهیدان و ثبت و ضبط خاطرات
و شــرح احـــوال آنـــان ،گفتند :شهیدان عزیز

در زمــان حیاتشان بــا جــان خــود وارد میدان
دفــاع شدند و امــروز با هویت و معنویت خود از
کشور و اســام دفــاع میکنند ،بنابراین دفاع
مقدس تما مشدنی نیست و یــک حقیقت در

حال پیشرفت اســت.گــزارش خراسان حاکی
اســت ،صبح دیــروز با حضور فرماندهکل سپاه
پاسداران ،نماینده استان در مجلس خبرگان
رهبری و تولیت آستان قدس رضوی و تنی چند
از مسئوالن استانی و کشوری اجالسیه نهایی
دو هزار شهید خراسانجنوبی با رمز «یا حسین»
برگزار شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
حجت االسالم والمسلمین رئیسی نماینده این
استان در خبرگان رهبری نیز با بیان این که
شهدا با قــراردادن جان خویش در کف دست به
ندای حق لبیک گفتند ،افزود :امامان ما هم مقام
کرامت داشتند و باالترین مقام که شهادت است
خداوند به شهدا نائل کرد و اگر کسی شهید شد به
معنی آن است که وجها ...بر او نظر کرده و اگر ما
بخواهیم بمانیم باید مد نظر وجها ...قرار گیریم و
راز ماندگاری شهدا این است که شهدا به وجها...
نظر کردند.

از میان خبرها

معاون وزیر ارتباطات:

هاتگرام و طالگرام وام نگرفتند

معاون پژوهشی وزیر علوم در پاسخ به خراسان مطرح کرد :

توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شد

معاون وزیــر ارتباطات پــرداخــت هرگونه
وام حمایتی به نسخه های فارسی تلگرام
(هاتگرام و طــاگــرام) را رد کــرد وگفت:
طبق دســتــور مرکزملی فضای مجازی،
تنها به سه پیام رســان بومی پنج میلیارد
تومان تسهیالت دادیــم.بــه گزارش مهر،
امیر ناظمی در حاشیه نشست ارزیابی
دستگاه های اجرایی در دولت الکترونیک،
برخی اخبار منتشر شده دربــاره حمایت
وزارت ارتباطات از نسخه های فارسی پیام
رسان تلگرام (هاتگرام و تلگرام طالیی) و
تخصیص وام به این پیام رسان ها را تکذیب
کــرد و گفت :هیچ گونه وام و حمایتی از
هاتگرام و طالگرام نشده اســت و وزارت
ارتباطات مطابق با مصوبه شــورای عالی
فضای مجازی ،حمایت از پیام رسان های
بومی را در دستور کــار دارد.وی با بیان
این که فهرست وام های تخصیصی وزارت
ارتباطات به پیام رسان های بومی وجود
دارد و تمام مراحل آن شفاف است ،افزود:
یک شرکت دانــش بنیان که مــورد تایید
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
نیز است ،مجموعه ای از محصوالت دانشی
دارد کــه یکی از آن هــا پیام رســان های
هاتگرام و طالگرام است.این شرکت ممکن
است برای محصول دیگری ،وامی از جایی
گرفته باشد که ما اطالعی از این موضوع
نــداریــم ،امــا دربـــاره هاتگرام و طالگرام
تاکنون تقاضایی نداشته و وامــی ازسوی
وزارت ارتباطات به این محصوالت تعلق
نگرفته است.

عملکرد دستگاه ها دراختصاص بودجه به پژوهش رضایت بخش نیست

تولید داروی ضد سرطان پوست از جلبکهای جزیره قشم

حاجیان  -معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با بیان این که عملکرد دستگاه ها دراختصاص
بودجه به پژوهش رضایت بخش نیست ،افزود :امسال تنها  ۸۵میلیارد تومان از بودجه دستگاه
های اجرایی به پژوهش اختصاص یافته است که این رقم به هیچ وجه رضایت بخش نیست
 .دکتربرومنددرنشستخبریهفتهپژوهشدربارهآخرینوضعیتاجرایقانون اختصاصیک
درصد اعتبارات دستگاهها به پژوهش درسال 97گفت :بر اساس بررسی عملکرد دستگاه های
اجرایی امسال حدود  ۸۵میلیارد تومان توسط دستگاه ها به امر پژوهش اختصاص یافته است
همچنین بررسی ها نشان می دهد که وزارت نفت و بهداشت بیشترین عملکرد پژوهشی را در
این زمینه داشته اند.وی با بیان این که مبلغ 85میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته به پژوهش
توسط دستگاه ها بسیار کمتر از رقم مورد انتظار بوده است ،افزود  :درصدد هستیم برای سال
آینده با اتخاذ تدابیر جدید وموثری میزان هزینه کرد دستگاه ها را در امر پژوهش افزایش دهیم .

محققان پژوهشکده فناوریهای نوین دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استخراج ماده موثر در
نوعی جلبک ،از آن در تولید داروی ضد سرطان پوست استفاده میکنند .نغمه عربزاده از
محققان این طرح در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :در این مطالعات با همکاری دکتر سپیده
کیپور متخصص زیستشناسی دریایی و بومیان منطقه دو گونه از جلبکهای بومی جزیره
قشم را شناسایی کردیم.
نتایج مطالعات ما نشان داد که مواد استخراج شده حاوی ترکیبات دارویی بسیار خوبی مانند
ترکیبات ضد سرطان هستند.وی یادآور شد :مرحله دیگر مطالعات ما استفاده از این ماده
موثر در تولید داروهای ضد سرطان و همچنین کاربرد آن در زخمپوشها برای ترمیم زخم
است.به گفته این محقق ،از عصاره این جلبک میتوان در تولید داروهای ضد سرطان پوست
استفاده کرد.

معاون دادستانی کل کشور:

اینستاگرام باید چند سال پیش
فیلتر میشد
سرپرست جدید معاونت امور فضای مجازی
دادستانی کل کشور گفت :اینستاگرام باید
چند ســال پیش فیلتر میشد .متأسفانه
می توان از میزان جرایمی که در بستر جرم
خیز اینستاگرام به وجود آمده و هر روز رو
به رشد است به عنوان یک فاجعه نام برد و
خانوادههای زیادی درگیر آسیبهای آن
شده اند و از این مسئله گالیهمند هستند.
جــواد جاویدنیا با بیان این که بسیاری از
علما خــواهــان فیلترینگ اینستاگرام
هستند ،در پاسخ به سوالی مبنی بر این که
چندی پیش صحبتهایی مبنی بر احتمال
فیلترینگ اینستاگرام مطرح شده بود آیا
قرار است این شبکه اجتماعی فیلتر شود؟
به ایسنا گفت :بسیاری از علما و استادان
دانشگاه و دانشجویان هر کدام با استدالل
خ ــود خــواهــان فیلترینگ اینستاگرام
هستند .سرپرستجدیدمعاونتامورفضای
مجازی دادستانی کل کشور افــزود :قوه
قضاییه در این خصوص تذکرات الزم را داده
است و بنا دارد محکم و استوار پیگیر اجرای
قانون در همه زمینهها باشد.

سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین آمارها اعالم کرد

رتبه  38ایران درآمارجهانی مرگ و میرجاده ای
گــروه اجتماعی -آمــار تکان دهنده اســت و به
اندازه کافی گویا ،مرگ ساالنه یک میلیون و350
هزار نفر در حوادث رانندگی جهان و البته ایران
در آماری که سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده
در رتبه  38است آن هم با نرخ  32.30درصدی
مــرگ و میر جــاده ای .بــا نگاهی به جدیدترین
گزارش  WHOاز تصادفات جادهای در جهان در
می یابیم سهم کشورهای جهان سوم از تصادفات
جــادهای به  90درصــد می رســد .این در حالی
است که این رقم در سال 34/1،2013بـــوده
است،یعنی شرایط ما اکنون بهتر شده است.
موضوعیکهنشانمیدهدایمنیباتوسعهیافتگی
رابــط ـهای مستقیم دارد .بــــه گـــزارش سالمت

نیوز و برمبنای آمــار سازمان بهداشت جهانی
درخصوص تصادفات جــادهای در سال ۲۰۱۸
هر  ۲۴ثانیه یک نفر در جادههای جهان کشته
میشود و تصادفات رانندگی ،قاتل شماره یک
گروه سنی  5تا  29سال است.در آخرین بخش
این گــزارش اعــام شده است به ازای هر 100
هــزار نفر در کشورها،سهم سوئد تنها  2.49و
سهم هلند  2.81و آلمان نیز  3.54است که
نشان میدهد کشورهای اروپــایــی در آستانه
صفر کــردن آمــار تصادفات جــاده ای هستند.
ایــن رقــم در نیوزیلندبه  5.74و در ترکیه به
 8.85میرسد و در آمریکا  10.04است .اما
تلفات بیشتر مربوط به مصر با  14.46  و هند

بی اعتنایی دستگاه ها به درخواست مرکز فضای
مجازی برای استفاده ازجویشگرهای بومی
حاجیان – دبیرسابق شورای راهبری جویشگر
بومی با انتقاد از دستگاه های دولتی به دلیل
حمایت نــکــردن از مــوتــورهــای جست وجــوی
بومی گفت :با وجــود اعــام مرکز ملی فضای
مجازی مبنی براین که جویشگر بومی باید در
اولویت سازمان های داخلی قرار گیرد متاسفانه
دستگاه ها و سازمان های دولتی این کار را انجام
نمی دهند .دکتر علیرضا یاری روز گذشته در
نشست خبری نهمین سمپوزیوم بین المللی
مخابرات در پاسخ به ســوال خراسان دربــاره
طــرح الـــزام دستگاه هــا بــه اســتــفــاده از موتور
جست وجــوی بومی گفت  :ایــن طــرح مدتی
قبل به منظور تقویت جویشگر هــای بومی و
افزایش توان رقابت آن ها با موتور های جست
وجوی خارجی مطرح شد تا سازمان ها آن دسته
از اطالعات خاص خود را که در وب وجود ندارد
اما دسترسی به آن ها مورد نیاز مردم است در
اختیار جویشگر بومی قرار دهند ،تا موتورهای
جست وجــوی بومی نسبت به رقبای خارجی
ارجحیت پیدا کنند .اما متاسفانه مدتی بعد ،
این الزام برداشته شد و مرکز ملی فضای مجازی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

در سیاست گــذاری هایی که در همین زمینه
داشت از سازمان ها درخواست کرد تا استفاده
از جویشگر بومی را در اولویت قراردهند ولی
دستگاه هــا اعتنایی بــه ایــن درخــواســت نمی
کنند .وی با بیان این که درصد زیادی از مردم
جویشگرهای بومی را نمیشناسند ،اظهار
کرد :هرچند دو جویشگر بومی پارسی جو و یوز
چند سالی است که فعالیت خود را آغاز کرده اند
مطالعه میدانی که اوایل امسال انجام شده نشان
داد که درصد زیادی از مردم جویشگرهای بومی
را نمی شناسند و درصدی هم که این جویشگرها
را می شناختند،معتقد بودند که گوگل دقت
بهتری دارد و لزومی ندارد به سراغ جویشگرهای
بومی برویم .وی همچنین از برگزاری نهمین
سمپوزیوم بین المللی مخابرات از  26تا  28آذر
ماه با حضور محققان و صاحب نظران داخلی و
خارجی خبر داد وافزود :بیگ دیتا ،5G ،امنیت
اطالعات ،اینترنت اشیا ،رایانش ابری و بالک
چین ،اقتصاد  ICTمدیریت شبکه ،ارتباطات
کوانتومی  ،ارتباطات ماهواره ای و رگوالتوری از
جمله محورهای این سمپوزیوم سه روزه است.
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با  22.51   است و در ایــران  32.30  و بعد از
آن در زیمبابوه  75.02است.می توان از منظر
دیگری هم به این آمار نگاه کرد و زاویه نگاه را به
سمت خــودروهــا چرخاند.به گــزارش ایرنا ،در
دنیا به ازای هر ۱۰هــزار خودرو ساالنه حدود ۹
نفر در تصادف ها کشته میشوند ،در حالی که
در ایران به ازای این تعداد خودرو۳۷ ،نفر کشته
میشوند .در عین حال براساس برخی آمارها
ساالنه حــدود  ۸۰۰هــزار تصادف رانندگی در
کشور رخ میدهد که منجر به کشته شدن روزانه
 43نفر می شود .این رقم برای هر  71دقیقه یک
نفر است و در واقع حوادث رانندگی در کشور ما
پس از آلودگی هوا بیشترین قربانی را دارد.بــر

این اساس وضعیت حوادث جادهای کشور باعث
شده است بانک جهانی در بررسی و مطالعات
خود ،وضعیت حوادث جادهای ما را بحرانی اعالم
کند.ایران با داشتن  18هزار فوتی در حوادث
جاده ای در سال به لحاظ آماری یکی از باالترین
تلفات جادهای در جهان را داراست که از مهم ترین
دالیل آن میتوان به عوامل انسانی از جمله سرعت
زیاد،بیاحتیاطیرانندگانوبیتوجهیبهمقررات
راهنمایی و رانندگی(فرهنگ رانندگی) و عوامل
فنی و محیطی از جمله خودروهای فرسوده،پایین
بودن سطح ایمنی خودروها،کاستی ها در کنترل
کیفی خودروهای موجود وکیفیت پایین وغیر
استاندارد بودن جادهها اشاره کرد.
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زائران اربعین برای دریافت
مابه التفاوت هزینه ثبت نام به
شعب بانک ملی مراجعه کنند

دانش پور -دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت:
زائران اربعین که مابه التفاوت هزینه ثبت نام
اربعین را دریافت نکرده اند می توانند با در
دست داشتن کارت ملی به کلیه شعب بانک
ملی مراجعه کنند .شهریار حیدری در گفت
وگو با خراسان ادامه داد :بر طبق آخرین آمار
ارائهشدهتوسطسازمانحجوزیارتووزارت
کشور 361 ،هزار نفرمشمول دریافت مابه
التفاوت هزینه ثبت نام اربعین شده اند که
از این تعداد  286هزار نفر که در بانک های
ملیوملتحسابداشتندمبلغمابهالتفاوت
خودراازطریقبانکهایملیوملتدریافت
کــرده اند و  75هــزار نفر هنوز این مبلغ را
نگرفته اند .وی ادامه داد :افرادی که تاکنون
وجهخودرادریافتنکردهانددردوبانکملی
و ملت حساب نداشته اند .دبیر ستاد مرکزی
اربعین با تاکید بر این که تمام وجوه مربوط به
مابه التفاوت ثبت نام زائران به حساب بانک
ملی واریز شده است ،گفت :این افراد می
توانند با ارائه کارت ملی به شعب بانک ملی
مراجعه و مبلغ مابه التفاوت خود را دریافت
کنند .حیدری خاطرنشان کرد :مبلغ مابه
التفاوت ثبت نام زائــران اربعین با توجه به
زمانثبتنامآنهامتفاوتاست کهاینمبلغ
برای هر زائر مشخص و به حساب بانک ملی
شعبه مرکزی واریز شده است.

علیه یک شرکت نفتی؛حمله
گسترده سایبری در خاورمیانه
شرکت نفتی ایتالیایی «سایپم» از شناسایی
یک حمله سایبری در منطقه خاورمیانه خبر
دادهکهعلیهزیرساختهایاینشرکتانجام
شده است.به گزارش مهر  ،سایپم می گوید در
حال جمع آوری اطالعات درباره این حمله با
هدف ارزیابی تاثیرات آن بر عملکرد و فعالیت
هایاینشرکتبودهوتالشمیکندوضعیت
شرکت یادشده به حالت عــادی بازگردد.
منشأ آغاز این حمله کشور هند بوده و از جمله
کشورهایی که سرورهایی در آن ها هدف قرار
گرفته می توان به عربستان سعودی ،کویت
و امــارات اشــاره کرد .برخی سرورهای این
شرکت در خاورمیانه به علت شدت حمالت
از دسترس خــارج شده اند و بعد از کاهش
حمالت با استفاده از نسخه های پشتیبان
ذخیره شده به حالت عادی بازگشته اند.

