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اخبار داخلی
توضیحات وزیر ارتباطات درباره برداشت
اشتباه از دولت الکترونیک
ایرنا-وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتبابیاناینکهدولت
الکترونیک مراجعه حضوری مردم به دستگاه ها را کاهش
می دهد ،گفت :مکانیزه و الکترونیکی کردن فرایندهای
سازمان ها و دستگاه هایی که ارباب رجوع دارند هرچند
گامی روبه جلو و در کاهش فرایندهای درون سازمانی موثر
است ،اما دولت الکترونیکی نیست.جهرمی اظهار کرد:
اگر فهم مسئوالن ارشد نظام از دولت الکترونیکی صحیح
نباشد ،نمی توانیم به دنبال اجرای آن برویم.وی با انتقاد
از راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه
های مختلف و سپردن آن ها به بازنشستگان برای دریافت
خدماتی که به مردم ارائه می دهند ،اظهار کرد:راه اندازی
دفاتر خدمات الکترونیک ،دولت الکترونیک نیست چون
ایجاد شفافیت نمی کند.وی با ذکر مثال هایی از مشکالت
موجود در فرایند تعویض پالک خودرو و فرایند جاری شدن
قانون ارث بعد از فوت که با پیوستن به دولت الکترونیکی
رفع می شود ،تصریح کرد :به دلیل سیلویی بودن فرایندها
در دستگاه های مختلف فساد ایجاد می شود در حالی که
دولت الکترونیک یعنی زنجیره خدمات که مراجعات را کم
و شفافیت را زیاد می کند.

کاالهای انبار شده فناوری اطالعات در
گمرک ترخیص شود
فارس -رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از وزیر صنعت
درخواست کرد کاالهای آی تی انبار شده در گمرک برای
تعطیل نشدن واحدهای صنفی و تعدیل نشدن نیروی کار
ترخیص شود.سیدمهدی میرمهدی کمجانی در نامهای
به محمد شریعتمداری نوشت با اعــام دولــت در نرخ
گذاری ارز ضربه سنگینی به صنف فناوران وارد شد ،زیرا
بیشتر کاالهای این صنف در حدود  97درصد آن وارداتی
است و این مسئله تاثیر بسیار زیادی بر واردات کاالهای
آی تی کشور می گذارد.

بازار استارتآپها و کسبوکارهای آنالین
کساد میشود
فارس -دبیر اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی
گفت:درشرایط تحریم استارت آپ هاوکسب و کارهای
مجازی بامشکالت بیشتری دست به گریبان اندودرصورت
تــداوم شرایط شاهد ریــزش زیــادی در فعاالن این بازار
خواهیم بود.فرشاد وکیل زاده گفت :سا لهای پیش
رو ،سا لهای سختی برای فعاالن این حوزه خواهد بود
و پیش بینی کردکه طی سال های آینده شاهد ریزش،
ادغام وکاهش رشد کسب و کارهای مجازی خواهیم بود.
وی افزود :به دلیل رشد شدید قیمت دالر ،بخش زیادی از
بازدهی کسب شده سرمایه گذاران خارجی از بین رفته
است و آنها با احتمال تداوم کاهش ارزش ریال نگرانی
بیشتری از این موضوع خواهند داشت ،زیرا به طور مثال
آن هایی که با دالر  3000تومانی در استارت آپ ها
سرمایه گــذاری کرده بودند ،حتی اگر بعد از چند سال
 300یا  400درصد هم سود کرده بودند ،با افزایش 300
درصدی قیمت دالر ،بخش عمدهای از سود خود را از دست
دادهاند و تازه اگر بتوانند ارزشگذاری های خود را به بازار
ایران ثابت کرده و سهام خود را نقد کنند ،در بهترین حالت
توانسته اند اصل سرمایه خود را خارج کنند.

رویداد سراسری علوم رایانه و تفکر
رایانشی برگزارشد
حاجیان -پانزدهمین دوره چالش بینالمللی «ببراس»
در ایران با هدف آشنا کردن دانشآموزان با مفاهیم علوم
رایانه و تفکر رایانشی در ایران با حمایت معاونت علمی
فناوری ریاست جمهوری و پژوهشگاه دانش های بنیادی
روز پنج شنبه ،در ایران برگزار شد.ضرغام مدیر موسسه
فرهنگی فاطمی در گفت و گو با خراسان گفت :چالش
بینالمللی «ببراس» یک مسابقه ترویجی آنالین است که
می کوشد در قالب چالشی انگیزشی ،فرصت توجه به علوم
رایانه و تفکر رایانشی را برای مخاطبانش در سراسر جهان
فراهم کند و هم اکنون در بیش از  ۶۰کشور جهان برگزار
میشود .چالش ببراس شامل مجموعهای از مسئلههای
کوتاه و نیمهبلند تعاملی یا چندگزینهای است که معماهای
ببراس ( )Bebras Taskنامیده میشوند .این مسائل
ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم علوم رایانه دارند؛ با این حال،
دانشآموزان حتی در دوره ابتدایی هم میتوانند آنها
را بدون داشتن دانش قبلی در علوم رایانه حل کنند .در
واقع ،معماهای ببراس بدون آن که دانشآموزان را درگیر
مسئله های پیچیده فنی کنند ،آ نها را با جنبههایی از
تفکر رایانشی و مفاهیمی از علوم رایانه مانند اطالعات،
ساختارهای گسسته ،محاسبات و پــردازش داد ههــا و
روشهای الگوریتمی آشنا میکند.

مبدل هوشمند آب تولید شد
مهر-محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی
و تولید مبدل هوشمند شیرآالت معمولی آب شدند که
می تواند در مصرف آب  ۸۰درصد صرفه جویی کند.الهه
احمدی نیامجری طرح مبدل هوشمند شیرآالت معمولی
با بیان این که با فناوری جدیدی موفق به ساخت این مبدل
شده ایم ،به مهر گفت :هدف اصلی ما برای ساخت این
مبدل درست مصرف کردن آب از طریق نــوآوری جدید
بوده است.این مبدل هوشمند قابل نصب روی شیرهای
معمولی آب است که به این واسطه ،شیر آب هوشمند شده
و در مصرف آب تا  ۸۰درصد صرفه جویی می کند.

دیجیاتو /محققان کمپانی  Palo Alto Networksمتوجه شدهاند که گوگل به تازگی  ۱۴۵اپلیکیشن مخرب را از پلی استور حذف
کرده است .این برنامه ها در بازه زمانی بین اکتبر و نوامبر ( ۲۰۱۷مهر  -آبان  )۹۶منتشر شد هاند که با این حساب ،خیلی از آ نها
بیش از شش ماه در گوگل پلی باقی ماند هاند اما با این وجود بخش جالبتر ماجرا به محتویات تخریبکننده ا پها باز میگردد.
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جهرمی در توئیتر هشدار داد:

کوتاه از جهان علم

ورود گوشی دست دوم به کشور با عنوان مسافری !
گروه دانش وفناوری  -وزیر ارتباطات با اعالم این هشدار
که بیشتر گوشی های مسافری وارد شده به کشور ،گوشی
های دست دوم اند ،اعالم کرد  :این گوشی ها متعلق
به کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که نوسازی
ظاهری شده اند.محمد جواد آذری جهرمی در شبکه
اجتماعی توئیتر همچنین در خصوص افزایش دوبرابری
قیمت گوشی طی یک ماه گذشته که از سوی کاربران با
انتقاد مواجه شده بود ،پاسخ داد.
وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات با بیان این که تأمین
ارز برای واردات تلفن همراه هنوز با مشکالتی مواجه
است ،تأکید کرد :منتظر رفع توقیف گوشی های موجود
در بازار هم هستیم .احتکار هم مزید بر علت است .به
گزارش مهر ،وی افزود :برای رفع مشکل از سازمان های
مسئول پیگیرم اما فع ً
ال برای آن ها اولویت های مهم تری
از تلفن همراه وجود دارد .جهرمی در خصوص گوشی
هایی که در انبارها مانده و خارج نمی شوند ،تصریح کرد:
البته در طرح ثبت تلفن همراه اطالعاتی از شبکه توزیع یا
انبارها موجود نیست و ضرب االجل برای زمان رجیستری
گوشی هایی که در انبار مانده صرفا باعث می شود
گوشی ها یک بار فعال و مجدد به چرخه احتکار بازگردد.
آذری جهرمی راه حل نهایی برای بازار گوشی موبایل را
تثبیت نرخ ارز و در نتیجه آن تثبیت بازار اعالم کرد.وزیر
ارتباطات با بیان این که امروز(پنج شنبه) به یکی از مراکز
فروش گوشی تلفن همراه به شرق تهران رفتم گفت:
گوشی موجود بود اما قیمت ها اجازه خرید به بسیاری را
نمی داد.وی درباره این که گفته می شود دولت جلوی
گوشی های مسافری را گرفته و اجازه ثبت رجیستر نمی

زمانعرضهنسخهنهاییاندروید Pمشخصشد
اقدام به واردات گوشی کردهاند که پس از افزایش قیمت
این محصول انتقاداتی به تخصیص ارز بــرای واردات
این کاال شکل گرفت .پس از آن گوشی تلفن همراه از
گروه کاالیی دو به گروه کاالیی سه منتقل شد .در واقع
واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز
رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار
ثانویه ،ارز خود راتامین کنند که نرخ در این بازار در روز
چهارشنبه حدود  10هزار تومان بوده است .با وجود
انتقال این کاالی وارداتی به گروه سوم و حذف یارانه یا
رانت ارزی برای این محصول معلوم نیست چرا وزارت
صنعت ثبت سفارش واردات این محصول را متوقف
کرده است .همچنین خبرگزاری فارس نوشت :پیش از
این بعضی فعاالن بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت
سفارش همه کاالها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج
معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.

دهد ،نیز تصریح کرد :علتی که ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز خواهان جلوگیری از واردات گوشی باعنوان
مسافری شده است ،رعایت حقوق مصرف کننده بود.
▪مطمئن باشید خواب راحتی ندارم

وی همچنین در خصوص افزایش دوبرابری قیمت گوشی
طی یک ماه گذشته که از سوی کاربران با انتقاد مواجه
شده بود،نیز پاسخ داد و گفت :مطمئن باشید خواب
راحتی ندارم وقتی نارضایتی ها را می بینم.
آذری جهرمی افــزود :مطابق گزارش ها بیشتر گوشی

های وارد شده باعنوان مسافری ،گوشی های دست
دوم کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که نوسازی
ظاهری شده اند.
▪ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه متوقف شد

همچنین به گزارش فارس ،پیگیریهاحاکی از آن است
که وزارت صنعت ،معدن و تجارت ثبت سفارش واردات
گوشی تلفن همراه را متوقف کرده است.در چارچوب
سیاستهای ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از
واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز  4200تومان

▪واکنش وزیر ارتباطات به واردات  12هزار آیفونی که
ردی از آن ها در بازار نیست

یک فعال سیاسی درتوئیتر از وزیرارتباطات دربــاره
واردات گوشی آیفون با ارز دولتی و عرضه نشدن آن در
بازار سوال کردکه جهرمی در پاسخ گفت :در فهرست
شرکت ها ،شرکتی بود که حدود  ۲۶میلیون یورو برای
واردات گوشی اپل ارز تخصیصی داشت .اما آن شرکت
گوشیهایی وارد و بخشی را در بازار گران فروشی کرده
بود و بخشی را احتکار .برای گران فروشی جریمه شد
و گوشی های احتکاری هنوز توقیف هستند و منتظر
دستور قضایی رفع توقیف و عرضه به بازار.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی تشریح کرد:

«استعمار مدرن» در عرصه فضای مجازی
میرزاده -معاون محتوای مرکز ملی فضای
مجازی گفت :ما در فضای مجازی با مسئله
ای به نام «استعمار مدرن» مواجه هستیم،
دیگر تسخیر جوامع و تصرف افکار و اندیشه
هــا ،از طــریــق حــضــور فیزیکی در جوامع
دنبال نمی شود و پلتفرم ها ،نر مافزارها و
سیستمعامل ها ابزار این اتفاق هستند .به
گزارش «خراسان رضوی» امیر خوراکیان
روز گذشته در گردهمایی ساالنه و مراسم
تحلیف مسئوالن انجمن هــای اسالمی
دانــش آمــوزان استان ،با اشــاره به ایــن که
یکی از موضوعاتی که انجمن اسالمی در
زمینه آن سابقه درخشانی دارد ،مبارزه با
استکبار و استعمار است ،گفت :اگر مبارزه
با استعمار را یک مبنای فکری در انجمن
اسالمی بدانیم ،آیا می توانیم به آثار فضای
مجازی در این موضوع توجه نکنیم و حرف
از مبارزه با استکبار بزنیم؟ وی خاطر نشان
کرد :انجمن های اسالمی ،محیطی برای
فراگیری دانش و افزایش میزان آگاهی های
دانش آموزان است و وقتی چنین انتظاری از

انجمن اسالمی داریم ،نمی توانیم شرایط و
محیط و وضعیتی را که هم اکنون و در آینده،
این افراد با آن مواجه هستند ،در نظر نگیریم.
خوراکیان تأکید کرد :باید این موضوع را
مورد توجه قرار دهیم و اگر معتقد هستیم
فضای مجازی در همه عرصه ها تأثیرگذار
است ،باید رابطه میان عرصه های مختلف
فعالیت انجمن اسالمی و فضای مجازی
را به درستی تعریف کنیم .معاون محتوای
مرکز ملی فضای مجازی در بخش دیگری
از سخنان خود گفت :سال  2009حدود
هشت سیستم عامل در کشورهای مختلف
دنیا فعالیت می کردند .اما از سال 2016
حدود  84.8درصد از سیستم عامل های
دنیا اندروید و  14.4درصد  IOSهستند و
تمام فعالیت انسان ها نیز برپایه همین دو
سیستم عامل است و کسی که صاحب این
سیستم عامل هاست ،همه این فعالیت ها
در گستره او انجام می شود ،در حالی که اگر
او به صورت رسمی از شما دعوت می کرد در
فضایی که او فراهم کرده است فعالیت کنید،

خــوراکــیــان در ادامـــه گفت :امـــروز فضای
مجازی فقط در سبک زندگی تغییر ایجاد
نمی کند بلکه به دلیل ویژگی های خود ،بر
نظام معرفتی ما بدون آن که خود ما هم متوجه
آن شویم ،تأثیر می گذارد و تغییر ماهیتی در
آن ایجاد می کند .وی افزود :آیا می توان امروز
از تالش و فعالیت مؤثر در حوزه معرفت سخن
گفت و به تغییرات گسترده و عمیقی که از
طریق فضای مجازی در نظام معرفتی ما به
وجود آمده است ،توجه نکرد؟

▪ما را مصرف کننده بار میآورند

خوراکیان در ادامــه با اشــاره به گسترش
ارتــبــاطــات در عــرصــه فــضــای مــجــازی به
سیاستهای مالکان فناوریها در این عرصه
نیز اشــاره کــرد و گفت 78 :درصــد جست
وجوی مردم دنیا در فضای گوگل است ،با این
اوصاف ،بسیاری از خدمات گوگل به روی ما
بسته است .آن جایی که صحبت از فعالیت
های علمی ،پژوهشی ،زیرساختی و فناوری
است ،ما امکان استفاده از آن را نداریم و آن
جایی که ما را مصرف کننده بار می آورد ،برای
ما باز است .حدود  48درصد خدمات اصلی

گوگل به روی کشور ما از سوی این شرکت
بسته شده است.
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی در
پایان گفت :اگر می خواهیم نسلی را تربیت
کنیم که برای نقش آفرینی در جامعه مؤثر
و مفید واقع شود ،باید این تربیت منطبق
با سیر تحوالت موجود در دنیا باشد .وی
افــزود :شهدا در گذشته ،افق های بلند را
می دیدند و ما اگر می خواهیم پا جای پای
آن ها بگذاریم ،نباید خود را به فعالیت های
سطحی دلخوش کنیم و باید به مسائل مهم
فکر کنیم.

ستاری در نشست صمیمی با نخبگان اعالم کرد :

استارت آپ هایی که از دولت پول می گیرند ،رانت دارند و از بین می روند

حاجیان  -معاونعلمیوفناوریرئیسجمهوردرنشست
صمیمیبانخبگانبازگشتهبهکشوربابیاناینکه اقتصاد
کشوردرشرایطکنونیبهافرادیاحتیاجداردکهمیتوانند
در یک زیر پله هم استارت آپی را تشکیل دهند و کسب و کار
خودشان را داشته باشند ،گفت :این الگوی موفق در حوزه
بانکداری موجب شده است تا بیش از  ۱۳۰هزار میلیارد
تومان تراکنش مالی توسط این استارت آپ ها در کشور
صورتبگیرد.سورناستاریدر ایننشستکهصبحروزپنج
شنبه درپژوهشکدهعلوموفناوریدانشگاهصنعتیشریف،
برگزار شد ،همچنین خاطرنشان کرد  :هم اکنون استارت
آپهایموفقدرکشورکسانیهستندکهدرطرحبازگشت
نخبگان به ایران بازگشته و در ایران نیز استارت آپی را برپا
کردند ،به عنوان مثال افرادی بودند که در گوگل فعالیت
داشتندوبهایرانبرگشتهوایدهگوگلرادرایرانبومیسازی
و پیاده سازی کردند .وی ادامه داد  :ما شش هزار سال تاریخ

علم داشتیم که این تاریخ در صد سال اخیر تا حد زیادی به
واسطهاقتصادرانتینابودشدهاستحاالفهمیدهایمکهاین
راهدرستنیستوبایدبهراهیبرویمکهارزشافزودهداشته
باشد همان طور که میدانید استارت آپهایی که از دولت
پولمیگیرندورانتدارندپسازمدتیازبینمیروندولذا
باید استارت آپها با همت خودشان بنا شوند ،اما باید ما نیز
شتاب دهندهها را افزایش دهیم .وی افزود  :متاسفانه ما در
دانشگاه افرادی را برای جامعه تربیت میکنیم که جامعه
نیازیبهآنهاندارد،ماچهارونیممیلیوننفردانشجوداریم
کهبااینرقمرتبهپنجمیاششمدنیارادرتولیدمهندسداریم،
امانمیتوانیماینافرادرادراقتصادواردکنیم.ستاریبابیان
اینکهپولنفتمجالورودرانترافراهمکردهاستگفت:
اقتصاد کشور در شرایط کنونی به افرادی احتیاج دارد که
حتیمیتواننددریکزیرپلههماستارتآپیراتشکیلدهند
وکسبوکارخودشانراداشتهباشند.جوانانمانشاندادند

کشف راز تکامل منظومه شمسی باکهن ترین شهاب سنگ
محققان مشغول مطالعه روی شهاب
سنگی به قدمت  4.565میلیارد سال
هستند که در موریتانی کشف
شده است .این قدیمی ترین
شــهــاب سنگ کشف شده
است.تحقیق در این باره به
کشف راز تکامل منظومه
شمسی کمک مــی کند.به
گزارش مهر ،این شهاب سنگ که
 Northwest Africa۱۱۱۱۹نام گرفته

بهاندازهیکتوپفوتبالآمریکاییاستکه
درصحرایموریتانیکشفشدهاست.
اکنون محققان اعالم کرده اند
قدمت این شهاب سنگ به
 4.565میلیارد ســال بر
مــی گــــردد .دانشمندان
معتقدند منظومه شمسی
 4.6میلیارد س ــال قبل و
زمانیبهوجودآمدکهابریازگازو
گردوغبارتحتفشارجاذبهفروپاشیشد.

فیسبوکازیککارزارجدیداخبارجعلی
پردهبرداشت
زومیت/فیسبوکروزگذشتهازتالشتعدادیصفح هخبری
جعلیبرایتأثیرگذاریبرانتخاباتمیاندورهایآمریکاپرده
برداشت .این شبکه اجتماعی میگوید در مجموع موفق به
شناسایی  ۷صفحه و  ۱۷نمایه در فیس بوک و همچنین ۷
حسابکاربریاینستاگرامشدهکهدراینفعالیتمشکوک
دستداشتهاند.الویشنسیاهورزیسترزازجمل هاینصفحات
و حسابهای کاربری جعلی هستند که در کل ۹۵۰۰
محتوایفیسبوکیواینستاگرامیوهزارانآگهیتبلیغاتی
بهارزشتقریبی ۱۱هزاردالررامنتشرکردهاندوتوانستهاند
 ۲۹۰هزاردنبالکنندهبرایخوددستوپاکنند.

اپلمحکومبهپرداختجریمه 145میلیون
دالریشد
زومیت /دادگاهی در کالیفرنیا ضمن تایید ادعای شرکت
کانادایی WiLanمبنیبرتخلفاپلدراستفادهازپتنتاین
شرکت ،اپل را محکوم به پرداخت جریمه  145.1میلیون
دالری کرد.هیئت منصفه دادگاهی در سندیه گو تایید
کرد که  Appleدر نسخههای گوشی آیفون ،تعهدات خود
را به دو پتنت شرکت  WiLanکه در حوز ه فناوری ارتباطات
بیسیم فعالیت میکند ،نقض کرده است.شرکتWiLan
ازشرکتهایتابعه Quarterhillاست.

یکایرانیبرندهنوبلریاضیشد

شما این موضوع را به هیچ عنوان قبول نمی
کردید .وی با بیان این که همین موضوع
دربــاره پیام رسان ها ،نرم افزارها و سخت
افزارها نیز وجــود دارد ،افــزود :آیا انجمن
اسالمی که می خواهد با نگاه آرمان خواهی،
استقالل کشور را به عنوان یکی از مالک ها
و ارزش های اصلی خودش قرار دهد ،می
تواند به این مسائل بی توجه باشد؟
▪فضای مجازی نظام معرفتی ما را تغییر
داده است

دیجیاتو /چندین ماه است که از انتشار نسخههای بتای
اندروید  Pگذشته و به نظر میرسد که گوگل بازخوردهای
کافی را از آنها به دست آورده ،چرا که باالخره زمانش فرا
رسیده که تاریخ انتشار نسخه نهایی را بدانیم.ایوان بلس،
فاش کننده مشهور به تازگی توئیت کرده که احتماال ۲۰
آگوست(برابربا ۲۹مرداد)زمانانتشارنسخهنهاییاندروید
 Pخواهدبود.

کهمیتوانند.بهعنوانمثالدرحوزهسلولهایبنیادی
در ابتدا حرفی برای گفتن نداشتیم ،اما هم اکنون
بیش از 100شرکت داریــم که  70شرکت دانش
بنیان هستند .پس این موضوع را فراموش نکنیم که
بستنکسبوکارخیانتمحسوبمیشود.ستاری
ادامه داد :برخی افراد فکر میکنند که در کنار هر
مسئولی از جمله خود من یک شیر نفت قرار دارد
کــه م ـیتــوانــم با
بــــــاز کـــــردن
آن شــیــر نفت
بــه ایـــن افـــراد
تسهیالت ارائه
دهم ،این دید آزار
دهـــنـــده اســــت و
اتفاقا دولت نباید

وارد کسب و کار شود چرا که پول
نفت در هر کسب و کاری که وارد
شده است مجالی بــرای ورود
رانــت داده و ایــن اصــا خوب
نیست.

مهر -یک ریاضیدان ایرانی به همراه سه محقق دیگر برنده
مدالفیلدزشدکهمعادلبانوبلریاضیاست.کوچربیرکار
ریاضیدانکردتبارایرانی یکیازبرندگان مدالفیلدزدرسال
 ٢٠١٨است .وی هم اکنون در دانشگاه کمبریج انگلستان
بهتدریسوپژوهشمشغولاست.شایانذکراستکهکمتر
از یک ساعت پس از آن که بیرکار مدال طالی  ۱۴قیراطی
را دریافت کرد ،کیف او به سرقت رفت .مسئوالن برگزاری
دقایقی بعد پاکت را زیر یک تریبون پیدا کردند اما از مدال در
آنخبرینبود.

بازیآنالینیکه ازطریقواتسآپپیام
خشونتآمیزمیفرستد
مهر -یک بازی آنالین به نام «مومو» که از طریق واتس آپ
فراگیرشدهباارسالتصاویرترسناکوپیامهایخشنکاربر
راتحتتاثیرقرارمیدهد.اینبازیفراگیر باتصویرترسناک
از زنــی مرتبط شــده اســت .ایــن عکس به حساب کاربری
اینستاگرام یک عروسک ساز ژاپنی تعلق دارد.تصور می
شود مومو با خودکشی یک دختربچه  ۱۲ساله در آرژانتین
مرتبط باشد .همین امر سبب شده عده ای آن را شبیه بازی
«نهنگ آبی»اعالمکنندکه سالگذشته با مرگ چند فرد در
روسیهمرتبطبود.

همکاری گوگل با دولت ها
برای سانسور نتایج جست وجو
زومیت /گزارشها حاکی از آن است که گوگل درصدد
بازگشایی موتور جست وجــوی خــود در چین اســت .یک
منبع ناشناس  ،اسناد این موتور جست وجوی سانسوری را
به وبسایت اینترسپت ارائه کرده است .طبق این اسناد،
گوگلازابتدایسال ۲۰۱۷درحالتالشبرایتوسع هنسخه
سانسورشدهای از موتور جست وجوی خود بوده است .این
نسخه با کد پروژ ه Dragonflyتوسعه یافته است .این موتور
جستوجوبهصورتیکاپلیکیشناندرویدیعرضهخواهد
شد و کلمات خاص را از جست وجوی کاربر حذف خواهد
کرد .بهعالوه تمامی وب سایتهای سانسورشده در چین
(مانند ویکی پدیا) نیز از نتایج این اپلیکیشن حذف خواهند
شد.نکت هقابلتوجهاینکهاینسانسوربهبخشجستوجوی
تصاویر،بررسیامالیکلماتوجستوجوهایپیشنهادی
نیزگسترشخواهدیافت.

کمک به کودکان اوتیسم با عینک واقعیت افزوده گوگل
پژوهشگران دانشگاه "استنفورد آمریکا"
با کمک آخرین نسخه "عینک هوشمند
گ ــوگ ــل" ک ــه ب ــه ی ــک گــوشــی
هوشمندمتصلاست،سعی
در درمان کودکان اوتیسم
دارنــد.بــه گــزارش ایسنا ،
"اوتیسم" اختالل رشدی
اســت که مانع توانایی فرد
برای برقراری ارتباط با دیگران
میشود .در یک آزمــایــش ۱۴ ،کودک

مبتالبهاوتیسماینسیستمراباایدهکمک
بهبچههادرتوسعهمهارتهایاجتماعی
خــود در طــول ســالهــای رشد،
در خانه استفاده کردند12.
خانواده از خانوادههای ۱۴
کــودک ،گــزارش دادنــد که
پــس از  ۱۰هفته استفاده
از ایــن سیستم ،کودکشان
تماس چشمی بیشتری برقرار
کردهاست.

ساخت واکسنی با نانوذرات برای مقابله با
ویروس آنفلوآنزا
مهر -محققان با استفاده از نانوذرات به ساخت واکسنی
دست یافته اند که موش های آزمایشگاهی را در برابر
ویروس آنفلوآنزا مصون می دارد .این فناوری را میتوان
برای تولید واکسن برای مقابله با بیمار یهای مختلف
نظیر سرطان به کار برد.دانشمندان موفق به تولید واکسن
مبتنی بر نانوذرات شدند که برای درمان آنفلوآنزای نوع A
در موشها بسیار مؤثر است.
CMYK

