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ساخت صندلی دیالیز  ۵موتوره
توسط محققان ایرانی
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اخبار داخلی
رتبه 86ایران درشاخص دولت الکترونیکی
از بین 193کشور
براساس آخرین گزارش دپارتمان امور اقتصادی سازمان
ملل متحد درباره توسعه شاخص دولت الکترونیکی در
سال  ، 2018کشورمان در شاخص دولت الکترونیکی و
ارائه آنالین خدمات دولتی در رتبه  ۸۶ازمیان  ۱۹۳کشور
جهان قرار داردوجایگاهش نسبت به بازه زمانی قبلی ۲۰
پله صعود را نشان می دهد .به گزارش مهر ،این گزارش
همچنین از جایگاه نخست کشور دانمارک درمیان ۱۹۳
کشور جهان حکایت دارد.ایــن درحالی است که ایران
درسال  ۲۰۱۶رتبه  ۱۰۶را درمیان کشورهای جهان
داشت و در سال  ۲۰۱۴جایگاه  ۱۰۰را به خود اختصاص
داده بود .درسال  ، ۲۰۱۶ایران با کسب امتیاز  ۴۶صدم،
در گروه متوسط جای داشت و اکنون کشورمان با امتیاز
 ۶۰صدم به گروه کشورهای با جایگاه باال ارتقا یافته است.
در این شاخص ایران یکی ازکشورهایی است که بیشترین
ارتقا را در جهان به خود اختصاص داده اند .همچنین
درخصوص شاخص مشارکت الکترونیکی نیز ایــران از
رتبه  ۱۴۹با  ۳۸پله رشد ،به جایگاه  ۱۱۱صعودکرده
است.شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک ( )EGDIاز
ترکیب سه زیرشاخص «خدمات برخط»«،زیرساختهای
فناوری اطالعات» و «منابع انسانی» تشکیل شده است .
بررسی هانشان می دهد  ،کشورهای دانمارک ،استرالیا
و کره جنوبی سه کشور نخست درشاخص توسعه دولت
الکترونیکی هستند.در این رده بندی انگلیس ،سوئد،
فنالند ،سنگاپور ،نیوزیلند ،فرانسه و ژاپن جزو  ۱۰کشور
نخست درتوسعه دولت الکترونیکی هستند.این درحالی
است که بیشترین شاخص  EGDIدر سال  ۲۰۱۶میالدی
به بریتانیا ،اتریش،کره ،سنگاپور ،فنالند و سوئداختصاص
یافته و بیشترین ارتقای توسعه زیرشاخص خدمات برخط
نیزمربوط به کشورهای کره جنوبی ،هلند ،انگلستان،
دانمارک و آمریکا بود.

اختصاص 55درصد منابع صندوق نوآوری
به حمایت از شرکتهای دانشبنیان حوزه
سالمت
حاجیان – دبیر شورای عالی فناوری های سالمت وزارت
بهداشت گفت  :تاکنون 55درصد از منابع صندوق نوآوری
و شکوفایی به توسعه و حمایت از شرکت های دانش بنیان
حوزه سالمت اختصاص یافته است .حسین وطن پوردر
گفت وگو با خراسان همچنین افزود  :از مجموع بیش از
سه هزار شرکت دانش بنیان در کشور حدود 33درصد
در حــوزه سالمت فعالیت میکنند که از این میان ۲۵
درصد در حوزه زیستفناوری فعال هستند.وی با اشاره
به حمایت وزارت بهداشت ازشرکت های خودکفا در حوزه
دارو تصریح کرد :در عرصه زیست فناوری خوشبختانه
فعالیت های قابل توجهی در زمینه توسعه دانش وفناوری
از سوی شرکت های دانش بنیان این حوزه انجام می
شود ودستاوردهای خوبی نیز تاکنون به بــازار عرضه
شده است .البته با توجه به این ظرفیت موجود حمایت
های خوبی هم از این شرکت ها به عمل آمده و ریلگذاری
خوبی در این زمینه صورت گرفته است تا شرکتهای
دانشبنیان دارویی و سالمت در تعامل با معاونت علمی
و فناوری حمایت شوند .براین اساس تاکنون  ۵۵درصد
منابع صندوق نوآوری و شکوفایی به توسعه و حمایت از
شرکتهای دانشبنیان حوزه سالمت اختصاص یافته
است.

تولید  13فناوری جدید در حوزه
دارویی کشور
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری از تولید  13فناوری جدید
درحوزه دارویی کشور خبرداد.به گزارش فارس ،مصطفی
قانعی گفت :در کمتر از یک سال 13 ،فناوری جدید در
حوزه دارویی کشور تولید شده است که این موضوع حاکی
از پیشرفت قابل توجه کشور در این حوزه است.وی با بیان
این که بیش از  ۴۰دانش آموخته دکترای تخصصی در
یک مجموعه شتاب دهنده حوزه دارو فعالیت میکنند ،از
پیشتازی ایران در تولید داروهای بیوتکنولوژی در منطقه
خبر داد.

احتمال تحریم وبسایت های ایرانی
مدیر عامل پرشین بالگ از یک اتفاق بد و احتمال تحریم
وبسایت های ایرانی خبر داد .وی درصفحه شخصی
خود نوشت :یک اتفاق بد برای دامنه های  . IRدرحال
رخ دادن است ،پرشین بالگ چندروزی است به صورت
ناجوانمردانه ای توسط یک مرکز صدورsslبرای تمدید
الیسنس معطل شــده اســت و حتی ممکن اســت انجام
نشود.سایت های پرترافیک که از مرکز certumبرای ssl
استفاده می کردندبه زودی دچار این تحریم می شوند.
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دبیر شورای عالی فضای مجازی اعالم کرد :

شوراهیچ برنامه ای برای بازشدن توئیتر یا فیلتر اینستاگرام ندارد

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که فعال هیچ
بحث خاصی در خصوص فیلتر اینستاگرام در شورا مطرح
نشده اســت ،افــزود :به طور کلی شــورای عالی فضای
مجازی درباره بازشدن توئیتر یا فیلتر شدن اینستاگرام تا
امروز  ،هیچ بحث و بررسی نداشته است.به گزارش مهر،
دکتر ابوالحسن فیروز آبادی روز گذشته در حاشیه جلسه
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ،در

خصوص مباحثی که طی روز های اخیر درباره احتمال
فیلترشدن اینستاگرام مطرح می شود گفت  :در سالهای
اخیر مردم و نخبگان درباره باز شدن یا بسته شدن برخی
از پیام رسانها صحبتهایی را مطرح میکنند که در این
خصوص شــورای عالی فضای مجازی دربــاره بازشدن
توئیتر یا فیلتر شدن اینستاگرام تا امــروز هیچ بحث و
بررسی نداشته است.وی با اشاره به اقدامات شورای عالی

فضای مجازی در خصوص پیام رسانها گفت :در شورای
عالی فضای مجازی برای پیام رسانها مصوبه ای تصویب
شده و هم اکنون این مصوبه در حال اجراست.
وی با اشاره به تصمیمات در نظر گرفته شده برای پیام
رسان تلگرام ،گفت :تصمیم درباره فیلترینگ تلگرام ،یک
تصمیم قضایی است و رویکرد شورای عالی فضای مجازی
خروج از انحصار تلگرام بود که با فیلترینگ بخشی از آن

محقق شده است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال
که آیا ممکن است با تحقق خروج از انحصار ،احتمال رفع
فیلتر تلگرام نیز وجود داشته باشد؟تاکید کرد :در صورتی
که خدمات پایدار داخلی در حوزه پیام رسا نها ایجاد
شود ،احتمال تجدید نظر وجود دارد که البته تصمیم
درباره این موضوع به عهده قوه قضاییه است.

نسخه های فارسی تلگرام  ،درآزمون بودن یا نبودن !
گروه دانش وفناوری  -سرنوشت هاتگرام و طالگرام ،دو
نسخه موقت غیررسمی و فارسی تلگرام در ایران با ادامه
بالتکلیفیها به کالف سردرگمی تبدیل شده است.
ابتدا قــرار بود این نسخههای غیررسمی تلگرام برای
مــدت مــحــدودی کــه پــیــامرســانهــای داخــلــی تقویت و
قــادر به پذیرش کاربران تلگرام میشوند ،کمکحال
داخلیها باشند،اما پس از مدتی اختال فنظر ایجاد
شدواکنون رفیق تلگرام ورقیب داخلیها شد هاند.به
گزارش فارس ،اختالف بر سر فعالیت یا توقف فعالیت
نسخههای غیررسمی تلگرام ،مدتی در سطح مسئوالن
بدون نتیجه مطرح بود ،اما این بالتکلیفی در وضعیت
بــازار پیا مرسا نها ،اعتراض پیا مرسا نهای ایرانی را
هم در پی داشته است .چهار پیامرسان ســروش ،گپ،
ایتا و بیسفون به تازگی در بیانیه مشترکی با گالیه از
بالتکلیفی حضور داشتن یا نداشتن هاتگرام و طالگرام
در بــازار به بــروز اختالل در رونــد مهاجرت کاربران به
پیامرسانهای داخلی اعتراض کردهاند و از مرکز ملی
فضای مجازی و دیگر دستگاههای متولی خواستهاند که
موضوع پیامرسانهای داخلی را در مناقشات سیاسی
وجهالمصالحه قرار ندهند.
در نتیجه دوگانگی و تعلل در اجرای سناریوی اول ،تعداد
کاربران این نسخهها در مدت کوتاهی از کمتر از پنج
میلیون کاربر ابتدایی به بیش از10میلیون کاربرافزایش
یافت و حتی در بازه کوتاهی از مرز20میلیون نفر عبور
کردواکنونبه ۳۰میلیونکاربررسیدهاست.توجیهبومی
شدن بستر فعالیت  ۲۰میلیون کاربر و کاهش مخاطرات
در نسخههای بومی و تحت کنترل تلگرام در کنار تردید و
مماشات درباره قطع دسترسی این تعداد کاربر ،از عوامل
انحراف در سناریوی اول پیش بینی شده بود.
▪دستور بومیسازی هاتگرام و طالگرام ،وارد وقت
اضافه شده است

اکنون در نتیجه ضرورت و فشار برای تعیین تکلیف این

سناریوی جایگزینی برای شهریور آماده باشد تا در آن زمان
ظرفیتهای پیامرسانهای داخلی به اندازه کافی و الزم
برای انتخاب توسط مردم و پذیرش کاربران فراهم باشد.
برای این فرصت باقی مانده تا شهریور الزم است تمامی
نیروهای سیاست گــذار و اجرایی موجود بــرای انجام
اقدامات واقعی و اجرایی به منظور تکمیل ظرفیت پیام
رسانها و حل گرهها و گرفتاریها بسیج شوند ،در غیر
این صورت در شهریور که تکلیف دسترسی به تلگرام از
طریق نسخههای فارسی تلگرام روشن میشود ،باز بهانه
همیشگی فراهم نبودن امکانات پیام رسان های داخلی
برای پذیرش این تعداد کاربر تلگرام های فارسی وجود
خواهد داشت.
▪اقتصاد پیامرسانهای بومی در معرض تهدید

اوضاع بالتکلیف ،دستور بومیسازی هاتگرام و طالگرام،
وارد وقت اضافه شده است .بنابر شنیده های غیررسمی
و اخبار مطرح شده در فضای مجازی ،به این دو برنامه
که با تیم واحدی مدیریت میشوند ابتدا تا پایان خرداد
برای تبدیل شدن به پیا مرسان مستقل و بومی مهلت
داده شد اما با اتمام مهلت و انجام نشدن تعهدات ،مهلت
دوبارهای برای آن ها در نظر گرفته شده که اکنون با ارائه
مهلت اضافه فقط تا شهریور موافقت شده است .اما این
ضر باالجل این بار اهمیت ویــژ های دارد  ،اگر این بار
این مهلت به پایان برسد و وعده مستقل شدن هاتگرام و
طالگرام محقق نشود ،شرایط پیامرسانهای داخلی وارد
مرحله حساسی خواهد شد.
دو فرض برای نتیجه نهایی اقدامات در شهریور  ۹۷وجود
دارد .مستقل شدن هاتگرام و طالگرام یا با موفقیت انجام
میشود یا نمیشود.

اکــنــون در ایــن مهلت حــســاس ،ســـؤال اســاســی این
اســت کــه چــه تضمینی بــرای موفقیت مستقل شدن
ایــن دو نسخه فــارســی تلگرام در شهریور  ۹۷وجــود
دارد؟ اگــر در شهریور هــدف مستقل شــدن هاتگرام
و طــاگــرام بــار دیگر عملی نشد ،آیــا توجیه نداشتن
جایگزین برای  ۳۰میلیون کاربر این دو برنامه بار دیگر
توقف دسترسی به تلگرام در کشور را به تعویق خواهد
انداخت؟ و به تبع آن وضعیت پیا مرسا نهای داخلی
برای مدت بیشتری در بالتکلیفی باقی خواهد ماند؟
برای جلوگیری از ناموفق بودن نتیجه مستقل سازی،
الزم است مرکز ملی فضای مجازی برنامه عملی و اجرایی
هاتگرام و طالگرام را برای مستقل شدن به صورت دقیق و
مرحله به مرحله بررسی و بر آن نظارت کند.
در سختترین اتفاق نیز ممکن است برنامه استقالل از
تلگرام با موفقیت اجرا نشود .با وجود این احتمال باید

...

کوتاهازجهانعلم

در صورت موفقیت و مستقل شدن این دو برنامه و قطع
ارتباط تلگرام مقداری ریزش کاربر در این دو برنامه را
پیشبینی میکنیم ،زیــرا بدیهی است که پس از قطع
کامل ارتباط این دو برنامه با تلگرام ،برخی کاربران
تمایلی به استفاده از هاتگرام بدون تلگرام نداشته باشند
و در این انتخاب راه گریزی نیست .اما برای دیگر کاربران
که احتماال اغلب کاربران را تشکیل میدهند ،الزم است
در آخرین دوره دسترسی به تلگرام از طریق هاتگرام و
طالگرام ،تدابیری اندیشیده شود که با برخورد جدی
با ابزارهای فیلترشکن ،میزان مراجعه کاربران به این
دو برنامه به بیشترین حد ممکن افزایش یابد تا در زمان
ریزش کاربر ،حداکثر تعداد کاربران ممکن در این برنامه
تجمیع شده باشند.
مهلت دو ماهه و سپس فرصت آخر سه ماهه باید آخرین و
نهایی ترین ضرب االجل هاتگرام و طالگرام برای مستقل
شدن از تلگرام باشد زیرا پس از آن دیگر هیچ چیز به اندازه
مهلت مجدد یا زمان خریدن نمیتواند بیشترین و بزرگ
ترین ضربه را به اقتصاد پیامرسانهای بومی در کشور
وارد کند.

فروش ارزان ترین خودروی جهان متوقف
می شود
فارس  -شرکت هندی تاتا که با اجرای روش هایی خالقانه
در زمینه طراحی و تولید خودروهای سواری موفق به تولید
ارزان قیمت ترین خودروی جهان موسوم به نانو شده بود،
فروش خودروی مذکور را متوقف می کند .این خودرو اولین
بار در سال  2008عرضه شد و با عرضه آن افراد فقیری که
هرگز نمی توانستند خرید خودرو را به مخیله شان راه دهند
نیز مالک اتومبیل های سواری شدند .این شرکت هندی
می گوید از ابتدای سال 2019تولید و فروش خودروی نانو
را متوقف می کند .علت اصلی آن کاهش فروش خودروی
مذکور است .در حالی که این شرکت در سال گذشته 275
خــودروی نانو فروخته بــود ،در ماه ژوئــن گذشته تنها یک
سفارشتولیداینخودرورادریافتکرد.

 4روزماندهتاطوالنیترینماهگرفتگیقرن
ایسنا  -طوالنیترین ماه گرفتگی قرن 27، 21تا 28ژوئیه
( 5تا 6مرداد) سال 2018رخ خواهد داد .این ماه گرفتگی
به دلیل طوالنی بودنش قابل توجه نیست بلکه نکته قابل
توجه این ماه گرفتگی گستردگی آن است زیرا افراد سراسر
جهانقادربهمشاهدهاینپدیدهخواهندبود.اینماهگرفتگی
کامل از ساعت  15:30به وقت منطقه زمانی شرقی(12
شببهوقتتهران)وتاساعت 17:13بهوقتمنطقهزمانی
شرقی( 1:43بامداد به وقت تهران) رخ خواهد داد  .اوج این
ماهگرفتگیموسومبه"ماهسرخ"()bloodmoonدرساعت
 16:21منطقه زمانی شرقی( 51دقیقه بامداد به وقت
تهران) زمانی که قمر زمین به رنگ قرمز یا قهوهای پر زرق
و برق نمایش داده میشود ،اتفاق خواهد افتاد .آمریکای
شمالی تنها قــارهای است که قادر به مشاهده این خسوف
نیست.

فیلمبرداریازعمق 100متریآبباپهپاد
زیردریایی
یک شرکت چینی ،یک پهپاد زیرآبی ابداع کرده است که
میتواند از عمق  100متری دریا فیلم بــرداری کند .این
پهپاد موسوم به "گــادیــوس"( )Gladiusمیتواند بیش از
چهار ساعت در عمق 100متری شناور باشد .گالدیوس به
یک دوربین مافوق دقیق با حافظه داخلی  64گیگابایت و
نورافکنهای 2400لومنمجهزاستکهامکاناکتشافات
جذاب زیردریایی را فراهم میکند .پهپادهای زیردریایی،
مزایایقابلتوجهیازجملهتواناییکنترلشناوربودندارند
که این ویژگی ،آن ها را نسبت به پهپادهای هوایی کارآمدتر
میسازدزیراپهپادهایهواییبرایماندندرآسمانبایدبه
صورتپیوسته،انرژیمصرفکنند.

...

تازه های فناوری

ابداع هدست تبدیل فعالیت مغزی به نمایش نوری
ایسنا  -محققان دانشگاه ناتینگهام یک نمایش
نوری ایجاد کردهاند که توسط فعالیت مغز کنترل
مـیشــود .کاربر با استفاده از ایــن هدست
میتواند بــا تفکر خــود ،رن ـگهــای این
ساختار را تغییر دهد.
روشن شدن هر قسمت از این ساختار
نورانی که به شکل مغز انسان طراحی
شده ،نشا ندهنده این است که کدام
قسمت از مغز کــاربــر فعالیت بیشتر یا
کمتری دارد.
این هدست از روش ثبت فعالیت الکتریکی در مغز
یا الکتروانسفالوگرافی یا الکترومغزنگاری یا همان

نوار مغزی( )EEGاستفاده میکند و سیگنا لها
را به یک جعبه نــوری می فرستد که بــاالی سر
کاربر آویزان است .کنشهای مشخص،
موجب ایجاد فرکانسهای مختلف
مغز میشود.
به عنوان مثال ،بــاز کــردن چشم
باعث آبی شدن چراغها میشود که
نشاندهنده افزایش فعالیت در مغز
است .این موضوع به این علت است که
ما با باز کردن چشمهایمان ،در حال دادن
اطالعات بصری بیشتر به مغزمان برای پردازش
هستیم.

بارانی از جنس بطری های پالستیکی بازیافتی بپوشید
مهر  -یک شرکت نیوزیلندی قصد دارد با بازیافت
بطری های پالستیکی ،بارانی ضدآب تولید
کند و بفروشد .قیمت این بارانی ها از
 ۲۲۰دالر شروع می شود.
بارانی های این شرکت کامال ضدآب
هستند و در ط ــرح هــا و رن ــگ هــای
مختلف از بطری های پالستیکی دورریز
ساخته می شوند.
این کت ها شامل دو الیه پارچه و یک الیه زیری
هستند و بــه طــور  ۱۰۰درص ــد از بــطــری های
بازیافتی تولید می شوند .این شرکت در بیانیه خود

نوشته است ،با توجه به آمار موجود درباره بیشتر
شــدن وزن پالستیک هــای مــوجــود در
اقیانوس نسبت به ماهی ها تا ۲۰۵۰
میالدی ما تصمیم گرفتیم به بخشی
از این زباله ها حیات دوباره بدهیم.
به هرحال  Okewaقصد دارد از
طریق کیک استارتر ۱۵هــزار پوند
سرمایه جمع آوری کند که تا به حال به
 ۲۵۰۰پوند سرمایه دست یافته است .قیمت
بارانی های زنانه و مردانه از  ۲۲۰پوند شروع می
شود.
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