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وزیر علوم خبر داد :

اختصاص 18درصد اعتبارات وزارت
علوم به پژوهش در سال 97

...

کوتاهازجهانعلم
شکایت دسته جمعی صاحبان موبایل های
پیکسل از گوگل
مهر -عده ای از مالکان موبایل های گوگل قصد دارند به
طوردستهجمعیازاینشرکتشکایتکنند.آنهاادعامی
کنند گوگل با علم به معیوب بودن موبایل هایش ،آن ها را به
مردمفروختهاست.طبقگزارشهایمختلفصاحباناین
گوشی ها ادعا می کنند میکروفون های دستگاه هایشان از
ابتدا معیوب بوده و گوگل نیز با وجود اطالع از این موضوع
آن ها را در نخستین نسل از دستگاه های پیکسل به کار برده
است.درهمینزمینهآنانقصددارندبهطوردستهجمعیاز
گوگل شکایت کنند.از سوی دیگر گوگل در مارس ۲۰۱۷
بهوجودمشکالتیدرمیکروفونهایموبایلاعترافکرد.

مقصرحملهسایبریبهاوبرشناساییشد
ایسنا-یکمدیرارشدامنیتیدرشرکتاوبر(سرویسآنالین
درخواست خودرو و تاکسی مستقر) اعالم کرده که حمله
سایبری سال  ۲۰۱۶توسط هکرهایی در کانادا و آمریکا
صورتگرفتهاست.جانفلین-مدیرارشدبخشتکنولوژی
و امنیت سایبری شرکت اوبر  -اعالم کرده است که حمله
سایبری سال  ۲۰۱۶میالدی به این شرکت که موجب شد
اطالعات شخصی ،خصوصی و مالی بیش از  ۲۵میلیون
کاربرافشاشود،توسطدوهکرکهدرکاناداوفلوریدایایاالت
متحدهآمریکازندگیمیکردهاند،صورتگرفتهاست.ازاین
 ۲۵میلیونکاربر4.1،میلیوننفررانندهخودروهایشرکت
اوبربودندکهتحتتاثیراینحملهسایبریمتحملآسیبهاو
خسارتهایبسیاریشدند.

آزمایشجدیددیانای ۱۹۳اختالل
نوزادانراشناساییمیکند
مهر-بهتازگیآزمایشدیانایبراینوزادانطراحیشده
است که قابلیت شناسایی ۱۹۳اختالل ژنتیک را دارد.این
آزمایش جدیدکه شامل جمع آوری نمونه دی ان ای موجود
درآبدهانکودکاناستبهوالدینکمکمیکندتانوزادان
تازه متولد شده و کودکان خود را به منظور اطالع از وجود
بیماری های مختلف آزمایش کنند.هم اکنون نوزادان در
آمریکابرایوجود ۳۴بیماریژنتیکیبررسیمیشوند.اما
آزمایش جدید که Sem4Natalisنام گرفته برای شناسایی
 ۱۹۳اختالل طراحی شده که همه آن ها در کودکی آغاز
می شوند.این شرکت ادعا می کند تمام اختالالتی که با این
آزمایشمشخصمیشوندبادارویارژیمغذاییقابلکنترل
یادرمانهستند.

ورودگوگلبهدنیایگیمباکنسولوسرویس
استریمینگجدید
خبرآنالین  -شرکت گوگل با عرضه پلتفورم جدید و یک
سرویساستریمینگبهنام Yetiقصدداردبهطورمستقلبه
دنیایگیمورودکند.بدینترتیبکاربرانبدوندانلود،قادر
به بازی کردن خواهند بود و فناوری کلود گوگل اساس آن
است.گوگلبهطورمخفیباتوسعهدهندگانگیمبهمذاکره
نشسته است تا بتواند ضمن توسعه گیمهای اختصاصی،
کنسولمرتبطرانیزطراحیکندوهمزمانرویکرومکست
نیزبهاجرادربیاید.

شناساییمنشأبزرگترینمیدانمغناطیسی
خورشید
ایرنا  -محققان منشأ بزرگ ترین میدان مغناطیسی سطح
خورشید را که تاکنون اندازهگیری شده است ،شناسایی
کردند .محققان پس از چند سال مطالعه و بررسی دریافتند
اینمیدانمغناطیسیکهچهارسالقبلدرسطحخورشید
اندازهگیری شد ،حاصل خروج گاز از یک لکه خورشیدی و
وارد کردن فشار به یک لکه دیگر است .لکههای خورشیدی
شباهتزیادیبهچالههادارند؛امادرونآنهابسیارسردترو
تاریکترازسطحخورشیداست.میدانهایمغناطیسیدر
تاریکترینبخشاینلکههایعنیدرسایهایجادمیشوند.

فروشساعتهایهوشمنداپلرکوردزد

وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریبابیاناینکهبخشپژوهشاولویتوزارتعلومدربودجهسال 97استافزود:درسال  18- 97درصداز
اعتباراتوزارتعلومرابهبخشپژوهشاختصاصخواهیمداد.دکترمنصورغالمیهمچنینازاختصاصبیشاز30درصداعتباراتوزارت
علومبرایپارکهایعلموفناوریخبرداد.

دردسر بی پایان پیامک های مزاحم؛ مشترکان همچنان ناراضی اند
مشترکان اپراتورهای تلفن همراه کشور همچنان با
ارسال پیامک های تبلیغاتی دست به گریبانند ،این در
حالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات این
موضوع را فقط منوط به جلب رضایت مشترک می داند.
به گزارش ایرنا؛ نارضایتی مشترکان در زمینه دریافت
بدون مجوز پیامک های تبلیغی در شرایطی ادامه دارد
که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،رئیس سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دیگر مقام های
مرتبط بارها بر نادرست بودن این رویه تاکید کرده اند.
به طــوری که وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات برای
ارسال پیامک های تبلیغاتی به مشترکان ،اپراتورهای
تلفن همراه را ملزم به اختصاص بسته های تشویقی به
آنان کرده است .با این همه ،به نظر می رسد روند ارسال
پیامک ها تغییر چندانی نکرده و بسته تشویقی نیز برای
آنان در نظر گرفته نشده است تا بلکه کمی جبران مافات
کرده باشد .همچنین با وجود به کارگیری سامانه 195
برای ثبت شکایت های مردمی از سرشماره های ارسال
کننده پیامک های تبلیغاتی و اصالحات بعدی آن ،به نظر
می رسد مشترکان هنوز به این مسیر آگاه نیستند.
▪نظرات شماری از مشترکان ناراضی

محمد بهرامی نــژاد مــی گوید همچنان از خــط خود
پیامک های تبلیغاتی دریافت می کند که برخی مواقع
روند آن آزاردهنده می شود .از او می پرسم آیا مطابق با
تاکید وزیرارتباطات درباره ارسال پیامک های تبلیغاتی
رضایتنامه ای داده اســت.وی در حالی که چشمانش
گرد شده است ،پاسخ می دهد :من تاکنون چنین حرفی
نشنیده ام و اپراتور مربوط به سیم کارت من نیز در این
باره تماسی نگرفته است اما ارسال پیامک ها ادامه دارد.
حسن فتحعلی نیز درب ــاره رونــد ارســال پیامک های
تبلیغاتی می گوید :تعداد پیامک های تبلیغاتی که هر روز

دعوتازپژوهشگرانبرایبررسیمیدانی
شبکهملیاطالعات

می گیرم هیچ تغییری نکرده است و حتی گاهی آرامشم
را هم بر هم می زند .اونیز درباره اختصاص بسته تشویقی
برای مشترکان در صورت دریافت پیامک نیز اظهار بی
اطالعی می کند و می گوید  :می دانم شماره ای برای
قطع این پیامک ها در نظر گرفته اند و من هم آن کد را وارد
کرده ام اما همچنان شاهد ارسال پیامک هستم به عالوه
اگر قرار باشد هر روز برای قطع ارسال پیامک تبلیغاتی
مجبور باشم به تلفنم کد بدهم زمانی برای رسیدگی به
باقی امور نمی ماند.
علی شریف نیز با نشان دادن صفحه گوشی تلفن همراه
خــود مــی گــویــد :چــه کسی گفته ارس ــال پیامک های
تبلیغاتی قطع شده است؟ شما گوشی مرا ببینید؛ پر است
از انواع و اقسام پیامک های تبلیغاتی که از سوی شرکت
های مختلف ارسال می شود.
▪مخالفت دولت با ارسال پیامک بدون مجوز مشترک

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات چهاردهم آذرمــاه
امسال با تذکر به اپراتورهای تلفن همراه از مدیران آن ها
خواست هر چه زودتر از ارسال هرگونه پیامک تبلیغاتی
با سرشمارههای اپراتوری امتناع کنند.
محمدجواد آذری جهرمی افزود :بررسی ما نشان داده
است بزرگ ترین مزاحم ،خود اپراتورها هستند که با
سرشماره خود به مشترکان پیامک تبلیغاتی ارسال می
کنند.
وی ابراز امیدواری کرد اپراتورها این تذکر را جدی بگیرند
وگرنه در مرحله بعد مجبور می شویم دستورالعملی صادر
کنیم که کار را برای آن ها سخت خواهد کرد .با وجود این
تذکر وزیر ارتباطات به اپراتورها ؛ اما روند ارسال این گونه
پیامک ها ادامه یافت؛ به گونه ای که آذری جهرمی (پنجم
بهمن ماه) در حاشیه دیدار با استاندار خراسان رضوی
در مشهدبازهم تاکید کرد :اگر یک اپراتور عالقه داشته

...

اخبارکوتاهداخلی

مهر -شرکت ارتباطات زیرساخت با اعالم نیاز پژوهشی
خود در سامانه «عرضه و تقاضای پژوهش» ،انجام پژوهش و
بررسی میدانی درخصوص الیه هسته شبکه ملی اطالعات
رابهپژوهشگرانسپرد.شرکتارتباطاتزیرساختموضوع
نیاز به انجام پژوهش و بررسی میدانی در الیه هسته شبکه
ملی اطالعات را برای رسیدن به استفاده از فناوری SDN
(مجازیسازی عملکردهای شبکه نرم افزاری) از این طریق
اعالموبرونسپاریکرد.

طراحیسنسوریبرایتخمیننیرویمچ
دستباهدفساختدستمصنوعی
باشد پیامک های تبلیغاتی برای مشتریان خود بفرستد
باید بسته های تشویقی به آن ها پیشنهاد کند و با اجازه
مشتری پیامک ها را بفرستد.
▪کارکردهای سامانه  195را جدی بگیرید

 24مــهــرمــاه امــســال ســامــانــه پــیــامــکــی  195فعال
شد تا پیامکهای تبلیغاتی ارســال شــده به مشترکان
تلفنهمراه شناسایی و ســرشــمــاره هــای مــربــوط به
آن قطع شـــود .بــرایــن اســـاس رئــیــس ســازمــان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی اعــام کرد در صــورت ثبت
حداقل دوشکایت مبنی بر ارســال پیامک های مزاحم
از یک شماره به این سامانه آن را مسدود خواهند کرد .
مــعــاون وزیـــر ارتــبــاطــات و اط ــاع ــات از ثــبــت روزانـــه
 300شکایت در سامانه  195خبر داد و گفت :اگر
محرز شــود یک پیامک تبلیغاتی بــرای کــاربــران موجب

مزاحمت شــده اس ــت ،آن شــمــاره را فیلتر مــی کنیم.
وی به مسدود شدن سرشماره یکی از اپراتورها اشاره کرد و
افزود :سرشمار ه ای از یکی از اپراتورها با آن که پیامکهای
مناسبیراارسالمیکردمسدودشد،زیرااپراتورهادرقالب
پیامکهایارسالیفقطبایددرزمین همسائلمرتبطباخود
اطالعرسانیکنند.
وی همچنین از طراحی سامانه ای برای صیانت از حقوق
مصرف کنندگان خبر داد و گفت :این سامانه قرار است به
سامانهکنونیرسیدگی کندوثبتشکایت(سامانه)195
اضافهشود.
بهنظرمیرسددرشرایطیکهدولتبرایبرخوردبااپراتورها
در زمینه ارسال پیامک های تبلیغاتی مصمم شده اکنون
نوبت مردم است که برای احقاق یکی از حقوق شهروندی
خودبهیاریدولتبیایندوبامشارکتدرثبتشکایتهای
خودازخاطیانبهساماندهیاینبخشسرعتببخشند.

تازه های فناوری
تولید یخی که همزمان مایع و جامد است!

ساخت ابرچوبی که ازفوالدمحکم تراست

مهر  -محققان با کمک لیزر نوعی یخ سوپر یونیک تولید کرده اند که همزمان مایع
و جامد است.
این نوع یخ  ٣٠سال قبل نظریه پردازی شد و این تنها زمانی بود که شواهد مستقیم
از وجود یخ سوپریونیک کشف شد.در زمان کنونی محققان با استفاده از لیزرهای
قدرتمند؛ یخ فشرده را در آزمایشگاه داغ کردند.
به عبارت دیگر شرایط الزم برای تشکیل این ماده عجیب در زمین را فراهم کردند.
محققان دانشگاه برکلی ،روچستر و آزمایشگاه ملی الرنس لیومور این کشف را انجام داده اند.
مطالعه در این حوزه به تولید مواد جدید با ویژگی های ناشناخته و درک بهتر از جهان منجر می شود.

ایرنا -محققان دانشگاه مریلند واقع در واشنگتن آمریکا راهکار جدیدی را برای
تولید چوب با استحکام سختی مشابه فوالد ابداع کردند .برای این منظور یک
فرایند دو مرحلهای اجرا میشود که در مرحله اول آن قطعات چوب در ترکیب
سدیم سولفیت و سدیم هیدروکسید جوشانده میشود تا لیگنین وهمی
سلولزازآن جدا شود .سپس چوب به دست آمده در گرما تحت فشار قرار میگیرد
تا دیواره سلولهای آن تخریب و نانوفیبرهای بسیار فشرده تشکیل شود .محصول
نهایی این فرایند چوب بسیار فشرده است که  12برابر محکمتر و  10برابر سخت تر از چوب موجود در طبیعت
است .این ماده بسیار پایدار است و یک رقیب جدی برای فوالد و حتی ترکیبات تیتانیوم محسوب میشود.

ایسنا  -پژوهشگران دانشگا ه صنعتی امیرکبیر با همکاری
محققاندودانشگاهدیگرسنسورهاییرابرایتخمیننیروی
مچ دست به منظور ساخت دست مصنوعی عرضه کردند.
این سنسور دارای ساختار متقارن و یکپارچه بوده و میتواند
نیروی عضالت را به صورت حقیقی ثبت کند و نمایش دهد.
هدف این محققان از ساخت این سنسور مدل سازی الگوی
فعالیتعضالتدستبادقتمناسببودهاست.بااستفاده
از این روش میتوان عالوه بر تولید دست مصنوعی ،از آن به
عنوانجراحیازراهدورنیزاستفادهکرد.

پارککسبوکارهاینوینفضاپایه
راهاندازیمیشود
مهر-رئیسسازمانفضاییایرانازایجادپارککسبوکارهای
نوین فضا پایه در مرکز فضایی ماهدشت به عنوان برنامههای
آتی این سازمان خبر داد.مرتضی براری تاکید کرد :این مرکز
با هــدف ایجاد بستر مناسب بــرای توسعه کسب وکارهای
نوپا و تقویت بخش خصوصی و ارائــه خدمات در جهت رفع
مشکالت و مسائل کشور مانند مدیریت بالیا ،کم آبی ،آلودگی
هوا و  ...با استفاده از دادههــای فضایی ایجاد خواهد شد .

نانوکاتالیستیکهآالیندهدیاکسیدگوگرد را
بهمحصولیباارزشتبدیلمیکند
ایسنا  -محققان دانشگاه تربیت مــدرس بــا همکاری
پــژوهــشــگــرانــی از دانــشــگــاه صنعتی امیرکبیر روش
زیستسازگاری را برای حذف دیاکسید گوگرد با استفاده
ازنانوفناوریمعرفیکردند.سیدابراهیمموسوی گفت:در
این تحقیق روش جدیدی توسعه داده شده که با استفاده از
نانو کاتالیست و با روشی زیست سازگار دیاکسید گوگرد
تولیدشدهبهگوگردتبدیلمیشودوبهاینترتیبدیاکسید
گوگردازمحیطحذفخواهدشد.

رئیس سازمان فضایی:

سند 10ساله دوم توسعه فناوری فضایی
نهاییشد

حاجیان  -رئیس سازمان فضایی ایران با بیان این که
پروژه اعزام موجود زنده به فضا از اولویت برنامه های
فضایی کشور خارج نشده است ،از تدوین نهایی سند10
ساله دوم توسعه فناوری فضایی وارائه آن   به شورای
عالی فضایی در روزهای آینده خبر داد.مرتضی براری  
در گفت و گو با خراسان همچنین افــزود :سند توسعه
فضایی  ۱۰ساله دوم (افق  )۱۴۰۴نهایی شده است و
به زودی برای تصویب به شــورای عالی فضایی ارائه
خواهد شد.
وی افزود  :در این سند پنج اولویت شامل ماهواره ها،
پرتابگرها ،ایستگاه های زمینی ،توسعه اکتشافات
فضایی و نیز سامانه های ترکیبی در دستور کار قرار
گرفته اســت .وی با بیان ایــن که تــاش می شــود در
برنامه دوم فــضــایــی( ) ۱۴۰۴- ۱۳۹۵از ظرفیت
های موجود استفاده کنیم ،تاکید کرد :تثبیت شبکه
ماهواره ای و قــراردادن ماهواره عملیاتی در مدار و در

نهایت ارائــه سرویس پایدار از جمله اهــداف مهم این
سند است که تحقق آن کمک خواهد کرد تا به اقتدار و
اقتصاد فضایی در کنار توسعه متوازن دست یابیم .وی
همچنین درواکنش به اخبار ضد و نقیضی که درباره
پروژه اعزام موجود زنده به فضا مطرح می شود نیز گفت
   :پروژه اعزام انسان به فضا از دستور کار خارج نشده و از
اولویت های فضایی کشور است و قرار است در شورای
عالی فضایی نیز درباره نحوه تخصیص و میزان بودجه
این پــروژه تصمیم گیری شود .معاون وزیر ارتباطات
همچنین به موفقیت های کشور در عرصه دانش فضایی
اشاره کرد و گفت :ایران نهمین کشوری است که دانش
پرتاب ماهواره را به دست آورده و آن را در مدار قرار داده
است.وی افزود :طی  ۱۰سال گذشته دانشگاهیان ما
در رشته های هوافضا و فضایی خوب درخشیدند و ما
شاهد هستیم که هم اکنون رتبه اول علمی منطقه و رتبه
 ۱۱علمی دنیا در اختیار فناوری فضایی ایران است.

ایسنا -شرکت اپــل با فــروش  ۸میلیون دستگاه ساعت
هوشمند اپل واچ در سه ماهه پایانی سال  ۲۰۱۷میالدی
به رکوردی بیسابقه دست یافته است.موسسه تحقیقاتی
کانالیز به تازگی در تازهترین گزارش آماری خود اعالم کرده
استکهمیزانفروشساعتهایهوشمنداپل(اپلواچ)در
سهماههچهارموپایانیسالگذشته ۲۰۱۷میالدیرکورد
زدهاست.
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