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فعالیت 11هزارکانال تلگرامی فارسی
با بیش از  5هزار عضو
هر کاربر ایرانی تلگرام در 13کانال عمومی
عضو است
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی کشوراز فعالیت نزدیک
به  170هزار کانال فارسی در تلگرام خبر داد.به گزارش
روابط عمومی مرکزملی فضای مجازی  ،دکتر اسدپوربا
اشاره به اهمیت شناسایی کانالهای فعال در شبکه های
اجتماعی و ثبت آن ها به عنوان رسانه رسمی در کشور
افزود:از میان  170هزار کانال تلگرامی فارسی زبان بالغ
بر  11هزار و  10کانال دارای بیش از  5هزار عضو هستند.
کانالهای تلگرام روزانه به طور متوسط حدود یک میلیون
و  500هزار مطلب منتشر میکنند که در مجموع بین 2.5
تا  3میلیارد بازدید را طی یک روز رقم می زنند.وی با بیان
این که هر کاربر ایرانی تلگرام به طور متوسط در  13کانال
عمومی عضو است و روزانه نزدیک به  100مطلب در این
کانالها مطالعه میکند ،تاکید کرد :از کانال های فعال
در تلگرام 32 ،کانال باالی  500هزار عضو و  7کانال نیز
بیش از یک میلیون عضو دارند که نشان می دهد این کانال
ها تاثیر اجتماعی بسیار باالیی دارند.به گزارش باشگاه
خبرنگاران؛دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در این
باره گفت:هویت دارندگان کانال های باالی  5هزارعضو
به دلیل تأثیر گذاری اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی باید
مشخص باشد ،درغیر این ص��ورت با متخلفان برخورد
قانونی خواهد شد.فیروزآبادی اعالم کرد :بین  150تا
 160هزار کانال تلگرامی به زبان فارسی داریم که11
هزار مورد از این کانالها باالی  5هزارعضو دارند.وی با
بیان این که متأسفانه عمده کاربران ایرانی عضو شبکه
های اجتماعی و پیام رس��ان های خارجی هستند و در
تلگرام حدود  24میلیون عضو ایرانی فعالیت دارند،گفت:
به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفته،
هویت دارندگان کانال های باالی  5هزارعضورا به دلیل
تأثیر گ��ذاری اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی مشخص
کند ،درغیر این صورت خالف قانون عمل کرده اند و با
متخلفان برخورد قانونی می شود.وی با اشاره به طراحی
سامانه ثبت نام مدیران کانال های تلگرامی افزود :احراز
هویت صاحبان کانال از طریق سامانه ای انجام می شود
که تا چند روز آینده با همکاری وزارت ارشاد راه اندازی
می شود.در این سایت دارندگان کانال مشخصات خود را
اعالم می کنند تا مردم با مراجعه به آن ،به صورت مطمئن
از کانال ها استفاده کنند.

40درصدوبسایتهایدولتیباگ
امنیتیدارند
مهر -رئیس کانون توسعه دهندگان فضای مجازی گفت:
طبق بررسی ها ٤٠ ،درصد وب سایت ها و پرتال های
دولتی باگ امنیتی دارند و هکرهای تازه کار می توانند
به راحتی در این سایت ها نفوذ کنند.همتی با بیان این
که کانون توسعه دهندگان فضای مجازی ،وب فارسی
را از لحاظ محتوایی و برنامه نویسی و کدنویسی بررسی
می کند،افزود :ارزیابی سایت های دستگاه های دولتی
از نظر برنامه نویسی ،محتوا و موضوعات امنیتی انجام
شده است تا مشکالت مربوط به این سایت ها ،به دستگاه
ها اعالم شود.
برمبنای ارزیابی انجام ش��ده ،سیستم ها و پرتال های
دستگاه های دولتی از منظر به روزرسانی بسیار ضعیف
هستند و حتی پرتال هایی وجود دارد که  ٥ماه است به
روزرسانی نشده اند.وی با تاکید براین که باگ ها و رخنه
های پرتال ها و وب سایت های دستگاه های اجرایی زیاد
است ،گفت ٤٠ :درصد وب سایت ها و پرتال های دولتی
باگ امنیتی دارند و حتی هکرهای تازه کار هم می توانند
وارد سیستم اطالعاتی این وب سایت ها شوند و به آن ها
نفوذ کنند.هک شدن وب سایت های دولتی به دلیل درز
اطالعات مشکل ساز می شود و به همین دلیل با ارزیابی
این وب سایت ها و بررسی مسائل امنیتی آن ها ،نتایج
ارزیابی را محرمانه به دستگاه ها اعالم می کنیم.
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کوتاهازجهانعلم
ارسالنامهآرزوهایکودکانبهفضا
ایسنا-یکشرکتفضاییخصوصی،مجموعهایازنامههای
کودکان،خطاببهمردمزمینرابهجوارسالکردهومجددابه
نویسندگانآنهابازگرداندهاست.ایننامههادربازگشتبه
زمینبازیابیوبهکودکانتوسطپستالکترونیکارسالشدند.

رقیباندرویدبازنشستهشد
فارس-سیستمعاملموبایلیسیانوژنکهقراربوداندرویدرا
ازمیدانبهدرکند،موفقیتیدراینزمینهکسبنکردوتاپایان
اینهفتهبازنشستهمیشود.

نوکیابایکگوشیفوقالعادهبازمیگردد
ایتنا–نوکیاسرگرمبازسازیاعتبارخوددرزمینهگوشیهای
هوشمند اس��ت.ظ��ه��ور دوب����اره گ��وش �یه��ای هوشمند
نوکیا،شاملمدلیباصفحهنمایش5اینچیبههمراهدوربین
پیشرفتهویکیازپرسرعتترینتراشههایکوالکاموبابهای
 ۱۵۰دالرخواهدبود.

بهروزرسانی iOS10.2مشکلباتریآیفون
هارابدترکرد
برخالف انتظار شماری از کاربران آیفون  ۶اس ،انتشار به
روزرسانیiOS10.2برایبهبودعملکردباتریآیفونهای اپل،
بهصورت عکس عمل و عملکرد باتری را بدتر کرده است.

احتمالوجود 2دانهبرفیکشکلصفراست
مهر-یکفیزیکدانآمریکاییتعداداشکالمختلفبرفدر
جهان را تخمین زده است.این رقم که شامل یک عدد یک و
 ۷۶۸صفر مقابل آن است ،نشان می دهد احتمال وجود2
دانهبرفیکشکلتقریباصفراست.

واعظی 5/5 :میلیون سیمکارت مجهول الهویه 9دی یک طرفه می شود
حاجیان -وزی��ر ارتباطات با اش��اره به وجود  5.5میلیون
سیمکارت با هویت نامعلوم گفت  ۹ :دی آخرین مهلت
دارن��دگ��ان سیمکارتهای مجهولالهویه ب��رای اعالم
مشخصات اس��ت و پ��س از ای��ن ت��اری��خ ،سیمکارت های
مجهولالهویهبرایمدتییکطرفهشدهومالکیتسیمکارت
برایمالکحفظمیشودوسیمکارتسلبامتیازنمیشود.

واعظی درحاشیه رونمایی ازتمبر یادبود سردار سرلشکر
پاسدار شهید حسین همدانی  ،درباره تعیین تکلیف سیم
کارت های نامعلوم و مهلت یک ماهه شورای عالی فضای
مجازی اظهار کرد :ساماندهی سیمکارتها از یک سال
پیشآغازودراینمدت 50،میلیونسیمکارت؛ساماندهی
شد و10میلیون سیمکارت باقی ماند که مالکان آن ها20

تا 30سیمکارتبهنام شانثبتبود،امابرایتعیینتکلیف
نمیآمدند .از 3هفته پیش ؛ شورای عالی فضای مجازی
طی مصوبه ای اع�لام کرد مالکان سیمکارت ها یک ماه
برای اعالم مشخصات خود فرصت دارند که با این مصوبه ،
وزارت ارتباطاتازطریقپیامکبهمالکاناینسیمکارتها
اطالعرسانی کرد وبه افراد باقیمانده اولتیماتوم داده شد

که ثبت اطالعات خود را تکمیل کنند .وی با بیان این که از
10میلیون سیمکارت بالتکلیف تا کنون  4.5میلیون
سیمکارتباارائهکارتشناساییتعیینتکلیفشده،گفت
 :امیدواریم مالکان  5.5میلیون سیمکارت باقیمانده نیز
سریعتر ب��رای اح��راز هویت همکاری کنند.در سالهای
گذشتهبهدلیلفروشبیحسابوکتابسیمکارتدرکشور
و نبود سخت گیریهای الزم ،سیمکارتهایی با هویت
نامعلوم در شبکه ثبت شده بود که از این طریق ،تخلفات و
سوءاستفادههاییهمچونقاچاقومزاحمتانجاممیشد.

نایب رئیس مجلس:

وزارتبهداشتمستنداتمربوطبهعوارضپارازیتهارابهمجلسارائهکند
بحثپارازیتهاباردیگردرعرصهگسترده ای
مطرحشدهوطیروزهایاخیربرخیمسئوالن
درباره عوارض آن بر سالمتی اظهارنظرهای
ضد و نقیضی ک��رده ان��د.در حالی که معاون
تحقیقاتوزارتبهداشتبهتازگیبرسرطانزا
بودناینامواجبااستنادبهبرخیمدارکعلمی
تاکیدکرده،وزیربهداشتوجودمدارکیدال
براثباتاینموضوعراردکردهاست.دراینباره
روز گذشته نایب رئیس مجلس نیز با رد تاثیر
مخرب پارازیتها بر سالمت افراد ،گفت :اگر
مسئوالن ادعای تازهای در اینباره دارند ،در
کمیسیون بهداشت حاضر شوند و مستندات
خود را ارائه دهند.بهگزارش فارس؛ مسعود
پزشکیانبایادآوریاظهاراتمعاونتحقیقات
وفناوریوزارتبهداشتمبنیبرتاثیرپارازیت
هادرابتالبهسرطان،افزود:درمجلسگذشته
مسئوالن مربوطه گ��زارش هایی در زمینه
نقشپارازیتهابرسالمتافرادبهکمیسیون
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بهداشت ارائه کردند که این گزارش ها همه
ادعاهامبنی برتاثیرگذاریپارازیتهادر بروز
سرطان ها را رد می کرد.نماینده م��ردم در
مجلسادامهداد:براساسگزارشهایمذکور
مستنداتوشواهدیمبنیبرسرطانزابودن
پارازیت ها وجود ندارد اما اگر ادعای تازه ای
در این زمینه وجود دارد درخواست می شود
مسئوالن در کمیسیون بهداشت حضور یابند
و مستندات را ارائه کنند.تا زمانی که صحت
ادعایتاثیرپارازیتهابرسالمتافرادمشخص
نشود،نمیتوانازمسئوالنمربوطهسوالکرد
اما اگر مدارکی چنین اظهاراتی را اثبات می
کند باید ارائه شودتا بتوان درباره آن وارد عمل
شد و از مسئوالن پرسش هایی را مطرح کرد.
وی تاکید کرد :بر اساس اطالعات تکنیکی
ارائه شده در کمیسیون بهداشت ،اعالم شد
اگر فاصله پارازیتها با افراد بیشتر از 2متر
باشد،تاثیرخودراازدستمیدهدایندرحالی

استکهامروزهعنوانمیشودامواجموبایلنیز
برسالمتافرادتاثیرگذاربودهوشدتآنهااز
پارازیتهانیزبیشتراستلذااگرقرارباشدتاثیر
پارازیتهامشخصشود،الزماستتاثیرامواج
موبایلنیزبررسیشود.شایانذکراستمعاون
تحقیقاتوزارتبهداشتبهتازگیاعالمکرد:
چون در ابتدا اطالعات کاملی نداشتیم که
پارازیتهاسرطانزاهستندیاخیر،اظهارنظر
نمیکردیم اما مطالعات اولیه اخیر نشانگر آن
است که این امواج و پارازیتها عوارض دارند و
درابتالبهسرطانمؤثرند.
وزی��ر بهداشت نیز در پی سخنان معاونش
درباره سرطانزا بودن تشعشعات و پارازیتها
گ��ف��ت :تاکنون م��درک��ی در ای��ن ب���اره ارائ��ه
نشده و بدون مدرک نمیتوان درب��اره رابطه
پ��ارازی��ت و سرطان ،کلیگویی ک��رد.وی در
واکنش به آخرین اظهارات معاون تحقیقات
و فناوری وزارت بهداشت در خصوص تأثیر

امواج و پارازیتها بر ابتال به سرطان ،اظهار
داشت:ازآقایان خواستهایم اگر مدرکی در
این زمینه دارند ،ارائه دهند چرا که مطمئنم
اثرگذار خواهد بود و اگر ندارند ،کلیگویی
نکنند؛ باید با مدرک صحبت کنیم.وی گفت:
سال اولی که شروع به کار کردیم از این آقایان
و البته گروههای دیگر خواستیم پارازیتها و
امواج را در نقاط مختلف کشور و به ویژه تهران
بررسی کنند .در این خصوص دستگاههایی
مانند سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات
نیزمستقیممسئولهستند.آنچهبهماگزارش
کردندباصحبتهاییکهامروزمطرحمیکنند،
مغایرت دارد.قاضیزاده هاشمی با تأکید بر
اینکهچنانچهمدرکعلمیارائهدهندکهاین
امواج برای سالمت انسان مضر است ،حتم ًا
اقداممیکنیم،خاطرنشانکرد:دراینزمینه
مقاممعظمرهبرینیزبهرئیسجمهورفرمودند
و روی آن حساس هستند .اما آنچه که علمی و
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اخبارکوتاهداخلی
ش
کاهشتبخیرآبسدهابانانوپوش 
ایسنا-پژوهشگران پ��ارک علموف��ن��اوری ف���ارس 2نوع
نانوپوشش برای جلوگیری از تبخیر آب پشت سدها و نفوذ
آبشوربهسفرههایزیرزمینیارائهودرمطالعاتخوداثبات
کردندکهبااینمواد،میتوانمانعنفوذآبشورذخیرهشده
درپشتسدگتوندبهسفرههایزیرزمینیشد.ایننانوپوشش
جذبآبخاکمنطقهرابهصفرمیرساند.

کوچ50درصدگیمرهاازبازیهایرایانهای
بهآنالینوموبایلیدرکشور   
حاجیان  -مدیرعامل بنیادملی بازی های رایانه ای با اشاره
بهرشداستفادهازبازیهایآنالینوموبایلیدرکشوراعالم
کرد :طی 2سال گذشته50درصدگیمرهااز بازی رایانه
ای ( )pcبه سمت بازی های آنالین کوچ کرده اند .کریمی
قدوسیافزود :درسال 92حدود 73درصد گیمرها بارایانه
بازیمیکردندایندرحالیاستکهاینوضعیتطی2سال
گذشته باریزش50درصدیمواجهبودهاست.
محکمهپسند باشد ،تاکنون ارائه نشده است.
به دوستان دستور دادم اگر چیزی دارند ارائه
بدهندکهماهماعالمکنیم.حداقلمیگوییم
آنچه را که حق مردم بوده و وظیفه ما از نظر
حرفهای و اخالقی بوده  ،انجام دادهایم.وزیر
بهداشت افزود :حتم ًا اگر گزارش جدیدی در
موردرابطهپارازیتهاوامواجباسرطانباشد،
اعالممیکنیموچیزیبرایمخفینگهداشتن
وجودندارد.

اعالمفراخوانبرایشناساییفعاالنبازار
موتورجستوجویبومی
مهر -مدیر طرح موتور جست وجوی بومی از اعالم دومین
فراخوانطرحجویشگر(موتورجستوجویبومی)با هدف
شناساییفعاالناینحوزهخبرداد.اینفراخوانبهمدت۲۱
روزکاریاستو  ۵بهمن ۹۵بهپایانخواهدرسید.

امحایزبالههایخطرناکبهکمکپالسما
ایسنا-مدیر گروه کارشناسی ارشد فیزیک مرکز تحقیقات
فیزیکپالسماواحدعلوموتحقیقاتازاجرایپروژهامحای
زبالههایخطرناکبهکمکپالسماخبرداد.

تازه های فناوری
سایه هواپیما بر فراز ابرها

دستگاهی که با موبایل از آلودگی خبر میدهد

پهپاد ها آتش نشان می شوند

باید خوششانس باشید که وقتی از
پنجره هواپیما بیرون را نگاه میکنید
چنین صحنهای ببینید .به این پدیده
 Heiligenscheinی��ا شبح بروکن
میگویند.گاهی اوق��ات روی قله کوه
اگ��ر ب��ه جهت مخالف خورشید نگاه
کنید،چیزیمانندسای هیکغولمیبینیدکههالهایآنرادربرگرفته
است.آنچهدراینعکسمیبینیدازهمینجنساستوسای ههواپیما
باهالهایکهآنرادربرگرفتهبرفرازمیشیگانتشکیلشدهاست.دلیل
تشکیلهالهپیچیدهاستوپژوهشگراندرحالکاررویآنهستند.

چند جوان ایرانی دستگاهی به نام«هواپا»
تولید کردندکه امکان پایش هوارا فراهم
می کند وبا فناوری اینترنت اشیا،می تواند
ازطریق موبایل و ازراه دور شما را از نشتگاز
و وج��ود آلودگیها مطلع کند.به گزارش
مهر،این دستگاه عالوه بر هشدار هنگام
خطر درب��اره غلظت آالیند ههای هوا هم اطالعات میدهد .به عبارت
دیگر اپلیکیشنی در اختیار دارید که از طریق وای فای یا بلوتوث غلظت
آالیندههای منزل را به شما نشان می دهد و اگر به وضعیت خطرناک برسد
هشدار میدهد.

ک���ره ج��ن��وب��ی پ��ه��پ��اد ض��د آت���ش جست
وج��وگ��ر ساخته اس��ت .ب��ه گزارش مهر،
پهپاد  CAROSشبیه یک کواد کوپتر است
و مانند آن نیز پ��رواز می کند .همچنین
می تواند روی سطوح مختلف بنشیند و
عملیات جست وج��و را انجام ده��د .اگر
این پهپاد ناگهان بیفتد دوباره به سمت مکان قبلی پرواز می کند یا در
نقطه ای فرود می آید .همچنین سیستم جهت یابی خودکار دارد که
اطالعات را از حسگرهایش دریافت می کند و نقشه سه بعدی محیط
را بررسی می کند.

جدیدترینبازیآنالینویژهتلفنهمراه
رونماییمیشود
پارسا  -جدیدترین بازی آنالین ویژه تلفن همراه با عنوان"
سرزمین من "و نرم افزار تعاملی "انقالب عشق"  ،یکم بهمن
رونمایی می شود .صادقی دبیر بخش بازی های رایانه ای
جشنواره پویاگران انقالب اسالمی در نشستی خبری افزود
":سرزمین من "بازی آنالین و تعاملی است که برای پلتفورم
موبایل با موضوع بسیج سازندگی تولیدشده است".انقالب
عشق" نیز نرم افزار تعاملی وسه بعدی است که موضوع آن
در برگیرنده تحرکات انقالبی سال های  1342تا 1357
است .به گفته وی  ،جشنواره بازی های رایانه ای پویاگران
انقالب اسالمی از 28دی تا اول بهمن برگزار می شود   .

خواندنی

استفاده از کاج خورشیدی برای تولید انرژی پاک
گ��روه معماری  HGدر سئول ،س��ازه ای به نام "کاج
خورشیدی"را با الهام از شکل میوه کاج برای جذب
بیشتر نور خورشید ساخته اند .پنل های خورشیدی
این سازه بیشترین مقدار نور خورشید را جذب و 1.2
کیلووات در ساعت برق تولید میکند .این سازه عالوه
بر تولید برق به سبب طراحی جذاب ،انتخاب مناسبی
ب��رای پ��ارکه��ا ی��ا میادین شهری اس��ت.ب��ه گ��زارش
ایسنا ،تمامی سیستم توسط  2کمان تنیده شده در
هم ،پشتیبانی میشود و این ویژگی موجب شده،

ستونهای بزرگ عمودی حذف شود و نور به داخل راه
یابد و زیبایی سازه را چندین برابر کند.

عینک های ویژه برای مقابله با افراد فضول
عینک آفتابی عرضه شده که جلوی فیلمبرداری از
چهره افراد را می گیرد.به گزارش مهر ،عینک های
آفتابی  Reflectaclesبرای مقابله با افرادی است که
بدون احترام گذاشتن به حقوق دیگران ،از چهره آنان
عکس و فیلم تهیه می کنند.
زمانی که فرد این عینک را به چهره می زند و در برابر
دوربین قرار می گیرد ،از قاب عینک نور متصاعد و باعث
می شود چهره فرد تار و براق به نظر برسد .تشعشع نور از
عینک موجب می شود چهره فرد قابل تشخیص نباشد.

البته این نور مانعی برای دید فردی که عینک را به چشم
زده ،ایجاد نمی کند.

سر اسب در فضا
این ابر غباری میا نستار های باشکوه بر اثر تابش و
بادهای ستارهای تراشیده شده و به این شکل در آمده
است .این ابر بزرگ فضایی با نام سحابی سر اسب هم
شناخته میشود و در فاصله  ۱۵۰۰سال نوری از ما
و مجموعه سحابی شکارچی قرار دارد .ارت��ف��اع این
سحابی  5سال نوری است و به این دلیل آن را میبینیم
که غبار کدر آن جلوی سحابی نشری قرمزرنگ IC
 434قرار گرفته است .ستارهها درون ابر تاریک در
حال تشکیل هستند .سمت چپ پایین عکس سحابی

آبیرنگ  2023 NGCمشاهده میشود که دور یک
ستاره داغ و جوان را گرفته است.

طراحی پیراهن شب رنگ دوچرخهسواری
پیراهنی وی��ژه دوچرخه س��واران طراحی شده که از
کاربر محافظت میکند.به گ��زارش ایسنا RS01 ،
یک پیراهن ایمنی شب رنگ است که با تاریک شدن
هوا براق و روشن می شود.این لباس ،از پارچههای
مخصوص دارای شبکههای نوری تولید شده است.
عناصربازتابی   RS01درپارچهبافتهشدهکهبهپیراهن
امکان حرکت ،خم شدن و کشش را میدهد.داخل این
پیراهن پنلهای مسدود کننده باد وجود دارد که مانند
عایق عمل و از نفوذ هوای سرد جلوگیری میکند.این

پیراهن همچنین دارای یک جیب عقب برای نگهداری
تلفن همراه در طول دوچرخه سواری است.
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