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سیاهترین ماده زمین
سیاهتر شد

ماده«»Vantablackکهدرسال 2010توسطشرکتنانوسیستمهای Surreyبهعنوانتیرهترین،سیاهترینوخنثیترینمادهرویزمیناختراعشده
بود،اکنونتیرهترشدهاست.بهگزارشایسنا،اینمادهدرآنزمانقادربهجذب99.96درصدنوربود.اکنوناینشرکتمادهمذکورراتیرهترکردهاست
وحتیطیفسنجهانیزقادربهسنجشآننیست.اینمادهباپرورشجنگلیازنانولولههایکربنیرویسطوحمبتنیبرآلومینیمساختهشدهاست.

کوتاه از جهان علم
پرتاب فضاپیمای جست وجوگرحیات مریخی
خبرآنالین -سرانجام موشک پروتون از پایگاه فضایی
بایکنور قزاقستان پرتاب شد تا همراه خ��ود فضاپیمای
اگزومارس را درسفری7ماهه به مدارمریخ برساند .یکی از
اهداف پروژه مشترک سازمان فضایی اروپا وآژانس فضایی
روسیهکشف حیات درسیاره سرخ است .با رسیدن به مریخ،
مدارگرد  TGOبالفاصله ازهمان مداریکه قرارگرفته شروع
به تحقیق درباره اتمسفرمریخ به ویژه برایکشفگازمتان در
اتمسفرسیاره سرخ میکند.

ناکامی در پیوند رحم
ایسنا-پیوند رحمکه سبب امیدواری زنان نابارورشده بود،
به شکست منجر شد .اولین رحم پیوندی در آمریکا پس از
گذشت 2هفته به دلیل بروز عوارض پس از عمل ،طی یک
جراحی مجدد ازبدن بیماربرداشته شد.

ادعای عجیب درباره فضایی ها

ارائه پیشنهاد رایگان شدن اینترنت شبکه های اجتماعی داخلی
مدیرعامل موسسه تبیان وعضوکارگروه فیلترینگ نگرانی
نادرست کاربران از نقض حریم شخصی را یکی ازدالیل
این پرسش که «چرا ایرانی ها به شبکه های اجتماعی
داخلی تمایل ن��دارن��د؟ » دانست و از پیشنهاد رایگان
شدن هزینه اینترنت شبکه های داخلی خبر داد .به
گزارش فارس ،آقا میری درگفت وگو با فارس در پاسخ به
این که چرا مردم به شبکه های اجتماعی داخلی تمایل
ندارند ،اظهارکرد :یکی از دالیل بی عالقگی ناشی از
بی اعتمادی کاربران ایرانی به شبکه های اجتماعی
داخلی است و بخشی از این بی اعتمادی به دلیل این
است که احساس میکنند بستر بومی تحت نظر است

ایسنا -پرواز یک یوفو به شکل سیگار در اط��راف زمین و
ایستگاه فضایی ناسا باعث شد که دانشمندان تحقیقات
بیشتری را دراین ارتباط آغازکنند .دراین بین ،یک فضانورد
سابق ناسا ادعای عجیبی مطرح کرده است .درکلیپ یک
دقیقه و22ثانیهای دیده میشودکه یوفویی به شکل سیگار
چطوردر اطراف زمین پرواز میکند .با این حال ناسا اعالم
کردکه این شی احتما ًال بخشی ازفضاپیمای تخریب شده
و باقی مانده در فضا بوده که در پرتو نورخورشید ،درخشان
به نظرمی رسد .این درحالی استکه ادگارمیچل فضانورد
سابق ناسا میگوید:از زمان مأموریت آپولوبهکره ماه ظهور
بیگانگان فضایی آغاز شده است .آن ها قصد دارند مانع
جنگ هسته ای رویکره زمین شوند.

گوگلی ها هم آیفون استفاده میکنند
ایسنا-مدیرعامل سابقگوگل هم ازآیفون استفاده میکند.
تصویریکه به تازگی منتشرشده ،اشمیت را درحالی نشان
می دهد که مشغول استفاده از آیفون در رویدادی درکره
بوده است.

عنکبوتیکه3برابرجثهاش ماهی و قورباغ��ه
شکارمیکند!
خبرآنالین  -محققان عنکبوتی را کشفکرده اند که روی
سطح آب منتظر شکار می ماند و برای غذایش ماهی ها و
قورباغه هایکوچک را به دام میاندازد .شکاراین عنکبوت
می تواند  3برابرجثه اش باشد .راز شکار این عنکبوت در
پاهایش است .پا های این عنکبوت حساسیت خاصی دارد
ومیتواند روی سطح آب ارتعاشات به وجود آمده ازشکارش
را مانند رادارتشخیص دهد.

ایران در رتبه  15جهان از نظر تولید علم

و حریم خصوصی شان نقض می شود .این احساسی
که در مردم ما ایجاد شده اشتباه است ،زیرا تا حدی که
شبکه های داخلی در دسترس است ،به همان اندازه
نیز شبکه های خارجی دردسترس هستند .وی بر لزوم
حمایت همه نهاد ها از شبکه های اجتماعی داخلی،
تاکیدکرد وگفت :اگر شبکه های اجتماعی داخلی و پیام
رسان های بومی را کام ً
ال رایگان کنیم و دسترسی به این
شبکهها ازهزینه اینترنت معاف باشد ،قدمی عملی برای
حمایت از شبکه های ایرانی برداشته ایم .این پیشنهاد
درکمیته فیلترینگ مطرح و به وزارت ارتباطات نیز ارائه
شده است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ()ISC
گفت :بررسی اطالعات دنیا از ابتدای سال  2016تا
 11مارس ( 21اسفند  )94نشان می دهد که ایران
به لحاظ کمیت تولید علم در رتبه  15ق��رار دارد.
دهقانی بیان کرد :هر چند سال  2015سپری شده،
اما اطالعات پایگاه های استنادی در این سال تکمیل
نشده است.
به گزارش ایرنا ،بررسی اطالعات پایگاه اسکوپوس
در تاریخ  21اسفند  94نشان می دهد که  2میلیون و
 833هزار و  431مدرک در این پایگاه در سال 2014
نمایه شده است .تعداد مدارک نمایه شده برای سال

 2016تاکنون  391ه��زار و  874م��ورد اس��ت که
شامل 14درص��د کمیت تولید علم دنیا می شود .در
سال  2010ایران رتبه  21کمیت تولید علم دنیا را در
اختیار داشت .در سال  2011تا  2015این رتبه مرتب
صعود کرد .ایران در سال  2010حدود 1.2درصد
کمیت تولید علم دنیا را تولید کرد .این رقم در سال
 2011به 1.5درصد رسید .تا پایان سال  2014سهم
ایران همین یک و نیم درصد بود .در سال  2015سهم
ایران از کل کمیت تولید علم دنیا تاکنون 1.6درصد و
هم اکنون در سال  2016این رقم 2.1درصد از کمیت
تولید علم دنیا ست.

وزیرارتباطات:کندیتلگرام ربطیبهفیلترینگ هوشمند ندارد
وزیر ارتباطات شایعاتی که طی هفته های
اخیرمطرح شده است وبحثکندی تلگرام را
به اجرایی شدن فیلترینگ هوشمند مربوط
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می داند ،رد کرد .واعظی در پاسخ به سوالی
مبنی بر این که پیش از این در اخبار اعالم
شده بود 110میلیارد تومان برای اجرایی شدن
فیلترینگ هوشمند هزینه خواهد شد ،در
شرایطی که کاربران می توانند به آسانی با
استفاده از فیلترشکن های موجود در بازار
به سایت های مدنظرخود دسترسی داشته
باشند ،آیا انجام چنین هزینه هایی درست به
نظرمیرسد ،اظهارکرد :فیلترشکنها درتمام
دنیا مورد استفاده قرارمیگیرندواغلب آن ها
درمقاطعی با مشکل مواجه می شوند وما
به عنوان دولت استفاده از آن ها را به
هیچ عنوان توصیه نمیکنیم.
وی درگفت وگوبا ایسنا ،ادامه داد:
اگرکاری انجام می شود وعده ای
ازفیلترشکن استفاده میکنند،
موضوع درستی نیست ،اما
راهکارمقابله با این موضوع هم

اینگونه نیست که هزینه ای برای فیلترینگ
هوشمند نشود ،در واقع راهکاردرست همان
استکه اکنون به آن عمل میکنیم.
وزی��ر ارتباطات اف��زود :اکنون ممکن است
مردم سایت هایی را مورد استفاده قراردهند
که ضد اخالقی نبوده و مطالب مفید دارد.
حال ممکن است دربرخی ازاین سایت ها10
تا15درصد مطلب غیرمفید باشد وبه دلیل آن
مطالب سایت فیلترشود .ما با چنین رویکردی
مخالفیم.
وی همچنین متذکرشد :اکنون ع��ده ای از
شبکه های اجتماعی استفاده میکنند و
ممکن است هیچ گاه با مطلب غیراخالقی
م��واج��ه ن��ش��ون��د .در ع��ی��ن ح���ال ع���ده ای
هم ممکن اس��ت صفحات خ��ود را آل��وده به
مطالب غیراخالقی کنند ،در ای��ن میان
نقش فیلترینگ هوشمند آن است که بدون
فیلترشدن ک��ل شبکه ها تنها بخش های

غیرمفید آن ها را مسدودکند.
واع��ظ��ی همچنین ی���ادآور ش��د :در گذشته
س��ای��ت ه��ای��ی ک��ه فیلتر م��ی ش��د در مبداء
ورودی اینترنت کشور مسدود می شد ،اما
اکنون برای اج��رای فیلترینگ هوشمند از
شرکتهای مختلفیکه اقدام به ارائه اینترنت
ب��ه مشترکان میکنند ،خواسته می شود
فیلترینگ هوشمند را در الیه مصرف کننده
انجام دهند .ای��ن موضوع باعث می شود
بحث فیلترینگ سامان یافته ترشود وسرعت
اینترنت نیزافزایش پیداکند.
اما وزیرارتباطات در پاسخ به اینکه درموارد
متعدد ازسویکاربران تلگرام اینگونه مطرح
می شود که کندی های اخیر این شبکه به
دلیل فیلترینگ هوشمند رخ داده ،توضیح
داد :اصال اینگونه نیست برای تامین اینترنت
کشور ،پهنای باند از مسیرهای مختلفی در
خارج ازکشور تامین می شود که گاه ممکن

است برخی کشورهای همسایه با مشکالتی
مواجه شوند .زمانی که فیبر نوری از ترکیه
قطع می شود ،این مسئله تنها به ایران مربوط
نمی شود وهمین مشکالت برای آذربایجان،
ارمنستان وگرجستان هم پیش خواهد آمد .به
عنوان مثال هفتهگذشته60گیگابیت بر ثانیه
از ظرفیت اینترنت خ��ری��داری ش��ده ما 48
ساعت با مشکل مواجه بود وازمدارخارج شد.
طبیعی استکه این رقم بخش قابل توجهی از
ظرفیت ارتباطیکشور را دربرمیگیرد .چنین
مشکلی قطعا تاثیراتی بر جای میگذارد واین
گونه نیستکه بگوییم این مسئله تنها درباره
تلگرام رخ داده است .چنین مشکلی روی
تمام شبکه تاثیر میگذارد .اکنون ما تمام
تالش خود را بهکارگرفته ایم تا شبکه ارتباطی
کشور را بهگونه ای طراحیکنیمکه اگرچنین
اتفاقاتی افتاد ،مردم خیلی حس نکنند و با
مشکل مواجه نشوند.

تازه های فناوری

اخبارکوتاه داخلی
مرجع ملی ایمنی زیستی :حتی یک درصد
برنج بازارتراریخته نیست
مهر-مرجعملیایمنیزیستیکشورباتاکیدبرلزوماستفاده
ازمحصوالت تراریخته ،وجود حتی یک درصد برنج تراریخته
دربازارداخلی را تکذیبکرد وگفت :تا زمان اخذ مجوزدوم،
اینمحصوالتواردبازارنمیشود.دراینبارهقرهیاضیرئیس
انجمنعلومزراعتواصالحنباتاتازعزمجدیدولتمبنیبر
تولیدانبوهبرنجتراریختهدرآیندهنزدیکخبردادواعالمکرد47:
درصدتولیدبرنجداخلیکههیچ،کاش 70درصدبرنجداخلی
ازنوع تراریخته بود ،چون این نوع محصوالت درمراحل تولید
خود نیازی به سموم حشرهکش شیمیایی ندارند وسالم ترند
ومحیط زیست بهتری را هم برای ما به ارمغان می آورند .اما
متاسفانه به دلیل اقدامات مخرب دولت نهم درازبین بردن
بذوربرنجتراریختهومقابلهباتوسعهاینفناوری،هنوزبذرکافی
برایتولیدبرنجتراریختهدرسطوحگستردهدراختیارنداریم.

سهم شرکتهای دانش بنیان در GDPکش��ور
تنها4درصد است
حاجیان  -سهم شرکت های دانش بنیان در  GDPکشور
تنها 4درص��د است که تقریبا نزدیک به صفر است و باید
افزایش پیدا کند  .دکتر سلطانی رئیس صندوق نوآوری
وشکوفایی درگفتوگوبا خراسان با اعالم این مطلب افزود:
اقتصاد دانش بنیان یعنی اقتصادی که تبادل مالی در آن
برمبنایارزشدانشفنیاتفاقبیفتد.وضعیتفعلینشان
می دهد که سهم شرکت های دانش بنیان در  GDPکشور
تنها4درصد است.

ویروس تبخال ازعوامل بروزآلزایمر
ایرنا  -محققان مدعی شدند 2 ،گونه خاص باکتری و یک
گونه ویروس ،دلیل اصلی ابتال به آلزایمرهستند .محققان
توانسته اند ارتباط مستقیمی بین آلزایمر و ویروس تبخال
نوع یک،کالمیدیا واسپیروکتها بیابند.

مبارزه با پوس��یدگی دندانها با مصرف قرص

شارژرآبی موبایل ساخته شد

سیاره زحل با نمایی متفاوت

متاپوس��تیکه مواد را نامرئی میکند

یک شرکت آسیایی وسیله ای ب��رای شارژ
گوشی های همراه تولید ک��رده اس��ت که
می توان با کمک آن ،هنگام رفتن به پیک
نیک وبدون دسترسی به برقگوشی را شارژ
کرد.
بهگزارشمهر ،این شارژردارای پروانه وباتری
 5200آمپری است که همچون توربین برقی
عمل میکند.
با قراردادن این شارژردرجریان آب میتوان برقگوشی را تامینکرد .شارژ
گوشی با این وسیله 180دالری2ساعت زمان میبرد.

دراینتصویرزحلرابههمراهنئونمیبینید.
به گزارش مهر ،نور سمت راست موجود در
زح��ل همچون نئون می درخشد ،ای��ن در
حالی است که سیاره زحل ح��اوی مقدار
کمی نئون است .در این تصویر می توان 3
طیف نوری از اشعه مادون قرمز را مشاهده
کرد که دور این سیاره حلقه زده ان��د .زحل
تاریک است ،اما به دلیل انعکاس نورخورشید روی آن ،طیفی از رنگ ها
حول آن شکل گرفته و در قسمت قطب شمال آن ،سیستم ابری شش
ضلعی تشکیل شده است.

محققانآمریکایی متا پوستی تولیدکردهاند
که خ��واص نامرئی ک��ردن اجسام را دارد.
ب��ه گ��زارش م��ه��ر ،مهندسان ب��ا متا م��واد،
کامپوزیت هایی به نام «متاپوست» تولید
ک��رده ان��د ک��ه ام��واج الکترومغناطیسی به
خوبی در آن ها عمل میکند و با پوشاندن
این متا پوست ها به اطراف اجسام ،رادارها
دیگر قادربه تشخیص آن شی نیستند .با توسعه این مواددرآینده میتوان
اجسام را به لحاظ بصری و همچنین نور اشعه م��ادون قرمز غیر قابل
تشخیصکرد.

ایسنا -محققان سویه جدیدی از باکتری ها را درون
دهان شناساییکرده اندکه این امر ،می تواند بهشناسایی
باکتری های مضر کمک کند .این یافته ها می تواند به
تولید مکمل هایی منجرشودکه افراد با مصرف روزانه آن ،از
پوسیدگی دندانهایشان جلوگیریکنند.

کشف80کهکشان جوان اولیه پس ازانفجار
بزرگ
ایسنا -دانشمندان توانسته اند  80کهکشان جوان را که
 1.2میلیارد سال پس از انفجار بزرگ درجهان اولیه قرار
داشتهاند ،شناساییکنند.
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