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برخی داروخانهها واکسن آنفلوآنزای
سال قبل را میفروشند

ایسنا-رئیسادارهبیولوژیکسازمانغذاوداروبابیاناینکهمتاسفانهگزارشهاییمبنیبرعرضهغیرقانونیواکسنآنفلوآنزایسالگذشتهازسویبرخی
از داروخانهها دریافت کردیم ،گفت :افرادی که طی چند روز گذشته واکسن آنفلوآنزا تزریق کردند بدانند که این واکسنها برای سال قبل بوده و اثر بخشی
الزم را ندارد و باید مجدد واکسن جدید آنفلوآنزا را تزریق کنند .واشقانی افزود :این داروخانهها شناسایی و برخوردهای قانونی الزم با آن ها انجام شده است.
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مسئوالنمیگویند
رئیس پلیس فتا  8 :تا 10میلیون نفر
از فیلترشکن استفاده میکنند
رئیس پلیس فتا با بیان این که هیچ کنترل حکومتی
بر اینستاگرام وجود نداردگفت:در یک سال اخیراین
شبکه به صــورت رمــز در اختیار افــراد قــرار میگیرد و
مشکالتی را در حوزه شناسایی و ردیابی به وجود آورده
است .سردار هادیا نفر در گفت و گو با فارس با اشاره
به تهدیدهای فضای مجازی گفت :ما از درون کشته و
مجروح سایبری میدهیم وکشتههای ما روحیاند نه
جسمی و این نگران کننده است.
وی با بیان این که هیچ کنترل حکومتی بر اینستاگرام
وجود ندارد گفت:همچنین سرویس هایی مانند گوگل
نیز از پروتکل  HTTPSاستفاده میکند و نمیتوان
هیچ نــظــارتــی بــر آن داشـــت چــون بــه صـــورت رمــز در
اختیار کاربر قرار میگیرد.سردار هادیانفربا بیان این
که تلگرام  45میلیون کاربر در کشور داشته و حاال بعد
از مسدودسازی  26میلیون نفراز آن کوچ کردهاند ،گفت:
البته 8تا10میلیون نفر از فیلترشکن استفاده میکنند که
این هم مشکالت خود را دارد.
به طوری که درصد استفاده از  VPNدر کشور کمتر از 3.5
درصــد بود که بعد از مسدودسازی افزایش پیدا کرد و
االن کسی که از  VPNاستفاده میکندبه یوتیوب ،توئیتر
و فیسبوک هم دسترسی دارد.وی با بیان این که 34
درصــد جرایم فضای مجازی اقتصادی اســت ،گفت:
شبکههای اجتماعی در عین فرصتهایی که برای مردم
ایجاد می کردند پلشتی و جرم نیز به وجود میآوردند.
سردار هادیان فر با تاکید براین که اینترنت کشور حد ابتدا
و انتها ندارد،گفت :هم اکنون با این عنوان که مردم باید
آزاد و به اطالعات دسترسی داشته باشند،فضای مجازی
و شبکه اجتماعی را رها کردهایم.

گردش هزار میلیارد تومانی لباس فرم
دانشآموزی
دبیر کارگروه سامان دهی مد و لباس وزارت ارشاد گفت:
اگر سرانه هر لباس فرم مدرسه را  100هزار تومان و به
طور متوسط برای  10میلیون دانشآموز در نظر بگیریم،
هزار میلیارد تومان گردش مالی این حوزه میشود پس
نمیتوان از این موضوع مهم غفلت کرد.به گزارش فارس،
حمید قبادی با تأکید بر اینکه رعایت اصل طراحی در
پوشش دانشآموزان بسیار مهم است ،افزود :به مدیران
مدارس پیشنهاد میکنم از طراحان لباس استفاده کنند؛
حاضریم برای هر مدرسه یک تا سه طراح معرفی کنیم تا
قبل از سفارش به تولیدکننده ،لباسهای مناسب طراحی
کنند؛ همچنین آمادگی داریم نمایشگاه لباس مدارس را
برگزار کنیم.

افزایش قیمت  30تا  60درصدی نوشت افزار
فروشندگان :قیمت ها همچنان درحال افزایش است
دانش پور -اگرچه با نزدیک شدن به زمان بازگشایی
مدارس  ،هیچ کمبودی در بازار نوشت افزار دیده نمی
شود اما به گفته فروشندگان ،قیمت نوشت افزار داخلی
حداقل  30درصد و به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان
نوشت افزار  ،کاالهای وارداتی بیش از 60درصد افزایش
قیمت پیدا کــرده است و البته به گفته آن ها این روند
صعودی ادامــه خواهد داشت.گشت و گــذاری در بازار
کاالها هم این اظهارات را تایید می کند .بر این اساس
دفتر 50برگ که در سال گذشته 1700تومان به فروش
می رسید امسال  2300تومان قیمت دارد یا قیمت
 12عدد مداد سیاه از  4600به  5300تومان افزایش
یافته است .قیمت کوله دانش آموزان هم با همین روند
افزایش  30درصدی داشته است .این در حالی است که
فروشندگانمیگویندقیمتهاهمچناندرحالافزایش
است و کاالهای جدید قیمت باالتری خواهند داشت .به
گفته آن ها قیمت دفتر به دلیل کمبود و همچنین افزایش
قیمتکاغذدرروزهایآیندهباافزایش
قیمت بیشتری مواجه خواهد
شد .درباره این موضوع رئیس
اتحادیه صنف فروشندگان
نوشت افــزار با بیان ایــن که
مشکلی برای تامین نوشت
افزار مورد نیاز دانشآموزان
طی امسال وجــود نــدارد،
گفت :اما با توجه به مسائل
اخیر ارزی در کشور و روند



...
پارازیت

تجهیزات اندازه گیری امواج
بومیسازی شد
معاون وزیر ارتباطات از بومی سازی تجهیزات
تست و اندازه گیری امواج رادیویی و تشعشعات
الکترومغناطیسی با همکاری مرکز تحقیقات
مخابرات ایــران ،برای اطالع رسانی به مردم و
نصب در کل کشور خبر داد .جوشقانی افزود:
تجهیزات سامانه فعلی ،اسپانیایی است امابا
همکاری مرکز تحقیقات مخابرات ایــران این
تجهیزات بــومــی ســـازی شــده اســـت .سامانه
بومی ان ــدازه گیری میزان تشعشعات منتظر
تاییدیه سازمان انرژی اتمی است وپس ازتایید
در همه شهرها قابل نصب خواهد بــود و مردم
میتوانند از میزان تشعشعات آن آگاه شوند.
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طوالنی ثبت سفارش و واردات مواد اولیه باید به فکر بود،
تابعدازسپریشدناینایامدچارمشکلنشویم.فرزانیان
از افزایشقیمتمواداولیهوبهدنبالآنافزایش 60تا70
درصدی قیمت نوشت افزار نسبت به سال گذشته خبر
داد و خاطرنشان کرد :با توجه به وقفهای که در واردات
و ترخیص مواد اولیه برای کارخانه های تولید داخل به
وجود آمده این امکان وجود دارد که در صورت نبود تدبیر
مسئوالن در ماههای آینده شاهد کاهش کاال در بازار
باشیم .وی با انتقاد از سنگ اندازی هایی که برای رسیدن
مواد اولیه به واحدهای تولیدی صورت می گیرد ،تصریح
کرد :امروز ما کارخانههایی برای تولید مداد و خودکار
داریم که در آستانه سال تحصیلی به دلیل نبود جوهر و
چوب مجبور شدند با حداقل ظرفیت تولید کنند از طرف
دیگر جلوی واردات را گرفتهایم و نتیجه آن این شده که
امروزکاالدربازارنسبتبهگذشتهکمشدهاست.فرزانیان
اظهار کرد :تولید کنندههای خودکار میگویند االن دو
ماه است جوهر در گمرک ایــران مانده اما به دلیل
مابه التفاوت ارزی و ابالغ نشدن بخشنامه
جدید برای ترخیص کاال  ،گمرک از
خروج جنس خودداری میکند
و ایــن طــور جــواب مـیدهــد که
چیزی معلوم نیست .وی تصریح
کرد :تا به امروز نوشت افزار 60درصد
افزایش قیمت داشته است که
ای ــن رونـــد صــعــودی ادام ــه
خواهد داشت.
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پژوهش

فراخوان حمایت از رسالههای دکترا
منتشر شد
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت
علمی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت
هــای علمی داخــل کشور چهارمین فراخوان
حمایت از رسالههای دکترا را منتشر کرد .براین
اساس متقاضیان دریافت این حمایت می توانند
با مراجعه به سامانهhttp://www.insf.org
طرح های پژوهشی خود را ثبت کنند .دانشجویان
ورودی مهر ماه سال  94به بعد می توانند در این
فراخوان شرکت کنند .همچنین استادان راهنما
تنها مجاز به ارسال یک طرح رساله دکترا هستند.
مهلت ارسال طرح ها تا  15آبان ماه  97است.

معاون دادستان کل کشور :تمدید مهلت نسخههای
فارسی تلگرام ،تمسخر دستور قضایی است
به دنبال اعالم تمدید مهلت بومی سازی نسخه های
فارسی تلگرام تا 13آبان ماه ؛ معاون دادستان کل کشور
ضمن انتقاد از این تصمیم دولت  ،این اقدام را به تمسخر
گرفتن دستور قضایی و موجب نابودی پیام رسان
های داخلی اعــام کرد .به گــزارش مهر ،عبدالصمد
خــرم آبــادی در کانال شخصی خــود در یکی از پیام
رسان های داخلی آورده است :با توجه به وعده رئیس
مرکز ملی فضای مجازی دایر بر قطع ارتباط تلگرام
با «هاتگرام و تلگرام طالیی» تا  ۱۵شهریور و عملی
نشدن این وعده ،تعداد زیادی از خبرنگاران و فعاالن
فضای مجازی سواالت و انتقادات زیادی در خصوص
علت تمدید مهلت فعالیت دو فیلترشکن مذکور مطرح
کرده و نظر این جانب را جویا شده اند که مطالب ذیل
در پاسخ به این سواالت اعالم می شود :با توجه به این
که در دستور قضایی فیلتر تلگرام صراحتا قید شده
است« :اعمال مسدودسازی تلگرام باید به نحوی اجرا
شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم
از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس
نباشد» ،لذا فعالیت هاتگرام و تلگرام طالیی از
ابتدا غیر قانونی و بر خالف دستور قضایی
بوده و ناقضان دستور قضایی
مستوجب مجازات ماده ۵۷۶
قــانــون مـــجـــازات اســامــی
(بخش تعزیرات) هستند.
وی همچنین نوشته است :
یکی از اهداف فیلتر تلگرام،
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کسب و کار

پیشگیری از وقوع جرم از طریق مهاجرت مردم به پیام
رسان های داخلی و جایگزینی آن ها به جای تلگرام
بوده است بنابراین تمدید مهلت فعالیت نسخه های
فارسی تلگرام در واقع به تمسخر گرفتن دستور قضایی
فیلتر تلگرام بــوده و اقــدامــی در جهت تضعیف و در
نهایت نابودی پیام رسان های داخلی و دادن تنفس
مصنوعی برای ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی
کشور است.وی افزود :ممکن است گفته شود که در این
موقعیت که دشمن جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه
امت انقالبی و نظام جمهوری اسالمی برپا کرده است،
جای پرداختن به این مسائل نیست .ولی با عنایت به این
کهرهبرمعظمانقالبفرمودند «درکنارجنگاقتصادی،
یک جنگ مهم رسانه ای و تبلیغاتی نیز در جریان است
که بیشتر اوقات از آن غفلت می شود» وبا توجه به این
که تلگرام یکی از مهم ترین ابزارهای جنگ رسانه ای
دشمن است ،تمدید مهلت فعالیت غیر قانونی نسخه
های فارسی تلگرام در این موقعیت جای تأمل دارد.وی
همچنین اظهار کرد  :اخبار واصله حاکی از آن
است که به تازگی تلگرام ضمن راه اندازی درگاه
های پرداخت ،مدیران ایرانی برخی از کانال
های پر بازدید را به کشور امارات
فراخوانده و با آن ها هماهنگی
هایی را در خصوص استفاده و
توزیع پول مجازی تلگرام
(موسوم به "گرام") به عمل
آورده است.



...

هوش مصنوعی

ستاری :محیط کسب وکار جدید
برای کارآفرینان ایجاد می شود

پیشبینی پسلرزه با هوش مصنوعی

مــعــاون علمی و فــنــاوری رئــیـسجــمــهــوری از
ایجاد محیط کسب وکار جدید برای کارآفرینان
خبر داد.ب ه گزارشایسنا ،سورنا ستاری در حاشیه
اختتامیهچهاردهمینجشنوارهشهید«رجایی»با
اشاره به انتخاب معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری با عنوان «دستگاه برگزیده دولتی
در بعد شاخصهای عمومی» ،گفت:این نیاز
احساس میشود که محیط کسب و کار جدیدی
برای فعالیت این کار آفرینان ایجاد شود.از این
رو اقدامات انجام گرفتهشده در معاونت علمی
نیز بر همین مبنا بوده است و امیدواریم به زودی
به نتیجه برسد.

دانــشــمــنــدان بــه تــازگــی اع ــام کــردهانــد کــه با
بهرهگیریازفناوریهوشمصنوعیقادرخواهند
بود زمان و مکان پس لرزهها را پیشبینی کنند.
به گزارش ایسنا ،این دانشمندان که در دانشگاه
هاروارد ایاالت متحده آمریکا فعالیت میکنند،
بر این باورند که هوش مصنوعی قادر خواهد بود
عــاوه بر یادگیری ماشینی ،مــردم زلزلهزده را
هوشیارتر و با ارائه الگوهای دقیق و معتبر ،به آنها
کمک کند.پیشبینی زمین لرزه و پس لرزه یکی
از آن دسته مسائلی است که میتواند در کاهش
مرگ و میر ناشی از وقوع حوادث ناگواری همچون
زمین لرزه تاثیرگذار باشد.
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ازمیانخبرها
احتمال تبدیل تاالب میانکاله به کانون
گردوغبار
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با
بیان این که احتمال ایجاد کانونهای جدید گردوغبار در
کشور وجود دارد ،اظهار کرد :شواهد نشان میدهد که اگر
مدیریت درستی صــورت نگیرد ،تــاالب میانکاله تبدیل به
کانون گردوغبار خواهد شد .قطعا آن چه که میانکاله را به این
وضعیت دچار کرده الگوهای غلط توسعهای در این منطقه
است.بنابرخبرایسنا ،تجریشی تأکید کرد :متولی بسیاری از
مشکالتیکهدرحوزهمحیطزیستوجوددارد؛سازمانمحیط
زیست نیست .برای مثال سدهایی که ساخته شده و مانع ورود
سیالب به تاالبها میشود ،موضوعی است که حتما وزارت
نیرو باید درباره آن پاسخ گو باشد.وی با اشاره به این که وزارت
جهاد کشاورزی موظف به تهیه برنامه آمایش سرزمینی است،
گفت :آمایش سرزمینی مباحث مختلف از جمله بارگذاری
روی منابع طبیعی را مشخص میکند .واضح است که برخی
از کانونهای گردوغبار کشور بر اثر تغییر کاربریها و خشکی
تاالبها صورت گرفته است.این خبر حاکی است ،یکی از مهم
ترین ها و محبوب ترین پهنه های آبی که پرنده های مهاجر در
ایران به آن سفر می کنند ،تاالب میانکاله در استان مازندران
است؛ تاالبی بین المللی که در یکی از  12ذخیره گاه زیست
کره در ایران واقع شده است.

آموزش دانشجویان پزشکی با کمک
پسربچه روباتیک
یک شرکت آمریکایی ،پسر بچه روباتیکی ابــداع کرده
است که میتوان از آن برای مطالعات پزشکی استفاده
کرد .دانشجویان پزشکی میتوانند برای درک دقیقتر
شرایط بیماران جوان و درمان بهتر آن ها ،از یک روبات
کودک استفاده کنند .این پسربچه روباتیک موسوم به
"هال"( ،)HALقابلیت گریه ،خون ریزی ،صحبت کردن و
قرار گرفتن در حالت آنافیالکسی را دارد .شرکت آمریکایی
"گامارد ساینتیفیک"( ،)Gaumard Scientificاین
روبات شبه انسان را برای آموزش در بیمارستانها ،مدارس
و صنایع دیگر ابداع کرده است.
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